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izmailovna_@ukr.net

ТВОРЧІСТЬ КОЛЕКТИВІВ ІЗМАЇЛЬЩИНИ –
«БОЛГАРСЬКА ДУХОВНА ТЕРИТОРІЯ»
ЗА МЕЖАМИ ІСТОРИЧНОЇ БАТЬКІВЩИНИ

Ізмаїльщина є одним з розвинених в соціально-культурному аспекті
районів
Одеської
області.
Окрасою
нашого
південного
регіону
з
багатонаціональним складом населення є розмаїття етнічних культур, що
розвиваються на теренах межиріччя Дністра та Дунаю.
У двадцяти трьох населених пунктах Ізмаїльського району проживає
близько 52 тис. осіб, які є представниками більше ніж тридцяти національностей.
Останній перепис населення зафіксував, що українці складають 28,9 % від
загальної кількості населення району і мешкають у селах Кислиця, Саф‘яни,
Першотравневе. Чисельною є молдавська частка населення району: 27,58%
мешканців району зосереджено в селах Комишівка, Озерне, Новоозерне, Нова
Покровка та Утконосівка. Росіяни складають 16,22 % сільського населення і
компактно проживають у селах Муравлівка, Нова Некрасівка та Стара Некрасівка.
Потужним анклавом в районі є болгарська етнічна спільнота, на яку припадає
25,7 % населення адміністративно-територіальної одиниці, що в 2001 році склало
14072 осіб [1]. На карті району села Багате, Каланчак, Новий Каланчак,
Кирнички, Нова Кам‘янка, Кам‘янка, Лощинівка та смт Суворове утворюють
масив населених пунктів, де переважна більшість мешканців сповідує традиційні
болгарські цінності.
Як зазначає Т. Стефаненко, етнічна ідентичність базується на двох
основних ознаках: по-перше, етнічній обізнаності, яку складають знання про
відмінність своєї групи від інших, історію, звичаї, особливості культури, мову, подруге, на етнічній самоназві [2, с. 211-212 ].
Культура, поряд з мовою, для бессарабських болгар становить одну з
найважливіших етнодиференцюючих ознак. Традиційну болгарську культуру
представляють численні фольклорні колективи, які створені і функціонують при
сільських будинках культури. Збереження мережі закладів культури і надалі
сприятиме розвитку народної творчості, підтримці місцевих ініціатив щодо
запобігання знищенню національно-культурної автономії болгар півдня Одеської
області. У всіх селах району з болгарським етнічним складом населення
функціонують клубні заклади і бібліотеки; в с. Кам‘янка розташована районна
школа естетичного виховання дітей. В сільських закладах культури діють дев‘ять
творчих колективів художньої самодіяльності різних жанрів, яким за високу
виконавську майстерність присвоєно звання «народний», а саме: суворівський
театр ляльок, п‘ять вокальних ансамблів, хор та три танцювальні колективи.
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Зазначені колективи ставали неодноразовими учасниками і окрасою концертів до
офіційних свят, різноманітних регіональних, обласних, всеукраїнських та
міжнародних конкурсів і фестивалів. В 2018 році ізмаїльські колективи
представляли свої творчі здобутки на фестивалі «Есенно хоро в Камчика» (с. Зоря
Саратського району), брали участь в етнічному фестивалі «Поклик пращурів», що
пройшов у приазовських болгарських селах Запорізької області; на відкритті
меморіального комплексу «Хан Кубрат» в с.Мала Перещепина на Полтавщині
ізмаїльські артисти віддали данину пам‘яті засновника Великої Булгарії. До
двадцятип‘ятиріччя асоціації болгар України на VІІІ Соборі болгар України,
традиційно проведеному на території
фортеці м. Білгород-Дністровська,
Ізмаїльщину достойно представили колективи «Колорит», «Ясна зора»,
«Веселія», «Българка», «Колорит», «Възраждане» та «Катлабухські голоси».
На теренах Ізмаїльщини звучать болгарські народні і авторські пісні, як
«Полегнала е Гергана», «Лиляно моме», «С тебе хората говорят» «Ах, тези пари»,
«Сърцето знае защо»; виконуються хореографічні композиції «Да играем
ръченица», «Джиновско хоро» тощо.
Творчі колективи і виконавці Ізмаїльщини є жаданими гостями на
мистецьких заходах в різних куточках Болгарії, вони заявлені в програмах
фестивалю-конкурсу «Малешево пее і танцува» (община Струмяни), фестивалюконкурсу «Шуменски вечери» (м. Шумен). Вокальні і танцювальні колективи
бессарабських болгар, які складаються з мешканців Ізмаїльського району,
щорічно представляють свій «болгарський» репертуар на літньому фестивалі «С
България в серцето», організатором якого є місцева влада міста Каварна, та на
фестивалі-конкурсі «Морско конче» в м. Обзор.
Аматорські фольклорні колективи, серед яких ансамбль народних
болгарських інструментів, ансамблі народної болгарської пісні і танцю, оркестр
духових інструментів, беруть участь
у традиційних районних культурномистецьких заходах: «Село моє рідне», «Чарівний
світ
рідної
мови»,
«Національні обряди», «Особливості національної кухні», «Міс національність
Ізмаїльщини», «День слов‘янської писемності», «У вирію танцю», «Бессарабський
вінок», «В сім‘ї єдиній», «Чувайте, българи», «Да тръпне българско сърце».
Колективи художньої самодіяльності, що презентують болгарську
національну культуру, тяжіють до назв, які пов‘язують з етнічними ознаками.
Серед сільських творчих колективів Ізмаїльщини національні назви мають:
вокальний ансамбль «Веселина», оркестр мідних духових інструментів
«Ташбунар», вокальний ансамбль «Приятели» з с. Кам‘янка, вокальний ансамбль
«Кайраклийски моми» і танцювальний колектив «Росна китка» з с.Лощинівка;
кирничанський вокальний ансамбль «Възраждане», народний ансамбль танцю
«Ясна зора» с. Кирнички; народний вокальний ансамбль «Българка» і народний
ансамбль танцю
«Веселія», дитячий вокальний ансамбль
«Слънчоглед»
Суворівського будинку культури.
Маркером ідентичності для нащадків болгарських переселенців була і
залишається календарна обрядовість. І після виокремлення протягом ХІХ
століття болгарської і гагаузької спільнот цей календар (поряд з мовою та
ментальною пам'яттю) не втрачав своєї актуальності як фактор самоідентифікації.
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В дослідженнях науковців зазначається, що і в другій половині ХХ століття
відтворення традиційних свят, як Великдень, Масляна, Софиндень, Богородиця,
Різдво сприймається як «специфічне, своє», відмінне від традицій сусідніх
етносів, що населяють українське Подунав‘я [3].
В бессарабських болгарських селах до святкування залучаються працівники
закладів культури, які організують розважальну програму і виконують концертні
номери. Популярні дійства та обряди сьогодення мають глибоке національне
коріння і базуються на ментальному підґрунті. Участь творчих колективів у
заходах, пов‘язаних з календарною обрядовістю, є невід‘ємною складовою
розвитку болгарської спільноти на Ізмаїльщині.
14 лютого болгари відзначають Трифонів день. Крім сталої традиції виходу
в поле на виноградники і дійств щодо символічного підрізання лози традиційним
є свято виноградарів «Трифон зарезан» в закладах культури. Вдале поєднання
національних традицій і акторської майстерності сільських аматорів дає змогу
Ізмаїльському районному навчально-методичному центру організувати в якості
прикладу на базі будинку культури села Багате показовий захід «Болгарське свято
«Трифон зарезан» для розповсюдження досвіду щодо збереження національних
свят етнічних меншин.
Про нерозривність ментальних зв‘язків з прабатьківщиною свідчить
прагнення сучасних мешканців Ізмаїльщини проводити в закладах культури
модифіковані святкування традиційних заходів «Папируда лята», «Лазарев ден»,
«Гергьовден», «Ігнашден».
Національне хореографічне мистецтво, яке пропагують танцювальні
колективи, пісенний репертуар, до якого включаються болгаромовні твори,
забезпечує сталий зв'язок з історичною батьківщиною. Духовні надбання етнічних
болгарських територій синтезуються в творчості бессарабських митців.

1. Розподіл населення регіонів України за рідною мовою у розрізі
адміністративно-територіальних
одиниць
(укр.)
URL:
http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/Saveshow.asp
2. Стефаненко Т.Г. (1999). Этнопсихология. М.: Институт психологи РАН
«Академический проект».
3. Воденичар Е. Календарна обредност и идентичност на българските
преселници
в
Бессарабия.
URL:
https://liternet.bg/publish2/evodinchar/
kalendarna.htm
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Weitlaner Wolfgang
freier Journalist
Wien, Österreich
DIE HISTORISCHE VERBINDUNG
DER UKRAINE MIT DER DEUTSCHEN SPRACHE.
TOURISMUS ALS MÖGLICHER FAKTOR ZUR BELEBUNG
DER WIRTSCHAFT
Am 13. Mai 2017 lud der Verband Österreichischer
Philatelisten Briefmarkensammler in seine Räumlichkeiten am
Getreidemarkt im 6. Wiener Gemeindebezirk: Grund war der
Erstausgabetag des Sondermarkenblocks zum 300. Geburtstag
vonMaria Theresia. Das Besondere an diesem Festtag war die
Beteiligung von vier weiteren Postverwaltungen, die einen
motivgleichen Block zu diesem Anlass editierten: Slowenien,
Kroatien, Ungarn und die Ukraine. Die große «Landesmutter»
Österreichs, deren Denkmal den Maria-Theresien-Platz zwischen dem Natur- und dem
Kunsthistorischen Museum in Wien prägt (Sic Österreichische Post in ihrer
Presseaussendung zu dieser Markenneuerscheinung), sollte damit würdig geehrt
werden [1].
Was aber machte diese einflussreiche Frau, die am 13. Mai 1717als Tochter Kaiser
Karls VI. geboren wurde, so besonders? Der erste wichtige Schritt zur Erhaltung der
Macht war die Erbfolgeregelung ihres Vaters – die «Pragmatische Sanktion» – mit der
die die Unteilbarkeit der habsburgischen Länder sowie das Thronfolgerecht weiblicher
Nachkommen festgelegt wurden. Mit dieser «Regelung» waren aber nicht alle
europäischen Fürsten einverstanden. Daher kam es, nach dem Tod von Karl VI im Jahr
1740, zum Österreichischen Erbfolgekrieg. In dessen Folge wurde Maria Theresia erst
1748 als Herrscherin anerkannt. Die römisch-deutsche Kaiserwürde konnte sie jedoch
nicht erlangen. Als ihr Gemahl Franz Stephan von Lothringen1745 zum Kaiser gewählt
wurde, wurde sie als «Kaiserin» bezeichnet, obwohl sie es formell nie war. Aus der Ehe,
die übrigens die Folge einer Liebesheirat war, gebar Maria Theresia insgesamt 16 Kinder
(von denen sechs noch zu ihren Lebzeiten starben). Die anderen wurden nach
machtpolitischen Gesichtspunkten so verheiratet, dass das Haus Österreich in jeglicher
Beziehung gestärkt und auch vergrößert wurde. Das brachte ihr den Ruf
«Schwiegermutter Europas» ein. Als Franz Stephan 1765 starb, war sie tief betroffen
und trug bis zu ihrem Ableben 1780 nur noch schwarze Kleidung.
Trotz ihrer konservativen Lebenseinstellung veränderte die Monarchin das
gesamte Reich nachhaltig: als ihr ältester Sohn Joseph II. nachdem Tod seines Vaters
zum Kaiser wurde, setzte er die Reformen seiner Mutter um bzw führte er fort, was sie
nicht mehr vermochte. Dazu gehört etwa die Reform des Strafrechts mit dem
Folterverbot in der «ConstitutioCriminalisTheresiana». 1774 setzte die Regentin mit der
Einführung der allgemeinen Schulpflicht einen weiteren Meilenstein. Wesentliche
Innovationen gab es auch in der staatlichen Verwaltung.
Dass die Postverwaltungen von Ungarn, Slowenien und Kroatien den Geburtstag
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von Maria Theresia zumindest Philatelistisch mitfeierten, liegt klar auf der Hand. Doch
wo liegen die historischen Hintergründe Maria Theresias und der Ukraine?
Nach der ersten Teilung Polens 1772, gelangte das Königreich Galizien und
Lodomerien an die Habsburger und wurde 1804 Bestandteil des Kaiserreichs. Von 1867
bis 1918 war es Kronland im cisleithanischen (österreichischen) Teil ÖsterreichUngarns. Der östliche Teil dieses Territoriums befindet sich heute in der Ukraine:
Oblast Lwiw, Oblast Iwano-Frankiwsk und Oblast Ternopil. Der Bevölkerungsanteil der
„Deutschen― war hier immer sehr gering – und bewegte sich von 1851 bis 1910 zwischen
zwei und drei Prozent.
Zurzeit Maria Theresias wurden auch tüchtige Forstarbeiterfamilien aus dem
damals überbevölkerten Salzkammergut zur Holzgewinnung in der Karpatenregion dies- und jenseits der Theiß - angeworben. In vielen Teilen der Monarchie gab es
Arbeitskräftemangel. Heute leben noch etwa 300 Deutschsprachige in Theresiental in
den ukrainischen Karpaten am Fluss Teresva (benannt nach Maria Theresia. Die
meisten von ihnen leben in Ust-Tschorna (dem ehemaligen Königsfeld) östlich von
Ushgorod.
Obwohl nicht zur Österreich-Ungarischen-Monarchie gehörend, wurden auch die
einsamen Landstriche Bessarabiens – heute zwischender Republik Moldau und der
Ukraine aufgeteilt – seit dem 19. Jahrhundert von deutschsprachigen Siedlern bewohnt.
Die Region, die vom Schwarzen Meer im Süden und den Flüssen Pruth im Westen und
Djnestr im Osten begrenzt wird, war jahrhundertelang eine Pufferzone der Großmächte
Österreich, Russland und dem Osmanischen Reich.
Zwischen 1814 und 1840 ließen sich geschätzte 9.000 Deutsche aus Baden,
Württemberg, dem Elsass, Bayern und aus Ost-Preußen (heute Polen)als Bauern in
Bessarabien nieder. Zu dieser Zeit war der von mehrheitlich Rumänen bewohnte
Landstrich als Gouvernement Bessarabien Teil des russischen Kaiserreichs. Nach dem
Krimkrieg musste Russland 1856 Gebiete an der Donaumündung (dazu gehörten Cahul,
Bolgrad und Ismail) abtreten. Diese fielen allerdings nach dem Russisch-Osmanischen
Krieg 1878 wieder zurück.Wie die übrigen Gebiete Neurusslands wurde Bessarabien als
Kolonisationsgebiet behandelt, insbesondere wurden Russen und Ukrainer, aber auch
Deutsche und Bulgaren ins Land geholt. Es wurde die Politik betrieben, ethnisch
einheitliche Dörfer zu gründen [2].
1897 lebten in Bessarabien rund 1,9 Mio. Menschen. Davon waren rund 920.000
Rumänen bzw. Moldauer, 156.00 Russen, 380.000 Ukrainer, 228.000 Juden, 103.000
Bulgaren, 60.000 Deutsche sowie rund 56.000 Türken bzw. Gagausen. Die
Bessarabien-Deutschenwaren mit einem Bevölkerungsanteil von knapp drei Prozent
also in der Minderheit. Als der Landstrich 1940 von den Sowjets besetzt wurde, wurden
die Bessarabiendeutschen ins Deutsche Reich zurückgeholt und im besetzten Polen
angesiedelt. Das erklärt auch den Umstand, warum heute kaum mehr Nachkommen der
einstigen deutschen Bauern zu finden sind [2].
Kommt uns in der Ukraine besuchen
Zurück zur Geschichte mit der Gemeinschaftsausgabe der Sonderpostmarke zum
Geburtstag von Maria Theresia. Damit wurde erneut das Interesse der beiden Staaten
aneinander bekundet. Dieses liegt nicht nur in der Geschichte, sondern auch in der
Gegenwart.
~9~
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Auch die Österreichisch-Ukrainische Gesellschaft bestätigte in Aussendungen das
wachsende gegenseitige Interesse der beiden Staaten zueinander: «Die ÖsterreichischUkrainische Gesellschaft hat die Gründung der Ukraine als unabhängiger Staat 1991
sehr begrüßt und auch die wirtschaftliche und politische Entwicklung seither für positiv
für die Menschen des Landes und die Entwicklung Europas gehalten [3]. Denn die
Ukraine war seit jeher mit der Geschichte und Kultur des Kontinents aufs engste
verbunden. Sie ist auch Mitglied des Europarates, der sich mehrfach mit der Ukraine
und seiner politischen Entwicklung befasst hat. Mit den Fortschritten in der Ukraine
wuchs daher auch folgerichtig die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union
und der Ukraine. Es kamen zahlreiche Abkommen zustande, die beiden Seiten Nutzen
brachten und die Perspektive einer weiteren Annäherung und Verbesserung des Lebens
eröffneten, zumal die Ukraine seit der Erweiterung im Mai 2004 zu einem direkten
Nachbarn der EU geworden ist», wurde hier kolportiert. Mit dem Beitritt Rumäniens in
die EU wurde die Grenze 2007 sogar noch verlängert [3].
In Zukunft könnte ein Wirtschaftszweig, der in der Ukraine bisher vernachlässigt
wurde, zu einem noch stärkeren Zusammenwachsen mit Europa führen: Tourismus
spielt bisher nur eine untergeordnete Rolle. Die Ukraine ist bei den österreichischen
und deutschen Reiseanbietern kaum als Destination bekannt. Die einzigen Reiseziele,
die eventuell noch beworben werden, sind Lwiw und Kiew. Dabei hat die Ukraine
unglaubliche Kultur – und Naturschätze anzubieten.
Sprache als Handicap: Wozu man Deutsch und Englisch lernt
Für Besucher aus dem Ausland stellen sich immer wiederkehrende Fragen, ehe
man sich für eine Destination entscheidet. Eine der wesentlichsten ist jene der
Verständigung. In einem Land, in dem kaum jemand Englisch oder eine andere gängige
Fremdsprache spricht, wird der Tourismus nur schwer Fuß fassen können. Denn so
bleibt Fremdenverkehr nur einer kleinen Zielgruppe vorbehalten, die mit ihrem
ausländischen Begleiter selbst einreist bzw. vor Ort nur auf einen Reiseleiter
zurückgreift. Tourismus, ist, wenn er gut organisiert und strukturiert ist, eine gute
Einnahmequelle. Nicht nur die unmittelbaren Tourismusunternehmen wie Hotels oder
Fluglinien machen damit ein Geschäft, sondern auch Händler, Taxifahrer oder
Restaurantbesitzer um nur einige zu nennen. Mit dem Wissen, welche Fehler im
Tourismus vermieden werden können – sodass der Großteil des hereinkommenden
Geldes auch im Land bleibt und der lokalen Bevölkerung Nutzen bringt, kann sich ein
solcher nachhaltiger Fremdenverkehr – der unter dem Begriff «Eco-Tourismus» heute
weithin bekannt ist, etablieren.
Auch das Erlernen der deutschen Sprache als Fremdsprache ist eine sehr gute
Option. Weltweit sprechen rund 100 Mio. Menschen deutsch. Die Deutschen gehören
nicht nur Europaweit, sondern auch weltweit zu den «Weltmeistern im Verreisen». Es
gibt also gute Gründe, diese Sprache zu erlernen.
Aufschwung in der Infrastruktur
Die schönste Festungsanlage oder Burg bringt nichts, wenn diese nicht erreichbar
ist. Gemeint ist damit nicht nur die individuelle Anreise mit dem eigenen Fahrzeug,
sondern auch eine Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus oder Bahn.
Fehlende Infrastruktur ist sicher ein Handicap – und zieht man auch ins Kalkül, dass
zahlende Gäste Burgen, Schlösser oder Museen besuchen, wird durch die Einnahme
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daraus auch zum Erhalt derselben ein wesentlicher Beitrag geleistet. Tourismus leistet
also durchaus Beiträge zum Erhalt von Kulturdenkmälern. Das gleiche gilt übrigens
auch für Natur – und Nationalparks. Auch dort sorgen eingehobene Eintrittsgelder für
den Erhalt der Naturschönheiten. Dabei ist es weltweit Usance, dass Einheimische
weniger (oder sogar gar nichts) für den Besuch zahlen müssen, als Gäste aus dem
Ausland.
Ansprechpartner für Auslandsgäste
Im Tourismus gibt es einen wichtigen Faktor, der niemals unterschätzt werden
sollte: dies ist der Multiplikator des zufriedenen Gastes. Negativ ausgedrückt, bedeutet
das, dass ein unzufriedener oder gar betrogener Gast massiven Schaden für die Zukunft
des Fremdenverkehrs anrichtet. Dadurch, dass Unregelmäßigkeiten niemals ganz
ausgeschlossen werden können, müssen unbedingt Ansprechpersonen in Form von
«Tourismuspolizei» oder «Schlichtungsstellen» vor Ort vorhanden sein. Menschen, die
dort tätig sind, müssen über ausgezeichnete Fremdsprachenkenntnisse verfügen. Dem
Gast muss hier vor allem psychologisch geholfen werden, falls es zu Unregelmäßigkeiten
gekommen sein sollte.
Der Slogan zur Destination
Im Tourismus gibt es heute nichts, was es nicht gibt. Wesentlich ist, dass man
dafür einen passenden Marketingtitel findet, der das Produkt treffend beschreibt. Es ist
in meinen Augen nicht sinnvoll, eine andere Destination zu kopieren, sondern das
Vorhandene zu thematisieren. Auch die Stille einer Landschaft und einer
Ferienunterkunft, erfreuen so manch gestresste Seele. Ein Bootsausflug ins Donaudelta
oder eine Kanufahrt an einem einsamen See gehören zu Präferenzen mancher
Erholungssuchender. Es geht also darum, das Vorhandene auf seine Qualität zu prüfen
und es dann so zu vermarkten.
Würden Tourismusmanager weltweit mehr auf diese Vorzüge achten, gäbe es
häufiger zufriedene Gäste.
Stellt man die Eigenheit eines Landes in Form von echter Folklore und
traditionellem Food-Erlebnis in den Vordergrund – und vor allem über gekünstelter
und unechter Pseudo-Kultur, dann kann man nicht nur seine eigene Kultur neu
entdecken, sondern auch manche Besucher glücklich machen.
Schließlich gibt es viele Menschen, die verreisen um etwas Neues
kennenzulernen.
Summa summarum, glaube ich, dass ein Reisender mit unzureichender
Infrastruktur jedoch leichter leben kann, als mit dem völligen Ausbleiben der
Kommunikation.
Die Ukraine hat als Kulturland sehr viel anzubieten und zu offerieren – davon
gehe ich, als Besucher von rund 100 Ländern und Territorien aus. Einen kleinen Teil des
Landes habe ich schon kennengelernt.
1. Briefmarkenausgabe Maria Theresia. Aussendung der Österreichischen Post.
URL: http://www.post.at
2. Informationen über Bessarabien. Zusammenfassung aus dem «Online-Lexikon
zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa» von der Universität
Oldenburg. URL: https://ome-lexikon.uni-oldenburg.de
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3. Statement über die Ukraine: Österreich-Ukrainische Gesellschaft, als OTS
(Presseaussendung) des Vorsitzenden, Finanzminister a.D. Rudolf Edlinger vom 26.
Nov. 2004. URL: http://www.oeug-wien.at/

Тетяна Вдовенко
к. філол.н., доцент
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Vdovenko_Tanya@i.ua
ENGLISH AS PART OF UNIVERSITY LIBERAL ARTS EDUCATION
Currently, there is a significant expansion of the English-speaking space and the
transformation of the English language into lingva franca world communication. In this
regard, there are new points that require the linguist's close attention. Language
undergoes constant, sometimes even subtle changes, to make speech communication
actually productive, it is necessary to take these changes into account.
First of all, it refers to the phonetics of the language and phonetic transfer of such
basic transitional variants as British and American. Until recently, the speech of British
speakers was taken as a model of the pronunciation norm, but it often contains phonetic
characteristics that are typical of American speech. Public speech is also modified and
allows deviations from the standard. Therefore, the question arises «how to use the
material of English speech in the course of learning in connection with the changes
taking place in the language fruitfully?» It is necessary to tune in to the changes in
pronunciation and understand their functional-rhetorical orientation.
In order to improve the teaching of the English language, it is necessary to
expand the original material, which is used as a role model (the target), including such
texts, which are most clearly represented by the fusion of the British and American
versions. From the point of view of the theory and practice of modern English linguistics
of great importance are BBC broadcasts, which cover very important issues for the
moment. For students around the world who study «Global English», news blocks are of
particular interest.
Nevertheless, when creating a phonetic course, it is necessary to follow the
established University tradition to be guided by the British pronunciation standard. An
inseparable component of phonetic education is a clear understanding of the basic
British voice parameters, syllable, rhythm, intonation form. These properties of British
phonation have already been previously described, studied and systematized by
outstanding linguists, so they can be used in the educational process. The American
version, on the contrary, is subject to further research in terms of standardization and
best practice. The characteristic features of the American sound cannot be introduced in
their entirety, as at this stage it is impossible to cover all the phonetic richness and
diversity of both variants. They will not be able to become equally active components of
our speech.
Updated through texts BBC the English material is subject to development, its
role is primarily to develop learner‘s skills and ability to define in the flow of speech
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phonation (political) elements that do not fit into established in the minds of foreign
language learners sound representation of British pronunciation. The American version
can be made to work in the global English-speaking communication only on the basis of
stereotypes of the British standard. To do this, it is necessary to clarify the system of
meta-meanings adopted in phonetic science and bring it into line with linguistic reality.
To develop a more traditional terminological hierarchy – the King’s English, The
Received Pronunciation (RP) and its types (general, conservative, advanced), including
a broader concept inherent to the speech voice of cultured and educated anglophones in
the UK and the USA. This is very important for University liberal arts education,
because its ultimate goal is to comply with the norms of speech behavior accepted in the
modern world.
The body of knowledge about "global English rhetoric" needs to be expanded to
such phonetic organization of speech, which will give the opportunity to reproduce
accurately and fully the content of intent statements (purpurt). At present, the
rhetorical aspect should be put at the forefront in the study of English within the
Humanitarian University education. This provides a variety of sound, focus on a
particular interlocutor, or a large audience, as well as the use of the greatest extent of all
the properties of the voice (the ability to be engaged in dialogue on topics of significant
importance and of common interest, the ability to express and defend their opinions, as
well as attitude to the opposite position). Lexical-phraseological and morphological side
of communication is very important, but no less important is its speech (neo-macrophonetic) component.
It is the basis of the culture of speech behavior, correct and reasonable behavior
of the discussion. The most effective use of the language is the main goal of the theory of
speech, which is called «neo-macro-phonetics» [1]. This is not just a teaching of
pronunciation, but a thorough study of all language activities with a focus on
«expressive communication».
The question of speech culture and the purpose of language communication come
to the fore. The focus is the ability of a person to know and use the norms of the
language. One of the forms of human existence is language proficiency, which is
associated with the need for communication. An inseparable component of the language
culture of each nation is the culture of exchange of «speech actions». Because of this,
neo-macro-phonetics is the equivalent to the speech study, the major role is played by
its «external» side, which is caused by the manifestation of speech etiquette,
characteristic of each language community.
BBC television political debates always adhere to the framework of the restraint
and correctness accepted in English communication, even when discussing very
sensitive issues, which determines their inclusion in the training course. Such material
must be subjected to special treatment and its meaning must be revealed. What is meant
is the direction of modern linguistic science such as pragmalinguistics, and especially its
pragmaphonetical section. This section involves such text processing, in which certain
aspects of the English pronunciation will be convincingly demonstrated, will help to
understand their specifics and effectively use in their own speech.
This is achieved by pragmaphonetical identify of the most common ways of
rhythmical-prosodic organization of the utterance, the basis of which is voice
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modulations. They are associated with modifications of the duration and placement of
pauses, mutual connection and distribution of the syllabic and verbal stress in the
phrase (stress-accent relationship), the separation of notional and structural parts of
speech, strong and weak forms.
Only when there is a clear understanding of the «external» cultural important
side of speech communication the activation of these parameters in the speech of
language learners is feasible. When discussing BBC TV debates, it is necessary to take
into account who speaks, what is his affiliation by birth and socio-political status of the
speaker and his cultural and educational level. In addition, it is necessary to have a
reasonable attitude to various aspects of the language, a kind of «cognitive» selectivity
in terms of choosing a model to follow.
In other words, in terms of «productive» development, the ultimate goal of which
is to repeat the authentic model in his speech, the choice is left to the anglophones,
especially the British version. Not only British, but also Americans, as well as foreign
speakers can be among the experts. Their ability to «fit» in the context of the English
language represents «neo-macro-phonetic interest», especially how they give their
speech the greatest intelligibility and rhetorical expressiveness, using the parameters of
volume, tempo, rhythm, tone movement, as well as pause and cessation of phonation.
The art of conducting a discussion on topics of significant importance is very
important. It gives the opportunity to defend their position, to parry the arguments of
opponents, to formulate questions to the interlocutors. In this regard, there is a need to
identify a number of forming lexical sequences that contribute to the dialogue.
Along with the question of the culture of speech behavior, it is necessary to pay
due attention to all the proper cultural information, which is the basis of modern
rhetoric and television political debates. Of great importance are modern English
dictionaries (Longman Dictionary of English Language and Culture, etc.).
Using the dictionary allows you to understand the meaning of the features of the
concepts of rhetoric and debate in the English-speaking world of the present time. For
successful language learning it is necessary to learn the functional specificity of these
terms and how their lexical units are implemented in the speech of anglophones.
Therefore, a detailed study of dictionary entries is recommended in the Humanitarian
University education.
Similarly, television political debates are prepared, which are considered to be
one of the main components of the training material. As a result, a collocationcolligation construction of one‘s own speech may occur, as a result of which the
«model» text will be mastered creatively.
Similarly, television political debates are prepared, which are considered to be
one of the main components of the training material. As a result, a collocationcolligation construction of one‘s own speech may occur [2, с. 113], as a result of which
the «model» text will be mastered creatively.
At the first stage of University education, the level of English proficiency among
students is not the same, so it is difficult to develop such a course of lectures. In this
regard, the Pragmalinguistic modeling of the features of the English language system,
which contributes to the gradual smoothing of existing differences and the choice of the
best option of the learning process, becomes even more relevant.
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Specially designed modeling system is in this case the most fruitful. It allows you
to demonstrate lexical and phraseological, morphological and syntactical aspects of
English usage, and also allows this division of the word material, in which the most
difficult moments of grammar and vocabulary, and collocations (choice and
arrangements of words) are important. In this case it is necessary:
- to restore the transcription spelling of the word;
- to translate the Ukrainian equivalent of the dictionary interpretation of
concepts into English;
- to choose the appropriate Ukrainian translation of the English dictionary
illustration;
- to express in English the new context in Ukrainian, which is specially prepared
for this purpose and is based on the dictionary illustration;
- to provide the Ukrainian version of the original text where the word is used;
- to base its own context in English and in Ukrainian on the basis of the «model»
material from the previous paragraph [2, с. 111].
Decheva S.V. suggests the introduction of some changes in the teaching of
English in the University audience, taking into account the new language trends in the
global English-speaking space. Great importance for the development (study) of
phonetics is the inclusion in the educational process diatopically two main variants –
British and American. An important role in teaching is played by a special emphasis on
the rhetorically oriented speech of BBC news broadcasts and debates, which require
Pragmalinguistic processing of the material.
Within one article it is impossible to show how this system works.
Pragmalinguistic modeling is applied not only to individual words, but also to the
ultimate syntagmatic sequences that allow you to get into live speech and prepare for
the upcoming discussion. Pragmalinguistic development of grammar elements, which
are particularly difficult when learning English, is extremely necessary. At the same
time, it is necessary to take into account the new reality of global English-speaking
communication, and it is associated with the presence of background knowledge of a
cultural nature. This knowledge can be obtained primarily from the relevant
dictionaries. The sentences that explain the so-called danger zones of English grammar
are chosen in such a way that they contain socio-cultural and historical information that
may be suitable for future debates.

1. Аниховская Т.В. Риторика интеллективного общения (на материале
английских телевизионных программ новостей Би-Би-Си). М.: МАКС Пресс, 126 с.
2. Дечева С. В. Английский язык как часть университетского гуманитарного
образования. Вестник Самарского государственного университета. История,
педагогика, филология. Том 2. №1. 2012. С. 110-113.
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Ph.D., OStD Georg-Goldstein-Schule Bad-Urach
Baden-Württemberg, Deutschland
DAS UKRAINE-PROJEKT JULI UND OKTOBER 2018: TRADITION UND
BEGEGNUNG
Die Projektidee besteht darin, dass das Verhältnis von Landschaft und Mensch in
den Fokus rückt. Das Budschak, Bessarabien, ist eine weiträumige, hügelige und
ursprüngliche Steppenlandschaft, die heute landwirtschaftlich exzessiv und intensiv
genutzt wird. Technisierte Großbetriebe mit riesigen Anbauflächen, aber auch familiäre,
kleinbäuerliche-traditionell geführte Betriebsstrukturen bestehen nebeneinander.
Der Charakter der Alblandschaft bei Bad Urach ist ein ganz anderer: der Rand
eines Karstgebirges, durch Abflusstäler kleinräumig zergliedert, zum Teil bewaldet, wird
nur teilweise landwirtschaftlich genutzt. Weniger Landschaftsnutzung als
Landschaftspflege
in
Form
eines
großen
Biosphärengebietes
(Landschaftsschutzgebietes) und die zurückhaltende Bewirtschaftung in Form von
Streuobst – und Weideflächen ist für diese Raumschaft charakteristisch.
Durch diese Aspekte: geografisch, wirtschaftlich, umweltpolitisch, künstlerisch etc.
wird man schließlich immer auf die Grundfrage stoßen: «Welches Verhältnis besteht
zwischen der Landschaft und seinen Bewohnern» – es geht also um den räumlichmateriellen Aspekt von Heimat. In der kurzen Gegenüberstellung beider Landschaften
klingen bereits viele Themen an, die in unserem Schüler-Studenten-Projekt aufgegriffen
werden:
● Umgang mit Wasser: Der Besuch von Stauwerke, Wasserkraftanlagen, einer
Kläranlage,
Wasserlaufwanderung,
Biosphärenangebot
sind
mögliche
Programmpunkte.
● Landwirtschaftsformen: «das Güt‘le («Stück‘le») und die Datscha» dienen zur
Eigenversorgung; daneben finden sich auch weitere Bewirtschaftungsmodelle:
Großbetriebe, der Biobauer – Besuche und Vergleiche bieten sich an.
● Umweltschutz, Landschaftsschutz, Artenschutz: Das Beispiel Biosphärengebiet
(siehe
unbedingt
www.biosphaerenbotschafter.de),
Streuobstwiesen
und
Weidewirtschaft als Landschaftsschutz, Müll und Wertstoff sind hierzulande zentrale
Themen, denen sich die Kommunen stellen müssen. Wie wird dies in Bessarabien
erlebt?
● Tourismus und Landschaft: Neben der klassischen Landwirtschaft ist der
Tourismus als eine neue Ertragsquelle und ein neuer Beschäftigungsbereich erstanden.
Es brechen dabei ganz andere Beziehungen zwischen Mensch und Raumschaft durch.
Was macht eine Landschaft zu einem Reiseziel, wie verändert Tourismus wiederum die
Landschaft? In der Ukraine kann zudem der touristische Magnet Odessa ins Blickfeld
kommen.
Fruchtbar ist der Boden Bessarabiens, aber es ist sehr trocken. Das Land
zwischen den drei großen Flüssen: Dnjestr, Pruth und Donau muss über Kanäle daraus
bewässert werden, insbesondere, wo der gute Boden im Weinbau genutzt wird. Die
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Brunnen in den Gemeinden sind bisweilen nicht tief genug und nicht ergiebig; das
Wasser kann man häufig nicht trinken. Weite Landstriche sind Steppe, genutzt jeher als
Weideland für Schafe. Die Volksgruppe Moldawier sind als Schäfer berühmt [1, s. 5-6].
Donaudelta. Die Donau sammelt auf ihrem über 2800 km langen Weg durch
zehn europäische Länder ungeheure Mengen Wasser. Damit versorgt Sie den Süden
Bessarabiens. Wasserknappheit gibt es daher nicht Aber das Leben an einem solch
gewaltigen Gewässer stellt andere Anforderungen an die Menschen.
Die Landschaft prägt das Leben des Menschen, denn sie ist seine
Lebensgrundlage. Die karge Albhochfläche, der bewaldete Trauf und das Albvorland mit
schmalen Tälern charakterisieren die Raumschaft um Bad Urach. Da ist großflächige
und intensive Landwirtschaft nicht möglich. Aber der Obstbau auf Streuobstwiesen
entlang der Hänge zum Trauf ist sehr erfolgreich. Die Dettinger Kirschen, Äpfel und
Birnen und daraus die Obstbrände sind weithin bekannt. Die Bache und die Erms
führen stets genügend Wasser.
Früh schon nutzten Handwerk, Manufakturen und Fabriken seine Kraft.
Zahlreiche kleine und mittlere Betriebe haben sich in den Talgemeinden angesiedelt. So
prägt umgekehrt der Mensch das Bild der Landschaft: Streuobstwiesen, kleinparzellige
Landwirtschaften und Industriegebäude gestalten vor der Alb das Landschaftsbild. Der
Anbau von widerstandsfähigem Dinkel oben auf der rauen Alb gelingt gut; diese
gesunde Getreidesorte ist mittlerweile wieder sehr gefragt. Die Bäckereien haben ihr
Angebot um Dinkelprodukte stark erweitert. Genügsame Nutztiere grasen auf der
Albhochfläche: Schafe und Angusrinder. Die Pferdehaltung für Zucht und Freizeit
gewann eine große wirtschaftliche Bedeutung. So strukturieren Waldflächen, größere
Getreidefelder und weite Weide-flächen das Angesicht der Albfläche [1, s. 13-14].
In Bezug auf Wasser unterscheiden sich Albhochfläche und Albvorland
außerordentlich. Die Alb ist ein Rest eines gewaltigen Kalkgebirges, das im Jurameer
entstand. Es besteht aus verschiedenen wasserlöslichen und wasserdurchlässigen
Kalkschichten. Daher versickert schnell der Niederschlag. Die Oberfläche ist sehr
trocken, die meisten Albgemeinden litten daher in der Vergangenheit unter
Wassermangel.
Anders die Situation in Urach und Ermstal. Die Bäche am Fuße der Alb führen
verlässlich Wasser und werden vom Menschen genutzt. Die Stadt Bad-Urach versorgt
sich selbst mit Grundwasser aus 60 Meter Tiefe. Das Wasser hat gute Qualität,
wenngleich recht kalkhaltig, es plätschert in unzähligen Brunnen der Stadt. Weit tiefer
geht die Bohrung für die Versorgung des Thermalbades der Stadt. Ihre größte
Sehenswürdigkeit sind die Wasserfälle, dort tritt das Wasser aus dem Albsockel in 30
Meter Höhe aus. Ein Pumpspeicherwerk vor der Alb in Glems nutzt die Lageenergie, die
bei Bedarf – in Elektrizität umgewandelt – angerufen wird.
Wer über Wasser spricht, darf keineswegs das Abwasser vergessen! Die
Reinigung des Abwassers ist aus gesundheitlichen, ästhetischen und ökologischen
Gründen wichtig und notwendig. Der Mensch trägt für sich und für die Natur die
Verantwortung. Mechanische Verfahren und bakterielle Prozesse in den Kläranlagen
entfernen bis zu 97% der Verunreinigungen im Wasser. Problematisch ist Mikroplastik
und Medikamentenreste können nicht herausgefiltert werden [1, s. 15-17].
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1. Wesely Daniel. Das Ukraine-Projekt Juli und Oktober 2018. Tradition und
Begegnung. Georg-Goldstein-Schule Kaufmännische Bad Urach. 2018. 19 s.

Тетяна Воловяшко
магістрантка
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
volovyashko@gmail.com
БЕССАРАБСЬКЕ ДВОРЯНСТВО
В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
У світлі світової та вітчизняної історичної науки особливої актуальності
набувають дослідження місця представників аристократичної верстви у державній
системі. Початок ХХ ст. для Російської імперії відзначився трансформаціями
органів влади, що започаткувало створення нових парламентських структур.
Бессарабські аристократи не залишилися осторонь цього процесу та брали
активну участь у роботі Державних Дум.
Аналіз досліджень останніх років свідчить, що різні аспекти діяльності
представників нобілітету Бессарабії періоду ХVIIІ-ХХ ст. знайшли достатнє
висвітлення у науковій літературі. Зокрема, вітчизняні історики Л. Циганенко [8],
Н. Гончарова [2], М. Башли [1], Н. Морошан [7], О. Михайлов [6] у своїх доробках
аналізують правові засади оформлення дворянства Бессарабії, особливості його
нобілітації та внутрішньої стратифікації, доброчинну, підприємницьку і торговофінансову діяльність тощо. Проте, слід відзначити, що є певне коло питань, які
сьогодні залишилися поза увагою науковців та потребують більш детального
вивчення. Тому метою даної статті є висвітлення ролі бессарабських дворян у
політичному житті Російської імперії на початку ХХ ст.
Парламент Російської імперії утворився внаслідок низки реформ другої
половини XIX ст. і компромісу царської влади та соціальних станів, які стали після
революції 1905 р. активними політичними гравцями. Так, «Положення про
вибори до Державної Думи» (1905 р.), та виборчий закон від 11 грудня 1905 р.
задекларували систему виборів не за становим представництвом, а за рівнем
майнового становища. Відповідно до цього було визначено чотири виборчі курії –
землеробську, міську, селянську і робітничу. Проте, у складі всіх Державних дум
домінували представники дворянства [5, с. 18].
Провідну роль у виборах в Бессарабській губернії відіграли представники
місцевого нобілітету. З числа спадкових дворян губернії на з‘їздах повітових
землевласників до Бессарабських губернських виборчих зборів у 1906 р. було
обрано: від Хотинського повіту – П.М. Кантакузин, Г.М. Крупенський; від
Ореєвського повіту – П.В. Синадіно; від Бендерського повіту Федір Дмитрович
Крупенський; від Акерманського повіту – А.А. Ярошевич, М.Є. Понсе [3, арк. 31].
Право участі аристократів у виборчій кампанії залежало від майнового
виборчого цензу. Слід зазначити, що для різних повітів Бессарабії було
встановлено неоднаковий ценз: для дворян Кишинівського, Акерманського,
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Оргєєвського повітів – 200 дес. землі; для Бендерського, Бельцького,
Ізмаїльського – 300 дес., для Хотинського – 150 дес., для Сорокського – 175 дес. [4,
арк. 30].
До Першої Думи від Бессарабської губернії було обрано 2 депутати від
дворян. До Другої Думи в 1906 р. від Бессарабії увійшло вже 9 депутатів, серед
яких – В. Пуришкевич, П. Крупенський, князь Д. Святополк-Мирський. Від
Кишинева депутатом було обрано дворянина П. Крушевана [1, с. 21]. Таким
чином, бессарабське дворянство було залучене до державного механізму нового
парламентського типу, в якому відстоювало провідні позиції аристократичної
верстви.
Слід відзначити, що депутати від Бессарабської губернії з самого початку
діяльності в Думі зіткнулися з багатьма проблемами. Периферійне розташування
Бессарабії вимагало від депутатів витрачати більше часу на дорогу до Петербургу, і
не завжди, враховуючи стан російських шляхів, бессарабським депутатам
вдавалося вчасно прибувати на засідання. Проте, головна проблема полягала у
недосконалості виборчого законодавства, що призводило до чисельних порушень
та маніпуляцій з боку місцевої влади.
Результати виборів не завжди задовольняли виборців Бессарабської губернії,
що призводило до чисельних скарг. Так, у травні 1906 р. на засіданні Думи була
розглянута скарга мешканців Кишинева, які протестували проти обрання
депутатом Л. Сицинського. Через кілька днів розглядалась чергова справа
бессарабських виборців щодо невідповідності процедури проведення виборів
статті закону. Слід зазначити, обидві скарги були відхилені.
Бессарабські аристократи при роботі у Другій Державній Думі виступали за
перетворення в аграрній сфері та розширення громадянських прав і свобод. Серед
найбільш активних аристократів, які очолювали групу бессарабських депутатів з
аграрними законопроектами, слід назвати П.Д. Святополка-Мирського, П.М.
Крупенського, В.М. Пуришкевича.
В період виборів до Третьої та Четвертої Дум у Бессарабії спостерігалося
посилення монархічних настроїв. На виборах до Третьої Думи депутатами від
монархічного табору були В. Пуришкевич, П. Крупенський, П. Сінадіно. До
Четвертої Державної Думи від Бессарабії всі 8 обраних депутатів були
монархістами [1, с. 22].
Революційні події 1905 р., скликання парламенту за булигінським проектом
актуалізували в дворянському середовищі питання про необхідність створення
міцного осередку з метою захисту станових прав. На початку січня 1906 р. відбувся
з‘їзд губернських і повітових дворянських предводителів, на якому були присутні
140 представників аристократії з 29 губерній. 21-28 травня 1906 р. у Петербурзі
відкрився Перший з‘їзд уповноважених дворянських товариств, у діяльності якого
взяли участь 114 осіб, зокрема від бессарабського дворянства виступив П.
Крупенський. Найбільш важливим в діяльності Першого з‘їзду було організаційне
оформлення Об‘єднаного дворянства, на якому визначено основні компоненти та
напрями політичної платформи. Слід зауважити, до 1916 р. з‘їзди уповноважених
дворянських товариств
представляли впливову політичну силу в імперії.
Організація стала центром об‘єднання правих, монархічних сил, що сприяло й
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укріпленню урядового табору та його перемоги над революцією, і згортанню
реформаційного курсу, проте Об‘єднане дворянство сприяло становленню системи
представницьких установ в державі.
Таким чином, бессарабське дворянство в політичній системі Російської
імперії відігравало провідну роль. Вибори до Державних Дум продемонстрували
зростання політичної свідомості бессарабського дворянства, його бажання брати
активну участь в житті держави. Місцеві аристократи при роботі у Державних
Думах здійснювали вплив на формування напрямів внутрішньої політики
Російської імперії.

1. Башли М.І. Дворяни Бессарабії – депутати Державних Дум Російської
імперії (1905-1917 рр.). Теоретичні, методичні та практичні проблеми історії,
філософії, соціології, політології, правознавства. Збірник наукових праць за
матеріалами науково-практичної конференції (20 січня 2017 р.). Ізмаїл: РВВ ІДГУ,
2017. С. 19-23.
2. Гончарова Н.О. Доброчинні ініціативи дворян у Бессарабській губернії.
Гуржіївські історичні читання. 2015. Вип. 10. С. 96-98.
3. Комунальна установа «Ізмаїльський архів» (далі – КУІА). Ф. 47.
Акерманська повітова земська управа м. Акерман Бессарабської губернії. Оп. 1.
Спр. 54. Справа щодо виборів до Державної Думи (05 березня – 13 липня 1906 р.).
131 арк.
4. КУІА. Ф. 1007. Помічник начальника Бессарабського губернського
жандармського управління на прикордонному пункті в м. Ізмаїл та Ізмаїльському
повіті. Оп. 1. Спр. 3. Циркуляри та розпорядження Департаменту поліції і
Бессарабського губернського жандармського управління за 1894-1917 рр. (28
жовтня 1894 р. – 07 лютого 1917 р.), 273 арк.
5. Милько В.І. Українське представництво в Державній думі Російської
імперії (1906-1917). К.: Інститут історії України, 2016. 396 с.
6. Михайлов О.І. Стан системи кредитування в Ізмаїльському повіті на
початку ХХ ст. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного
університету: збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». Ізмаїл: РВВ
ІДГУ, 2019. Вип. 40. С. 134-139.
7. Морошан Н.В. Благодійна діяльність бессарабських дворян під час
військових конфліктів середини XIX – початку XX ст.: автореф. дис... канд.іст.н.:
07.00.01; ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди».
Переяслав-Хмельницький, 2019. 24 с.
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ПРАГМАТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОСОДІЇ
У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Дослідження
усного
мовлення,
зокрема
встановлення
й
опис
закономірностей його просодичної організації, все більше приваблює лінгвістів, що
пояснюється, з одного боку, потребою комплексного опису мовленнєвих явищ, з
іншого – необхідністю виявлення параметрів усного мовлення, здатних суттєво
підсилювати зміст сказаного, а отже, впливати на слухача. У зв‘язку з цим виникає
питання адекватного інтонування висловлювання, насамперед публічного виступу
політика, оскільки вміле використання просодичних засобів не лише дозволяє
ораторові донести зміст повідомлення до чисельної аудиторії, але й здатне
спонукати кожного слухача певним чином відреагувати на почуте.
Публічні виступи політичних діячів слугують об‘єктом багатьох наукових
студій, проте все ще залишається невирішеною низка проблем, серед яких більш
детальної розробки потребує питання визначення ролі окремих фонетичних засобів
у процесі проголошення політичної промови. Сучасні розвідки в галузі теоретичної
фонетики доводять, що в усному мовленні вплив на слухача здійснюється значною
мірою за допомогою інтонації [8], яка не лише певним чином оформляє усний
текст, але й виконує прагматичну функцію, тобто здатна підсилювати зміст
висловленого [1; 5; 7]. Доцільно припустити, що прагматичне навантаження
інтонації найбільш яскраво проявляється у політичному дискурсі.
Мовлення політиків завжди цікавило дослідників, починаючи ще від часів
античності (Аристотель, Горгій, Протагор, Демосфен, Цицерон тощо), і до
сучасності (А.М. Баранов, О.Г. Казакевич, Е.В. Будаєв, А.П. Чудінов, Д. Бенкс,
Р. Водак, Т. ван Дейк, М.О. Діденко, Дж. Лакофф, М. Джонсон, Е. Лассан,
У. Ліппман, П. Серіо, О.Й. Шейгал, Г. Дікманнсхенке тощо). Неослабний інтерес
до політичного дискурсу пояснюється тим, що цей тип спілкування відображає
закономірності суспільно-політичного життя країни та містить елементи
національної культури, тому детальне його вивчення сприяє не лише кращому
розумінню політичних процесів, але й глибшому проникненню в сутність
відповідної мови.
Сучасна наука пропонує різноманітні напрями дослідження політичного
дискурсу, зокрема аналіз риторичного аспекту політичної комунікації, що
передбачає
детальне
вивчення
фонетичних,
граматичних,
лексичних
особливостей мовлення політиків, риторичних прийомів і маніпулятивних
стратегій. Саме такий підхід дозволяє пояснити процеси ефективної організації
спілкування у сфері політичної діяльності.
Вагома роль під час реалізації політичної риторики належить інтонації.
Звертаючись до аудиторії, промовець використовує весь спектр просодичних
засобів, які дають змогу значно підсилити зміст сказаного. У зв‘язку із цим постає
питання, яким чином мовлення може передати значно більше інформації, ніж та,
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що закодована в ньому за допомогою одиниць різних мовних рівнів. Відповідь
варто шукати у просодичній організації висловлення, яка безпосередньо пов‘язана з
його смислом та ступенем емоційного забарвлення [5].
Просодичне оформлення усного висловлювання буде успішним, якщо в
ньому братимуть участь усі компоненти інтонаційної системи мови, а тому вивчати
прагматику функціонування просодії в усному мовленні політиків необхідно через
аналіз прагматичної функції кожного із цих компонентів – наголосу, мелодики,
пауз, темпу мовлення, ритму та інтенсивності.
З метою розкриття специфіки просодії політичного дискурсу було
проведено експериментальне дослідження промов німецьких політичних діячів,
за результатами якого виявлено інтонаційні параметри, що здійснюють
найбільший вплив на слухачів промови. Провідна роль у реалізації прагматики
політичного дискурсу належить наголосу, оскільки саме завдяки цьому
компоненту інтонації промовець може привернути увагу аудиторії до важливих
фрагментів повідомлення. Крім того, як структурна співвіднесеність складів за
тривалістю, гучністю, висотою тону і якістю звуків, наголос тісно пов‘язаний з
ритмом мовлення. Відносно рівномірне чергування наголошених і ненаголошених
складів у тексті створює враження плавного, монотонного ритму, тоді як більш
частотне наголошування в окремих фрагментах промови порушує ритм та сприяє
активізації уваги слухачів.
Наголошений склад становить ядро ритмічної групи, під якою розуміється
одне або декілька слів, об’єднаних спільним основним наголосом [10; 3; 9; 2; 4].
Навколо цього ядра групуються ненаголошені склади. Уживання в мовленні різних
за тривалістю й акцентними типами ритмогруп створює особливий акцентноритмічний рисунок висловлення і може використовуватися оратором як засіб
маніпулювання увагою слухачів.
Під час експериментального дослідження було встановлено, що політичний
виступ членується переважно на короткі ритмічні групи тривалістю від трьох до
шести складів, чергування яких створює особливу ритміку виступу. Проте
найбільше прагматичне навантаження несуть односкладові ритмогрупи, поява
яких в ряду значно довших ритмоодиниць є важливим засобом привертання уваги
слухачів. Наприклад, у фрагменті промови Хорста Кьолера виділення
односкладового слова (viel) в окрему ритмогрупу підсилює на ньому акцент:
´Deutschland (2) ^ hat  der  ´NATO (4) ^ und  der  Solidari´tät (7) ^
unserer  Ver´bündeten (7) ^ ´viel (1) ^ zu  ver´danken (4) – у дужках після
кожної ритмогрупи зазначено її тривалість у складах.
Результати перцептивного експерименту показали, що саме такі порушення
ритму є найбільш значущими для здійснення впливу на слухачів. Бажаючи
привернути увагу аудиторії до змістовно важливого фрагмента повідомлення,
політик частіше наголошує слова, що викликає у слухачів враження уривчастого
ритму та надає промові більшої динамічночті.
Наголосом виділяються здебільшого повнозначні частини мови – іменники,
дієслова, прикметники, прислівники – оскільки саме поняття, виражені цими
частинами мови, передають основний зміст повідомлення. Проте, виступаючи
перед аудиторією, політик повинен не лише повідомити інформацію, але,
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насамперед, зацікавити присутніх своїм виступом, привернути увагу слухачів до
нюансів промови, значущих для мовця. Тому періодично оратор використовує
емфатичний, нетиповий наголос, виділяючи службові слова – займенники,
модальні
і
допоміжні
дієслова,
артиклі.
Наприклад:
Ich  sage  vo´raus ^ dass  ´diese ^ Zu´sammengehörigkeit ^ sich  in  den 
nächsten  ´Jahren ^ noch  ´sehr  viel  stärker ^ zeigen  ´wird ^ vielleicht
 auch  zeigen  ´muss.
Наведений вище приклад ілюструє мовлення Ангели Меркель, яка виділяє
наголосом указівний займенник diese та прислівник sehr, що надає її мовленню
більшої емоційності.
Особливу роль під час виголошення політичної промови відіграють паузи,
які уможливлюють сприйняття окремих мовленнєвих сегментів як самостійних
просодично оформлених одиниць. Кінець кожної такої одиниці сигналізується
зазвичай паузою, хоча не завжди позначений повною відсутністю акустичного
сигналу. Враження перерви звучання може створюватися за допомогою
локальних змін інших просодичних параметрів – модифікацій мелодійного
контуру, уповільнення темпу або збільшення тривалості передпаузального складу,
що викликає ефект «препаузального подовження» [12]. Прагматична функція
пауз полягає у тому, що вони використовуються оратором для виділення найбільш
важливих фрагментів повідомлення.
Характер дистрибуції пауз в текстах промов суттєво відрізняє публічний
виступ від інших видів мовленнєвої діяльності. Однак специфіка паузації
політичного виступу полягає не в кількості пауз різної тривалості, а в місці їх
застосування. Часто паузами виокремлюються ключові поняття промови, при
цьому оратор використовує паузу не лише після слова, на якому хоче наголосити,
але й перед ним. Такий прийом дозволяє промовцеві керувати увагою слухачів,
що надзвичайно важливо під час тривалого виступу. Наприклад: Aber wir können
darauf ver´trauen / Die ´eingeschlagene ´Richtung / ´´stimmt // Jeder ernsthafter
´Vorschlag } muss ernsthaft ge´´wogen werden / Das Ringen um die beste Lösung
gehört zur Demokra´´tie // (фрагмент промови Хорста Кьолера).
Пауза перед словом stimmt несе на собі прагматичне навантаження, тому
що, завдяки цій паузі, у слухачів виникає напруга очікування того, чим політик
завершить фразу, оскільки саме останнє слово "stimmt", виділене паузою, є
інформаційним центром повідомлення.
Результати слухового аналізу дозволяють віднести паузу до риторично
значущих компонентів інтонації. Доцільне використання пауз різної тривалості
сприяє не лише кращому сприйманню тексту, але й може бути засобом здійснення
суттєвого впливу на слухача. Наприклад, тривала зупинка фонації перед певним
словом використовується оратором для привертання уваги публіки до найбільш
значущого місця промови. У такий спосіб промовець може наголосити на
важливій для нього інформації.
Наявність або відсутність пауз у тексті суттєво впливає на сприйняття цього
тексту слухачами. Носії мови вказують на неприродність мовлення, позбавленого
пауз із перервою у звучанні, воно видається їм дещо нервовим, не зовсім
приємним, невиразним, неконтактним. Занадто велика кількість пауз, ужитих
~ 23 ~

’

і

і

і

і

ії

після кожної ритмічної групи, також погіршує враження від почутого.
Висловлювання, перенасичені паузами, сприймаються як неприродні, невластиві
німецькій мові, занадто повільні, неприємні та непереконливі.
Прагматична функція мелодики політичного виступу виявляється у
модифікаційних процесах мелодійного оформлення фрагментів повідомлення
(ритмічних груп, синтагм, фраз) для сприйняття усного висловлення. Так,
однакова мелодійна структура сусідніх елементів справляє враження
монотонності й невиразності, а зміна мелодичних контурів сприяє посиленню
виразності мовлення. Варіативність мелодики є важливою просодичною ознакою
публічного виступу, оскільки дозволяє ораторові утримувати увагу слухача, у той
час як монотонне мовлення або постійний повтор промовцем однотипних
мелодійних малюнків швидко набридає та призводить до втрати контакту з
аудиторією.
Для тонального оформлення публічного мовлення німецьких політиків
характерне використання висхідного тону і часта зміна мелодійного контуру.
Висхідна мелодика сприяє встановленню контакту з аудиторією, а зміни напрямів
руху тону дозволяють мовцеві уникати монотонності та пожвавлюють виступ. Як
приклад, наведемо фрагмент промови Ангели Меркель, у якому переважає
висхідний мелодійний контур: Beim ´Gipfel ´´´muss deshalb die Überarbeitung des
stra´´´tegischen Konzepts in ´Auftrag gegeben werden  / um ´´´deutlich zu machen
 / die NATO ´gibt sich →} eben ´´´nicht nur mit dem Blick auf eine
´´´sechzigjährige Er´folgsgeschichte zu´frieden  / sondern sie ist zu einer
´Kursbestimmung } für die Zukunft be´´reit  //.
Варіативність темпу мовлення політиків тісно пов‘язана зі смисловим
навантаженням того чи іншого відрізка висловлення та передає емоційний стан
мовця. Крім того, за допомогою темпоральних змін оратор може виділяти
інформативно насичені фрагменти промови, вимовляючи їх дещо повільніше.
Швидкість мовлення доповідача значною мірою впливає на сприйняття промови.
Занадто швидке або повільне мовлення швидко втомлює слухачів, а отже,
перешкоджає встановленню контакту з публікою, що негативно позначається на
враженні від самої промови та від особи, яка її виголошує.
Отже, аналіз німецькомовних політичних промов підтвердив припущення
про важливу роль інтонації для здійснення впливу на слухача. Вибір саме
політичної промови є не випадковим, оскільки ораторське мистецтво політичного
діяча виявляється у тому, щоб, з одного боку, бути зрозумілим і цікавим для
кожного присутнього, а з другого – змусити публіку замислитись над проблемами,
важливими саме з точки зору оратора. Досягти цього можна завдяки творчому
використанню таких просодичних засобів, як акцентуація, паузація, варіювання
мелодичного контуру, темпу та ритму. Однак, розкрита у роботі специфіка
просодії політичної промови не вичерпує проблематики ефективної організації
ораторського виступу. Саме тому публічне мовлення є перспективним матеріалом
для подальших наукових пошуків, спрямованих на виявлення закономірностей
взаємодії сегментного й надсегментного рівнів під час ораторського виступу.
Поглибленого вивчення потребує також питання універсальності просодичних
засобів впливу на аудиторію, вирішення якого можливе шляхом зіставного
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LÄNDERSPEZIFISCHE BEZEICHNUNGEN IM LANDWIRTSCHAFTLICHEN
DISKURS DER BESSARABIENDEUTSCHEN (1814/1940)

Die Geschichte der deutschen Kolonien in Bessarabien (1814/1940) ist ein
treffendes Beispiel für das ständige wissenschaftliche Interesse von Historikern,
Ethnologen, Soziologen, Politologen, sowie von Linguisten verschiedener Schulen und
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Richtungen. Die Untersuchungen, welche von vielfältigen Perspektiven aus und mit
unterschiedlicher Zielsetzung vorgenommen werden, sind in mehreren Monographien
und verdienstvollen Büchern von K. Keller, J. Stach, P. Sinner, K. Stumpp, V.
Schermunskij, O. Janke, J. Becker, E. Höger, U. Schmidt u. a. präsentiert.
Der vorliegende Beitrag ist den Besonderheiten der lexikalisch-semantischen
Seite des landwirtschaftlichen Diskurses der Bessarabiendeutschen gewidmet, der seit
erster Hälfte des 19. Jhs bis zur Mitte des 20. Jhs betrachtet wird. Dabei werden vor
allem die nominativen Einheiten der Begriffsgruppe «Acker – und Obstbau», welche
den eigenartigen Charakter der landwirtschaftlichen Ressourcen der Region und
Fortschrittlichkeit der deutschen Kolonisten widerspiegeln. Die Quellen des Materials
sind die Zeitschrift «Unterhaltungsblatt für deutsche Ansiedler im südlichen Rußland»
(1846-1855), die Gedenkausgabe «Geschichte der Gemeinde Alt-Posttal (Bessarabien)»
(1983), heimatkundliches und regionalgeschichtliches Jahrbuch «Heimat-Kalender»
(1972-1994), die Monographie von Ute Schmidt «Bessarabien. Deutsche Kolonisten am
Schwarzen Meer» (2012), sowie publizistische Texte zur Geschichte der deutschen
Kolonien in Bessarabien (1814-1940).
Der begriffliche Segment des landwirtschaftlichen Diskurses der deutschen
Bauern, zu welchen gehören «Ackerbau», «Viehzucht», «Tierheilkunde», «Teichbau»,
«Ländliche Baukunst und Landverschönerung», «Garten- und Weinbau»,
«Obstbaumzucht», «Waldbau» u. a. ermöglicht die definitive Merkmale der Kolonisten
Alltagswelt festzustellen, die sich vor allem auf der Fortschrittlichkeit bei der
Produktion der Kulturpflanzen zur Gewinnung von Pflanzenerträgen auf dafür
bearbeiteten Äckern gründete. Auf der lexikalisch-semantischen Ebene findet sie sich
insbesondere in einer reichhaltigen Palette von Bezeichnungen für die
landwirtschaftlichen Nutzflächen und länderspezifischen Kulturpflanzen wieder.
Die semantische Differenzierung der Bezeichnungen für landwirtschaftliche
Nutzflächen als die Gesamtheit aller Ackerflächen, Wiesen und Weiden eines
landwirtschaftlichen Betriebs – Fruchtboden, Acker, Ackerland, Ackerboden,
Anbaufläche, Haferland, Maisland, Weizenland, Brachland, Weideland, Schäfereiland,
Wiese (Grünland), Stoppelfelder – klärt sich von der Bodenqualität der Gelände, sowie
von der Besonderheiten ihrer Nutzung für die Bedürfnisse der Landwirtschaft oder
ihren aktuellen Zustand, wie z. B. Brachland mit der Bedeutung «nicht bestellte
Ackerfläche; Anbaupause». Das Wort das Brachland (auch das Brachfeld, die Brache
oder Schwarzbrache) bezieht sich auf eine Form des progressiven Landbaus – DreiFelder-Wirtschaft, die durch eine geregelte Aufeinanderfolge verschiedener
Kulturpflanzen auf ein und demselben Feld gekennzeichnet ist.
Trotz der längeren Tradition des Fruchtwechsels in Europa seit dem Mittelalter,
wurde die Drei-Felder-Wirtschaft im Südteil von Bessarabien bis zu den deutschen
Kolonisten nicht verwendet, denn die einheimische Landbevölkerung beschäftigte sich
mit Viehhüten und hatte geringe landwirtschaftliche Kenntnisse. Das Steppenland war
unbearbeitet und so war es für die deutschen Landwirte eine schwere körperliche
Arbeit, diese Steppe in Ackerland zu verwandeln. Mit den primitiven Geräten, wenig
und schwachem Zugvieh, konnten die Kolonisten in der Anfangszeit nur das für den
eigenen Bedarf nötige Land bewirtschaften. «In früherer Zeit fuhren die Bauern auf
―d‘Steppe‖ (Feld), hängten ihre gefüllten Säeplachten (Säetücher) um die Schultern,
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dann blickten manchen im stillen Gebet zum Himmel empor, schritten auf ihren Äckern
entlang und streuten den Samen aus, während die Lärchen ihre frohen Lieder sangen»
[1, c. 83]. So ging es viele Jahre in der altväterlichen Weise, bevor die fortschrittlich
denkenden Bauern mit einer besseren Bearbeitung des Landes durchsetzten. «Seit Ende
des 19. Jahrhunderts wurde in den deutschen Kolonien meist nach dem Prinzip der
verbesserten Drei-Felder-Wirtschaft gearbeitet» [2, c. 176], wonach im ersten Jahr
Mais, Sonnenblumen, im zweiten Sommerweizen, Gerste, Hafer, Ölsaaten und im
dritten Jahr Winterweizen angebaut wurden. Das Land für Winter- und
Sommergetreide im Herbst wurde mit den Zwei- oder Dreischarpflügen und das für
Mais mit dem Einscharpflug umgepflügt. «Gewöhnlich hat man auf Maisbrache im
nächsten Frühjahr zuerst Hafer und auf das vorjährige Weizenland Gerste gesät. Die
Stoppelfelder, auf denen man früher im Spätsommer und Herbst die Vieh- und
Schafherden hütete, wurden nach der Dreschzeit geschält. Die Winterweizen wurden
etwa Mitte September bis Anfang Oktober ausgesät. Mit der Frühjahrsbestellung hat
man gewöhnlich im März begonnen, erst Hafer, Gerste, Sommerweizen, Ölfrüchte und
dann Mais im April» [1, c. 83]. Unter Berücksichtigung der ungewohnten örtlichen
Bedingungen hatten die deutschen Bauern in der Feldarbeit bald gelernt, ihre
Anbaumethoden dem Boden und dem Klima anzupassen und weiterzuentwickeln.
Folgendes Beispiel soll dies verdeutlichen:
«Ein Landwirt in der Kolonie Alexanderhilf kaufte im Frühjahr 1837 in Odessa
einige Tschetwert des vieljährigen, oder s. g. Wunderweizens, um denselben auszusäen
und in seiner Feldbestellung einzuführen. In dieser Saatfrucht befand sich
unbemerkter Weise ein Korn der damals hier noch unbekannten, s. g. englischen
sechsseitigen Sommergerste. Dieselbe fand der Wirt bei der Ernte, hob sie sorgfältig
auf, säte die Kerne 1838 aus, und fuhr mit dieser Aussaat fort, bis er im Jahr 1842
davon 15 Tschetwert erntete. Dann gab er seinen Mitbürgern davon, und hat dadurch
diese einträgliche, für unsere Steppe passende Gerstengattung in unserem Bezirke
eingeführt» [3, c. 37].
Der Anbau von Korn stellte der wirtschaftliche Schwerpunkt in den deutschen
Kolonistendörfern. In der Regel nahm er zwei Drittel der Anbaufläche ein. Der
wichtigste Halmfrucht war der Winterweizen, der auch als Wechselweizen,
Wunderweizen oder Krimer bezeichnet wurde. Die bekannten Bezeichnungen Arnaut,
Arnautka, Ulka oder Hulka wurden für den Sommerweizen mit weißen
Hartweizenkörnern verwendet. Der Mais (bzw. Welschkorn) neben Winter- und
Sommerweizen, Gerste, Hafer, Rogge und Hirse gehörte zu den Hauptprodukten der
deutschen Bauern. Bei den deutschen Bauern wurden hauptsächlich zwei
Maisgattungen angebaut – Pferdezahn für Futterzwecke und türkischer feinkörniger
süßer für Maisflocken und Mamaliga (rumänische Nationalspeise aus Maismehl). Für
den Bauern war die Maisernte von großem Nutzen. «Das Laub von den Kolben fand
hauptsächlich als Futter Verwendung, aber war auch für andere Dinge recht brauchbar.
So flocht man schöne Körbe, Teppiche oder Vorleger daraus, die sich als recht haltbar
erwiesen. Auch wurden damit Bett- und Strohsäcke ausgestopft, denn der
bessarabischer Bauer lag nicht auf Matratzen, sondern auf Strohsäcken oder
Welschkornlaub. Auch hierauf läßt sich ganz gut ruhen» [1, c. 401].
Manche Kulturpflanzen und Unkräuter im Garten trugen in der bäuerlichen
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Alltagsrede die mundartlichen Bezeichnungen, wie z. B.: Bésareis (einjährig wachsende
Pflanze woraus Stall- und Hofbesen gefertigt wurden), Bútzmelon (Melonenart deren
Fruchtfleisch etwas mehlig war), Hérzkerscha (große Süß-kirschen), Kémmich (diese
Bezeichnung wurde für Dill verwendet), Hommleier (Aubergine), Gelriaba
(Mohrrüben), Gugomra (Gurken), Zellerich (Sellerie), türkische Pfeffarschäfla
(Pfeffer), Pfeffarschäfa (Paprika), Baswillkomm (Basilikum), Lí(e)scht (Rohrkolben),
Péterling (Petersilie), Schmácket (Sammelbezeichnung für gut und würzig riechende
Kräuter), Sónnrosa (Sonnenblume), Stécher (allgemeine Bezeichnung für stachelige
Pflanzen), Wélschkorn (Mais), Sí(e)ßholz (gehört zu den Schmetterlingsblütern; die
süß-schmeckenden Wurzeln der Pflanze wurden von Kindern gekaut) [4, c. 43].
Die andere Gruppe der Pflanzennamen stellten bei den deutschen Bauern die
fremdartigen Wörter, wie z. B. Kukuruz (Mais), Arnaut bzw. Arnautka, Ulka oder
Hulka (Sommerweizen), Krimer (Winterweizen), Patletschana (Aubergine oder
Eierfrucht), Burjan (Unkraut, Steppengras), Harbusa, Arbuse (Wassermelone) u. a.
Die weiteren Entlehnungen in der Reihe der länderspezifischen Bezeichnungen
beziehen sich zum Weinbau, was ein integraler Bestandteil der Kolonisten Wirtschaft
seit ihrer Ankunft in Bessarabien war. Das sind, z. B. die Namen der angebauten
Weinsorten, die aus Frankreich importiert wurden: Aligote, Chardonnay, Riesling,
Muskat-Ottonel, Traminer, Cabernet, Burgunder. Die deutschen Bauern pflanzten die
guten edlen Sorten, bekannt als Zottler, Frühweiße, Dickschwarze, Muskatelle, Eichel
und Gutedel. Aus den Hybriden, die vor allem für den Eigenbedarf angebaut wurden,
waren am meisten die roten Weinsorten Seibel oder Seiber (bzw. Iwanowitsch) und
Taras verbreitet. Die im Volksmund bekannten Sorten waren auch bulgarische
Glitzblättriche, weiße Melonatrauba, Krollatrauba u. a.
Die länderspezifischen Bezeichnungen bilden, wie man sieht, einen wichtigen
Teil der landwirtschaftlichen Diskurses der Bessarabiendeutschen und öffnen eine
breite Perspektive in Bezug auf sprachliche Forschungen der deutschen Geschichte in
Bessarabien als ein soziales und linguo-kulturelles Phänomen.

1. Gäckle H. Geschichte der Gemeinde Alt-Posttal (Bessarabien). Herausgegeben
vom Alt-Posttaler Heimatausschuß zum 160. Jahrestag der Gründung der Gemeinde
1823-1983. 1028 s.
2. Sсhmidt U. Bessarabien. Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer. Deutsches
Kulturforum östliches Europa e. V., 2012. 419 s.
3. Unterhaltungsblatt für deutsche Ansiedler im südlichen Russland. 1842. T. 2.
№ 11.
4. Janke, Oskar. Friedenstaler Mundart. – Herausgeber: Oskar Janke, 1984. 112 s.
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ІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД МОВНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ
В ПІВДЕННОБЕССАРАБСЬКОМУ АРЕАЛІ
Проблема взаємодії мов – актуальна, різнопланова, складна, не перестає
привертати увагу лінгвістів, оскільки неможливо об‘єктивно описати картину
розвитку будь-якої мови без дослідження впливу на її структуру інших ідіомів, без
визначення в ній ролі запозичень [1, с. 6].
Сучасному мовознавству відомі роботи цієї проблематики зарубіжних
(У. Вайнрайха, Г. Шухардта, А. Мартіне, Л. Блумфілда та ін.) та українських
(Л. Булаховського, Ю. Жлуктенко, С. Семчинського, А. Непокупного, Д. Будняка,
Л. Ткач, С. Гриценко та ін.) вчених. Однак, незважаючи на постійний інтерес
лінгвістів, все ще дискусійними залишаються багато питань теорії мовної
взаємодії. Наприклад, питання кваліфікації самого явища – «змішування мов»,
«схрещування мов», «взаємний вплив мов», «мовні контакти», «мовне
взаємовідношення», «інтерлінгвістичні контакти», пор. [2, с. 273], питання
типології взаємодії мов (схеми Б. Серебреннікова, О. Білецького, С. Семчинського,
Ю. Жлуктенка), питання факторів, що обумовлюють появу запозичень
(Ю. Сорокін, А. Мартіне, С. Шаумян), визначення і класифікації запозичень
(М. Орешкіна, Д. Будняк, Г. Іваницька, С. Гриценко) тощо.
Багаторічні спостереження над генетично різнотипними новожитніми
українськими південнобессарабськими говірками (зафіксовані риси всіх трьох
українських діалектів, з домінуванням південно-східній складової), що
розвиваються в умовах складних, тривалих, динамічних мовних контактів,
взаємодіючими з носіями румунської, болгарської, російської, гагаузької мов,
спонукали до дослідження результатів подібної інтерференції, зокрема до опису
можливих моделей проникнення лексичних запозичень в ці українські говірки.
Оскільки справедливо зазначено, що саме лексичний рівень є найбільш відкритим
до інтерференційних процесів [3].
Відзначимо також, що, на думку сучасних діалектологів, питання
розмежування і уточнення джерел, напрямків запозичень в ареалі між Дунаєм і
Дністром на території України, їх часу, участі літературних мов в процесі мовного
контактування, особливостей формування ареальних інтегралізмів, моделей
семантичних і формальних трансформацій в процесі взаємних запозичень,
питання збереження говірки та її деструкції під впливом контактного ідіому
вимагають невідкладного вивчення [4, с. 116].
Мета цієї статті – розглянути окремі діалектні факти, що підтверджують
наявність тих чи інших моделей проникнення лексичних запозичень в українські
південнобессарабські говірки.
Матеріалом для аналізу послужили фонозаписи діалектного мовлення
носіїв українських говірок ареалу (2008-2018 рр.), безпосередні спостереження,
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лексикографічні та лінгвогеографічні джерела.
Однією з основних моделей, що обумовила проникнення лексичних
запозичень в українські південнобессарабські говірки стала модель проникнення
тюркізмів за зразком: тюркські мови (турецька, татарська) > болгарська >
румунська > українська [4, с. 116]. Зокрема, про це свідчить активність таких
лексем у діалектному мовленні носіїв українських говірок, як: від тур. harman
‗молотьба, тік‘ [ЕСУМ 1, с. 474] > болг. ар|ман, ар|ман’ ‗гарман; місце у дворі, де
молотили злакові, зараз і для переробки винограду на вино‘, ‗город‘ [5, с. 117; 6,
с. 19-20] > молд. хар|ман ‗ток‘ [РМС, с. 446] > укр. гар|ман ‗город, присадибна
ділянка, де вирощують овочі та фрукти‘ (Бр., Мих., Тат., Лим., НЦ, Кс., Саф., Мат.,
Пл., Ол., Км.), ‗присадибна ділянка разом із подвір‘ям‘ (Туз., Пш.), ‗огорожа для
вилову риби‘ (Лим., Пр.БД), ‗місце в полі, де просушують і очищають зерно, тік‘
(Шв., Труд., Дес., Кіл., Пк., Нер.) [СУГО, с. 49]; від тур. dolap ‗водяне колесо,
зрошувальна машина‘ [ЕСУМ 2, с. 143] > болг. ду|лап, до|лап ‗дерев‘яна шафа,
вбудована в стіну для зберігання продуктів‘, ‗колесо в колодязі для поливу овочів‘,
‗спеціальна поливальна машина‘ [5, с. 122; 7, с. 242; 6, с. 84] > рум. dulap ‗шафа‘
[DRR, с. 525] > укр. ду|лап ‗поливальна машина, водочерпалка‘ (Тат., Кс., Бр.,
Мат., Пш., Саф., Нер., Пр.БД), ‗шафа‘ (Башт., ЖЯ, Коч.), ду|лапчик ‗тумбочка‘ [8,
с. 33; СУГО, с. 73, 74] тощо.
Відзначаємо і можливість іншої моделі подібного запозичення: тюркські
мови > болгарська > українська [4], напр.: від тур. arpacik šoğanĭ ‗дрібна цибуля
для посадки‘ (букв. ‗ячмінчик-цибуля‘), де arpacik зменшувальна форма від arpa
‗ячмінь‘ [ЕСУМ 1, с. 471] > болг. арпа|джик, арпа|джък, гарба|джика ‗тс‘ [6, с. 20] >
укр. гарпа|ж’іка, гарба|ж’ійка (Бр., Пш., Мат., Саф., Кс., Шв., Труд., Лим., Див.) ‗тс‘
[СУГО, с. 49]; від тур. кavrulmuş ‗смажений, підсмажений‘, kavurma ‗печеня‘ >
болг. кавар|ма, кавър|мъ, къвър|мъ ‗тс‘ [7, с. 247], ‗страва, приготовлена зі
смаженого м‘яса‘ [6, с. 120] > укр. кавар|ма ‗обсмажене овече м‘ясо‘ (ЖЯ, Рб.,
Вип.), ‗страва, приготовлена з обсмаженого овечого м‘яса і жиру‘ (Тат., Див.,
Пр.БД, Чист., Вол., Нер., Лим.) [СУГО, с. 89].
Існує також модель тюркські мови > румунська > українська [4]: від тур.
mahalle ‗квартал, район (міста)‘ [ЕСУМ 3, с. 351] > рум. mahala ‗околиця міста,
кварталу‘, ‗мешканці окраїни, передмістя‘ [DRR, с. 587] > укр. мага|ла (Пл., Тат.,
Нер., Шв., Труд., Дес., Бр., Саф., Мат., Кс.) ‗загальна назва району села‘, ‗кількість
людей – 15-20 осіб‘ [8, с. 49; СУГО, с. 122]; від тур. nohut ‗нут звичайний або
баранячий, Cicer arietinum L.‘ > рум. nӑut, nӑhut ‗тс‘ [ЕСУМ 4, с. 119] > укр. на|ут,
на|гут (Пш., Кс., Саф., Шв., Труд., Кіл.), на|вут (Бр., Тат.), на|ґут (Мих.), нут
(Мк., Бр., Пш.) ‗тс‘ [СУГО, с. 132]; від тур. tirpan ‗серп, коса‘ > рум. tîrpan
‗знаряддя, схоже на косу, для зрізання очерету і конопель‘ [ЕСУМ 5, с. 556-557] >
укр. теир|пан (Пш., Саф., Мат., Кс., Бр., Ол.) ‗шматок заточеної коси, різак, яким
косять очерет‘ [8, с. 79; СУГО, с. 189], тир|пан ‗маленька коса на вкороченому
держакові‘ (Тат., Коч., Пк., Мих., Кам.).
Не виключено, що збереження і активність згаданих вище запозичень з
тюркських мов у деяких українських говірках ареалу підтримується і сучасною
моделлю гагаузька > українська, порівняйте: гаг. хар|ман ‗тік‘, ‗час обмолоту,
збору врожаю‘ [ГРМС, с. 514]; арпа|жык ‗ячмінь на оці‘ [ГРМС, с. 54], до|лап
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‗шафа‘, ‗водяне колесо‘ [ГРМС, с. 152], кывыр|ма, кыыр|ма ‗тс‘, ‗плачинда, вертута
(різновид листкового пирога з тонкого тіста з сиром і сметаною або з бринзою)‘
[ГРМС, с. 314] тощо.
Безпосередньо, за моделлю тюркські мови > українська, запозичено безліч
топонімів, напр.: назви населених пунктів – Татарбунари, Аккерман, Акмангит,
Мартаза, Карагмет, Гасан Аспага, назви озер – Алібей, Хаджидер), річок –
Чага, Курудер, Ташбунари, Алияга, кутки сіл – Желембет) тощо. Примітно, що ці
старі ойконіми активно використовуються мешканцями регіону для утворення
самоназв, напр., караг|мец’к’і (про жителів с. Шв.), марта|з’ани (про жителів с.
Рб.), золо|кар᾽івц᾽і (про жителів с. Лим.), га|санц᾽і (про жителів с. Пш.) [9, с. 11,
198-199].
Проникнення лексичних болгаризмів, як і інші дослідники [4, с. 116],
пов‘язуємо з моделлю болгарська > румунська > українська та безпосередньою –
болгарська > українська. Цей факт підтверджується наявністю в досліджуваних
українських говірках лексем: від болг. |вада ‗рівчачок на поливних городах, по
якому тече вода на грядки‘ [6, с. 43] > рум. vad ‗русло річки, брід; гавань‘ [ЕСУМ 1,
с. 318] > укр. |вада ‗тс‘ [СУГО, с. 34]; від болг. гра|дина ‗сад, город‘, ‗місце у дворі
перед будинком, де влітку тримають птицю‘ [6, с. 66] > рум. grӑdinӑ ‗тс‘ [ЕСУМ 1,
с. 581] > укр. гра|дина, ґра|дина ‗поливний колгоспний город‘, ‗город біля
будинку‘, ‗виноградник‘ [СУГО, с. 57]; від болг. пала|рийа, пара|л’ийа, пар|л’ийа
‗капелюх‘, ‗капелюх з широкими полями‘, ‗голова соняшника‘ [7, с. 258; 6, с. 206] >
рум. pӑlӑrie ‗капелюх‘ [ЕСУМ 4, с. 260] > укр. пара|л’іийа ‗чоловічий капелюх‘ [8,
с. 55]; від болг. |соба ‗піч стінна; кімната‘, ‗велика вбудована в літню кухню піч‘,
‗піч у дворі для випікання хліба‘ [5, с. 131] > рум. sobӑ ‗піч‘ [ЕСУМ 5, с. 339] > укр.
|соба ‗піч, яка топиться з сіней‘ [8, с. 67; СУГО, с. 181]; від болг. че|пици, ча|пиц’і
‗чоботи‘, ‗чоловіче взуття (старе)‘ [6, с. 334, 336] > укр. че|пиц’і, чеи|пиц’і ‗тс‘ [ЕСУМ
6, с. 296; 8, с. 75; СУГО, с. 208] тощо.
Румунізми, як і русизми характеризує, перш за все, безпосереднє
проникнення в українські південнобессарабські говірки. Зокрема, за такими
моделями: румунська літературна мова > українська; молдовський / мунтенський
діалект румунської мови > українська [8], напр.: від рум. strungӑ ‗загін для доїння
овець‘ [DRR, с. 712] > укр. ст|рунга ‗місце в отарі, де доять овець‘, ‗обгороджене в
поле місце, де доять овець‘ (НЦ, Пш., Саф., Кс.) [ЕСУМ 5, с. 453; СУГО, с. 185]; від
рум. zestre ‗придане‘, ‗майно‘ [DRR, с. 757] > укр. | естри(а), |зестри(а) (Скр.,
Бл., Тр., Вс., НЦ, Труд., Км., Гн. тощо) ‗тс‘ [ЕСУМ 2, с. 58; СУГО, с. 68; АУМ, с. 174].
Детальніше про це див. [10].
Важливе місце в мові носіїв досліджуваних українських говірок посідають
також інтерфереми з російської мови, запозичені за такими моделями: російська
літературна мова > українська або липованський (курско-орловський + донський)
та інші діалекти / ідіоми російської мови > українська [4]. Аналіз мови місцевих
мешканців і наявних лексикографічних джерел дозволяє вказати на такі лексеми:
|даже, дом, с’і|час, |йесл’і, м’і|нута, год, |нада, по|жалуйста, кол|хос, |каждойі,
о|бично, ста|рушки, ко|н’ешно, по|с’олок, об’і|зат’ел’но, г|лавним ка|с’іром,
руб|л’іў, т’а|жоле поло|жен’ійе, вто|ра бри|гада, долж|н’і, |бол’ейе‿м’ен’ейе,
ха|роший руково|д’іт’ел’, у с|л’едушч’у, при мо|йій |жиз˙н’і [11] тощо.
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Таким чином, південнобессарабський ареал – цінне і невичерпне джерело
дослідження складного процесу інтерференції. Всі змодельовані на основі
попередніх спостережень типи проникнення лексичних запозичень знайшли
підтвердження. Однак, вважаємо за необхідне зазначити, що остаточні висновки
щодо джерел запозичень слід робити стосовно кожної української говірки регіону
окремо, беручи до уваги індивідуальні характеристики мовних контактів:
розташування по відношенню до населених пунктів з іншим мовним складом,
історію заселення пункту, його генетичний і динамічний тип та інші чинники.
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Позначення населених пунктів
Білгород-Дністровський р-н: Вип. – Випасне; Вол. – Володимирівка; Мк. –
Миколаївка; НЦ – Нова Царичанка; Пр.БД. – Приморське; СЦ – Стара
Царичанка; Ск. – Старокозаче; Уд. – Удобне; Чист. – Чистоводне;
Татарбунарський р-н: Тат. – м. Татарбунари; Башт. – Баштанівка; Див. –
Дивізія; ЖЯ – Жовтий Яр; Коч. – Кочкувате; Лим. – Лиман; Нер. – Нерушай;
Пр.Тат. – Приморське; Рб. – Рибальське; Рл.2 – Ройлянка; Тр. – Трапівка; Тз. –
Тузли;
Саратський р-н: Мих. – Михайлівка; Пл. – Плахтіївка;
Арцизький р-н: Км. – Кам‘янське;
Тарутинський р-н: Бл. – Благодатне; Вс. – Височанське; Гн. – Ганнівка; Ол.
– Олександрівка; Пк. – Петрівка; Скр. – Скриванівка;
Кілійський р-н: Дес. – Десантне; Кіл. – м. Кілія; Труд. – Трудове; Шв. –
Шевченкове;
Ізмаїльський р-н: Бр. – Броска; Кс. – Кислиця; Мат. – Матроска; Пш. –
Першотравневе; Саф. – Сафʼяни.

Ольга Замашкіна
магістрантка
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Pantera66@i.ua
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
ЯК ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ
Проектні технології походять від «методу проектів», який обумовлений
ідеями Дж. Дьюї – навчання «за допомогою дії». Витоки ж проектного навчання,
виходячи з сучасних досліджень, слід шукати в «проектній методиці»
архітектурних шкіл Європи XVI-XVII ст. Однак в педагогічній літературі і в
дослідженнях з історії педагогіки використовується термін «метод проектів» [1].
«Метод проектів» – це проектна технологія навчання, тобто технологія
проектної діяльності зі своїми суб‘єктами діяльності, цілями, дидактичними
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методами, критеріями та рівнями її оцінювання. Ідеї проектного навчання в
даний час набувають великої популярності. В «основі проектного навчання
полягає метод творчих проектів, включення … в проектну діяльність» [2, с. 38].
Необхідно зауважити, що прагматична педагогіка виникла в надрах
філософії прагматизму, пов‘язаного з іменами Ч. Пірса і У. Джемса, і своє
остаточне формування отримала в працях Д. Дьюї та його послідовників –
У.Х. Кілпатрика, Е. Коллінгса. Метод проектів як навчання в процесі «роботи»
виник у другій половині XІX ст. в сільськогосподарських школах США і з'явився,
по суті, альтернативою абстрактному, відірваному від життя навчанню, оскільки
забезпечував його зв'язок з життям.
Провідні ідеї Д. Дьюї можна стисло представити в наступному вигляді:
- людина, активно пристосовуючись до навколишнього середовища,
постійно змінює його на основі одержуваного практичного досвіду (виховання для
виживання);
- сутність виховання полягає в постійному перетворенні особистого досвіду
дитини, який розширюється;
- головною метою виховання є самореалізація особистості на основі
задоволення її прагматичних інтересів;
- в основу навчання повинен бути покладений принцип «навчання в процесі
діяльності», так як він відповідає діяльнісній сутності дитини і забезпечує зв'язок
навчання з життям, грою, працею [1].
Пізніше, метод проектів як система навчання набув поширення у багатьох
країнах. Так, у Великобританії він використовувався в початкових школах в
поєднанні з іншими методами навчання: діти виконували конкретні завдання,
пов'язані з навчальним матеріалом.
Сучасні дослідники вітчизняної педагогіки відзначають, що надмірне
захоплення в 20-і роки ХХ ст. проектуванням дійсно призвело до неприпустимого
падіння якості навчання з причин відсутності педагогічних кадрів, здатних
працювати з проектами, слабкою розробленістю проектної методики та ін. З цих
причин через п'ять років метод проектів був оголошений «легковажним
прожектерством», його універсалізація визнана «шкідливою», а використання в
навчанні заборонено. Переосмислення ідей Д. Дьюї та його послідовників,
відродження інтересу до методу проектів в Україні відбулося в 80-і роки XX
століття. З позицій сучасної педагогіки метод проектів забезпечує, за
твердженням І. Зимньої, – «активну позицію учнів у навчанні; розвиток їх
пізнавального інтересу; формування загальнонавчальних умінь, навичок і
компетенцій: дослідницьких, рефлексивних та ін., безпосередньо пов'язаних з
досвідом їх застосування у практичній діяльності; зв'язок навчання з життям» [3,
с. 34].
Проектна діяльність як дидактичний засіб є інтегрованим видом діяльності,
який забезпечує координацію різних сторін процесу навчання (змістовної,
процесуальної та ін.), які синтезують в собі елементи пізнавальної,
перетворювальної,
професійно-трудової,
дослідницької,
комунікативної,
навчальної, теоретичної і практичної діяльності.
Вчений А. Леонтьєв виділяє властивість проектної діяльності бути
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«системоутворюючим фактором, як умови організації процесу засвоєння
навчального матеріалу, структуруючи навчальний матеріал в особливі патерни
навколо єдиної мети – реалізації власного проекту» [4, с. 37]; тоді завдання учня
полягає у пошуку і встановленні істинності і систематизації знань.
Навчальне проектування як навчально-виробничий експеримент виконує
подвійну функцію: з одного боку, воно є методом навчання, з іншого – засобом
практичного застосування засвоєних знань і умінь. Таким чином, «проектна
діяльність є сполучною ланкою між теорією і практикою у навчанні» [4, с. 151];
Автор О. Петришин розглядає метод проектів як «певну сукупність
навчально-пізнавальних прийомів і дій, які дозволяють вирішити ту чи іншу
проблему в результаті дій і припускають презентацію цих результатів у вигляді
конкретного продукту діяльності» [5, с. 68].
Перебудова навчального процесу на основі проектної технології передбачає
перетворення його з боку організації, змісту, методичного наповнення. У зв‘язку з
цим така технологія дозволяє розвити ті уміння і навички, що забезпечать
конкурентоздатність фахівців на ринку праці.
Навчальне проектування розглядається як інструмент для формування
базових компетентностей, проектування – як форма організованої активності тих,
хто навчається, вони отримують соціальний досвід, навички практичної
самостійності, психологічну зрілість, інтелектуальні пізнавальні навички.
Р. Мільруд класифікує все різноманіття проектів за наступними
типологічними ознаками:
- за домінуючою в проекті діяльністю: дослідницька, пошукова, творча,
рольова, прикладна (практико-орієнтована), ознайомчо-орієнтовна;
- за предметно-змістовною областю: монопроект (в рамках однієї області
знання); міжпредметний проект;
- за характером координації проекту: безпосередній (жорсткий, гнучкий),
прихований (неявний, що імітує учасника проекту);
- за характером контактів (серед учасників одного навчального закладу,
класу, навчальної групи, міста, регіону, країни, різних країн світу);
- за кількістю учасників проекту;
- за тривалістю виконання проекту [6].
Розглянемо специфіку видів проектів за домінуючою діяльністю учасників.
Дослідницькі проекти – їх мета – отримання наукового знання, що має
ознаки новизни і теоретичної та / або практичної значущості. Ці проекти повністю
«підпорядковані логіці дослідження і мають точну і детальну структуру, яка
наближена або повністю збігається зісправжнім науковим дослідженням» [2,
с. 39]. Даний тип проектів включає: актуальність обраної теми; формулювання
проблеми, визначення об'єкта і предмета дослідження; постановку мети і
пов'язаних з нею завдань; висування гіпотези вирішення означеної проблеми з
подальшою її перевіркою; опис методів дослідження (теоретичних та
емпіричних); обговорення та оформлення результатів дослідження, висновки;
позначення нових дослідницьких проблем; зовнішню оцінку.
Творчі проекти – їх мета – отримання творчого продукту – газети, творів,
альманаху, відеоролика, свята, експедиції і т.д. «Відмінною особливістю творчих
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проектів є те, що вони не вимагають детально відпрацьованої структури спільної
діяльності студентів і викладачів, вона тільки намічається і розвивається
відповідно до кінцевого результату». Однак дані проекти вимагають
«продуманості форми і структури кінцевого результату: сценарію свята, плану
твору або статті, дизайну і рубрик газети та ін» [6].
Рольові та ігрові проекти – специфіка обумовлена їх назвою: проектанти
грають ролі літературних героїв, історичних або вигаданих персонажів, а
результат проекту лише намічається, остаточно вимальовуючись лише в кінці
проекту. Чим завершиться судове засідання? Чи буде розв'язано конфлікт? Чим
закінчаться переговори і чи буде укладено договір?
Ознайомчо-орієнтовні (інформаційні) проекти – їх мета – збір інформації
про який-небудь об‘єкт, явище з метою їх аналізу, узагальнення та подання
широкій аудиторії у вигляді публікації в ЗМІ.
Практико-орієнтовані (прикладні) проекти – їх мета – отримання
результату, орієнтованого на соціальні інтереси самих учасників. Так, на «основі
отриманих досліджень в області екології, географії, історії можуть бути розроблені
такі документи: програма дій, спрямована на подолання виявлених проблем;
проект закону; довідковий матеріал; методичні рекомендації; словник термінів;
проект віртуального музею, зимового саду і т.д.» [7, с. 34].
Практико-орієнтовані проекти вимагають ретельно продуманої структури з
визначенням поетапних дій із зазначенням результатів; визначення функцій
кожного учасника, координації та коригування їх діяльності; оцінки можливих
способів впровадження результатів проекту, врахування можливих ризиків та ін.
За другою ознакою – предметно-змістовної області, можна виділити монопроекти
і міжпредметні проекти.
Проекти можуть відрізнятися і за характером контактів між учасниками:
внутрішньокласними, внутрішньошкільними, регіональними, міжнародними,
міжрегіональними. Останні два типи проектів (міжрегіональні та міжнародні), як
правило, є «телекомунікаційними, оскільки вимагають використання
інформаційних технологій» [8, с. 47].
Отже, проектна діяльність, як інноваційна дидактична система, може бути
включена у навчальні дисципліни закладів вищої освіти; враховуватися в
додатковій освіті (групові теоретичні та практичні заняття за окремими
тематичними напрямками, індивідуальні заняття та консультації за темами
виконуваних проектів); технології навчального проектування реалізуватися у
моделі профільної школи, в тому числі, при організації професійного навчання.
1. Дьюи Д. Школы будущого. Народное образование. № 8. 2000 г. URL:
http://jorigami.ru/PP_corner/Classics/ Dewey/Dewey_Schools_of_Future.htm
2. Душеина Т.В. Проектная методика на уроках иностранного языка.
Иностранные языки в школе. 2009. № 5. С. 38-41.
3. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. М.:
Просвещение, 1991. 219 с.
4. Леонтьев
А.Н.
Проблемы
развития
психіки.
URL:
https://avidreaders.ru/download/problemy-razvitiya-psihiki.html?f=doc
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5. Петришин О. Комунікативний підхід до викладання іноземної мови й
метод проектів. Вісник факультету романо-германської філології / [за ред.
Кеміня В.П.]. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка.
Вип. 4. С. 67-73.
6. Мильруд Р.П. Технологии обучения говорению в УМК «Starlight»:
когнитивный диссонанс, информационное неравенство и логический тупик.
Просвещение. Иностранные языки. 2015. URL: http://iyazyki.ru/2015/02/speakingteaching/
7. Леонтович А.В. К проблеме исследований в науке и в образовании.
Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник.
М.: Народное образование, 2001. С. 33-37
8. Основы методики обучения иностранным языкам : учебное пособие.
Москва : КНОРУС, 2017. — 390 с.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Практично всі економічно розвинені країни, на сучасній стадії розвитку
освіти, переходять або же перейшли на виконання модульних програм навчання,
які засновані на компетенціях. Цей підхід є важливим і для вітчизняної освіти, а
його запровадження в навчально-виховний процес є дуже актуальним, оскільки,
як свідчить закордонна практика, такий підхід здатний дати країні
висококваліфікований трудовий потенціал, який вкрай необхідний для
забезпечення конкурентоспроможності економіки. Важливо зазначити, що
розроблення та здійснення модульних програм, заснованих на компетенціях,
допускає присутності зворотного зв‘язку з правилами роботодавців до вмінь та
знань працівників, що стимулює якісну підготовку останніх.
Компетентнісний підхід в навчальному процесі диктує величезні зміни як в
змісті освіти так і в реалізації навчально-виховного процесу, зокрема і в
практичній діяльності вчителя. Тому, сучасний світ вимагає нову модель школи –
школа активної особистості, до цього потрібно прагнути адміністраціям шкільних
закладів та педагогам.
Можна стверджувати, що частково компетентнісний підхід реалізується в
початковій школі, його цілковита реалізаціє рекомендується бути виконаною, але
це залежить від педагогів початкових класів, від їх підготовленості прийняти та
виконувати.
Модульний підхід, який базується на компетенціях, перебуває в руслі
концепції навчання протягом всього життя, оскільки його мета – формування
висококваліфікованого фахівця, який спроможний адаптуватися до нестійких
ситуацій в області праці, з одного боку, та продовжити професійне зростання та
~ 37 ~

’

і

і

і

і

ії

навчання – з іншого. Цей підхід до навчання створює відчуття успішності у
кожного, хто вчиться, яка формується самоорганізацією навчального процесу, в
межах якої студент може управляти своїм навчанням, що виробляє звичку
відповідати за свої дії, в майбутньому – за професійний ріст [6 , с. 3].
Найголовнішою ознакою модульного підходу, заснованого на компетенціях,
є гнучкість програм навчання, що забезпечують індивідуалізацію навчання для
кожного студента, спираючись на його рівень знань та вмінь шляхом поєднання
необхідних модулів. Але модульні програми, базовані на компетенціях, мають
відношення тільки до професійної складової освіти, до загальноосвітніх
дисциплін, що викладаються традиційним способом – вони не практикуються.
Дослідження, які проводились в Швеції показали, що використання модульного
підходу до загальноосвітніх дисциплін, знизило якість загальної освіти [4, с. 233].
Наступне базове поняття – модульне навчання, базоване на компетенціях,
яке сформоване на визначенні, освоєнні та вираженні знань, умінь, типів
поведінки та відносин, вкрай потрібних для певної трудової чи професійної
діяльності.
Ключове поняття – це поняття модуля. Модуль – цілісний набір, що
вимагає освоїти уміння, знання та відносити (концепції), описані у формі вимог,
яким зобов'язаний відповідати студент після завершення модуля [3, с. 12].
Переваги модульних програм в тому, що вони:
- чітко і ясно ставлять цілі та завдання програм навчання;
- підвищують навчальну продуктивність;
- підвищують ефективність власної діяльності та відповідальності студентів
та викладачів;
- дійсної індивідуалізації навчального процесу;
- практично підготовляють студентів до трудової діяльності;
- формування стандартних, об‘єктивних, незалежних умов оцінки якості
засвоєння навчальних програм.
Головна задача викладача – заохочувати та спонукати студентів до
самостійного та самокерованого навчання [2, с. 22].
Отже, активне навчання стимулює до активізації як викладача та і студента.
Тому викладач, передусім, зобов‘язаний спонукати до самонавчання та включати
їх в процес планування навчання та оцінювання своєї компетентності.
Для ефективності навчання не тільки відповідне середовище, в якому
відбувається ввесь процес набуття та реалізації нового досвіду, для засвоєння
ключових компетенцій, навчальний процес потрібно трансформувати в реальні
трудові умови. Адже, часто теоретичного матеріалу недостатньо, щоб реалізувати
трудові потреби. Тому, щоб модульну програми були успішно реалізовані,
викладачам-теоретикам і практикам, а також методистам потрібно чітко
співпрацювати. Оскільки навчання повинно проходити за допомогою практики.
Зважаючи на те, викладач повинен довіряти студентам і допомагати їм самостійно
вчитися через осібну практику, а то і помилки.
Основні принципи методики навчання на базі компетентнісного підходу:
весь навчальний процес орієнтується на досягнення модульних знань. Акцент
робиться на здобутих компетентностях, а не на годинах, витрачених на навчання;
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формування так званої межі довіри, коли той що вчить довіряє тому, що вчиться і
навпаки; усвідомленість власної відповідальності за своє навчання – це
формується не деклараціями чи приписами, а створенням середовища, яке
спонукає до відповідальності через збільшення важливої самостійної практики;
вміння студентів шукати, систематизувати та послуговуватись інформацією;
повність відмовитись від практики демонстрування знань студентам, вони
повинні самі шукати інформацію та освоювати нові знання. Уміння вчитися є
підґрунтям безперервного навчання, що так важливо сьогодні [1, с. 76].
Найважливіший
принцип
організації
навчального
процесу
є
індивідуалізація навчання, в основі якої лежать компетентності і проявляється в
тому, що кожен, хто вчить, має можливість набути компетентності індивідуальним
шляхом. Оскільки навчання, основане на компетентностях, не є прямим
виконанням ролей, а повинне сприйматися студентами як конструювання їхньої
діяльності в контексті нових викликів, роль викладача – організувати та
ефективно спрямувати цю діяльність.
Навчально-виховний процес студентів за модульними програмами
базується на теорії безперервної освіти. Основу методики навчання за
модульними програмами, що ґрунтуються на компетентностях, складає аналіз
трудової діяльності, під час якої розкривається функціонування, що повинне
виконуватись у процесі професійної практики спеціаліста. Щоб оцінити, як
студент засвоїв зміст та компетенції, свідчення збираються протягом усього
навчання.
Оцінювання наданих свідчень може здійснюватися в ході навчальної
діяльності, або спеціальної практичної ситуації. Ознаками якісного оцінювання
компетентності є обґрунтованість – це засоби та форми, що оцінюють ту дію чи
компетентність, яка є метою навчання.
Отже, сучасність вимагає від кваліфікованого фахівця уміти ефективно
вирішити різні професійні завдання, безперервно вчитися та вміти синтезувати та
працювати в команді.
Головний задум компетентнісного підходу – компетентнісно-практична
освіта, яка базується на комплексному засвоєнні різноманітних знань та способів
реального їх застосування, опанувавши відповідні компетенції, які допомагають
особистості проявити себе в різних напрямках своєї професійної діяльності, стає
мобільною, кваліфікованою та соціально самостійною.
1. Алексюк А.М. Модульне навчання: проблема взаємодії викладачів і
студентів. Педагогічні технології у неперервній освіті: Монографія. К.: ВІПОЛ,
2001. С. 75-88.
2. Бондар В.І. Теорія і практика модульного навчання у вищих навчальних
закладах освіти (на матеріалі дидактики). Освіта і управління. 1999. Т.3. № 1.
С. 19-40.
3. Луговий В. І. Освіта, навчання, інформація, компетентність : канонізація
понять (теоретико-методологічний дискурс). Історико-педагогічні ситуації :
Науковий часопис. 2011. Вип. 5. С. 11-16.
4. Огієнко О.І. Тенденції розвитку освіти дорослих в скандинавських
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країнах : монографія. Суми : Еллада, 2008. 444 с.
5. Єрмаков І. Феномен компетентнісно – спрямованої освіти. Вересень. 2003.
№ 3. С. 47
6. Ягупов В.В. Компетентісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої
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ОСВІТНІ ПАРАДИГМИ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПЕДАГОГА
У СВІТЛІ ТЕНДЕНЦІЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
В інформаційному суспільстві міждержавні відносини поступово стають все
більш інтегрованими. Сучасна трансформація освітнього простору актуалізує
тенденції інтернаціоналізації і глобалізації освіти, зокрема в контексті розвитку
вищої школи. На думку вчених (Балабанова Н. та ін.), відбулося свого роду
«стиснення» світового простору, який вимагає нових форм взаємовідносин [1,
с. 61].
Оскільки інтернаціоналізація освіти означає передусім вільний
академічний обмін викладачами і студентами між вузами різних країн, а також
створення єдиних спеціальних навчальних програм, вона характеризується
передусім високим рівнем мобільності студентів: за останні 25 років він зріс на
300% [2, с. 3-4]. Згідно з даними ЮНЕСКО, у 2010 р. близько 3 млн. студентів
навчалися за кордоном, а до 2025-го їхня кількість становитиме понад 5 млн.
Глобалізація ж найчастіше провокує зростання конкуренції між закладами вищої
освіти, здебільшого її розглядають у контексті процесів стандартизації,
економічної інтеграції і крос-культурної проникності [3].
Відтак, однією з ключових складових глобального суспільства (освіта, наука,
туризм, бізнес тощо) стала крос-культурна комунікація. Важливим для розуміння
крос-культурної комунікації є усвідомлення того, що міжкультурне спілкування –
це насамперед інтеракція індивідів, які взаємодіють за можливого посередництва
або через кордони (межу) культурних відмінностей (Д. Деланті, П. Скотт).
Аналіз наукової літератури свідчить, що питання крос-культурної
комунікації ґрунтовно розробляли відомі зарубіжні дослідники Р. Портер,
Л. Самовар, С. Тер-Мінасова, Н. Шамне, Ю. Рот; крос-культурних відмінностей –
Е. Хірш,
Я. Трефіл,
Р. Хемпден-Тернер,
Ф. Тромпенаарс,
Г. Хофстеде;
міжкультурного діалогу і соціокультурної адаптації – П. Адлер, Ф. Бок, М. Бубер,
Б. Вандельфенс, Г. Вард, Т. Вохнер, Т. А. ван Дейк, Е. Левінас, М. Рац та інші.
Серед українських дослідників проблематику крос-культурної комунікації
вивчали І. М‘язова, П. Донець, В. Манакін, В. Воронкова та ін.; формування
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міжкультурної компетенції – Н. Свентицька, Т. Атрощенко, Н. Кобзар та ін.
Особливості крос-культурних комунікацій в освітньому просторі в умовах
модернізації української освіти та входження України до світового освітнього
простору досліджено у працях В. Андрущенка, В. Беха, В. Журавського,
В. Кременя, В. Ляха, В. Скотного, Б. Новікова, С. Рябова та ін.
Загалом дослідники впевнені, що вже розпочався якісно новий етап
інтернаціоналізації вищої школи та її глобалізації, за якого масове поширення
освіти розглядається як гарантія конкурентоспроможності держави в новій
глобальній економіці. Необхідність формування соціокультурної компетентності
як однієї з основних цілей навчання державної та іноземної мови у всіх закладах
освіти України зумовлюється соціальним запитом, який відображує і зовнішньонормативні, і внутрішньо-рефлексійні фактори розвитку сучасної освіти [4, с. 167].
Звернення до феноменології поняття крос-культурної комунікації
зумовлено насамперед необхідністю подолання кризи, яка пов‘язана з
міграційними процесами та явищами (зміни контингенту здобувачів освіти,
проблеми мовних і соціокультурних відмінностей, адаптація до інокультурного
середовища та норм поведінки у ньому, толерантне ставлення до інших культур та
інші). До того ж, активно поширюється інклюзивний підхід в освіті, який
передбачає у тому числі подолання певних поведінкових стереотипів,
соціокультурних і психологічних бар‘єрів, розвиток уміння спілкуватися з людьми
різних соціальних груп, різних поглядів, різних культур.
Цілком поділяємо занепокоєння провідних учених тим, що глобалізація
прямо стосується університетів, адже робить особливо актуальним завданням
поширення національних культур, сприяє стандартизації навчання (під впливом
сучасних інформаційних технологій і появи глобальних дослідницьких мереж), а
також обмежує бюджетні можливості розвинених країн, від яких залежить більша
частина фінансування університетської освіти. Тому університети мають швидко
адаптуватися й відповісти на виклики епохи глобалізації [5].
Так, за результатами дослідження В.М. Махінова, студенти вищих
навчальних закладів потребують підвищення рівня своєї соціокультурної
підготовки, що виявляється в їх бажанні і намаганні засвоїти достатній обсяг
професійно значущих знань, соціокультурних професійно-педагогічних умінь,
розвинути здібності та набути необхідних якостей, які забезпечать ефективне
формування особистості учня, здатного брати участь у міжкультурному
спілкуванні [6, с. 45-46].
Для з'ясування особливостей процесу академічної мобільності студентства,
було проведене локальне дослідження, метою якого був аналіз крос-культурної
комунікації студентів на особистісному рівні, що детермінується глобальною
необхідністю адекватної інтерпретації змісту і специфіки інонаціональної
культури як умови її розуміння.
Об'єктом дослідження виступила студентська молодь Ізмаїльського
державного гуманітарного університету, зокрема 36 студентів 1-3 курсів
педагогічного факультету та факультету іноземних мов.
Було з'ясовано, що більшість (80%) респондентів хотіли б виїхати за кордон
з метою тимчасового навчання або стажування. Основними країнами, до яких
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бажали би виїхати студенти на постійне місце проживання є країни
Європейського Союзу (28,3%), США (30,5%), Канада (16,7%), Австралія (6,5%).
Найбільше переконані в тому, що навчання за кордоном є необхідною умовою
професійного становлення представники студентів факультету іноземних мов
(75%), найменше – майбутні фахівці соціономічної сфери педагогічного
факультету (25%). Але загалом ситуація не дуже втішна, тому що із 80% студентів,
які бажають виїхати за кордон, лише 4,5% студентів стають учасниками
міжнародних програм наукового обміну або їдуть на стажування.
Основними мотивами виїзду за кордон на навчання для студентів є бажання
підвищити рівень володіння іноземною мовою (28,6%), можливість побачити світ
(35,6%) та досягнення більшої конкурентоспроможності на ринку праці (35,8%).
На підставі одержаних даних можливі деякі узагальнення, що представники
сучасного українського студентства в основному не мають на меті виїхати за
кордон, принаймні довгостроково. Це бажання більше зумовлене необхідністю
здобуття, поглиблення та розвитку комунікативної, соціокультурної та
професійної компетентності, хоча тенденції розвиваються не в позитивному
векторі.
Підкреслимо, що важливим завданням підготовки студентів до кроскультурної комунікації є формування та розвиток уміння спілкуватися з людьми
різних соціальних груп, різних поглядів, різних культур. Мовна підготовка
студентів у процесі крос-культурної комунікації спрямована на формування
якостей, що полегшують міжкультурне порозуміння у суспільстві, спонукання до
духовного співробітництва, що створює сприятливий соціально-культурний фон у
складній системі міжнаціональних відносин, стимулює процес міжкультурної
комунікації. А будучи складовою частиною міжетнічних відносин, це сприяє
подоланню культурного бар‘єру, виступає чинником інтеграції традицій та
інновацій в сучасному суспільстві, зокрема в умовах поліетнічного соціуму
українського Подунав'я.
Отже, особистість кожного студента є суб‘єктом і об‘єктом крос-культурних
відносин і вносить свій вклад у скарбницю світового досвіду, кожна особистість у
тій чи іншій мірі є учасником вільного культурного діалогу, оволодіння яким
сприяє руху людства до духовної інтеграції, формування культури миру.
1. Балабанова Н. (2005). Суспільство знань та інновацій: шлях до
майбутнього України. К.: Арістей, 104 с.
2. Скотт П. (2000). Глобализация и університет. Вісник Вищої Школи «Alma
Mater». № 4. С. 3–8.
3. Деланти Д. Новые модели университетов. URL: http://socio.tamp.ru/1.htm
4. Коперсак К. В. (Мацик К. В.), Мельник О. Л. Крос-культурна комунікація
як основна ознака сучасного соціального простору. Творчість та освіта в
інтелектуальних пошуках та практиках сучасності: Матеріали ІХ Міжнар.
науково-практичної конференції (17-18 травня 2007, м. Київ). К. : ІВЦ
«Видавництво «Політехніка», 2007. С. 167-172.
5. Beerkens, E. (2003). Globalization and Higher Education Research. Journal of
Studies in International Education. Vol. 7. № 2.
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6. Махінов В. (2010). Формування соціокультурної компетентності майбутніх
вчителів у контексті культурологічної парадигми освіти та розвитку соціальних
комунікацій. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 34. С. 4146.
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КНИЖОВНАТА ДЕЙНОСТ НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ
В гр. ОДЕСА (март 1858 – януари 1860 г.)
Животът, многостранната обществена и революционна дейност,
публицистичното и книжовно наследство на великият българин Георги Стойков
Раковски, (1821-1867) са в изследователското внимание на български и чужди
историци, етнографи, езиковеди и литературоведи повече от 130 години. Георги
Раковски е един от големите български възрожденски енциклопедисти (заедно с
Любен Каравелов) на ХIХ век. Велик български национал-революционер,
създател на първите планове за освобождение на българския народ от османско
иго, издател, публицист и журналист, главен редактор на първия български
революционен вестник «Дунавски лебед» (1860-1861), борец за българска
църковно-национална независимост от Вселенската патриаршия, пръв създател
на българската национална пропаганда в чужбина, военен ръководител, историк,
поет, езиковед, етнограф и фолклорист, антиквар и архивист, археолог и
нумизмат, просветител и педагог, народопсихолог, адвокат и правозащитник,
икономист и предприемач. Георги Раковски е човек-институция, защото е
първият модерен дипломат на българския народ, който успешно провежда
дипломатически преговори и мисии в защита на българските национални
интереси. Раковски владее отлично: гръцки, френски, латински, турски,
румънски, руски и сръбски езици, а също добре арабски и персийски езици. Той е
първият българин, който развива идеите на културономията – науката за
паметниците на културата и историята, като обосновава тяхното значение за
българското обществено развитие.
Делото и идеите на Раковски имат огромно значение за създаването и
развитието на революционно-демократичната мисъл за освободителната борба на
българите през 40-те – 60-те години на ХIХ век. Той е основателят на българската
национална философия и идеология. Във времето, когато българското
народностно съзнание съзрява, образователният, духовният и културният подем
се чувстват все по-осъзнато и осезателно в българското общество и се разраства
национално-освободителното движение, Георги Раковски е най-яркият изразител
на тези обществени процеси. Той формира своите идеи и възгледи под влияние на
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френското Просвещение. Раковски е първият български европейски ориентиран
политик, мислител и държавник макар България още да я няма на политическата
карта на Европа. Неговият идеал е демократичното устройство на бъдеща
свободна България по западноевропейски образец.
Георги Раковски пребивава в гр. Одеса от 7 март 1858 г. до 10 януари 1860 г.
Въпреки материалните трудности и препятствията на руската царска цензура,
научната и литературната дейност на Раковски в гр. Одеса се развива с
изключителна плодовитост в областта на книжовното творчество. Той носи със
себе си събраните по-рано етнографски и фолклорни материали, решава да ги
подреди и публикува в сборник от български старинни песни. В писма, писани
през април 1858 г. в Одеса до Сава Радулов и Христо Ненчов в Болград Раковски
пише за своите намерения да издаде сборник от български старинни писни и ги
кани да участват и те в тази книга [1, с. 145-147]. Георги Раковски не успява да
издаде през живота си този сборник и събраните от него български народни песни
остават в неговия архив в Националната библиотека – София.
С материалната помощ на Николай М. Тошков Раковски издава в края на
февруари 1859 г. «Показалец или ръководство как да ся изискат най-стари чърти
нашего бития, язика, народопоколения, старого ни правления, славного ни
прошествия и проч. Чяст първа. Одеса, в типографията на П. Францев, 1859, 143
стр.» [21, с. 308-309]. Книгата има следното мото: «Бащино огнище не оставяй,
стари обичаи не презирай». Георги Раковски успява да издаде само първа част на
този труд, който посвещава на своя одески благодетел Николай Тошков. В своя
«Показалец…» Георги Раковски в сбит вид дава кратка представа за материалната
и духовната култура на българите. «Показалецът…» представлява разгърната
програма за етнографско проучване на българската народна култура. В първата
част са набелязани обичаите и обредите на българите, народните песни:
митологични, юнашки, битови и т.н. Следват въпросите за българската народна
астрономия, историята на селищата, старинни паметници [15, с. 629].
Във втората част на «Показалец…» предвижда събиране на материали за
занаяти, архитектура, земеделие, стари ръкописи, сведения за историята на
училища и църкви. Тази програма, начертана от Георги Раковски цели да се
представи цялостно живота на българския народ. В трудът има и подробно
описание на обществения живот на българите: седянката, съборите, годежа,
сватбата. В отделна глава се разглеждат скотовъдството и занаятите: железарство,
зидарство и иконопис. Раковски се спира и на характера на българина. Той
посочва, че сред българите владее дух на равенство, че няма никакви
аристократически титли за «родопоклонение», че се почитат по-старите: «Найбедному и сиромаху старцу, кога ся появи между им, стават му на крака и му
отдават первое седалище и слушат го с почит и уважение! …Този свободний дух,
що владее в селски българи, е най-старая и най-благородная черта, първаго им
бития» [17, с. 225-274]. «Показалецът» излиза от печат през февруари 1859 г. в
1500 екземпляра и целия тираж струва 404 рубли [2, с. 413].
От направеният кратък преглед е видно, че Георги Раковски чертае найшироката програма, която до тогава българин е направил в областта на
етнографията, труд с висока научна стойност и актуален в много отношения и
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днес. Бележитият български етнограф проф. Христо Вакарелски пише, че «…това
слага Раковски по значение начело в редицата на ония, които са обръщали
внимание на народната култура като ценен исторически познавателен и
национално възпитателен материал» [7, с. 191].
«Показалецът…», както и другите съчинения на Георги Раковски привличат
българската интелигенция с патриотизма си. И лингвистичните, и фолклорните, и
историческите изследвания на Раковски са публицистични, отговарящи на
злободневните въпроси на времето. Разглеждайки всички проблеми от позиция
на борбата за освобождение на българския народ от политическо, национално и
духовно подтисничество, Раковски събужда за действие и сплотява силите на
народното движение.
След отпечатването на «Показалеца» един от първите и най-дейни
разпространители на книгата става Цани Гинчев-Шкипърнев (1832-1894) виден
възрожденски педагог, писател и фолклорист. През 1858 и 1859 г. Гинчев учи в
Одеската семинария и заедно с Раковски дори година и половина живеят в една
квартира в Одеса [11, с. 222]. Цани Гинчев също събира народни песни и
умотворения. Голяма част от материалите, отпечатани в книгите на Раковски
«Показалец» и по-късно «Българска старина» са събрани и обработени от Цани
Гинчев [13, с. 335]. В пощенска пратка от 19 май 1859 г. Гинчев изпраща 8 книги
на Вук Караджич (1787-1864) виден сръбски езиковед [22, с. 114]. В края на май
1859 г. с няколкостотин екземпляра Цани Гинчев заминава за Бесарабия и
успешно ги разпространява между българските колонисти в Болград и селата. За
продажбите на «Показалеца» в Бесарабия, Гинчев съобщава на Раковски в две
писма: от 8 юни 1859 г. [2, с. 444-445] и от 12 юли 1859 г. [2, с. 450-451].
Георги Раковски в едно писмо, писано в Одеса на 29 август 1859 г., до
Александър Екзарх (1810-1881) виден възрожденски общественик и журналист,
той пише: «За езика български, употребен в мое съчинение „Показалец‖, това исто
(също) ми пишат други наши българи от Москва, Киев, от Прага и от България,
т.е. одобряват го. Аз изпроводих всем знаменитим ученим славянам в Русия по
една книга поклон, (в смисъл в знак на уважения – бел. автора) Както и в Австрия,
във Виена на Франк Миклошич, (1813-1891 г., един от най-големите за времето си
езиковеди-слависти) в Прага на Павел Шафарик, (1795-1861 г., бележит чешки
славянски филолог) Вячеслав Ханка (1791-1861 г., виден чешки писател и славист)
и другим. В Прага са остали много задоволни и са го обнародували».
(публикували – бел. автора) [16, с. 190].
Да разгледаме и отзвукът от «Показалеца» на Георги Раковски, който има
сред българската възрожденска интелигенция. Веднага след като прочита книгата
видният възрожденски писател, преводач, учебникар и учител Тодор Хрулев
(1821-1865) пише в писмо от гр. Свищов на 24 април 1859 г. на Раковски: «Слава и
благодарение на скъпите ви трудове, с които откривате тъмната завеса на
българската народност! Живейте, новий Венелине!» [2, с. 428]. Но Хрулев е не
само горещ почитател и читател на «Показалеца», но и един от неговите
разпространители [12, с. 190]. Приятелят на Раковски в Москва Христо Даскалов в
писмо от 8 април 1858 г. пише: «С голямо удоволствие и наслаждение прочетох
тая книга и поздравявам Ви за напред за нейния успех» [2, с. 422].
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Българските ученици от Киев на 9 май 1859 г. също пишат на Раковски:
«Достоуважаемий ваш плод, називаемий „Показалец‖, наистина ще зарадва
нашата бедна книжнина, дето ся обогатява с една такава първокласическа книга…
Вашето имя ще запишат в нашата народна история безсмертно» [2, с. 432].
Писмото е подписано от общо 13 ученици, между които личат имената на бъдещи
видни възрожденци и книжовници като: Нешо Бончев, Марин Дринов, Николай
Даскалов, Димитър Фингов, дякон Аврекий Петрович и други.
Съученикът на Раковски от Великата школа в Куру-чешме, Цариград,
видният български възрожденец Сава Доброплодни, (1820-1894) като има
предвид не само «Показалеца…» но и другите трудове на великия котленец, в
писмо от 25 ноември 1860 г. му пише: «Вашите съчинения, които с възхищение
непрестанно прочитам, правят добро впечатление на чюствителните и
образованите хора; аз не мога да им се начита! И отечеството ни ще бъде
щастливо, ако се удостои да види на свят всичките ваши съчинения, за които
предизвестявате, и които злобните само и пристрастни человеци искат да
почернят, но суетно се трудят! Само дързост, приятелю, и търпение, и сами тия
безсъвестни неприятели ще припознаят наконец, което просвященний свят
почита, ценява и уважава!» [2, с. 740].
Йордан хаджи Константинов-Джинот (1818-1882) от гр. Велес, (днес
Северна Македония) – виден деец на Българското възраждане, притежава не само
«Показалеца» но и други «бунтовни съчинения» на Раковски, при ареста и обиска
на къщата му от турската полиция през 1861 г., тези книги стават причина той да
бъде осъден и изпратен на заточение за три години в Мала Азия [25, с. 19]. Друг
виден възрожденски българин от Македония е Кузман Шапкарев. (1834-1909) Той
е български учител в гр. Прилеп, (днес в Република Македония) притежава и чете
«Позказалеца» на Раковски, той е ревностен събирач на български фолклор [26,
с. 297]. По-късно Кузман Шапкарев си кореспондира с Раковски и е един от
разпространителите на неговия вестник «Дунавски лебед» в Македония [3, с. 336338].
Получил «Показалеца» на Раковски архимандрит Партений Зографски
(1818-1876), тогава български духовник в гр. Дойран, (днес в Северна Македония)
изказва възхищението от «творението, което ще ви обезсмърти името» [2, с. 436].
Андрей Стоянов, (1838-1910) роден в гр. Воден, (днес в Гърция), на път за Москва
се запознава с Раковски в Одеса през септември 1858 г. Той следва в Юридическия
факултет на Московския университет. Получил и прочел «Показалеца», Стоянов
пише: «Собствено моите хвалби имат малка тегота, (тежест –бел. автора) защото
всите учени ви дават за мъжествената постъпка венец» [2, с. 442]. Петър Оджаков
(1834-1906) в писмо от гр. Плевен като изказва възторга си от «Показалеца» пише
на Раковски: «Зачто, братко, не почнеш да издаваш пространни истории нашего
народа» [2, с. 454]. Освен личните писма на български интелигенти, прочели и
дали високи оценки на труда на Раковски, за «Показалеца» има и рецензии в
периодичния печат. Вестник «Пражки новости», Прага, бр. 197 от 21 август 1859 г.
съобщава за излизането на книгата «Показалец» на Раковски. По-късно в.
«Цариградски вестник», бр. 453 от 17 октомври 1859 г. помества дописка с
инициал «Д», в която се отбелязват похвалните отзиви на чешкия печат за
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книгата на Раковски в посочената по-горе статия във в. «Пражки новости» [22,
с. 117]. И още един похвален отзив в чешкия печат помества през 1860 г. сп.
«Жива». Статията е на Божена Немцова, която помества и откъси от
«Показалеца» на чешки език. За превода на Немцова помага Васил Стоянов
(1840-1910), тогава ученик в чешката столица [23, с. 378].
Гаврил Кръстевич, (1813-1910) главен редактор в излизащото тогава в
Цариград списание «Български книжици», пише: «Г-н Раковски е един много
умен и много способен момък, който и с „Показалеца‖ си, и с другите свои
филологически и книжовни трудове, с които се е от няколко време занимава,
привлякъл е на себе си отлично внимание и голяма похвала на съотечествениците
си и с жаркото родолюбие, с което ся изрядно отличава, може да принесе голяма
полза на отечеството си» [4, с. 501]. По същото време Кръстевич и публично се
изказва: «Раковски е едничък между българи!» [3, с. 189]. Но в тази статия
Кръстевич отправя критични бележки за стила и езика на «Показалеца» и както
ще видим по-късно Георги Раковски отговаря на тази критика в статия,
отпечатана в «Цариградски вестник» [24, бр. 21, ноември 1859].
Посочените по-горе писма и отзиви от: Москва, Киев, Прага, Цариград, от
поробените български земи – Свищов, Плевен, Дойран, Велес, Прилеп показват
колко бързо и далеч от Одеса в разни посоки е разпространен «Показалецът» на
Раковски, че тази книга става ярко събитие в културния живот на българите в
началото на 60-те години на ХIХ век. «Показалецът» създава още по-голям
авторитет и популярност на Раковски не само като ярък патриот и революционер,
но и като утвърден учен. Акад. Михаил Арнаудов посвещава специална статия за
отношението на Раковски към този негов труд [2, с. 497-502].
В Одеския период Раковски продължава да събира български народни
песни от цялото българско землище. В десетки от запазените негови писма в
архива му в Националната библиотека «Св. св. Кирил и Методий» – София, той
моли своите кореспонденти да събират народни песни и други умотворения и да
му ги изпращат. В отговор до Георги Раковски идват стотици песни от разни
краища на България. Много песни му изпраща зет му Кръстю Тарпански,
сътрудници като видните възрожденци Цани Гинчев, Христо Бояров, Христо
Кюркчийски, Петко Славейков, Димитър Русков, Иван Парушев, Михаил Кънчов
и др. Според Раковски в част от народните песни е отразено историческото
минало на българите [8, с. 46].
В писмо, до Драган Цанков, писано на 15 май 1858 г. от Одеса, Раковски
пише, че е подготвил ръкопис с «…най-стари български народни песни, който
няма в сборника на П. Безсонов, що е издал в Москва» [1, с. 167]. Става дума за
книгата на Петр Безсонов «Болгарские песни из сборников Ю. И. Венелина,
Н. Д. Катранова и других болгар». Москва 1855 г. И по-нататък в писмото си до
Цанков Раковски съобщава, че е събрал «…близо до 4 000 български народни
песни и още събирам» [1, с. 167]. В споменатия по-горе архив на Раковски се
съхраняват внушително число песни, събрани главно в годините на престоя му в
гр. Одеса.
По време на пребиваването си в черноморския град Георги Раковски събира
не само народни песни, но и стари ръкописи, епиграфски паметници, стари книги
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и други. В подробно писмо от 5 май 1858 г., писано в Одеса до Спиридон Палаузов,
Раковски изброява старите ръкописи, които притежава: житие на Св. Петка,
съчинение на патриарх Евтимий, препис, направен на Паисиевата история от
1785 г., грамоти на влашки и молдовски князе, стари ръкописни евангелия и други
[1, с. 158-159]. В много от своите трудове по-късно той използва тези събрани от
него средновековни български ръкописи и документи [9, с. 40-43].
В гр. Одеса Георги Раковски написва историческото изследване «Няколко
речи о Асеню Первому, великому царю българскому и сину му Асеню Второму.
Белград, 1860» [18, с. 5-132]. През 1858 г. Георги Раковски предава ръкописа на
«Няколко речи о Асеню Первому…» на Одеския цензурен комитет и след
деветмесечно чакане получава отказ за публикуване. Това историческо съчинение
той отпечатва през 1860 г. в сръбската столица Белград. Един от главните въпроси
за историческия разказ за династията на Асеневци е съществуването по тяхно
време на самостоятелна българска църква, независима от Цариградската гръцка
патриаршия. Руските официални кръгове и Руската православна църква полагат
големи усилия да примирят българите с Гръцката патриаршия в името на
запазване на «единството» на православните народи в Османската империя, за
сметка и в ущърб на българските национални интереси и това е причината
съчинението на Георги Раковски за Асеневци и тяхната епоха да е забранено за
печат на територията на Русия [15, с. 629].
В «Няколко речи о Асеню Первому…» Георги Раковски разглежда различни
въпроси от българската история, без да спазва хронологическата
последователност, а също и рамката от времето на управлението на цар Асен I и
неговия син цар Иван Асен II, Между управлението на баща и син има още трима
български царе: Петър II, Калоян и Борил, а това са годините от 1185 до 1241 г.
Раковски засяга отношенията между България и Византия при приемането на
християнството, устройството на българската държава. За пръв път в българската
историческа литература Раковски цитира и разглежда надписа на Асеновата
колона във Велико Търново. По-нататък той се спира на законите на кан Крум
(803-814 г.), падането на България под турска власт, (1393-1396 г.) дава извадки от
книгата на Паисий Хилендарски «История словеноболгарская» (1762 г.). В края на
съчинението си Георги Раковски публикува рисунките на десет български
средновековни монети от ХIII и ХIV век, взети от една публикация от 1851 г. на
сръбския учен Я. Шафарджик. Монетите, които са в труда са известни днес на
българската нумизматика. Те са сребърни монети от времето на царете Михаил
Асен (1246-1256) и Иван Александър (1331-1371). Раковски прави редица
фактически грешки при тълкуване съдържанието на монетите, но съзнава, че
може да допуска и грешки, тъй като е пионер в тази област. Така той става
първият българин, насочил вниманието си към старите български монети и чрез
тях Раковски се стреми да възкреси славното българско минало, да покаже на своя
народ осезаеми предмети от неговата средновековна култура. Така Георги
Раковски става родоначалник на българската нумизматика [10, с. 217-218]. Като
признава сам разнообразието и хаотичното съдържание на книгата си, авторът
пише в предговора: «А колкото за наредба настоящего съчинения, ние сами
признаваме, че има много кое не входи в предмета ни, т.е. Асенов век. Но наша
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днешна книжнина ся нуждае от много; затова трябва засега така да ся пиши с
много напомняния, кои щат да повод» [23, с. 132].
През 1858 г. в Одеса Георги Раковски написва и политическия памфлет
«Изтъплений дервиш или въсточний въпрос. Басноповест». Материални и
цензурни затруднения не позволяват на Раковски да отпечата този свой труд. Това
става години по-късно едва през 1884 г. в Пловдив. Памфлетът е написан в
своеобразна форма – диалог между починалия турски султан Махмуд II и великия
везир Рашид паша. Разговорът между мъртвия турски султан и живия везир се
провежда с помощта на изпаднал в транс турски дервиш (монах), който
«разговаря» с духа на султана. С този литературен похват Раковски разкрива
зависимото положение на Турция от големите европейски държави, деспотизмът
на турската власт нейната неспособност за провеждане на обявените от
Хатихумаюна от 1856 г. реформи и равни граждански права на християни и
мюсюлмани в османската империя. Той разобличава и гръцките фанариотски
духовници, помагащи на турските управници да потискат и ограбват българския
народ. Георги Раковски се обръща към поробените балкански народи да нямат
илюзии, че Източния въпрос ще се реши от европейските държави, а да постигнат
свободата си с обща въоръжена борба [18, с. 95-130].
На същата патриотична задача на правото на българския народ за
независимо съществуване са посветени и други съчинения на Георги Раковски,
написан по време на престоя му в Одеса като например «Ключ българскаго язика.
От Г.С. Раковскаго. Започнат же в Одеса, 1858. Издаден в Одеса, 1880 г.» [16,
с. 303-312]. Това е втората част на труда на Раковски, а първата част е издадена в
сп. «Българска старина» отпечатана в Букурещ през 1865 г., книжка 1 (и
единствена) от 208 стр. [16, с. 413 ]. В това произведение Георги Раковски
разглежда въпросите от историческото развитие на българския език от древността
до неговото време. В този «Ключ…» има много фактически филологически
грешки, за което той е критикуван от един от сериозните изследователи на
Раковски – акад. Михаил Арнаудов [4, с. 210].
Пак в Одеса Георги Раковски довършва брошурата си «Глас едного
българина», отпечатана през 1860 г. в гр. Земун (тогава в Австро-Унгария, днес в
Сърбия). В тази брошура авторът влиза в полемика с Драган Цанков и Гаврил
Кръстевич по въпроса за църковната уредба на българската църква през средните
векове и нейното бъдеще при отхвърляне властта над българското духовенство от
Цариградската гръцка патриаршия. Раковски обосновава правото на българския
народ да търси своята църковна независимост и възстановяване на Българската
патриаршия. Вътрешната уредба на Българската православна църква трябва да
стане по евангелските правила. Накрая на брошурата авторът дава редица
апостолски правила и църковни канони, които са погазени от гръцкото
фанариотско духовенство [20, с. 133-162].
С историческа тематика е следващият труд на Георги Раковски, писан в
Одеса: «Кратко разсъждение върху тъмния и лъжовния начала, на коих е основана
стара повестност всех европейских народов. Белград, 1860, 64 с.» Това е
полемично съчинение, което основно е насочено против гръцките историци и
учени. С българската дума «повестност» Раковски заменя думата «история».
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Съчинението основно е посветено на лъжите и заблужденията, които са в
гръцките исторически книги. Според Раковски историята трябва да почива на
истината и разкриването на истината ще подпомогне светлото бъдеще на
българския народ. Гръцките историци се стремят навсякъде да търсят следи от
гръцко влияние и величие, като по този начин е присвоявана и българска история
и култура. Накрая съчинението му завършва с разглеждане на музите и
самодивите в митологията, като цитира за илюстрация някои български народни
песни [17, с. 191-199].
В незавършен вид или в чернова в гр. Одеса са написани следните две
произведения на Георги Раковски: «Отговор на богословская гръцка брошура»,
Белград, 1860 [20, с. 239-259] и «Българский за независимо им священство днес
възбуден въпрос и нихна народна черкова в Цариград», Белград, 1860 [20, с. 163221].
В гр. Одеса Георги Раковски написва 8 книги, като само «Показалец или
ръководство…» е отпечатан в Одеса. Останалите 7 книги, написани в Одеса са
издадени след това, като само «Ключ болгарского язика» е отпечатан от
племенника му Киро Стоянов в Одеса през 1880 г. Останалите шест книжовни
творби на Раковски попадат под ударите на руската царска цензура и той ги
публикува след това в: Белград – 4 книги («Българский за независимо им
священство днес възбуден въпрос… Белград, 1860»; «Отговор на богословская
гръцка брошура… Белград, 1860»; «Няколко речи о Асеню Первому… Белград,
1860»; «Кратко разсъждение върху тъмния и лъжовния начала…Белград, 1860»),
една книга в гр. Земун, Австро-Унгария («Глас едного българина», Земун, 1860) и
една книга («Изтъплений дервиш или въсточний въпрос») е издадена от Неша
Стойкова, сестрата на Раковски, в гр. Пловдив през 1884 г. [14, с. 149].
По време на своя Одески период Георги Раковски написва и публикува пет
статии в излизащия в турската столица Цариград в. «Цариграски вестник». Този
вестник е седмичник, отпечатван на български език от 1848 до 1862 г., едно от
най-сериозните издания на възрожденския печат. Първата статия е «Смърт и
жизнеописание покойнаго княза Стефана Богориди», в която Раковски разглежда
живота и дейността на висшия турски сановник и негов съгражданин княз Стефан
Богориди, починал в турската столица на 1 август 1859 г., отпечатана в
«Цариградски вестник», бр. 445 от 22 август 1859 г. [19, с. 57-59]. Вторият
материал, поместен в «Цариградски вестник» е «Отломки (части – бел. автора) от
третая част Горскаго пътника». В тази статия Раковски описва историята на
родния си град Котел, разглежда исторически събития, отразени в народните
песни [24].
В същият вестник Георги Раковски публикува стихотворението си
«Великому Атилу», което няма художествена стойност [24]. Четвъртият материал
във вестника е резюме на книжовния му труд «Няколко речи о Асеню Първому…»
[24] И последната пета статия на Раковски, отпечатана в «Цариградски вестник»,
бр. 469 от 6 февруари 1860 г. е озаглавена «Отговор на г-ну Кръставичу», уреднику
на «Български книжици». Засегнат от негативните бележки от споменатата погоре рецензия, авторът на статията защитава своите виждания за «слога» (стила
на писане – бел. автора) и «езика», главно по въпроса за членуването, което
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Раковски смята за чуждо влияние [19, с. 59-61]. Прави впечатление, че Георги
Раковски печата статии в турската столица Цариград, където цензурата е много
по-слаба, отколкото за печатните издания в Русия.
В трудовете на Георги Раковски от Одеския период, пък и въобще от
неговата научна дейност, има смесване на исторически, етнографски, фолклорни,
езикови и други прегледи из миналото на българския народ. Неговата цел е
винаги една: да се докаже, че българския народ има славна история, че
несправедливо е доведен до робско състояние, че българите имат пълно основание
да търсят правата си. Убеден национал-революционер, Раковски вижда в своята
книжовна дейност средството, което ще влияе върху душите, сърцата и умовете на
българите, ще възроди тяхната народна гордост и самочувствие и те ще вдигнат
главите си и да се впуснат в борбата за извоюване на свободата си.
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библиотекознание и библиография
144 СУ «Народни будители»,
София, България
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МАРИЯ ДОБРОПЛОДНА И НЕЙНИЯТ «НОВ БУКВАР»
Оскъдни са сведенията, достигнали до нас за книжовна дейност на
български жени през Българското средновековие. За първи книжовен труд на
българка отбелязваме преведената от Елена Мутева повест «Райна, българска
царкиня» на руския автор Александър Велтман и отпечатана през 1852 г. В тази
връзка, Беньо Цонев пише: «Засега можем да кажем, че годината 1852 може да се
смята като начална в хронологията на женския книжовен труд у българите» [11,
с. VI].
Мария Доброплодна е една от авторите на учебници по роден език,
отпечатани в печатницата на Болградската гимназия през Възраждането. Тя е
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първата жена автор на учебник (буквар) в историята на българското образование.
[8, с. 303].
Много малко факти са известни от нейната биография, починала е преди да
навърши 20 години. За нея има няколко реда в автобиографията на съпруга й
Сава Доброплодни и кратки сведения от съобщенията за смъртта й, отразени в
цариградските вестници «Время» и «Турция». Мария хаджи Генчева
Доброплодна (1846 – 1866) е родена на 8 септември 1846 г. в Сливен в семейството
на търговец. Като дете посещава заедно със семейството си Божи гроб в Ерусалим
и поради тази причина, възрожденските вестници не пропускат да отбележат пред
името й «поклонница» Мария или в повечето случаи «хаджи» Мария, родителите
й също са хаджии. Тя получава образование в сливенското девическо класно
училище, отлично владее български, гръцки, френски и турски език. На 6
ноември 1860 г., Мария се венчава в Сливен за прочутия педагог и книжовник
Сава Доброплодни (1820-1894), който е учител в класното мъжко училище [9].
През 1864 г. семейство Доброплодни се преселва в гр. Тулча, където Мария
става учителка в девическото училище, а съпругът й Сава Доброплодни е главен
учител в мъжкото училище в града [4, с. 84]. В гр. Тулча освен учителската си
работа Мария Доброплодна упорито се самообразова: «…младата, красивата и
даровитата му съпруга, която непрестанно се упражняваше да умножи знанията
си, да се изучи на разни езици, за да бъде полезна на отечеството си, както и
издаде в последно време един нов буквар, твърде добре съчинен и нареден от нея»
[9].
През януари 1866 г. тя отпечатва в печатницата на Болградската гимназия
«Нов буквар за първоначалните момчета и момичета, нареден от Мария
Г. Доброплодний. С най-лесен начин за прочитане», Болград. В училищната
книгопечатница. 1866 [7, с. 85]. В средата на май 1866 г. хаджи Мария
Доброплодна, придружена от двамата си братя отива до Сливен, за да се види с
майка си и сестра си и да ги прибере при себе си да живеят в Тулча, по това време
баща й хаджи Генчо вече е покойник [9]. Тук тя се разболява от сипаница
(вариола, едра шарка) и внезапно почива на 31 май 1866 г. На погребението на
хаджи Мария Доброплодна присъства цялото българско население на Сливен,
«…всички млади и стари плакаха и съжалиха тази красива телом и духом невеста»
[10]. Тя е погребана до гроба на баща си. На Сава Доброплодни е съобщено с
телеграма за смъртта на съпругата му на 1 юни 1866 г. [9]. Същият ден, след обед,
той организира помен в българската църква в гр. Тулча, на който присъстват
всички ученици от мъжкото и девическото училище, учителите и много граждани.
След църквата множеството отива в дома на Сава Доброплодни, където се «…чете
обикновената молитва от свещениците, учениците изпяха „Вечная памят!―» [9].
След това «Г-н Доброплодний раздаде за „Бог да прости!― на всички ученици по
един буквар печатан сега скоро в Болград и съчинен от съпругата му хаджи Мария
Г. Доброплодний» [2].
Българският народ дължи признателност на известните и безимените
труженички на девическото образование за издигането на интелектуалното ниво
на българката. Още тогава нашето възрожденско общество осъзнава ползата и
нуждата от младите просветителки, цени техният труд и уважава благородното им
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дело. И когато смъртта покоси живота на някоя от любимите учителки, всички
скърбят спонтанно за ранната загуба, като например смъртта на младите учителки
Желка Стефанова и Нелка Спасова в Стара Загора. Всеобща скръб преживяват в
края на май 1866 г. жителите на Сливен и Тулча при смъртта на хаджи Мария
Доброплодна [6, с. 121].
Хаджи Мария Доброплодна е първата жена, автор на учебник в епохата на
Българското възраждане, тя е и първата българка, написала и издала учебник в
историята на българското образователно дело [8, с. 303]. Букварът е учебник, а
учебникът е книга, така че хаджи Мария Доброплодна е първата жена, автор и на
българска книга в историята на българската култура. Тя е най-младата от всички
възрожденски автори на книжнина (преводачи, поети, белетристи, публицисти,
учебникари) – само на 19 години.
Има и още една българка, авторка на учебник преди Освобождението. Девет
години след буквара на Доброплодна е отпечатан буквара на Анастасия Цвяткова
Узунова-Желязкова (1845-1931), родена в Одрин, сестра на видния революционер
Атанас Узунов [11, с. 36, 131]. Учи в Цариград, учител е в Калофер и Пловдив от
1869 до 1876 г., където 30-годишна – натрупала педагогически знания и опит,
пише и издава «Буквар за французкия язик. Наредила А. Ц. Узунова. Виена, 1875
г., 48 с.» [7, с. 358]. Друга българка – Рада Гугова-Киркович (1848-1941), родена в
Копривщица, завършва Фундуклеевата девическа гимназия в Киев, учител в
Пловдивското девическо училище. На 26-годишна възраст тя превежда от руски
език два учебника по землеописание (география) с автор К. Смирнов и ги издава
във Виена през 1874 г. [7, с. 208].
В епохата на Българското възраждане за периода 1792-1878 г. са издадени
общо 71 заглавия на български буквари. Някои от тях са преиздадени (например
«Рибният буквар» на д-р Петър Берон е преиздаден 5 пъти), като общият брой на
издадените и преиздадените буквари през Възраждането e 117 издания [1, с. 10].
Изследователи, историци и методисти, анализирали етапите в методите на
ограмотяване открояват три метода: буквен, сричков и звуков метод. Буквеният
метод е най-стар и основен при ограмотяване в килийното училище.
Накратко ще посочим заглавията на букварите, които имат най-голямо
значение за развитието на тази учебна книжнина и за историята на българското
образование: «Буквар за децата на славянобългарският народ. В Будине
(Будапеща), 1826, 32 с.»; Георги Бусилин (1823-1845) «Български буквар. Москва,
1844, 36 с.»; «Пространний буквар за децата или взаимоучителни таблици.
Сочинени от Сава Доброплоднаго. Цариград, 1860, 85 с.»; Христо Г. Данов (18281911) «Буквар за малките деца. Виена, 1861, 16 с.»; Драган Манчов (1834-1908)
«Българский буквар, нареден по най-нова метода от Д. В. Манчов. Браила, 1864,
64 с.»; Димитър Благоев (1840-1875) «Буквар по нагледната и гласната метода.
Съставил Д. Благоев. Виена 1875. 32 с.» и Йосиф Ковачев (1839-1898) «Български
буквар по звучната метода за народните школи от Й. А. Ковачев. Со 17 наглядни
картинки и 48 шарки. Виена, 1875. 56 с» [1, с. 215-223].
Пишем за букварът като учебник, но през Възраждането думата «учебник»
е непозната и отсъства в речниците на книжовниците. Тогава има буквар, читанка,
граматика, числителница (аритметика), землеописание (география), история и
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т.н. Понятието и думата «учебник» се появява година – две след Освобождението
на България през 1878 г. Учебникът е книга с образователна цел, в която
систематически е изложен учебен материал, който трябва да се усвои от ученици
или студенти.
Подзаглавието на буквара на хаджи Мария Доброплодна е: «за
първоначалните момчета и момичета», което означава, че тя е привърженик на
идеята – на българските деца от двата пола да се дава равно образование, идея,
утвърдена в българското общество в средата на 60-те години на ХIХ век. Другото
изречение в заглавната страница на буквара е: «С най-лесен начин за прочитане»,
с което авторката заявява, че спазва или ще се стреми към това да съблюдава
принципа за достъпност при преподаване и написване на учебници, издигнат още
от Ян Амос Коменски (1592-1670) в неговата «Велика дидактика» (1638 г.).
Младата авторка вижда недостатъците на буквения и сричковия метод за
ограмотяване на учениците по отношение фонетичните особености на българския
език и в стремежа си да ги преодолее формулира идеи, които се отнасят за
звуковия метод на ограмотяване.
За разлика от другите буквари, в този на Доброплодна, първият урок е за
гласните букви и чак в третия урок е отпечатана цялата азбука, т.е. когато са
изучени всички букви. Според хаджи Мария Доброплодна процесът на обучение
трябва да започне с групата на гласните, техните произношения трябва да се
усвоят много добре, защото чрез тях се изучават съгласните. Всички методически
забележки към учителите в буквара, Доброплодна озаглавява «примечание». В
първото такова «примечание» тя пише: «Най-лесно се вижда на първоначалните,
ако научат първо гласните, двугласните и полугласните, а после пак същите с
съгласните подире им, което без да усещат показва им, какъв е гласът на
съгласните и как могат ги изговори, като ги гудят пред гласните. Като научи
ученикът гласът на „а―, лесно ще научи и гласът на „б―, като изговори „аб―, а подир
това лесно ще може да каже „ба―, и прочие» [3, с. 2].
Хаджи Мария Доброплодна осъзнава относителната автономност на
съгласните звукове в сричката и възможността те да се изучават не самостоятелно,
а в рамките на тази речева единица [1, с. 92].
В буквара си Доброплодна не отпечатва кратките имена на буквите и
групата на съгласните. Според нея в процеса на ограмотяване трябва да се усвоят
произношенията на звуковете като основни са тези на гласните, а съгласните се
изучават с помощта на гласните, чрез четенето на 549 срички, отпечатани в
буквара, от вида гласни-съгласни и съгласни-гласни. Тези срички са отпечатани
по следния начин: «Гласна и съгласна: аб, еб, б, иб …; ав, ев, в, ив … Съгласна с
гласна: ба, бе, б, би …; ва, ве, в, ви …» [3, с. 4-5].
Авторката на буквара отрича буквуването при четенето на сричките. Тя
препоръчва на учителите да не губят време с предварително изговаряне имената
на буквите, а да следват нейното методическо указание: «Сричките трябва да се
изговарят изведнъж, например „ав―, „вла―, „враг― и прочие, а не „аз―, „веди― – „ав―,
и прочие» [3, с. 5].
Азбуката в буквара на Доброплодна е отпечатана в три шрифта, след като са
изучени всички букви. Нетрадиционното в сричковия метод на ограмотяване е
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място на азбуката в буквара, тя се аргументира по следния начин: «Ученикът сега
лесно може да разпознае, че „бе― буква не е „б―, а има подире си „е―, а тъй се
изговаря» [3, с. 6].
В методическите разбирания на хаджи Мария Доброплодна има стремеж да
се преодолее противоречието между името на буквата и нейния звук, но тя не
успява да стигне до теоретичното разбиране, че понятието буква е различно от
понятието звук. Подреденият четивен материал дава възможност на учениците да
разберат, че познанието идва с личния опит и те самостоятелно (или с помощта на
учителя) могат да достигнат до идеята за разликата между двете понятия и да
осъзнаят, че се чете със звукове [1, с. 93].
Тя прави опит да включи упражнения, които предполагат аналитична
мисловна дейност. Например, при изучаването на трудните и абстрактните за
ученика «ъ» и «ь», които се пишат накрая на думите. Доброплодна препоръчва
думите да се разделят на срички: «За следващите речи трябва да се пита ученика
от колко срички са и да му се каже, че „ъ― и „ь― накрая на думите не се чете».
Анализът на думи като «миръ», «храмъ», «влажностъ», «окръжностъ» и т.н. дава
възможност на учениците да осъзнаят състава на думата и да възприемат сричката
като основна единица [3, с. 8].
Хаджи Мария Доброплодна е непоследователна в своите методически
виждания, предлага упражнения изискващи аналитична мисловна дейност, която
да се използва само за определени букви, а не за всички. В този смисъл
отношението между анализа и синтеза е недостатъчно добре премерено и не може
да доведе до желания педагогически ефект. Според традициите на
възрожденското взаимно училище писането се изучава след като учениците се
научат да четат. Авторката на буквара има много вярно разбиране за
ограмотяването като единство на двете дейности – писане и четене. Тя е първа
сред възрожденските учебникари, която препоръчва писането да върви заедно с
четенето: «Учениците трябва да писуват, щото учат и да прочитат що те писуват»
[3, с. 4]. Нейната идея е опит да се рационализира самия процес на ограмотяване.
Успоредното изучаване на писане и четене подпомага осъзнаването от учениците
на разликата между звука и неговия графичен белег – буквата [1, с. 94].
Следващият дял на буквара на Доброплодна е граматиката. Като разглежда
препинателните
знаци,
авторката
преминава
към
следващия
дял
«словопроизведението»: «Сичките думи, с които говорим, се разделят на десет
части, които са: член, име съществително, име прилагателно, местоимение,
глагол, причастие, предлог, наречие, съюз и междуметие. Който учи българска
граматика, той говори и пише правилно и той може лесно да разпознава тези
десет части от словото и да разумява що чете» [3, с. 8-9].
Граматическата част на буквара на Доброплодна е от 8 до 22 страница,
където кратко, стегнато и на достъпен език се дават граматическите категории.
Ето знанията в буквара за съществителните имена: «Съществително име се
наричат сичките видими и невидими неща на света. Съществителните имена
биват собствени като: Бог, Дунав, Тулча, Сливен и нарицателни като: перо, книга,
река, село, град, страх, ум. Между нарицателните има; събирателни като: народ,
стадо; умалителни, като: перце, книжка; увеличителни като: градище, мъжага. Те
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биват: одушевени като: человек, кон; неодушевени като: дърво, перо; и умствени,
като: страх, прилежание, мъдрост.
Съществителните имена, както и прилагателните, и числителните, и
местоименията, и причастията, и членът имат три родове: мъжкий, женский и
средний; три числа: единствено, двойствено и множествено, четири падежи:
именителен, дателен, винителен и звателен; и склонения, въз които се скланят,
например: стол, столове, два стола. Вол, волове, два вола. Кон, коне, два коня» [3,
с. 10-11]. Цитирахме всичко, което е написано за съществителното име. По същия
начин в един стегнат, много лаконичен и достъпен език са разгледани и
прилагателното име, местоимение, глагол, причастие, предлог, наречие, съюз и
междуметие [3, с. 11-16]. След това следва: «Правописание. То ни учи как се
употребяват буквите, как се делят речите на слогове, как се съкращават речите и
как се употребляват членоразделните знакове» [3, с. 16-20].
Следващите граматични теми са: «Съчинение. От буквите стават слогове
(срички), от слоговете стават думи, а от думите слово, което изрича пълна мисъл».
Разглеждат се граматическите категории: подлог, сказуемо, определение,
допълнение, след това въпросите за просто и сложно изречение [3, с. 16-20]. В
раздела «Правописание» се разглеждат въпросите на правописа: кога се пише
главна буква, как се съкращават определени думи като: господин – г-н, госпожа –
г-жа и т.н.
Следващият раздел на буквара е: Природна история… Органическите тела
се делят на два големи купа, на царство от животните (зоология) и царство от
растенията (ботаника); а третото царство е от изкопаемите или неорганическите
(минералогия)… Химията ни учи как да разпознаваме съставните части на телата,
и са изпитали химиците, че има само 54 прости или основни части, от които се
състоят естествените тела [3, с. 23-24].
Знанията по землеописание (география) в буквара на Доброплодна са от 24
до 29 страница: «Землеописанието ни учи где какви места има по земята и как се
наричат. Земята е валчеста… Земното кълбо е покрито с вода повече, нежели с
суша… Всичката суха земя е разделена на пет главни части, които са: Европа,
Азия, Африка, Америка и Океания. Всичките части от водата са разделени на пет
главни океана: Северний, Южний, Атлантический, Тихий и Индийский океан» [3,
с. 24-25]. Следват знания за основните човешки раси на земята, след това
разглеждане на континентите и изброяване на държавите в съответния
континент. В буквара няма нищо за българското землище, за българските градове.
За числителницата (аритметиката) в буквара са отделени 4 страници и
преди всичко на четирите аритметични действия: събиране, изваждане,
умножение и деление, като са дадени различни примери, а за най-нужно «за
четирите действия е Питагоровата таблица, която трябва добре да изучат
учениците» [3, с. 30-31], това е умножението в кръга до 90 за което има специална
таблица.
За българското възрожденско училище важни са знанията по благонравие
или нравоучителните наставления. И Доброплодна е отделила 4 страници от
буквара си на моралните поучения. Следва нов раздел: «старобългарска или с
черковни букви азбука», като е дадена цялата черковно-славянска азбука. Това е
~ 57 ~

’

і

і

і

і

ії

необходимо, защото веднага след това следва раздела за религиозни знания,
който по изключение е отпечатан на черковен шрифт. Авторката започва с:
«Богословие догматично – Символ на православната вяра; Богословие морално –
Десетте Божи заповеди; Молитва Господня (Отче наш, който си на небесата…).
Следват молитва ежедневна, молитва преди обед и молитва след обед, молитва
преди вечеря и молитва след вечеря. Този раздел на буквара на Доброплодна
завършва с Тропар, словата на кратко църковно песнопение, посветено на Свети
Седмочисленици – това са Св. св. Кирил и Методий и техните петима ученици –
светци: Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий» [3, с. 35-39].
На последната 40 страница има «Добри съвети», взети от «Рибния буквар»
на д-р Петър Берон, които са почти задължителни и за всички следващи буквари,
чрез тях се допълва раздела – благонравието. Следва Таблица на арабските,
църковно-славянските и римските цифри. През епохата на Българското
възраждане всяка цифра има своя славянска буква и така понякога се водят
сметки с църковно-славянски букви. В края на буквара скромната възрожденска
учебникарка предполага ползата на написаното от нея: «Букварчето, ако и да е
кратко, но мисля, че ще снабди с доволни понятия от по-нужните момчета и
момичета, които не могат да следват повече в училището, както и другите, стига
само да им разправят учителите по-подробно и ясно въз всичките казани
предмети. Надявам се прочие, че учителите и учителките ще приемат
благосклонно тойзи мой пръв трудец» [3, с. 40]. От това обръщение на авторката
лъха действително възрожденска скромност от думи като: «букварчето»,
«трудец». Букварът е адресиран и до тези момчета и момичета, «…които не могат
да следват повече в училището», т.е. с него децата могат да осъществяват и
самоподготовка.
Хаджи Мария Доброплодна е първата жена, автор на учебник в епохата на
Българското възраждане и въобще в историята на българското образование, тя е
най-младият възрожденски съставител на книжовен труд. Това е единствения
буквар, в чието заглавие е написано, че е предназначен за момчета и момичета,
т.е. учебното съдържание трябва да е еднакво за двата пола. Методическо
достижение на Доброплодна е това, че тя за пръв път предлага при ограмотяване
обучението в писане и четене да върви успоредно, а не както е в другите буквари
отпечатани по онова време – първо децата се обучават на писане, след това на
четене. Верни са думите на нашия възрожденец – Любен Каравелов който казва:
«Нашето правило е такова: по-добре да напишеш за народа си едно букварче,
нежели да станеш крал в Испания» [5, с. 381], буквара на хаджи Мария
Доброплодна потвърждава това. През епохата на Българското възраждане за
периода 1792-1878 г. са издадени общо 71 заглавия на български буквари, но този
на Доброплодна поставя началото на равноправието между половете – равен
достъп до образованието за всички.
1. Великова Маринела. Българският възрожденски буквар. Педагогометодически аспекти. Велико Търново. Издателство Фабер, 2001.
2. В. Время. Цариград, год. I, бр. 45 от 25 юни 1866.
3. Доброплодна хаджи Мария. Нов буквар за първоначалните момчета и
~ 58 ~

’

і

і

і

і

ії

момичета. Нареден от Мария Г. Доброплодний. С най-лесен начин за прочитане.
Болград. В училищната книгопечатница. 1866.
4. Доброплодни Сава. Кратка автобиография на С. И. Доброплодний.
София. Книгопечатница «Вълков», 1893.
5. Каравелов Любен. Събрани съчинения. Том V, София, Издателство
Български писател, 1966.
6. Паскалева Виржиния. Българката през Възраждането. Исторически
очерк. Второ издание. София. Издателство на ОФ. 1984.
7. Стоянов Маньо. Българска възрожденска книжнина. Аналитичен
репертоар на българските книги и периодични издания. 1806 – 1878. Том I,
София, Народна библиотека «Васил Коларов», 1957.
8. Теодоров-Балан, Александър. Български книгопис за сто години. 1806 –
1905. Материали. София. Държавна печатница. 1909.
9. В. Турция. Цариград, год. II, бр. 50 от 18.06.1866.
10. В. Турция. Цариград, год III, бр. 6 от 30.07.1866.
11. Цонев Беньо. Показалец на женския книжовен труд у нас. 1852 – 1911.
Библиографичния материал събрали студенти. София. Печатница «Св. София».
1911.
Олексій Кискін
к.філол.н., доцент
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
kiskinalexey@gmail.com
БЕССАРАБІЯ У ТВОРЧОСТІ АНДРІЯ БУТАКОВА
Завдання даної статті – дослідження модифікацій ліричної поетизації
образу Бессарабії у творчому доробку ізмаїльського поета Андрія Бутакова з метою
виявлення елементів транслірічності та визначення їх функцій в сучасній поетиці.
Тема туги за рідним краєм є однією з онтологічних тем світової літератури.
Ще герої античних творів Гомера та Овідія сумували за покинутою вітчизною,
оспівуючи її природну красу та вихваляючи її родючість. Неспроможність
повернення до материнського лона, поетизація втраченого раю – це провідні теми
й сучасної літератури. Великі вигнанці ХХ століття, Набоков та Бродський, обрали
лейтмотивом своєї творчості образ рідного краю, безповоротно втраченого раю
дитинства.
Саме така Бессарабія – «Бессарабия, родина, милая, // Разных наций,
роднейший букет» – вимальовується у нових поезіях ізмаїльського за
народженням та бессарабського за духом поета Андрія Бутакова. Готується до
друку збірка бессарабського поета, і він люб‘язно представив для презентації
рукописи своїх нових творів.
Проаналізувавши сучасні естетичні уявлення про світ і людину, дослідник
сучасної літератури М. Епштейн в роботі «Постмодерн в русской литературе»
(2005) пропонує для фіксації та розбору явищ і подій використовувати приставку
«транс-» з уже усталеними, знаковими поняттями (наприклад: транслірізм,
~ 59 ~

’

і

і

і

і

ії

трансутопізм і т.д.). Ця приставка умовно позначає, на думку вченого, що явище
пройшло стадію десакралізації і перекодування, і вже оновилося: «Это «как бы»
лиризм или «как бы» утопизм, которые знают о своих поражениях, о своей
несостоятельности, о своей вторичности – и тем не менее хотят выразить себя
именно в форме повтора» [1, с. 443]. Цей ефект десакралізації досягається
сучасними авторами за допомогою декількох загальних для їхньої творчості
художніх прийомів, з яких найбільш широко використовуються цитатність і
стилізація.
Необхідність в цих художніх прийомах виникає в міру розвитку культури і
мистецтва постіндустріального суспільства, природної проблемою якого стає
переоцінка морально-естетичних категорій минулого і формування нових
соціальних ідей і пріоритетів. Сучасний вітчизняний дослідник Т.І. Гундорова в
своєму фундаментальному дослідженні «Український літературний постмодерн»,
вивчаючи взаємовідносини сучасного літературного процесу з класичною
спадщиною, приходить до висновку: «Постмодернізм повторює, творить пастиш,
знімаючи напругу між першоджерелом і копією, не стираючи, однак, їх різниці»
[2, с. 56]. Таким чином, у реципієнта виникає ефект повтору пережитого почуття,
вторинності сприйняття ліричного настрою, за допомогою якого він повертається
до справжнього витоку почуття, очищеного від наносів тривалого побутування в
культурному середовищі.
З творчістю А. Бутакова можна ознайомитися в альманахах «Измаил
литературный» і «Осень в Бирзуле», а також за збірником віршів поета, що
вийшов в 1995 році. Його твори, навіть при неглибокому зіставленні з
досягненнями колег по перу, виділяються насиченою цитатністю і стилізацією під
російську поезію епохи модерну і під знакові поетичні зразки сучасності. Ці
особливості підтверджує і аналіз поетики віршів, і образ ліричного героя (альтерйого автора): самотнього, з нерозділеним почуттям, відторгнутого суспільством.
Серед авторів, до творчості яких в тій чи іншій формі звертається А. Бутаков,
найбільш часто зустрічаються Сервантес, Шекспір, Пушкін, Гоголь, Фет,
Достоєвський,
Бальмонт,
Гумільов,
Маяковський,
Хлєбніков,
Єсенін,
Мандельштам, Пастернак, Бродський.
У віршах, присвячених проблемам сучасної поезії, бессарабський поет із
захопленням, іронічно зниженим, панібратськи-просторічним зверненням до
культури недавнього минулого вигукує:
Здравствуйте, старче, двадцатый век,
Я знаю вас еще молодым.
Какие поэты, какой человек,
Просто на зависть векам другим [3, с. 34].
В іншому його вірші звучить гірка фраза: …мы живем на рубеже веков,
Вернее, в трещине меж двух столетий [3, с. 38], що характеризує авторське
відчуття дійсності, співвідносне їм з поетичними мотивами Срібного століття.
У поетичній тематиці А.Бутакова добре простежується характерне для
багатьох поетів Срібного століття гостре неприйняття міського локусу. Досить
порівняти авторське відчуття міста («Но в проруби города моя дорога…», «Мимо
впадин больших городов…», «Город, простуженный зимой, кашляет
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очередями…») з антиурбаністичним пафосом лірики В. Маяковського 1912-1921
рр. Так само, як і «трибун революції», А.Бутаков сприймає місто як
міксантропічне чудовисько, наділяючи його одночасно людськими, тваринами і
містичними рисами:
Растрепанный, полунагой
Жадными челюстями
Клацает, скрипит зубами
В поисках хлеба насущного [3, с. 8-19].
Творчо мислячий поет виявляє яскраві здібності в створенні авторських
неологізмів і метафор: млечность очей, замундштученные стены,
нежновитость, облачистый, последние судороги фонем, пыльные души наших
дней, аборт видений, ледокол надежды і т.д.
У вірші «Кто ты, поэзия, чья ты по духу...» автор, розмірковуючи про
призначення поезії, як би підказуючи читачеві римованою клаузулою, сам
відповідає риторичним питанням: Чья это мысль: «С топором на старуху» [3,
с. 4] і відсилає реципієнта до філософії творчості Ф.Достоєвського. Саме до його
персонажів А.Бутаков ще не раз буде апелювати: Я сейчас, наверное, Ближе к
Мите Карамазову…[3, с. 19]. Найвищим проявом впливу Достоєвського на поезію
А.Бутакова можна вважати бажання особистої зустрічі і задушевної розмови поета
з класиком:
Опрокинуть чарочку
Вместе с Достоевским.
И спросить так ненароком
«Правда ль красота спасет,
Правда, ж Мышкин был пророком
Или все же идиот» [3, с. 20].
Слід зазначити активне використання А.Бутаковим поширеного на рубежі
ХІХ – ХХ ст. прийому звуконаслідування, який він шліфує до звукопису:
Плещется в шелесте усопших
Листьев фантазия,
Нежится воображение
В неге образия.
Ощущение опустошения
Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш [3, с. 16].
Цей прийом алітерації шиплячих майстерно застосував К. Бальмонт в
своєму класичному творі «Комиші» (1895). А. Бутаков, як би прагнучи до
перекличці з класиком, вплітає настрій печалі, тривоги, непередбачуваності
бальмонтовского твори в звукову оболонку власного твору.
Мабуть, на поезію А. Бутакова вплинула можливість творчої алюзії,
посилання на канонізовані поетичні зразки, які традиційно устоялися в
реципієнтській свідомості, а, в окремих випадках, і пряме цитування. Одночасно
простежується і бажання автора очиститися від побитих до банальності,
багаторазово повторюваних, явно чи приховано цитованих мислеформ
письменників і поетів минулого.
Це явище докладно розглянуто літературознавцем І. Скоропановой на
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прикладі поетичного циклу И. Бродского «Двенадцать сонетов к Марии Стюарт».
Використовуючи прийом пародійно-іронічного цитування при створенні тексту
«Сонетов…», автор як би відсторонюється від домінуючих «чужих» переживань.
Далі, на думку дослідника, «…«чужое» деконструируется, оказываясь оболочкой,
скрывающей незаимствованные переживания» [4, с. 185]. Виникає ефект
повторюваності,«нарастающей рефлексии без поддержки и отклика чувств» [1,
с. 445], званий М.Епштейна «трансцитатностью», яка в свою чергу своїй
безмежній повторюваністю в тексті повертає реципієнта до «істинного»,
«початкового» значенням слова: «Трансцитатное слово содержит презумпцию
вины и жест извинения, признание собственной цитатности, – и тем самым еще
сильнее и увереннее подчеркивает свою безусловность, незаменимость,
единственность» [1, с. 445].
Таким чином, в результаті аналізу поезії А. Бутакова, можна стверджувати,
що основним художнім прийомом його творчості є звернення до класичних тем і
образів, вживання і оброблення цитат добре відомих реципієнту авторів,
стилізація фрагментів знакових текстів.
Акцентуючи нерозривний зв‘язок своєї поезії з культурою Срібного
століття, автор (слідом за багатьма сучасними критиками) виявляє «кризисный
характер постмодернистского сознания, считая, что своими корнями оно уходит в
эпоху ломки естественнонаучных представлений рубежа ХХ-ХХ вв. (или глубже),
когда был существенно подорван авторитет как позитивистского научного знания,
так и рационалистически обоснованных ценностей буржуазной культурной
традиции» [5, с. 249].
Звідси і добре знайоме бажання повернення до витоків, пошуки абсолюту,
істинного почуття шляхом багаторазового очищення від налиплого вікового
лушпиння значень та інтерпретацій, «промивання» від буденності, повернення до
справжньої ліричності, і навіть до гіперлірічності в зображенні почуття втрати
першоджерела: «Впрочем, ты просил приехать в осень, // В Бессарабию, на
берега Дуная, // Я бы рад, но облачная проседь, // И в возможностях моих, как
запятая..» [3, с. 16].
На останнє хочеться побажати Андрію Бутакову творчого натхнення від
бессарабських спогадів, а шанувальникам його ліризму – скорішої зустрічі з
новими поезіями ізмаїльського митця.
1. Эпштейн М.Н. (2005). Постмодерн в русской литературе: Учеб. пособие
для вузов. М.: Высшая школа, 495 с.
2. Гундорова Т.І., (2005). Післячорнобильська бібліотека. Український
літературний постмодерн. Київ: Критика, 263 с.
3. Бутаков А.А. (1995). Сборник стихов. Измаил, 45 с.
4. Скоропанова И.С. (2001). Русская постмодернистская литература: Учеб.
пособие. - 3-е изд., изд., и доп. М.: Флинта: Наука, 608 с.
5. Современное зарубежное литературоведение. Страны западной Европы и
США: концепции, школы, термины: Энцикл. справ. / Науч. ред., сост.
И. П. Ильин, Е. А. Цурганова. М.: Интрада, 1999. 320 с.
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. У ПІВДЕННІЙ БЕССАРАБІЇ
Межиріччя Дністра і Дунаю (МДД) / Південну Бессарабію / Буджак
характеризує непроста, багатокомпонентна, динамічна мовна ситуація. В ареалі
понад 200 років співіснують і контактують українська, румунська, болгарська,
російська, гагаузька, циганська, албанська та інші мови. Значний вплив на мови,
які функціонують сьогодні, на попередніх етапах їхнього розвитку в ареалі
здійснили також тюркські й німецькі говірки. Ускладнює мовну ситуацію
полідіалектність відзначених складників, їх переселенський характер і змінний у
часі та просторі соціальний статус ідіомів, зокрема, як офіційних / державних,
відповідно, більш чи менш престижних, що мають або не мають наддіалектну /
літературну форму.
Такі поліетнічні та полімовні ареали, як МДД, етнографи та мовознавці
називали природними лабораторіями [1, с. 13], де, спостерігаючи над «природним
експериментом», можна отримати чимало цікавих наукових фактів, тому й у
середовищі дослідників цього полілінгвального ареалу стало традиційним
порівняння його з природною лінгвістичною лабораторією [2; 3; 4; 5].
Спостереження над функціонуванням мов і діалектів в МДД дозволяє
відкрити нові мовні / діалектні явища. Ситуація мовного контакту стає, зазвичай,
«каталізатором» мовних змін, призводить до численних запозичень в контактних
ідіомах з подальшою їх адаптацією, чи до семантичних і формальних
трансформацій рідних елементів під впливом контактного ідіому. Іноді контакт
може стимулювати й консервацію окремих рис чи цілих говірок, самозбереження
систем, відштовхування їх від чужорідних елементів. Подібні факти спостережені
на матеріалі українських південнобессарабських говірок низкою науковців [4; 6; 7;
8; 9].
Однак, мовна палітра нашого регіону цікава не лише діалектологам.
Контакт мов – один з центральних об‘єктів соціолінгвістичної науки. Саме в
соціолінгвістичному аспекті на функціонування мов в МДД поглянули лінгвісти
Ізмаїльського державного педагогічного інституту на початку 90-х років ХХ ст.,
результатом чого стала праця «Языковая ситуация в Придунайском крае Одесской
области Украины: 1993-1994 годы» [10]. В ній мовна ситуація МДД визнавалася
«складною»,
«багатокомпонентною»,
«безконфліктною»,
«толерантною»
(йшлося про толерантне ставлення як до самих контактних мов / діалектів, так і
до випадків інтерференції в рідних ідіомах). При цьому зазначалося, що як мова
міжнаціонального спілкування в регіоні в цей період внаслідок мовної політики
СРСР (а мовна ситуація, на думку дослідників, завжди наслідок мовної політики)
використовувалася російська мова. Були зафіксовані навіть факти відмови від
рідної національної мови на користь російської, а також чимало інших цікавих
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явищ. Автори цього дослідження гостро відчули й певну дискримінаційність
терміна «національна / мовна меншість», бо в ситуації різкої зміни мовної
політики так звані російськомовні бессарабці з престижної більшості де-юре
перетворилися на меншість.
Мовна ситуація в МДД початку 90-х років ХХ ст. почала змінюватися саме
під впливом нової мовної політики України, регульованої, зокрема, статтею 10
Конституції України, згідно з якою єдиною державною мовою визнається
українська, в той час, як національний і мовний склад регіону майже не змінився
(пор. дані переписів населення 1989 р. і 2001 р.).
Резюмуючи, автори праці поставили завдання мовного будівництва краю
(гармонійний розвиток національних мов і діалектів на тлі безболісної,
безконфліктної, ненасильницької українізації; поступова заміна національноросійської двомовності національно-українською). Відзначивши складність і
«невдячність справи» прогнозування у цій галузі, мовознавці зауважили, що така
трансформація, за умови планомірної і тактичної роботи держави, має відбутися
найближчим часом, а також припустили, що може стати на заваді такому
сценарію – це адміністративні працівники різних рівнів, які ігнорують на догоду
власній зручності культурні та мовні потреби населення, яким (за відсутності
жорстких заходів) невигідно і некомфортно щось змінювати в мовній ситуації.
Від того часу, як почала діяти мовна політика Незалежної України минуло
вже 28 років, але ситуація у Південній Бессарабії змінилася несуттєво: українська
мова ще не стала повноцінним засобом міжнаціонального спілкування в усіх її
районах. Пояснення цьому знаходимо як у змінах мовної політики держави (були
періоди посилення і послаблення українізації, напр., період закону КіваловаКолесніченка, дискусій навколо нього), так й у недостатній дієвості регіональних
заходів мовної політики. Побачити це, запропонувати і робити кроки задля
виправлення ситуації з державною мовою в регіоні нам допомогло доволі тривале
й різноаспектне (діалектологічне та соціолінгвістичне) спостереження над
функціонуванням мов / діалектів в ареалі.
Відповідаючи на питання, чому мовна політика попередніх років виявилася
недостатньо ефективною, відзначимо декілька чинників. По-перше, справдилися,
на жаль, прогнози щодо протидії мовній політиці України бюрократів й
адміністративних працівників усіх ланок (напр., не таємниця, що
держадміністрація м. Ізмаїла та району лише у 2019 році почала вживати
українську мову в професійній сфері, а в Болграді й досі використовують
російську).
По-друге, та послідовність, чіткість і невідворотність українізації, яка
спостерігалася від 90-х років ХХ ст., в останнє десятиліття послабилася. За
відсутності пильного контролю з боку держави зменшилася кількість годин з
української мови в закладах освіти, напр., у навчальних планах факультету
іноземних мов ІДГУ (та інших неспеціальних факультетах) українська мова
вивчається тільки в одному семестрі на І курсі, тоді як на рубежі століть вона була
мало не щороку. Спостерігали ми й помітне зменшення годин з української мови
й у планах майбутніх фахівців з української мови і літератури.
По-третє, в перші 15 років незалежності молодь МДД чіткіше асоціювала
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знання державної мови з власною успішністю, наразі ж мотивація щодо вивчення
її дещо знизилася. Престижність її послабла, очевидно, й через економічні
проблеми в Україні.
Якщо останній чинник слабко регулюється мовною політикою, то перші
можуть зазнавати її впливу. Державі слід більше приділяти увагу реалізації мовної
політики в полілінгвальних регіонах, додатково контролювати навчальні плани
закладів освіти щодо частки української мови в них, вимагати уживання
української мови від держслужбовців.
Таким чином, увага до функціонування мов і діалектів МДД, до динаміки
мовної ситуації може допомогти вибудувати ефективну й безконфліктну мовну
політику в полілінгвальній Південній Бессарабії. Крім локальної цінності в
проведенні мовної політики, мови та говірки вимагають вивчення й в аспекті
удосконалення мовної політики країни в цілому, реалізації мовної політики в
латеральних та інших полілінгвальних ареалах України та світу.
Ще один аспект дослідження ідіомів у регіоні, що має вихід у царину
практичного застосування – завдання будівництва, консолідації та примирення
громадянського суспільства, адже ареал, як вже було відзначено, незважаючи на
його складність та багатокомпонентність, характеризується як безконфліктний
[10]. В цілому це справедливо, але зрозуміло, що складність та
багатокомпонентність припускають протиріччя, і цінність нашого ареалу як раз і
полягає в тому, що, незважаючи на такі локальні і спорадичні суперечності,
вдається зберегти безконфліктність. У цьому плані маємо можливість спостерігати
над мікросуперечностями (етнічними, субетнічними, мовними), моделювати
конфлікти і шукати шляхи їх недопущень, розв‘язань.
Розв‘язуючи завдання пошуку заходів проведення ефективної та
безконфліктної мовної політики в регіоні, відзначаємо кілька мікросюжетів, що
відображають напрями роботи і потребують окремої пильної уваги. Насамперед,
це боротьба з міфом, що Бессарабія – російськомовна частина України. Подібне
твердження, як і думка, що Бессарабія – це Румунія, стимулює сепаратистські
настрої в регіоні і має коріння й підтримку в шовіністично налаштованих колах
інших держав. Але воно неправдиве (статистика 2001 р. [11], співвідносна з
інформацією про мовний склад [12] і з відомостями попередніх переписів,
зокрема радянського 1989 р., свідчить про таке співвідношення основних етносів в
ареалі: українці – 40,2 %, болгари – 20,9 %, росіяни – 20,2 %, молдовани – 12,7 %,
гагаузи – 4 %), спирається на своєрідний ―соліпсизм‖ носіїв тієї чи тієї мови та
логіку індуктивного умовиводу (логічна помилка перенесення часткового на
загальне на основі видатної ролі часткового), проектуючи локальну мовну
ситуацію на більший ареал. Логіка тут така: Ізмаїл – неофіційна столиця
Бессарабії – він російськомовний, значить і вся Бессарабія російськомовна. Між
іншим, відомо, що мовна ситуація в містах, торгових і культурних центрах може
бути дуже динамічна, у зв‘язку з високою цінністю в них офіційної мови (для
Бессарабії за Османської імперії – османської турецької, за румунів – румунської,
за Російської імперії і СРСР – російської, а в незалежній Україні – закономірно –
української). І саме Ізмаїл (та деякі інші пункти на карті Бессарабії за розумної
мовної політики України має стати точкою, де ця політика повинна бути
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застосована з достатньою жорсткістю (але не насильницьки), з найбільшою
ретельністю, точністю, продуманістю і, відповідно, ефективністю.
Багаторічні спостереження в ареалі дали нам чітке розуміння того, що за
правильної, збалансованої мовної політики контакт мов не заважає їх розвитку, а
навпаки, стимулює його. У зв‘язку з цим першочерговими завданнями роботи
лінгвістів в регіоні є: послаблення негативних чинників розвитку ідіомів;
вироблення правильного розуміння мовцями об‘єктивної мовної ситуації в
регіоні; розширення національно-української полімовності; культивування
цінності національної мови як чинника етнічної самоідентифікації і важливого
складника культурної палітри регіону, а державної – як ідентифікатора державної
належності, престижного ідіому, засобу досягнення особистих соціальноекономічних успіхів громадян; боротьба з ототожненням діалекту і суржику. І,
звичайно, всі перелічені вище завдання можуть бути ефективно розв‘язані за
умови подальшого вивчення мов і діалектів у регіоні, зокрема за визначеними
напрямками, з метою отримання нових даних, контролю над динамікою мовної
ситуації, коригування заходів мовної політики.
Філологи ареалу багато працюють у відзначених напрямках. Зокрема, це
фундаментальні
державні
наукові
проекти
Ізмаїльського
державного
гуманітарного університету (ІДГУ), в тому числі, спільні з НАН України: у 20082010 рр. – «Літературні мови і діалекти межиріччя Дністра і Дунаю» (НДР
№0108U003100); в 2016-2018 роках – «Опис і картографування межиріччя
Дністра і Дунаю – нової європейської моделі безконфліктного взаємодії
разносістемних мов та діалектів» (НДР № 0116U004158), керівник проекту –
директор Інституту української мови НАН України проф. Гриценко П. Ю.,
відповідальний виконавець – Колесников А. О.
На 2020 рік запланований інший спільний з Інститутом української мови
науковий проект, який має не лише фундаментальний характер, але й важливе
освітнє, соціально-політичне значення, можливість практичного застосування
результатів у сфері державної політики «Удержавлення української мови як
засобу міжнаціонального спілкування в полімовному і полідіалектному
середовищі».
Серед результатів завершеного в 2018 році проекту – атласи, питальники,
монографії, фонотеки та текстотеки діалектних матеріалів, а також рекомендації
щодо проведення національної мовної політики, повноформатного удержавлення
української мови «Проект заходів ІДГУ щодо зміцнення державного статусу
української мови», однією з рекомендацій якого було відкриття Центру
української мови і культури при ІДГУ (наказ № 22 від 11 лютого 2019 р.),
координатор його – доцент кафедри української мови і літератури Делюсто М. С.,
яка, працюючи на громадських засадах, вже зробила чимало: створено положення
про структурний підрозділ (див. сайт ІДГУ), проводяться безкоштовні курси з
української мови (і вони користуються великим попитом) для різних категорій
населення і різних потреб – від початкового рівня знань мови до професійного,
ведеться робота з популяризації української мови, надаються консультації
громадянам з широкого спектру мовних питань, вивчаються особливості
викладання української мови для національних меншин та надаються
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консультації для вчителів національних шкіл з цього питання, розробляється
науковий проект «Удержавлення української мови як засобу міжнаціонального
спілкування в полімовному і полідіалектному середовищі» та ін.
Закономірно, що ІДГУ як освітній центр Південної Бессарабії, єдиний
державний вищий навчальний заклад в регіоні, з огляду на необхідність
повноформатного удержавлення української мови в цьому полімовному ареалі,
розширення сфер її використання відповідно до конституції України, консолідації
суспільства, формування і захисту національного інформаційно-культурного
простору, посилення національної безпеки і суверенітету України, повинен і
надалі підтримувати відзначені ініціативи україністів, брати на себе функції
наукового, освітнього, інформаційного центру розвитку державної мови в
закладах освіти півдня Одещини, сприяти збереженню і розвитку української
мови в регіоні.
1. Державин Н. С. (1914). Болгарскія колоніи в Россіи (Таврическая,
Херсонская и Бессарабская губерніи). София : Мартилен, 294 с.
2. Гриценко П. Ю. (2006). Межиріччя Дністра і Дунаю у світлі лінгвістичної
географії (стан і пріоритети). Науковий вісник Ізмаїльського державного
гуманітарного університету. Вип. 21. С. 3–16.
3. Делюсто М. (2016). Засади укладання питальника до «Мультилінгвального
атласу межиріччя Дністра і Дунаю». Сучасні проблеми мовознавства та
літературознавства. Випуск 21. Ужгород. С. 73-77.
4. Колесников А. О. (2015). Морфологія українських південнобесарабських
говірок: генеза і динаміка. Ізмаїл : СМИЛ, 676 с.
5. Колесников А. О. (2016). Атлас українських говірок межиріччя Дністра і
Дунаю. Ізмаїл : Ірбіс, 168 с.
6. Дроздовский В. П. (1962). Украинские говоры Бессарабского Приморья (на
материале обследования Саратского, Татарбунарского и Белгород-Днестровского
районов Одесской области): автореф. дисс. на соискание научн. степени канд.
филол. наук. Киев, 27 с.
7. Мукан А. М. (1960). Українські наддунайські говірки. Фонетико-граматичні
особливості: дис. ... кандидата філол. наук. Глухів, 291 с.
8. Делюсто М. С. (2010). Граматика говірки у світлі тексту. Kиїв, 235 с.
9. Гриценко П. Ю. (1984). Моделювання системи діалектної лексики. Київ :
Наукова думка, 228 с.
10.
ЯСПК (1994). Языковая ситуация в Придунайском крае Одесской
области Украины: 1993-1994 годы / Колесников А. А. и др. Измаил : ИДПИ, 68 с.
11. Офіційний веб-сайт державного комітету статистики України. URL:
http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/odesa/
12.
Офіційний веб-сайт державного комітету статистики України. URL:
http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/language/odesa/

~ 67 ~

’

і

і

і

і

ії

Ольга Крюкова
викладач
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
kryukovaolga803@gmail.com
COMMUNICATIVE CHARACTERISTICS
OF DIARY ENTRIES IN A LITERARY TEXT
One of the urgent problems in the linguistic theory of the text is the study of
literary communication. The subject of this article is the written speech of the characters
in the form of diary entries as one of the components of literary communication.
According to I.V. Arnold, the dual nature of the subject and speech structure of a literary
text leads to the fact that at the superficial level the text is a complex entity that allows
us to distinguish two types of literary communication: real and depicted, fictional,
intratextual [1, с. 394]. Real communication is carried out along the lines of the author –
text – reader, and the depicted one implements the communication of the сharacters in
the text. The two types of communication are in constant interaction. Secondary
communication (communication between characters) is superimposed on primary
communication. The scheme sender - message - receiver is supplemented by links
sender1 - message1 - receiver1.
The works of recent years are increasingly attracting attention to the study of the
character‘s plan, its speech variety in the structure of literary communication. The
depicted communication, reproducing communication between the characters, can
imitate both the oral and written forms of speech. The oral form of character speech is
represented by dialogue, monologue and polylogue. Features and fundamental
differences between these forms of speech are well studied, however, the written speech
of the characters has not received due attention from linguists and still remains
unexplored or poorly understood. This factor determines the relevance of the choice of
the object of our study.
The purpose of this article is to consider the communicative properties of the
diary entries of characters in comparison with their real prototypes. The material for
the study is the works of English and American authors of the twentieth century.
According to G.V. Stepanov, for the theory of literary communication, «detecting
parallelism between the properties of a literary text and a speech act in general» is
essential, a comparative analysis of these speech forms «helps to identify the general
and specific in the communicative nature of these very different types of speech
activity» [2, с. 106].
The communication depicted in the work of art is the communication in a
possible world and, on the one hand, it loses its natural reality, and on the other, it
acquires an artistic function, transmitting information about the characters, their
personality, relationships and roles in the structure of the work as a whole.
Written speech in a literary text is a complex phenomenon, it is not a simple
fixation of the communication of the characters. Written speech in «secondary reality»,
which is a literary text, is created by the author of the work, which refers to one of the
three components of literary communication. Creating a model of written speech for
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characters of a prose literary work, the author, on the one hand, relies on a similar
model of natural speech communication and designs the written speech of the
characters in which the parameters of real written speech are reproduced. On the other
hand, the depicted written communication, designed for the co-creation of the reader,
for his/her perceiving consciousness, is subjected by the author of the work in the
graphic space of the text to transformations associated with changes in the parameters
of real written communication. Any transformations and modifications are due to the
author‘s ideas, intentions and content of the work.
The depicted written communication can be represented in several varieties:
letters, telegrams, notes, greeting cards, diary entries. One of the widely represented
types of depicted written communication is diary entries. It is this auto-communicative
type of characters‘ written messages that has become the subject of this study.
Keeping a diary is a special type of text formation in communication activities.
The peculiarity of this situation is due to the fact that when keeping diary entries, the
sender and the addressee of the communication appear in one person [3, с. 102]. This is
the main feature of the pragmatic situation of keeping a real diary. The object
component and the purpose of communication are connected with the main idea of
diary entries – periodic recording of information. The content of the diary record is
composed of information about events in any sphere of life, the selection of which is
limited by a temporal indicator: they must take place on the time interval between this
recording act and the previous ones [3, с. 103].
As it is seen, the situation in which this activity takes place is extremely uncertain
and provides the subject of written communication with complete freedom of action.
According to N.D. Arutyunova, this freedom is reinforced by the fact that the activity
itself is included in the sphere of personal, intimate life of an individual, it is not
subjected to any external control, observation, «consideration» from the outside. Its
occurrence is associated with the personal circumstances of the life of the communicant.
The absence of a «real» addressee, the purpose of influencing him/her, removes the
question of developing the sender‘s strategy in this activity. Therefore, N. D. Arutyunova
calls this strategy in text formation «a strategy without an addressee» [4, с. 103].
Keeping a diary is included in the context of the «life» events of the
communicant. In deciding to keep a diary, the main role is played by various life
circumstances and extralinguistic factors, such as «forced idleness, dissatisfaction with
one or another aspect of direct communication, an eventual ‗boom‘, etc» [2, с. 95].
These factors, participating in the formation of diary activity, affect the appearance of
the diary entries.
Separate diary entries may look like fragments of speech taken from other types
of communicative activity, this fact, however, should not obscure the fact that the
mechanism of diary entries is very different from the mechanisms of other types of
communicative activity, no matter how it is presented on the «superficial» – text level
[3, с. 115].
«Diary activity» [3, с. 102] is not designed for the participation of other persons
in a communicative act, but is self-addressed. The notation «for oneself» is
characterized by freedom of expression, hence the intensive use of incomplete
sentences, ellipsis, abbreviations. For example: Writer enterprising although perhaps
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immodest to say so (Leander wrote). Bought sick calf in spring for 2$. Nursed. Fatted.
Sold in autumn for 10$. Sent money to Boston for two-volume encyclopedia [5, с. 111].
Preservation of the authenticity of written speech in a literary text is impossible
without displaying its communicative nature. However, the auto-communicative
orientation of the diary in terms of literary communication is only an imitation to a
greater or lesser extent. On the one hand, the author of a literary text takes into account
the auto-communicative characteristics of diary entries. On the other hand, there is a
removal, softening of the parameters inherent in real diaries, which is due to the general
communicative orientation of the work.
The auto-communication act, represented by the diary entries of the characters,
as the middle component of literary communication, can have the following scheme:
Author – addressee character – diary – Reader. At the level of intertextual
communication, this type of written message preserves identity with the communicative
orientation of the real; at the level of non-text communication, the character‘s diary
entries acquire an addressed character, which violates the principle of intra-textual
communication.
The scheme of the depicted auto-communication in the structure of a literary text
can be expanded in cases where the content of the diary entries becomes known to other
characters, the narrator character: the auto-communicative message receives an
unplanned addressee. It should be noted that, as a rule, in such cases, the subject of the
diary entries, the events set forth in them, and the situations in which they are
introduced into the act of perception by an unplanned addressee belong to different
time plans. The specifics of these situations are explained and preceded by the speech of
the author or narrator. For example: A large packet of letters, eight tattered, blackbound account books tied together with faded red tape, a photograph, about five by
eight inches, mounted on cardboard and stained in its lower half by water, and a
plain gold ring, man-sized, with some engraving on it, on a loop of string. The past. Or
that part of the past which had gone by the name of Cass Mastern [6, с. 156].
The extension of the chain of the intertextual act of auto-communication is part
of the author‘s intention and performs certain artistic tasks. Being essentially a selfdirected communicative activity, the character‘s diary in the literary text acquires
additional functions: not only to reflect and reveal the personality of the character, but
also to realize the ideological and aesthetic orientation of the work of art.
The peculiar feature of keeping a diary is also the fact that this type of activity
involves the intersection of two areas: the sphere of writing and the sphere of inner
speech. Their interaction during the artistic transformation of the genre form of the
diary enhances lyrical expression, the emergence of extensive introspection. For
example: «It is such a beautiful Indian summer day,» W. H. wrote in his journal as he
waited at Fort Walker with his confused, grumbling troops. Their hard manual labor
was almost completed, but their spirits showed, at least to their excited colonel», an
unwillingness to bury their own pride and willfulness in the blood-tingling Cause of
their native land. In fact, they even accuse me of- vanity. If only they could look inside
my heart, which beats only for love of my family and of my beloved South!» [7, с. 479]
The auto-communicative nature of diary activity eliminates the requirement of
explicitness, a clear structural and logical organization. The fictitious sender and the
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fictitious recipient of the message are combined in one person. The depicted diary
activity, on the one hand, reflects these features, and on the other hand, remains
sufficiently clear, since in a literary text the lack of a communicative orientation within
this type of presentation is blocked by the general addressing of the entire text to the
reader.
So, the constitutive feature of diary entries is a self-directed character, which
determines such features of their language design as coagulation, abbreviation,
associativity. In this regard, an indispensable condition for adequate artistic
reproduction is to take into account its auto-communicative nature.
As a secondary communicative act, the depicted written speech is fully and
completely associated with the features of real literary communication: the author – the
reader. The desire to receive any action from the addressee of the primary act of
communication is decisive in the construction and display of the secondary
communicative act, in our case, the diary entries of the characters.
Thus, the auto-communicative speech of the characters differs from its real
prototype, has its own pragmatic and communicative characteristics which influence the
linguistic organization and functioning of diary entries in the structure of a literary text.
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НЕМЕЦКИЕ ПОСЕЛЕНЦЫ ГЛАЗАМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ИНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП БУДЖАКА
Тему моего сегодняшнего доклада мне подсказали мои воспоминания о
ныне покойном соседе Иване Ивановиче Р1., который рассказывал мне
подростку, теперь уже в далеких 1960-х годах, истории из своей жизни и жизни
окружающих его людей, в т.ч. немцев.
Мне показалась интересной возможность использовать в освещении
исторического и культурного наследия бессарабских немцев воспоминания
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представителей других этнических групп Буджака.
И так, Иван Иванович родился в болгарском селе Купораны (ныне Ровное,
Тарутинского района), в семье болгарского поселянина, в начале 20 столетия.
Село его располагалось в окружении примерно таких же болгарских сел (бывших
колоний). Кроме того, в пределах 10-20 километров, размещались села с
немецким населением, в т.ч. бывшая главная немецкая колония Бессарабии –
Тарутино. Свои воспоминания о первых посещениях Тарутино он относит к
середине 20-х годов прошлого столетия, когда он со своим отцом прибыл в
Тарутино на базар.
Его первые юношеские восторженные воспоминания об этом событии
сводятся к тому, что немецкие дома показались ему огромными, их лошади,
особенно черной масти – сказочными скакунами, мощными и грациозными.
Сами же немцы, с его слов, все очень богатые и важные. Они громко
разговаривали на непонятном языке и одевались, в отличие от болгар, одежду
промышленного производства.
Более прочих мне запомнился его рассказ о его односельчанине Василии К.,
который работал у тарутинского немца, в качестве чабана, пас овец.
Ранней весной, когда пастбище начинают зеленеть новой травой, скот, в т.ч.
овец выгоняют из зимних стойбищ на выпас. В этот же период зажиточные немцы
нанимали чабанов (пастухов), как правило, выходцев из болгарских гагаузских
или молдавских сел.
Молодой Василий К., уже успел обзавестись семьей, но, не имея своей
земли, был вынужден батрачить вначале в своем родном селе, а затем отправился
на заработки в Тарутино. К этому его побудили рассказы другого чабана, более
зрелого возраста, который уже долго работал у немцев в Тарутино. От этого
старшего товарища Василий узнал, что немцы весьма чистоплотные и даже
несколько брезгливые люди, они никогда не станут, есть мясо больного
животного. Многоопытный земляк Василия рассказал ему, как используя эту
черту характера немцев, можно их дурить с пользой для себя.
Ранней весной, когда трава еще совсем низкая, овцы вынуждены щипать ее,
практически у самой поверхности земли. При этом они часто глотают различные
мелкие предметы, в т.ч. личинок глистов. Впоследствии это вызывает у них
заболевание. В некоторых случаях глисты поражают даже мозг животных, при
этом наблюдается такой симптом: овца, прижав голову к одному из боков,
начинает вращательные движения на месте. В народе это заболевание называется
«вертячка». Немцы, обнаружив такую овцу в отаре, как правило, принимали
решение забить больное животное, чтобы не заразились остальные. Мясо таких
животных они сами не ели, но разрешали своим чабанам использовать на их
усмотрение.
Зная эту особенность немцев, многоопытный наставник Василия, поведал
ему, как он обманывал хозяина. Для этого он просто брал одно семя репьяха и
помещал его в ухо овцы. Животное испытывало зуд в своем ухе, и, пытаясь от него
освободиться, начинало двигаться подобно больному животному. Это
«вертящееся» животное предъявлялось хозяину, после чего следовало указание
на его забой. При этом хозяину следовало возвратить только шкуру овцы.
~ 72 ~

’

і

і

і

і

ії

Василий К., по рекомендации своего старшего земляка, с успехом нанялся
на работу к немцу в Тарутино. Через какое-то время он вполне освоился в новых
условиях и решился применить на практике свою хитрость. Для этого он наметил
себе двухгодичного валуха (кастрированного барана) и вставил ему репьях в левое
ухо. Как и предполагалось хозяин немец, дал команду на забой животного. Шкуру
сказал принести к нему домой, а с мясом поступить, как пожелает Василий.
Баранину Василий той же ночью отвез в родное село своей семье, для которой он
стал настоящим героем-кормильцем.
Так продолжалось все лето: в отаре, которую пас Василий периодически
появлялись «больные» овцы, и семья Василия получала свежее мясо. Однажды к
Василию пришел его земляк-наставник и сказал, что ему нужна одна «вертячка»,
Василий и рад бы отблагодарить наставника, но он только вчера, такую
«вертячку» уже делал. Василий отказал, за что потом очень сильно пожалел.
Наставник Василия, без всякого стеснения и сожаления, поведал хозяину немцу
истинную причину болезни овец. Реакция наступила мгновенно. Немец
прискакал на лошади к отаре и, не сходя с коня, стал бить Василия нагайкой,
приговаривая: «Мои овцы крутились влево, а ты будешь крутиться вправо!».
Вскоре укротив свой гнев, немец сказал, что Василий больше у него не работает и
пусть он немедленно покинет отару. Поскольку оплата деньгами чабанам за выпас
осуществлялась только в конце сезона, на протяжении которого хозяин только
кормил батраков, то Василий потребовал оплату, на что получил ответ: «Ты свое
жалование получил мясом!».
Вот такая история приключилась с чабаном Василием из Купоран. С тех пор
его уже больше никто из немцев не брал себе на работу…
Что можно почерпнуть из этого повествования?
Немцы: 1) богатые (зажиточные), владеют породистыми лошадьми;
2) чистоплотные, следящие за качеством потребляемых продуктов; 3) честные и
доверчивые, неспособные заподозрить обман в других людях; 4) решительные и
жесткие с обманщиками и ворами.
А вот как отзывается о немцах представитель еврейской общины Александр
Дойбан, который с 1928 по 1941 год проживал в Бендерах Березино, Тарутино, а
после войны учился в Одессе, работал во многих портах бывшего СССР, а ныне
живет в Нью-Йорке, США.
О хозяине дома в Березино, в котором семья Дойбана жила на квартире.
«Очень хорошо помню Райнольда Эслингера. Это был крупный добродушный, с
огромным животом мужчина, который сидел на стуле так, чтобы живот
опирался на спинку стула. Много курил и всегда просил меня сбегать в
соседнюю лавчонку купить ему сигареты «Плугар» (рум. – пахарь). … В работе
по хозяйству, в силу своей чрезмерной полноты, он практически участие не
принимал, а только руководил, причем очень профессионально и толково. Всю
работу выполняли три его сына и дочь. Его жена Эмма, полная
противоположность мужу, высокая, худая, вела всѐ домашнее хозяйство.
Известно, что немцы очень трудолюбивые, аккуратные и исполнительные, они
всегда всѐ успевали сделать. В доме и во дворе всегда был идеальный порядок.
При этом надо учесть, что наш хозяин никаких батраков не имел.
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Моими друзьями в детстве были соседские мальчишки, дети колонистов
моего возраста. Особенно я дружил с Готфридом, который жил напротив
нашего дома…»2
5) доброжелательные; 6) аккуратные; 7) трудолюбивые и исполнительные;
«…когда в Германии уже вовсю свирепствовали фашисты, в нашем селе
(Березино - прим. авт.) со стороны немцев никакого антисемитизма не было…за
3 года, что я там учился, ни одного случая неприязни по отношению к себе не
помню…»3
8) отсутствие антисемитизма;
Отсутствие враждебности и доброжелательное отношение бессарабских
немцев к ненемецкому окружению, подчеркивали все пожилые люди, с которыми
мне когда-либо приходилось говорить на эту тему, это и В.С. Хомыженко и
И.Т. Гаврилова (Коробкова) и много других4.
Но были воспоминания о других немцах, которые приходили на нашу
землю во время второй мировой войны. Это были другие, не бессарабские немцы,
которых ничто не связывало с местным населением. Так вот именно про них были
совсем нелицеприятные отзывы5, но это совсем другая история…
Подводя итоги этого небольшого доклада, хочу отметить, что современное
местное население Буджака, особенно живущие в бывших немецких колониях, в
целом весьма положительно отзываются о бессарабских немцах и их
материальном и духовном наследии. Одним из подтверждений этому служит то,
что когда в разговоре мы хотим указать на качество и долговечность каких-либо
сооружений или предметов, мы апеллируем эпитетом «немецкий», т.е. высшего
качества…

Примечания
1 – фамилия не указа полностью, т.к. есть еще живые близкие
родственники, у которых я не получал разрешения на опубликование этой
информации.
2 – Александр Дойбан. Воспоминания. Одесса. Оптимум. 2019, стр.36
3 – там же стр. 38 – 39.
4 – В.Кубякин. Сочинение на заданную тему…Арциз. ФОП. Петров.2014,
стр.387-392.
5 – там же, стр.293-394.
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LINGUISTISCHE BESONDERHEITEN DER ÜBERTRAGUNG DER
NATIONAL-KULTURELLEN SPEZIFIK IN DEN DEUTSCHEN
VOLKSMÄRCHEN
Untere Donauregion ist allgemein durch nationale Vielfalt der Bevölkerung
bekannt. Kulturell-psychologische Unterschiede spiegeln sich in allem: in der
Architektur, im Alltagsleben, in den Verhaltens-Modellen, in der Folklore.
Die Aktualität des Artikels beruht sich auf der Tatsache, dass die Worte und
Ausdrücke, die in den Texten der deutschen Volksmärchen vortreten, nicht nur
nationale Besonderheiten der folkloristischen Tradition spiegeln, wodurch eine Reihe
von emotional-bildhaften Assoziationen entsteht, sondern ethnische Mentalität
charakterisieren. Die Analyse der lingwokulturellen Mittel des Textes hilft beim Lernen
der kulturellen Umgebung und der Mentalität des Volkes – als Schöpfer der Märchen.
Heute zieht die Problematik der Wiedergabe der national-kulturellen Spezifik in den
Texten der Märchen die Aufmerksamkeit vieler Wissenschaftler heran.
Das Ziel des Artikels ist die Bestimmung der sprachlichen Mittel, die die
national-kulturellen Besonderheiten des Volkes in märchenhaften Folklortexten zeigen.
Das Märchen ist ein episches, meist prosaisches Kunstwerk vom abenteuerlichen,
volkstümlichen oder alltäglichen Gepräge, mit magischen oder fiktiven Umständen.
Dieses Genre ist am besten dem breiten Leserkreis bekannt.
Anforderungen an den Inhalt der deutschen Volksmärchen bedingen eine Reihe
von spezifischen lingwostilistischen Mitteln, die wichtigsten unter denen der häufige
Gebrauch von poetischen Klischee – Formeln; «wörtliche Rede» oder Aussagen mit
explizitem Sinn in den Dialogen; Frequenzgebrauch der Parataxe; Gedichteinsetzungen,
die in der Regel eine Art «Nähte» zwischen dieser und jenseitiger Welten
unterstreichen; vorrangige Verwendung von Zahlen, Farben, materiellen Gegenständen;
Unterstreichung von starken Kontrasten sind [1, s. 109].
«Suche nach einer besseren Welt», die für die Texte der russischen und
ukrainischen Volksmärchen typisch ist, gibt es in den deutschen Volksmärchen nicht. Es
geht in der Regel um die Suche nach sich selbst, seiner Berufung, seinen Platz im Leben,
Identität und Eigenart.
Unterscheidungsmerkmal ist die Suche nach einer besseren Version von sich
selbst in der Welt, und nicht nach einer besseren Welt für sich. Kulturell-nationale
Spezifik spiegelt sich in den Gestalten von Helden und handelnden Personen.
In deutschen Märchen gibt es zwei Arten von der Baba Yaga-Person: «Hexe» und
«Undine». Deutsche Hexen, zum Unterschied von russischen, leben in ordentlichen,
sauberen, netten Häuschen «... Es war aber ein kleines Gärtchen an dem verwünschten
Häuschen, darin standen zwölf Lilien Blumen »[2] , die in der Regel aus essbarem
Material hergestellt sind: Kekse, Kuchen und Zucker.
In diesem Fall weist die Verwendung der Verkleinerungsform ein kleines
Gärtchen, an dem Häuschen auf Reinlichkeit und Sparsamkeit des Heldes. Die
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deutschen Hexen sind auch ziemlich oft vorhersehbar, konsequent und, natürlich,
verantwortlich, in ihren Häusern herrscht immer Ordnung, Gemütlichkeit, jedes Ding
hat seinen Platz und Zweck. Diese Charaktereigenschaft der Person gibt uns eine klare
Vorstellung von der Mentalität und den nationalen Charakter der Deutschen, denn, ihre
Folgerichtigkeit, Genauigkeit, Pünktlichkeit und Ordentlichkeit in der ganzen Welt
bekannt sind: «Ordnung muss sein», «Ordnung ist das halbe Leben »[2].
Die Helden der deutschen Märchen zeichnen sich dadurch aus, dass sie immer im
Zustand der Aktivität und hauptsächlich energische, aktive und engagierte,
entschlossene und mutige Menschen sind. Vergleichen wir den Anfang der Märchen
«Братец и сестрица» und «Brüderchen und Schwesterchen».
Die russische Variante: «Взял братец сестрицу за руку и говорит: С той
поры, как мать у нас умерла, нету нам на свете радости: каждый день нас
мачеха бьет, а когда мы к ней подходим, толкает нас ногами. И едим мы одни
лишь сухие корки, что от стола остаются; собачонке и то под столом лучше
живется – ей бросит она иной раз хороший кусок. Боже мой, если б узнала о
том наша мать! Давай уйдем вместе с тобой, куда глаза глядят, будем
бродить по свету» [3].
Die deutsche Variante: «Brüderchen nahm sein Schwesterchen an der Hand und
sprach« Seit die Mutter tot ist, haben wir keine gute Stunde mehr; die Stiefmutter
schlägt uns alle Tage und stößt uns mit den Füßen fort. Die harten Brotkrusten, die
übrigbleiben, sind unsere Speise, und dem Hündchen unter dem Tisch geht's besser,
dem wirft sie doch manchmal einen guten Bissen zu. Daß Gott erbarm, wenn das
unsere Mutter wüßte! Komm, wir wollen miteinander in die weite Welt gehen »[2].
Im Text der deutschen Märchen wird aktiver Charakter der Helden gezeigt, die
den Wunsch haben, die bedrückenden Umstände loszuwerden (Komm, wir wollen
miteinander in die weite Welt gehen.), während im russischen Märchen auf der Hand
erzwungener Charakter der Taten der Helden liegt, ihre fatalistische Bedingtheit, die
Abhängigkeit von den Umständen.
Die relative Untätigkeit, die Passivität der russischen Helden wird immer wieder
in den Texten der Märchen betont und verkörpert sich in Fabellinien. Vergleichen wir
die Märchen «Семь Симеонов» und «Die vier geschickte Brüder». In einem, und im
anderen Märchen werden Folkstalente, Fähigkeiten gelobt. Die Grundidee ist die
gleiche: Verherrlichung der Arbeit, eines hohen Grads der Professionalität. Aber die
Meisterschaft russischen Helden hat einen magischen, zauberhaften Charakter,
während die deutschen Helden haben ihre Fähigkeit hart lernen müssen.
In den Schicksalen der Helden der Russischen Märchen spielt eine große Rolle
Zufall und die deutsche Helden verlassen sich mehr auf sich selbst, obwohl ihre
Abhängigkeit von dem objektiven Bedarf ebenfalls nicht ausgeschlossen ist [4, s. 394395].
Deutsche Märchen zeichnen sich in erster Linie durch ausführliche
Beschreibungen des Innenraums, der Umwelt aus, viel Aufmerksamkeit wird den
Gegenständen des Hauses, der Gemütlichkeit, des Komforts geschenkt, was für die
russische Märchen nicht typisch ist. So, z.B., Helden in der deutschen Variante des
Märchens über den Wolf und sieben Geißlein versteckten sich unter den Tisch, auf das
Bett, auf den Ofen, in die Küche, in den Schrank, unter das Waschbecken und sogar in
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die Hülle der Wanduhr.
Deutsches Volks-Märchen wird durch die Verwendung von traditionellen
Formeln und lexikalischen Markierungen gekennzeichnet (initial: Es war..., Es war
einmal..., Es hatte...; final: ...lebten und vergnügt bis an ihr Ende; temporal: einmal,
bald, einige Tage später, nach einigen Jahren; ortlich: nicht weit von, gegenüber,
hinten, unter, über, daneben; zusammenfassend: da, damit, dazu, darob, danach,
darauf, also, und, als) [5, s. 5-7].
Diese Einleitungsformel, die aus dem Märchen im Märchen wiederholt wird, wird
zu einem der wichtigsten diskursiven Merkmale der Märchen-Genre und verlangt eine
bestimmte Grammatik. Wenn,z.B., die Sätze nur allgemeine Angaben über den
Charakter oder über den Gegenstand enthalten, treffen hier, in der Regel, gemeinsame
Substantive mit dem unbestimmten Artikel, manchmal mit mehreren AdjektivenDefinitionen, was dem Leser einen ersten Überblick über die Hauptfigur des Märchens
gibt.
Die Zeit der Handlung im Märchen wird in der Regel auch in ihrer Einleitung
bestimmt. Es ist wichtig zu beachten, dass es in den deutschen Volksmärchen fast keine
Hinweise auf Zeit und Ort gibt, alles ist sehr vage. Auf solche Weise unterstreicht die
Märchen-Einleitung die Unbestimmtheit, die Entlegenheit der Zeit der Ereignisse im
Märchen vom Moment der Meldung, charakterisiert ruhige Art des Erzählens. In dieser
Einleitung werden diskursive Formel für der Unsicherheit (einmal – einmal, eines
Tages), sowie die Signale «ausgedehnter» Zeit gebraucht.
Die wichtigsten Charakterzüge der Helden in deutschen Märchen sind ihre
Tätigkeitsdrang, Aktivität, das Streben nach Selbstbehauptung im Leben, die
Unabhängigkeit von den Umständen der Welt und der anderen Menschen, Fleiß,
Sparsamkeit, Pragmatismus, Rationalität, Frömmigkeit.
Das nationale Kolorit der Helden der deutschen Gesellschaftsmärchen besteht
aus folgenden Komponenten: 1) Helden- Arten nach dem Charakter der ausgeführten
Handlungen; 2) die attributiven Charakteristiken des Helden; 3) die Zugehörigkeit zu
einer der Welten; 4) Held als Verkörperung einer bestimmten moralischen Idee; 5)
Lokalisierung des Helden; 6) zugrundeliegenden Motive, die bestimmten Aktionen des
Helden; 7) Typen von Helden nach der Entwicklung der Themen. Jede Komponente
korreliert mit lingwokulturellen Symbolen. Die Komponente «Lokalisierung» ist im
Symbol «Haus» enthalten; die «moralische Idee», «Art der Handlungen» und «Motive,
die den Handlungen des Helden zugrunde liegen» sind Bestandteile des Inhalts von
Symbolen wie «Ordnung», «Arbeit» und «Sparsamkeit». Die Symbole «das Gute» und
«das Böse» kommen in den Komponenten «attributive Charakteristiken» und
«Zugehörigkeit zu einer der Welten» zum Ausdruck [5, s. 9-15].
In einem Volksmärchen sind die häufigsten Adjektive Farbenbezeichnungen,
unter denen das wichtigste «Schwarz» ist. In diesem Fall sind die negativen
Konnotationen des «Schwarzen» durch Märchenfabel bestimmt, aber auch «außerhalb»
des Märchens ist «Schwarz» mit negativen charakterologischen Eigenschaften
(schwarze Gedanken), Zaubersprüchen (schwarze Kunst), bösen Zauberer und Trauer
verbunden. «Weiß» bildet keine direkte Entgegenstellung zu «Schwarz», aber sehr oft
ist ein weißes Tier ein magisches Tier, das Glück bringt, und weiße Kleidung weist
normalerweise auf die moralische Reinligkeit einer Person hin («Das gute Mädchen
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freute sich über die weiße Schlange ... und nahm auch wahr, dass, seit sie dieselbe mit
Milch tränkte, ihres Herrn Кüһе sichtbarlich gediehen, viel mehr Milch gaben...», «...
er blickte auf und sah eine holde Gestalt in weißem Kleide, gleich einem Engel...») [6,
c. 165-168].
Als Ortmerkmal treten am häufigsten «nah» und «weit» auf. In der Gruppe
«Zeitmerkmale» sind diejenigen am häufigsten, die die Dauer angeben (lang, ewig).
Adjektive der dynamisch-räumlichen Bewegungen geben die Geschwindigkeit an
(schnell, geschwind, plötzlich). Es ist interessant, dass «schnell» oder «rasch» einen
Helden mit überwiegend männlichem Geschlecht begleiten, Heldinnen handeln in
wenigen Fällen schnell [6, s. 167]. Und solche Eigenschaften zeugen von dem zuvor
akzeptierten Heldentum ausgerechnet des männlichen Helden.
Ein junger Held ist normalerweise fröhlich, stark und gutmütig; geht mit
Menschen in seiner Umgebung und mit der ganzen Welt positiv um. Es reicht für ein
junges Mädchen, attraktiv und tugendhaft zu sein. «Alt» und «jung» werden von Zeit
zu Zeit entgegengestellt, zum Beispiel, wenn der alte König gegen die Entscheidung des
jungen Prinzen ist, ein armes Mädchen («Siebenschön») zu heiraten, trifft der junge
Held / die junge Heldin eine alte Zauberin / einen alten Zauberer.
Im Bereich der Emotionen überwiegen mehrteils positive Adjektive (lustig, froh,
zufrieden usw.), die für eine allgemein helle Atmosphäre sorgen. Die Paradigmen der
„rationalen Intelligenz― sind am vollständigsten ausgefüllt, wobei das „kluge― ist
eindeutig positives Merkmal, da in deutschen Volksmärchen die Betonung gerade auf
der Tatsache liegt, dass in schwierigen Situationen der Verstand und die Schlagfertigkeit
manchmal mehr als Stärke und Mut wiegen. Die Wichtigkeit des Geistes und der
Besonnenheit wird ständig durch lange Maximen von vernünftiger Märchenhelden
unterstrichen («Da sprach Sambar, das kluge Mäuslein, was möglich ist und unweise
vergoldet, das unmögliche erringen wird»).
Unter den «Merkmalen der Einstellung zu anderen» überwiegen auch positive
Adjektive (gut, gnädig, barmherzig). Bemerkenswert ist der häufige Gebrauch von
Adjektiven mit der Bedeutung «freundlich». Wichtigkeit der Freundschaft wird in den
Texten deutscher Volksmärchen mit Hilfe zahlreicher Anweisungen von einzelnen
Helden immer wieder betont [6, s. 168].
Wir können also zum Schluss kommen, dass jedes Wort im Text eines deutschen
Volksmärchens eine große semantische und kulturelle Belastung hat.
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ВПЛИВ БЕССАРАБСЬКОЇ КУХНІ
НА ГАСТРОНОМІЧНУ КУЛЬТУРУ НІМЦІВ БЕССАРАБІЇ
(1814-1940)
Кухня кожного народу – це невід‘ємна частина матеріальної культури,
результат колективного багатовікового досвіду. Традиції, пов‘язані з їжею,
прийоми кулінарної обробки, рецептура страв та їх асортимент формувалися
завжди під впливом природних, історичних і соціально-економічних умов. В
традиції харчування знайшли своє відображення деякі релігійні бачення, рівень
технічного розвитку і, насамперед, особливості господарського укладу. Завжди в
усіх гастрономічних культурах вважалося, що здоровіше і корисніше вживати їжу,
до якої звикли, яка передається від батьків до дітей і обумовлюється місцевістю,
кліматом, образом життя.
Бессарабські німці складали останню групу німецьких емігрантів, які
поселились в Росії в ході державної політики колонізації 18 – 19 століть. Після
перемоги Росії над Туреччиною у 1812 році, імператор Олександр І закликав
іноземних колоністів заселити спустошений південь новопридбаної провінції
Бессарабія і економічно освоїти північно-західне узбережжя Чорного моря. За 125
років німецькі колоністи, які походили переважно з південно-західної частини
Німеччини, заснували в пустельній на той час, але ж родючий степовій місцевості
більш ніж 150 процвітаючих поселень та дочірніх колоній. Вони селилися серед
багатонаціонального населення Бессарабії і мирно уживалися з ними [3, с. 9].
Мета нашого дослідження полягає у визначенні впливу Бессарабської кухні
на гастрономічну культуру німецьких колоністів Бессарабії, які проживали на цій
території з 1814 по 1940 роки.
Останнім часом зростає інтерес до розвитку культури німців Південної
України. Найбільшу увагу приділяють процесам заселення південних територій
України німецькими колоністами, їх соціальному та правовому положенню,
особливостям економічного розвитку та багатим етнокультурним традиціям
переселенців. Окремі аспекти знайшли своє відображення в розробках
вітчизняних та зарубіжних істориків та культурологів В. Кривець, М. Кулинича,
А. Шадта та етнографів А. Лиценбергер, В. Курило, В. Сергійчук та іншіх. Історію
німецьких переселенців відстежують у своїх роботах також й німецькі науковці:
К. Келлер, Д. Тевс, Р. Єпп, К. Штумпп, У. Шмидт та інші. Однак питання
особливості гастрономічної культури німецьких колоністів, яка акумулювала в
собі елементи традиційної їжі різних етносів, не були предметом спеціального
дослідження, натомість певним чином обговорювались у працях вітчизняних і
зарубіжних вчених.
До того ж саме визначення «бессарабська кухня» досі не є кодифікованим
поняттям. Вживаючи термін «бессарабська кухня», зазвичай ми маємо на увазі
~ 79 ~

’

і

і

і

і

ії

складну систему гастрономічних звичок корінних етносів цього яскравого регіону
– тюркомовних, представників романської групи, а також південних слов‘ян. Вона
об‘єднала в собі колорит традиційних кухонь тих народів, які пройшли Диким
степом протягом його історії. Багато рецептів бессарабської кухні не знайдеш у
кулінарних книгах, тому що більшість з них передається з покоління в покоління,
з вуст в уста. Кухня Півдня України характеризується безліччю овочевих страв,
різноманітністю приправ та спецій. Традиційними в раціоні є фаршировані овочі:
кабачки, баклажани, перець, томати, при чому фарш може бути абсолютно різним
– м‘ясним, овочевим або крупи з овочами/м‘ясом. М‘ясні та рибні страви
посідають не останнє місце в гастрономічній культурі цього регіону і вражають
своїм розмаїттям.
Процес колонізації південної частини України відбувався на межі 18-19 ст.,
але ж і досі українське Придунав‘я залишається регіоном із досить строкатим
етнічним складом. Серед різних етносів, що заселяли цей регіон,
найчисленнішими були і залишаються донині молдавани та болгари [2, с. 5]. Саме
для цих народів традиційними є страви з овочей, кукурудзи, квасолі, нуту.
Традиційними для молдавської кухні борошняними стравами є вертути і
плачинди з фруктовою, овочевою, сирною та горіховою начинкою. Плачинда
нагадує плаский коржик круглої і іноді квадратної форми, а вертута являє собою
рулет з тонкого тіста, скручений спіраллю. Гордістю болгарських кухарів є
фаршировані овочі, тушкована свинина з квасолею; болгарський суп (чорба) із
квасолі по-монастирськи; бринза з нарізаними помідорами і солодким перцем;
таратор – холодний літній суп з розведеного квашеного молока з дрібно
нарізаними огірками, натертими горіхами і часником) [1, с. 19, 27].
Традиційні страви інших національностей також наповнюють бессарабську
кухню. Українська кухня в основному використовує прийоми варіння, тушкування
та запікання. Навіть козаки, підстреливши дичину, намагалися зварити з неї
юшку (бульйон), а не підсмажити на рожні, що більш властиво німцям,
наприклад.Основною гарячою їжею є рибні та м‘ясні відвари з додаванням овочів
під загальною назвою «юшка», що в російській мові пізніше трансформувалося в
слово «уха». Своєрідність української кухні виражається в переважному
використанні таких продуктів як буряк, свиняче сало, пшеничне борошно, а також
у так званій комбінованій тепловій обробці великої кількості продуктів –
український борщ – типовий тому приклад. Широко розповсюджені в російській
кухні гарячі страви – юшка, вуха; холодні страви – холодець, солонина; страви з
подрібненого м‘яса – усілякі різновиди котлет, биточків, ковбас, стали
невід‘ємною частиною бессарабської кухні [1, с. 9].
Для того, щоб оцінити вплив бессарабської кухні на гастрономічну культуру
німців Бессарабії, маємо зробити короткий екскурс в історію Європейської кухні
кінця 18 початку 19 сторіччя. Одразу слід зауважити – йдеться про кухню
ремісників за землеробів, міських жителів та звичайних селян. Інтерес викликає
вплив «звичайної» гастрономії бессарабських народів на таку ж саму «звичайну»
гастрономію німецьких колоністів.
Селяни та ремісники в середні 18 століття в Німеччині в основному їли хліб
та сир, а також дуже поширеними були каші чи рагу, приготовані з ячменю або
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вівса. На столі переважно був чорний хліб, який виготовляли з вівса та жита. Крім
того, мус з ячменю та вівса чи зернових культур доповнював щоденний раціон
«звичайної» людини. Кукурудза, рис і картопля разом з хлібом займали не
останнє місто в меню родини [5]. Молочні продукти виготовлялися переважно з
молока овець та кіз. М‘ясо та м‘ясні страви їли дуже рідко, тому що в той час це
була їжа насамперед заможних. М'ясо було особливо для «святих часів», таких як
Різдво, Великдень, П‘ятидесятниця, весілля чи похоронний стіл. Свинина була
втричі дорожчою телятини, яловичини, коров‘ячого та вівчарського м‘яса.
Свинину та сало цінували, але корм для вороної свині могли дозволити собі лише
дуже багаті люди. В основному їли випічку та страви з хлібними кнедликами
«Semmelknödeln» разом з овочами або «жаровнею», наприклад, «Dampfnudeln»
кнедлики, приготовані на пару; локшина або смужки з тіста разом з кольрабі,
савойською капустою, солодкою або квашеною капустою [5].
Історія німців Бессарабії, яка розпочалася на початку 19 сторіччя, була
продовженням історії німецьких сімей, які запрошувались російською
колоніальною адміністрацією на південні території. Це були не поодинокі
авантюристи – шукачі пригод, а майстри, які мали професії і великі родини, а це,
своєю чергою, означало, в тому числі, і сформовані гастрономічні вподобання. Але
слід зауважити, що в цей час селяни і ремісники знаходились в дуже тяжкому
економічному положенні, що стало однією з причин переселення сімей з
південно-західної частини Німеччини. Чисельність населення швидко зростала –
зростало і перенаселення серед ремісників. Навіть найкращі майстри не могли
знайти достатньо роботи, щоб прогодувати свої родини. Війна з Наполеоном
також не давала селянам спокійно оброблювати свої поля. До наслідків війни
додалась ще низка неврожаїв з 1809 по 1816 роки, які довели селян і ремісників до
повної бідності. В результаті проливних дощів і холоду в кризовому 1816 році у
Німеччині був тотальний неврожай зернових, винограду та фруктів. Дві третини
худоби вимерло через нестачу кормів. Люди вимушені були харчуватися травою і
сіном, пекли хліб з кори дерев, соломи та висівів. Переселення до Бессарабії теж
не було легким і ситим – дорогою люди іноді помирали від голоду. Перші роки
життя в Бессарабії були також тяжкими, але допомога інших національностей, які
вже проживали в так званому Буджаку, мала свій вплив на життя німецьких
колоністів і насамперед на гастрономічну культуру.
Між німецькими колоністами та їх сусідами інших національностей
зберігалися завжди мирні і добросусідські відносини. Адаптація до чужому
оточенню і необхідність пристосовуватися до нових умов – незвичний клімат,
незнайомі земельні відносини, придбання речей першої необхідності – сприяли
процесам обміну з поселенцями інших національностей [3, с. 297].
Дослідивши книгу рецептів німецьких колоністів, яка була видана в 2018
році асоціацією Бессарабських німців в м. Штуттгарт, ми дійшли висновку, що
гастрономічна культура в німецьких колоніях змінилася з часів переселення до
Півдня України. В раціоні німецьких родин з‘явились два види борщу – «DerKraut-Borscht» –традиційний червоний український борщ, та «Der-Grün- oder-Dillborscht» – зелений борщ, який був частиною російської кухні. До того ж однією з
найулюбленіших перших страв була «Riebeles-Suppe» – суп з галушками, який є
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теж частиною української кухні. Дуже цікавим на наш погляд є «Dörrobst-Suppe»
– солодкий фруктовий суп, який готували взимку. Для цієї страви починали
заготовлювати фрукти ще наприкінці літа, коли в садах їх було повно. Яблука,
сливи, груші нарізали шматочками і сушили в пічці чи на сонці. Потім з сушених
фруктів варили так званий «суп». Це особлива страва, коріння якої уходять в
українську обрядову гастрономічну культуру. «Узвар» – це прохолодний напій з
сухофруктів, іноді з додаванням меду, який готують на Різдво. Німецькі колоністи
вживали цю страву з теплою випічкою, не прив‘язуючись до свят.
З болгарської кухні прийшов на стіл німецьких колоністів квасолевий суп
(Bohnensuppe), який зазвичай готували з копчених реберець взимку. Один з
найбільш популярних овочів бессарабської кухні є болгарський перець, який був
невід‘ємною частиною традиційної болгарської кухні. Німецькі колоністи,
потрапивши до нової батьківщини, стали закупати по 50-100 стручків овочевого
перцю солодкого і готували «gefüllte Paprika» – фарширований м‘ясом, рисом та
овочами болгарський перець.
З молдавської кухні прийшла страва «Mamlig» (Polenta) – кукурудзяна
каша, яку варять особливим чином. Сам рецепт і приготування цього блюда
ретельно зафіксовано в кухні Бессарабських колоністів і це означає, що він став
частиною їх гастрономічної культури.
Сьогодні Бессарабські німці є частиною історії Німеччини і України, історії,
яка вже відбулася. Але ж і до цього часу нащадки німецьких колоністів Бессарабії
готують страви, які привезли з собою з далекої «старої» батьківщини їх батьки,
дідусі і бабусі.

1. Опорний конспект лекцій з курсу «Технологія національних кухонь» для
студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» освітньокваліфікаційного рівня бакалавр денної та заочної форми навчання / укладачі
С.В. Журавльов, Є.О. Коротаєва. Електрон. дані. Х. : ХДУХТ, 2015. 1 електрон. опт.
диск (CD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана.
2. Соломатова В.В. Традиционно-бытовая культура этнических общностей
молдаван и болгар юга Бессарабии в конце XVIII – начале XX вв. [Текст]: автореф.
дис. … канд. ист. наук: 17.00.01. Киев, 1997. 25 с.
3. Шмидт У. Бессарабия. Немецкие колонисты Причерноморья: очерки.
Одесса: Optimum, 2015. 474 c.
4. Bessarabische Spezialitäten. Aus der Siedlungszeit der deutschen Kolonisten am
Schwarzen Meer 1814-1940. Vorgestellt von Gertrud Knopp-Rüb, 2018. 83 s.
5. Speisen
der
Bauern.
URL:
https://mittelalter.fandom.com/
de/wiki/Speisen_der_Bauern

~ 82 ~

’

і

і

і

і

ії

Аліна Мітіоглу
магістранта
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
malinkarotaru12@gmail.com
НАЦІОНАЛЬНО-ІСТОРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ГАСТРОНІМІВ-ЛІНГВОКУЛЬТУРЕМ
В МОЛДАВСЬКИХ СЕЛАХ ПОДУНАВ’Я
(на прикладі села Новосільське, Ренійського району)
Вивчення історії певної нації неможливо без глибокого ознайомлення з її
кухнею, процесом приготування їжі, традиціями застіль, які певним чином
розкривають міжособистісні відносини між поколіннями як усталеному
життєвому укладі певного народу.
Історично склалося так, що одним з найважливіших факторів
життєдіяльності людини, який передає особливості її національної культури, є
гастрономія - сфера, що пов'язана з приготуванням і вживанням їжі. Зауважимо,
що якщо в українських та російських тлумачних словниках терміном гастрономія
позначаються, перш за все, продукти харчування та їх приготування, відділ
магазину, що спеціалізується на продажу таких продуктів, а також знання і
розуміння в кулінарії як область людської діяльності та національного мистецтва,
то, наприклад, у французьких та румунських словниках, гастрономія – це, перш за
все, мистецтво приготування їжі та мистецтво отримання насолоди від їжі: la
gastronomie, c’est сonnaissance de tout ce qui se rapporte à la cuisine, à
l'ordonnancement des repas, à l'art de déguster et d'apprécier les mets. [1 ]// знання
всього, що стосується приготування їжі, планування їжі, мистецтва їсти та
насолоджуватися їжею; gastronomiе este artă de a prepara mâncăruri alese; Însușire
de a aprecia calitatea, gustul mâncărurilor alese [2] // гастрономія – це мистецтво
приготування вишуканого блюда, вміння оцінити якість та смак блюда.
На наш погляд, академічне тлумачення означеного терміну в європейських
культурах добре передає думка сучасного англійського філософа Теодора Зельдина:
Гастрономія – це мистецтво вживання їжі для створення щастя [3].
Отже, гастрономія є, в першу чергу, лінгвокультурологічний феномен, який
відображає розвиток певної нації крізь призму її культури приготування та
споживання їжі, причому обидва процеси є своєрідною формою міжособистісного
та міжнаціонального спілкування.
Мовні знаки, що складають лінгвокультурологічне поле гастрономія,
називаються гастронімами.
Основні групи лінгвокультурем, що характеризують гастроніми, є:
- назви страв, а також інгредієнтів, що використовуються в конкретному
географічному просторі;
- назви напоїв (алкогольних та безалкогольних);
- кухонне начиння та столові прибори;
- культура приготування їжі;
- культура прийому їжі;
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- традиції застілля [4].
Вивчимо функціонування гастронімів-лінгвокультурем в молдавських селах
Подунав‘я на прикладі села Новосільське Ренійського району. За дослідженнями
Г.Трифонової [5], перші відомості про село Новосільське з'явилися в ХVI столітті,
а саме 1541 році, в якому й сьогодні зберігається його історико-культурне минуле.
Розглянемо деякі гастроніми-лінгвокультуреми, які, на наш погляд,
найкраще характеризують національний компонент молдавської кухні.
Сhită//Кіте. Так називали хліб, який був спечений із суміші житньої та
пшеничної муки грубого помелу. Він мав круглу форму та розділявся на чотири
частини до випікання в таві – сковороді з товстим дном. Ця лінгвокультурема
відноситься до архаїчних, так як за таким рецептом і з такими інгредієнтами в
теперішній час хліб не печуть.
Слід підкреслити, що здавна до хліба в молдавських селах, як і у всьому
Подунав‘ї, відносилися благоговійно. Перед тим, як починати пекти хліб,
господиня одягала чисте вбрання, читала «Отче наш», перехрещувала муку, посуд
та стіл, де замішувалось тісто. В хаті розмовляли тихо, неможна було ні
сперечатися, ні сміятися, ні плакати. Після того, як хліб витягали з печі, його
збризкували водою, накривали чистим білим рушником та давали «відпочити».
Placinte// Плачінте. З плачінте в с. Новосільське пов'язана легенда: у 1618
році від навали татар в село поселяються збіглі болгари. Вони осіли в східній
частині села, молдовани - в західній частині. Їх розділяв кордон - земляний вал
посеред села. Кожна громада мала свого старосту, свої звичаї. Громади не
дружили між собою.
Незабаром в сім'ї молдавського старости підріс син - прекрасний юнак. Він
закохався пристрасно в дочку болгарського старости. Так як зв'язків між
громадами не було, син молдавського старости вирішив вкрасти свою болгарську
наречену в ніч на Новий рік (за старим стилем) – 14 січня. Справу було зроблено і,
хочеш не хочеш, обом старостам-батькам довелося зустрітися і домовитися про
весілля. Зіграли велике красиве весілля, на якій гуляло все село: і молдовани, і
болгари. Ось так зблизилися молдовани з болгарами в селі, подружилися і
створювали змішані шлюби. Незабаром і кордон між ними - земляний вал,
стерся. Так як в селі було більше молдован, село назвали по-молдавськи – «СатуНоу» [5].
Слід підкреслити, що молодь села сприймає й сьогодні плачінту як символ
любові, миру і удачі в сім'ї, а особливо молодої, тому приготування плачінти є
традиційною на старий Новий рік, причому як в молдавських селах, так і
болгарських. Зауважимо, що обов‘язково в «новорічну» плачінту (милину поболгарськи) господарка (найстарша жінка в домі) ховає особливі «значки» невеличкі палички та грошики, які символізують здоров‘я, хазяйство, щастя, або
лінь. Кому що достанеться, той те буде мати весь наступний рік. Форма милини та
плачінти є різна, але зміст однаковий: тонко розкатані слої тіста, між якими –
солодкий сир з яйцем. Безумовно, у кожній господині є свій секрет, який робить її
страву неперевершену, але приготування плачінти або милини є традиційною,
особливо на старий Новий рік.
Vinul de casă// Вино домашнє. Традиційним напоєм молдавських сіл є вино
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домашнього приготування. Вважається поганим тоном у старшого покоління,
якщо, йдучи в гості, чоловік не принесе в подарунок своє домашнє вино як символ
свого доброго відношення до господаря. Взагалі, вино в Подунав‘і має глибокий
лінгвокультурологічний сенс. В гастрономії молдавських сіл хліб і вино є
символами гостинності, доброзичливого відношення між рідними та сусідами.
Тому й збереглось багато прислів‘їв у румунській мові з означеною
лінгвокультуремою: Pâinea cât de proaspătă, vinul cât de vechi şi nevasta cât de
tânără.// Добре, коли хліб – свіжий, вино – старе, а наречена – молода; Câte
bordeie, atâtea obiceie// Скільки погребів, стільки і звичаїв та ін.
Кухонне начиння. Жодна господиня молдавського села не обходиться без
tiuci//тючь - великої сковороди, chiroscar//кірошкар – металевого друшляка
круглої форми без ручки, strachina//стракіне – металевої тарілки, супника,
covata//ковате – корита, в якому замішують тісто для хліба, vergea//вєрджя –
тоненької скалки для розкочування тіста для плачінте, tava//тава – великої
чавунної сковороди для запікання з товстим дном. Нажаль, в теперішній час
означене начиння неможливо купити, воно все дбайливо передається від матері
до доньки.
Культура приготування та прийому їжі. Відомо, що найкращі кулінари –
чоловіки. В бессарабській кухні і, зокрема молдавській кухні, чоловік готує тільки
юшку і курбан, а кращими кухарями завжди були жінки. За традиціями
молдавської сім'ї за кухню відповідала найстарша жінка, а молоді жінки були на
підхваті, тобто допомагали і вчилися у старих. Ця традиція збереглася і сьогодні.
Крім того, головним за столом є найстарший чоловік: з давніх часів хліб розрізає
чоловік, найсмачніше м'ясо теж дають йому, ніхто не їсть і не сідає за стіл, поки
він не прийде. На столі завжди є домашнє вино, його наливають всім, і навіть
дітям, але з чайну ложечку. Чай або каву приймають тільки зранку, на сніданок.
Традиції застілля. Новосільське, як і всі народи Бессарабського краю,
дбайливо зберігає традиції і звичаї, які історично не обходяться без застілля: день
народження, Новий рік, весілля і, особливо, православні свята, які широко
святкувались бессарабцями і в радянський час – Різдво, Пасха, свято Святого, на
честь якого збудована сільська церква тощо. Традиційно готують страви пов'язані
зі святами. Так, перед Різдвом кожний господар ріже свиню, а перед Пасхою баранчика. Незважаючи на те, що молдавська громада в Подунав‘і велика і
дружна, свої гастрономічні особливості є в кожному селі. Наприклад, якщо в
Ренійському районі не готують нут, то в Ізмаїльському районі, а саме в селі
Озерне, нут під м‘ясним соусом є святковою стравою.
Молдовани, як і румуни, дуже шанують свою віру і почитають релігійні
свята. Тому, якщо в будинку живе носій імені Святого, господиня завжди готує
багато святкових страв. Великою радістю для господарів є те, що гості приходять
привітати іменинника без попередження. За традицією, чим більше прийшло
гостей, тим краще буде рік для всієї родини.
Слід визначити, що довготривале життя молдавської общини разом з
болгарською, українською, гагаузькою та іншими общинами Подунав‘я впливає
на розвиток національної культури, і гастрономії в тому числі, кожного народу.
Вже стали регіональними національні страви молдавської кухні, такі як сармалє,
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м'ясо на гратарі, плацинди, вєртути, мітітеї, мамалига, тощо. В свою чергу,
молдавська культура Подунав‘я переймає національні свята народів свого краю.
Наприклад, на Масляницю кожна господиня обов‘язково готує млинці –
традиційну російську страву. А ввечері перед кожною хатою чоловіки роблять
костер, через який необхідно стрибати і дітям, і старим.
Отже, зібраний нами результат чітко показує, що гастроніми є своєрідними
кодами національної культури які передають характер, традиції, цінності, спосіб
життя нації. Гастроніми-лінгвокультуреми в молдавській культурі відображають
їх історичний зміст, генетичний зв'язок з пращурами, соціально-культурну
адаптацію в умовах розвитку сучасного українського Подунав‘я.
1. Dictionnaire
de
français
Larousse.
URL:
https://www.larousse.fr/
dictionnaires/francais/gastronomie/36240
2. Dicționare ale limbii române. URL: https://www.dex.md/definitie/
gastronomie
3. Сітаte, aforisme, proverbe, replici, versuri... URL: http://www.citatepedia.ro/
4. Гулинов Д.Ю. Национальная специфика французской лингвокультурной
сферы «Гастрономия» (переводческий аспект): автореф. дис… канд. филол. наук:
10.02.20. Волгоград, 2004. 20 с.
5. Трифонова
А.
История
села
Новосельское.
URL:
https://novoseliskoe.at.ua/publ/ana_trifonova_istoria_satului_nou/1-1-0-4
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ХУСТКА НІМЕЦЬКИХ ЖІНОК ПОДУНАВ’Я
ЯК ОБ’ЄКТ ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Останнім часом усе більше уваги приділяється проблемі збереження
історичного минулого рідного краю, зокрема ґрунтовного вивчення її культурнонаціональних цінностей. Тому не випадково у 2018 році Міністерством освіти і
науки України була підтримана ідея проведення пошуково-освітнього проекту
«Матеріальна культура німецького населення півдня Бессарабії» з метою
виявлення документального підтвердження об‘єктів матеріальної культури
німецьких жителів на території Подунав‘я. До таких об‘єктів належать: житлові
будинки, господарські приміщення, споруди релігійного призначення,
сільськогосподарські знаряддя праця та інші предмети побуту.
Для всебічного вивчення зазначених об‘єктів, які залишилися після
переселення у 1940 р. німців на їх історичну Батьківщину, в експедиції взяли
участь фахівці з історії (к. іст. н. Татаринов І.Є.), німецької мови (викл. Мітєва
В.В.), а також представники Ізмаїльської громадської організації ―Німецький дім‖
(Лапшина М.І.). У результаті плідної роботи колективу дослідників було зібрано
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чимало фотоматеріалу окремих матеріальних об‘єктів, велика частина якого
представлена, зокрема, предметами традиційного одягу німецьких селян, у т.ч.
жіночими хустками, різними за розміром, кольором та якістю тканини.
Мета нашої роботи статті полягає в загальному описі жіночої хустки
німецьких жителів Подунав‘я з опорою на фотоматеріали експедиції з вивчення
матеріальної культури південного регіону Подунав‘я.
Традиційний німецький одяг сільських жителів був простим та
практичним. Його виготовляли самостійно, тобто в умовах домашнього
виробництва на ручних ткацьких верстатах, які можна й тепер побачити в деяких
домах або дворах колишніх німецьких жителів. Ткацтвом займалися жінки
переважно взимку, коли закінчувалися роботи в полі та на городі. Прядильні
волокна отримувалися з вовни, коноплі та льону. Це було досить закономірним
для німецьких та інших жителів сіл регіону, адже землеробство та скотарство були
основними видами їх господарства. Окрім того, німці займалися ще
вирощуванням шовкопряда та мали значні земельні ділянки для бавовника. Для
виготовлення пряжі та ниток
у кожній господині був цілий
арсенал
спеціальних
приладів, за допомогою яких
її вичісували, розпрямляли,
скручували тощо.
На переконливу думку
Н.Б. Головіної, яка протягом
останніх
років
активно
досліджує тему німецького
колоніального дискурсу в
умовах
лінгвокультурного
ексклаву
на
території
Бессарабії в період 1814 –
1940 рр., «жіноча хустка
заслуговує
увагу
через
неординарну
індивідуальність, яку вона
виявляє, завдяки народним
традиціям її виготовлення, зовнішнього вигляду, та способів носіння, втілені в
номінативну одиницю на позначення цього предмету жіночого костюма» [1, c.
157].
Хустка довгий час залишалася основним жіночим головним убором, про
що свідчить чимала кількість слів, що позначають різні види хусток: «напр.,
Leinentuch, Seidentuch, Wolltuch, Halstuch, Schultertuch, Umschlagtuch, Großtuch,
Umbandtuch, Kopftuch, Wergtagstuch, Feiertagskopftuch» [там само, с. 157-158].
Жіночі та дівочі хустки завжди були незмінною супутницею у житті
німецьких жінок і стали важливим елементом одягу та прикрасою.
Як бачимо на фото, асортимент лише теплих хусток у жіночому гардеробі
був достатньо широким. Це були переважно хустки темно-коричневого, темно~ 87 ~

’

і

і

і

і

ії

синього або чорного кольору, на фоні яких вигідно вирізнялася ніжно-рожева або
світла-коричнева з кремовим відтінком
хустка. Незалежно від кольору великі
теплі хустки прикрашалися широким
кантом з ажурного плетіння або
довгими китицями, які робили з ниток
вовни, бавовни чи шовку. У цьому
зв‘язку слід зауважити, що ця традиція
перейшла до німецьких жінок від
представниць інших народностей –
болгар, молдаван, циган, які здавна
використовували спосіб оздоблення
хустки бахромою, тобто суцільним
рядом ниток або шнурків, що вільно
звисають. З часом, коли німецькі жителі
Подунав‘я поступово стали переймати
традиції місцевих народностей в одязі, поширеним елементом жіночого вбрання
стала вовняна шаль, яку часто використовували
замість верхнього зимового одягу.
Святковий костюм німецької жінки
доповнювала хустка з квітковим візерунком
червоного кольору з зеленими листями.
Шовкову вишивку розташовували у формі
трикутника на лицьовому боці хустки. Щодо
зображення квітки шипшини або пелюстків
рози, то цей квітковий мотив спостерігається
також й на болгарських, молдавських жіночих
хустках. На одному з експонатів сільського
музею можна побачити одну з таких хусток, яку
жінки могли носити також на плечах чи на шиї
як додаткову прикрасу до святкового костюму –
довгого плаття або спідниці, блузи, фартуха з
вишивкою, а на голові мати ще одну хустку
більш темного кольору без візерунка.
Прикрашений
квітами
жіночий
головний убір, який зав‘язували спереду,
залишаючи вільним трикутник хустки з
вишитими квітами ззаду, вважався святковим.
Неодмінним святом кожного недільного дня в
німецьких селах було відвідування кірхи та участь у церковному зібранні. На честь
цього традиційного свята чоловіки, жінки та, особливо, дівчата заздалегідь
готували свій найкращий одяг та святково вбиралися в нові спідниці, жакети,
світлого кольору фартухи та шовкові хустки: «молоді дівчата йшли по вулиці до
церкви в своїх гарних пишних платтях, та мережевих хустках /.../» [там само,
с. 159].
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Знайомство з фотоматеріалом про матеріальну культуру німців Бессарабії,
отриманим у результаті експедиції в місця їх колишнього проживання, відкриває
для нас широкі перспективи вивчення історії німецького костюма поза межами
Німеччини, що, у свою чергу, сприятиме отриманню нових знань про кроскультурний код Подунав‘я.
1. Головіна Н. Б. Номінативний простір матеріальної та духовної культури
бессарабських німців. (1814/1940). Філологічна освіта в поліетнічному просторі:
регіональний досвід: Збірник наукових статей. Ізмаїл: РВВ ІДГУ; «СМИЛ», 2013.
322 с. С. 150-165.
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ФРАНЦУЗЬКА МОВА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ
СВІТОГЛЯДУ ДВОРЯНСТВА (XVIII-ХІХ ст.)
Політичні та економічні перетворення XVIII-ХІХ ст., розширення мовних
контактів зумовили формування нового типу особистості дворянина і дворянки.
Необхідною і обов‘язковою частиною становлення були іноземні мови, провідне
місце серед яких займала французька мова. Сьогодні дослідження впливу
французької мови є досить актуальними та можуть зробити значний внесок у
вирішення спільних проблем варіативності мови, обумовленої феноменом
мовного контактування.
Питання місця французької мови у дворянському середовищі було
предметом наукової уваги таких відомих дослідників, як В. Блінохватова [1],
Т. Ковальова [3], К. Ледніцька [5], Р. Чахор [11]. Проте, слід відзначити, що є
певне коло питань, які сьогодні залишилися поза увагою науковців та потребують
більш детального вивчення. Тому метою даної статті є висвітлення впливу
французької мови на формування світогляду дворянства у XVIII-ХІХ ст.
Європеїзація соціальних структур російського суспільства XVIII ст. суттєво
вплинула на популяризацію і поширення французької мови та культури у вищих
колах Російської імперії. Зацікавленість французькою культурою пояснюється
певним збігом «золотого віку» дворянства з епохою розквіту Франції. Париж у
XVIII ст. сприймається як загальновизнана культурна столиця Європи – «столиця
смаку», а французька мова отримує статус міжнародної.
Широке сприйняття реалій французької культури дворянством
розпочинається при російській імператриці Єлизаветі Петрівни (1709-1762). Ще
будучи дитиною, цесарівна Єлизавета добре опанувала французьку мову і, за
свідченням сучасників, вільно розмовляла нею, полюбляла читати французькі
книги і навіть складала вірші французькою мовою. Під час царювання Єлизавета
Петрівна приділяла підвищену увагу не тільки французькій мові, але й моді,
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театру та культурі загалом. У цей період до Російської імперії приїжджають
французькі архітектори, скульптори, живописці, які поширюють престиж та
соціальну значимість французької мови та культури.
В середині XVIII ст. французи складають переважну більшість іноземців у
російській державі. В цей час входять в моду французький мовний етикет, книги
та гувернери, що призводить до появи у російській мові значної кількості
галліцизмів (від фр. gallicisme), тобто слів або виразів, запозичених з французької
мови (кашне, мерсі, пардон, екіпаж, вуаль, парфум, пенсне та ін.). У літературі
відбувається запозичення жанрових форм французької poésie légère (застільні
пісні, епіграми, «написи», «вірші на випадок»). У мемуарах П.П. Вігеля, сучасника
О.С. Пушкіна, знаходимо влучну характеристику цього часу: «Скоро в
найвіддаленіших губерніях всякий небагатий поміщик мав свого маркіза» [10].
У зазначений історичний період французька культура отримала широке
розповсюдження серед російського освіченого дворянства. Переклади кращих
творів французьких авторів потужно сприяли розвитку російської мови і
літератури, а великі філософи Франції мали величезний вплив на формування
передової суспільної думки. Під впливом ідей Просвітництва зріс інтерес до
французької книги, а вільне спілкування французькою мовою стало невід‘ємною
ознакою освіченості. У якості ілюстрації сказаного наведемо цитату з роману
Л.М. Толстого «Війна та мир»: «Князь розмовляв на тій вишуканій французькій
мові, на якій не лише розмовляли, але й думали наші діди» [8, с. 3].
Найвищої популярності французька мова досягла наприкінці XVIII –
середині XIX ст. Більшість представників аристократії, що отримали «сучасну»
освіту вільно читали оригінальну літературу цією мовою. У творах письменників
того часу (Л.М. Толстого, І.С. Тургенєва, Ф.М. Достоєвського, А.П. Чехова та ін.),
які відбивають реалії мовлення сучасного їм дворянства, не тільки зустрічаються
французькі вирази та фрази (романи «Напередодні» та «Батьки і діти» І.С.
Тургенєва), але інколи оповідь ведеться паралельно двома мовами: російською і
французькою (роман «Війна та мир» Л.М. Толстого), що значно розширює їх
лексико-семантичний і стилістичний діапазон.
На початку XIX ст. були організовані перші французькі культурні центри.
Дворянство о цій порі почало більш вільно розмовляти іноземними мовами, часто
відвідувало західні країни, де отримувало освіту. Для представників нобілітету тієї
пори знання мов було однією з необхідних умов отримання чину. Вплив
французької культури на дворянство позначився і на нових світоглядних
принципах – індивідуалізмі та раціоналізмі.
Дворянських дітей виховували французькі гувернери і гувернантки.
О.С. Пушкін у своєму романі «Євгеній Онєгін» писав: «Спершу Madame за ним
ходила, потім Monsieur її змінив» [7, с. 9]. Діти аристократів ретельно вивчали
французьку мову, проходили курс навчання у відомих Паризьких навчальних
закладах. У своїх спогадах граф О.Р. Воронцов з цього приводу наголошував:
«Мешканці Петербургу і Москви, які вважають себе людьми освіченими, дбають
про те, щоб їхні діти знали французьку мову, оточують їх іноземцями, дають їм
дорогих вчителів танців і музики» [2, с. 231-232].
Галузь освіти також зазнає значного культурного впливу французької мови
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та культури. Так, у 1731 р. було засновано Сухопутний шляхетський кадетський
корпус – привілейований дворянський навчальний заклад, що готував не лише
військових, але й «цивілізованих» чиновників. Французька мова стала у ньому
одним з основних предметів, на вивчення якого вже в молодших класах
передбачалося чотирнадцять годин на тиждень [4, с. 120-121].
Наприкінці XVIII – початку XIX ст. діти знатних дворян навчалися в
престижному пансіоні французького священнослужителя абата Ш.Д. Ніколя.
Незадовго до війни 1812 р. пансіон закрився, але Ш.Д. Ніколь продовжив
педагогічну діяльність і заснував у 1817 р. в Одесі Рішельєвський ліцей [6].
Період кінця XVIII – початку XIX ст. був часом, коли саме французький
вплив був не лише сильним, але й майже монопольним: представники
аристократії не тільки говорили і писали по-французьки, але ця мова почала
відігравати роль міжнародної мови знаті. Завдяки спільній мові, моді та культурі
аристократи були включені в загальне поле привілейованої верстви світу.
В означені часи посилюється європеїзація придворного побуту дворянства. Зза кордону завозяться різні предмети побуту і моди – меблі, карети, тканини, одяг,
прикраси, а також твори мистецтва – картини, естампи, скульптури. Головною
розвагою стають модні карткові ігри з Європи (ломбер, віст, бассет тощо) [5, с. 27].
Французька мова в Російській імперії стала набувати рис «кастової» мови,
«свого роду феодально-станової перегородки, за допомогою якої дворянство
відділяло себе від решти маси населення». Це явище знайшло своє відображення в
європеїзованому вигляді поміщицької садиби, в якій всі предмети змінили свої
назви на французькі: «Замість свічників – шандали; замість фіранок – гардини;
замість дзеркал і панікадил – люстра; замість начиння – меблі; замість приборів –
куверти; замість всього хорошого і чудового – требіен і сюперб (франц. Très bien і
superbe). Скрізь замість розміру – симетрія, замість срібла – апліке, і слуг звуть
ляке» [5, с. 21].
В цей час твори французьких авторів у величезній кількості ввозяться в
Російську імперію. Книжковий ринок початку XIX ст. був заповнений
французькими книгами, журналами та газетами; твори вітчизняних авторів
прагнули перекласти французькою мовою, щоб зробити їх доступними для
широких кіл іноземних читачів. Навіть католицизм стає «модною» конфесією і
пускає глибоке коріння в середовище аристократії. Французи-гувернери і
французи-кухарі, французи-перукарі і французи-лакеї ставали правилом
дворянського двору часів Катерини II [9].
Сучасна лінгвістична статистика переконливо доводить, що дворянське
захоплення французькою мовою значно збагатило лексичний склад не тільки
російської, але й української мови, якою спілкувалась частина дворянства. Так, з
300 слів української мови, що позначають елементи і фасони одягу, щонайменше
1/3 – французького походження; у назвах предметів розкоші (біжутерія, парфуми,
коштовності, алкоголь) кількість слів з галльськими корінням становить 3/4 [10].
Таким чином, можна стверджувати, що французька мова у XVIII-ХІХ ст. не
тільки посідає домінуюче становище в лінгвістичній свідомості дворянства
Російської імперії, але стає потужним фактором формування її світоглядних
орієнтацій.
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ОБРАЗ СТАРООБРЯДЦІВ-ЛИПОВАН
В РОСІЙСЬКОМОВНІЙ ПОЕЗІЇ БУДЖАКА
Сучасна поезія Буджака представлена взірцями російсько-, україно-,
болгаро- та румуномовної творчості в місцях компактного проживання етнічних
груп на півдні Одеської області (Україна). Регіональна поезія активно
досліджується ученими Ізмаїльського державного гуманітарного університету,
зокрема відображена у публікаціях Тетяни Шевчук [9], Галини Райбедюк [3; 4; 5],
Людмили Реви [10], Алли Соколової [7; 8] й ін. Найбільш вивченими є твори
українських та болгарських митців. Наукову новизну цієї розвідки становить
аналіз образів російських старообрядців в художній рецепції російськомовних
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поетів краю.
Старообрядники або старовіри (самоназва) та розкольники (офіційна до
1905 р.) з‘явилися у Росії в середині XVII ст. як реакція на насильницькі проведену
реформу Руської православної церкви. На соборі 1666-1667 рр. було засуджено
тих, хто не прийняв новий релігійний формат та розпочато переслідування і
катування незгідних. Внаслідок цього поборники старого благочестя залишали
свої міста та селилися у нових землях задля ведення господарства та гідного
віросповідання. Старовіри, що оселилися у Бессарабії, отримали назву
«липовани».
За даними «Історії міст і сіл Української РСР (1978) у 1746 році в дельті
Дунаю було засновано портове місто Вілково біглими старообрядцями, а також
донськими і запорізькими козаками. Сьогодні воно є центром старообрядницької
культури регіону, яку ретельно зберігають її носії. Життя Вилкове так описали
автори книги «Город в дельте Дуная» (1996): «Жизнь вилковчан определяется
словом «вода». Упруг, торжественен и строг дельтовый шаг Дуная. Множество
каналов, проток и мелких рукавов несут его воды поближе к жилью. Ритм жизни
зависит от направления и силы ветра, уровня вод и времени года – большинство
живущих здесь вовлечены в естественный круг времени. <…> Большая часть
огородов находится на островах, куда отправляются на лодке. Земля наносная и
выпестован каждый ее клочок. Невероятно тяжел этот труд – «мостить грядку».
Стоя в воде, достают здесь ил, потом укладывают на берегу, подсохший, тачками
или носилками переносят в нужное место. Удобрениями почти не пользуются. Ил,
как и в древнем Египте, дарует силы и стать любому растению. Близость к воде
определяет вкус фруктов. Сравнение «как яблочко наливное» здесь теряет свою
литературность» [6, с. 6-7].
Життя сучасних російських липован-старообрядців Буджака, як і раніше,
визначає
дотримання
старовинної
церковної
обрядовості,
культ
старообрядницьких ікон та книг, патріархальний уклад сімейних відносин, а
також працьовитість та хазяйновитість. Розселення липован у дельті Дунаю
обумовило рибний промисел пріоритетним напрямом їх господарської діяльності,
а велика європейська ріка щедро забезпечує населення осетровими, в ній також
водяться також сом, щука, оселедець, жерех, линь тощо.
В поемі сучасного кілійського поета Михайла Большакова «Вілковський
калейдоскоп» (2013) представлено панораму життя сучасного бессарабського
старовіра. Вона побудована як монолог ліричного героя, який розмірковує щодо
планів на найближчий вечір. Автор вживає застарілі слова і звороти, які досі
властиві старообрядцям [1, с. 8]:
Липованская моя, – вера праведна!
Жизнь рыбацкая – многим завидна!
Заварю улов, да в «царску юшечку»!
Позову вечѐр, – милу подружечку!
Новачка-винца хмельна отведаем,
Саламура со стерлядкой поснедаем…
Вже з перших рядків автор акцентує увагу на належності ліричного героя до
сповідників старої віри, його рибацький промисел та описує типовий
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липованський обід: «царську» юшку, що вариться з різних сортів риб (не менше
трьох) та вживається із саламуром та вином новачних сортів. Саламур – це соус на
основі солі, часнику, спецій, оцту, рослинного масла і рибного відвару, що
подається до юшки. Його назва імовірне має турецьке походження, як власне і
рецепт. Виноград сорту новак із характерним полуничним букетом має свої
властивості виключно на островах в дельті Дунаю через необхідні умови, створені
близькістю підґрунтових вод, мулу та піщаного ґрунту і втрачає їх при пересадці в
інших регіонах. Відтак, вино новак стало певним брендом вілковського винного
господарства. Його прикметні особливості Михайло Большаков описує таким
чином [1, с. 9]:
«Новачок» – виноград примечательный:
Запах, вкус, букет его, – замечательный!
Покуражит не пьяня, – главу буйную, –
Веселящий во хмелю – толпу шумную!
Тяжелеют, лишь твои ножки-быстрые…
С языком – «без костей» – всѐ речистее!
Встать захочешь со стула – не можется!
Только петь и плясать – очень хочется!
В поемі перераховується типовий асортимент старообрядницької кухні.
Перераховані блюда (заливний судак, хрін, балик, млинці, пироги, кулеб‘яка та
курники) є типовими кулінарними виробами російської кухні, якими можуть себе
побалувати жителі дунайської дельти [1, с. 8]:
Из печи, хлеб со духмяной корочкой,
Сдобрим щедро, – чѐрной икорочкой!
Заливны судак-осетр, со-хреновиной,
Балычок янтарный – не в диковинку!
Блинцы, пироги, кулебяка и курники, –
Угостим от души, – мы не шкурники!
Згадка про коштовну «чорну» осетрову ікру на столі вілковчанина не є
перебільшенням. «В Вилково, – пишуть автори краєзнавчого нарису «Здесь долго
светится небесная лазурь…» Наталія Лебеденко та Тетяна Шевчук, –запросто
можно увидеть бегущего вдоль ериков чумазого босоногого ребенка с
бутербродом, щедро намазанным черной икрой…» [2, с. 304]. Про багатства
дунайської дельти автор пише й так [1, с. 8]:
В Вилково приехал, – не напрасно, я!
Порыбалим, на Дунае, всеми снастями, –
Улову удивлюсь, пропитаюсь счастьем, я!
Вновь, да вновь хочу, – как бывалочи, –
На лодчонке, с ветерком – поспешаючи, –
По Дунаю, по реке, – до Приморского, –
Прокатиться до дикого пляжа морского!
Там, – рыбка, креветки, мидий колонии…
Пляжи песочные – «северяне» полонили!..
Жіночій образ липованки, виведений у поемі, наділений характеристиками
владної жінки, яка контролює сімейний бюджет і є гострою на язик. При цьому
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рибацькі родини старовірів є кріпкими і надійними [1, с. 9]:
Муж, улов приносит, да и, гроши – ей!
Ведь, семья рыбака, – дуже крепкая!
Вилковчаночки-круты, бабы цепкие!
Палец в рот не клади ей, – оттяпает, –
Любит так, как никто и постряпает!
На завершення твору автор описує життєвий кодекс бессарабського
старовіра, який сповідується з покоління в покоління. Він передбачає тверезий
спосіб життя, сповідування старообрядницької віри, наявність бороди у чоловіків,
шанобливе ставлення до жінки [1, с. 9]:
Отец завещал нам, с иконой в наличии, –
Трезвость храни, пристойность в обличии….
Обряд и обычай – блюдите, с молитвою!
Сынок, позабудь, помазок ты со бритвою, –
Бороду отрасти, липовански – окладисту….
Берегиню-жену, воспитаешь покладисту!
Веру блюди, – соблюдай все обычаи, –
Видишь, сынок, – ничего не обычного!
Образи бессарабських старовірів з‘являються в багатьох інших творах
місцевих поетів. Вони наділені характеристиками майстровитих і гідних людей,
закоханих у свій край, спосіб життя та релігійні уподобання.

1. Бессарабские этюды. Поэты Килийщины. Вып. 1. Published in Canada by
Altaspera Publishing, 2018. 167 с.
2. Лебеденко Н.П. «Здесь долго светится небесная лазурь…». Эстетические
парадигмы русской литературы и культуры. Измаил: СМИЛ, 2010. С. 297-306.
3. Райбедюк Г. Б. «Придунай журавлиний» Михайла Василюка. Українська
мова і література в школах України. 2016. №4. С. 32-33.
4. Райбедюк Г. Б. Світло душі Таміли Кібкало: штрихи до портрета берегині
рідного слова в українському Придунав‘ї: До 80-річчя від дня народження.
Українська мова і література в школах України. 2017. № 9. С. 60-63.
5. Райбедюк Г. Б. Художня мова поетів Подунав‘я. Науковий вісник
Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Ізмаїл, 2006. Вип. 21.
С. 141-146.
6. Силантьева – Скоробогатова В. Вилково: Город в дельте Дуная (к 250летию основания). Одесса, 1996.
7. Соколова А. В. Літературне краєзнавство в профільній школі: методичні
рекомендації. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2017. 72 с.
8. Соколова А. В. Літературне краєзнавство півдня Одещини: навчальний
посібник. Ізмаїл, 2014. 122 с.
9. Шевчук Т. Образ Буджака в естетичній рецепції бессарабських болгар
України та Молдови. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного
університету: Серія «Історичні науки» : збірник наукових праць. Ізмаїл : РВВ
ІДГУ, 2017. Вип. 37. С. 185-194.
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10. Reva-Levshakova L. The Danube Region Poetry: Personalities and Creativity
Journal of Danubian Studies and Research. Vol. 5. No 1. 2015. Р. 335-341.
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ЛІНГВІСТИЧНІ МАРКЕРИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВИ
Розуміння і сприйняття мови як антропоцентричного феномена – одна з
провідних тенденцій розвитку сучасної вітчизняної ономастики, науки, яка вивчає
власні імена, історію їх виникнення і трансформації в результаті тривалого
вживання в мові-джерелі або у зв‘язку із запозиченням з інших мов. У більш
вузькому значенні ономастика – це власні імена різних типів: назви людей,
тварин, міфічних істот, племен і народів, країн, річок, гір, людських поселень [3].
На думку Ю. Карпенка, «ономастика – це розділ мовознавства, який досліджує
власні імена, їхню сутність, специфіку, будову, групування, закономірності
функціонування, їх походження та розвиток» [4, с. 8].
Власні назви є своєрідними маркерами людини в соціумі в той чи інший
історичний період, мають різнопланову інформацію як лінгвістичного, так і
екстралінгвістичні характеру. Можна сказати, що власні назви утворюють
своєрідну проміжну область, в якій лінгвістичні й екстралінгвістичні фактори
переплітаються в тісному контакті та функціонують як в синхронічному, так і в
діахронічному, культурно-історичному і мовному полі. Лінгвістична цінність
ономастичного матеріалу полягає у співіснуванні номінації архаїзмів та інновацій,
що втілюють найважливіші тенденції мовного розвитку і відображають сильну
взаємодію онімів із загальномовною системою [5].
Багато лінгвістичних робіт присвячено вивченню ономастичних одиниць.
Серед них роботи відомих учених: М. Ф. Алефіренка, С.О. Вербича,
Ю.О. Карпенка, О.Ю. Карпенко, М.Г. Зубкова, Т.І. Крупеньової, Л.Г. Фоміної та
інших.
Вивчення й дослідження власних назв, з одного боку, є частиною мовної
системи, підпорядковується її законам, а з іншого – має низку особливостей,
обумовлених позалінгвістичними факторами (містять історичну, культурологічну,
соціологічну, психологічну, етнічну інформацію).
Значну частину ономастичної лексики будь-якої мови складають топоніми
(від грецького слова topos «місце» і «onoma / onyma» ім‘я, назва). З упевненістю
можна сказати, що неможливо собі уявити сучасний світ без географічних імен.
Кожен топонім несе в собі певну, необхідну для навколишнього світу, інформацію:
географічну, лінгвістичну, історичну. Дані лексичні одиниці, насамперед, містять
великий обсяг інформації про розселення та міграцію древніх етносів, особливості
побуту і взаємини народів, культурне та духовне життя, світосприйняття наших
предків, що, зі свого боку, передається з покоління в покоління. Останнє
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безпосередньо доводить і підкреслює їх роль в лінгвістичному дослідженні мови.
Багато дослідників (О. В. Суперанська, О.К. Матвєєв, В.І. Супрун, Р. Коутс,
А. Сміт, Г. Стюард, В. Уотсон, О. Падель та ін.) приділяють особливу увагу одному з
видів топонімів – гідроніму. Гідроніми – конкретні адреси географічних об‘єктів
(річок, озер, морів, струмків). Як і географічні назви, гідроніми є своєрідною
мовою географії. У гідронімії відображаються природні реалії, особливості
освоєння території, світосприйняття і світогляд людей, етнокультурні й етномовні
контакти та ідеологія.
Гідронімія – це сукупність назв водних об‘єктів, а гідроніміка – галузь
ономастики (науки про власні імена), що вивчає гідроніми. Об‘єктом вивчення
для гідроніміки можуть бути гідроніми в цілому як специфічний вид власних імен,
гідроніми певної території (регіональна гідроніміка) і окремо водні назви [6,
с. 49].
Підвищений інтерес до вивчення гідронімів обумовлений тим, що, поперше, з найдавніших часів річки грали найважливішу роль у культурному й
господарському житті народів: люди завжди селилися по берегах великих і малих
річок, що були джерелом води та їжі, торговими і транспортними артеріями. Крім
того, для древніх поселень вони виконували оборонну функцію, будучи
природною перешкодою для ворогів. По-друге, гідроніми найменш схильні до
змін у часі, що в ряді випадків дозволяє виявити сліди існування на певній
території давно зниклих мов та виявити важливі епізоди з історії стародавніх
взаємин мов і етносів. Якоб Кінг зазначив, що «існує зв‘язок між фізичними
якостями річки та лінгвістичними якостями її назви, опису» [7, с. 14].
Вивчення гідронімів у художній літературі, на наш погляд, має додаткову
лінгвістичну цінність і переслідує кілька цілей: з одного боку, використання
автором твору певного гідроніма дозволяє читачам орієнтуватися та визначати
місце розташування предметів і навіть подій. З іншого боку, за допомогою
зашифрованих лінгвістичних послань зображення гідронімів читачеві легше
збагнути культурний та історичний зміст раніше існуючих об‘єктів людського
світу, більш реалістично уявити авторську інтенцію передачі подій, що
відбуваються. Завдяки гідронімам автор твору допомагає своєму читачеві
дізнатися про минуле і зрозуміти сьогодення шляхом пошуку зв‘язків між
зображеними умовами місцевості та відбиттям їх у географічних назвах.
Актуальність даної теми полягає в розгляді ідіостилю автора з опорою на
різні лексичні мікроструктури тексту в їх конкретній естетичній та стилістичній
обумовленості. Саме аналіз та опис гідроніма Дунай у творах художньої прози
дозволяє зрозуміти всю своєрідність мови окремого твору або ж творчості
письменника в цілому. Варто зазначити, що дослідження й аналіз мовних і
стилістичних особливостей використання гідроніма Дунай у художній літературі
досі не були об‘єктом спеціального лінгвістичного дослідження.
Вивчення ідіостилю конкретного автора цікаво не тільки в плані
спостереження за розвитком національної мови, а й у визначенні особистого
вкладу письменника в процес мовного розвитку. Доля будь-якого художнього
твору залежить від уміння автора точно формулювати свою думку, ступеня
майстерності володіння словом, знання законів його функціонування, віртуозності
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у використанні зображально-виражальних засобів мови.
Художнє зображення головних героїв, місцевості та об‘єктів того, що
відбувається, це, перш за все, авторська позиція, його інтенція побудувати той
вигаданий світ художньої дійсності, який у подальшому захопить читача своєю
незвичайністю і неординарністю. Шляхом зображення об‘єктів художнього світу
виражається авторська картина світу. Можна говорити про маніфестацію в
художньому тексті картини світу реальної людини, самого автора, картини світу
вигаданих персонажів, які живуть у вигаданому референтному світі, з
обов‘язковою присутністю реальних топонімічних, гідронімічних одиниць, тобто
про аналіз використання гідроніма як про спосіб пізнання індивідуальної картини
автора твору.
Стилістичні прийоми в будь-якому художньому творі використовуються для
барвистого та більш емоційно-експресивного опису подій, дій, а також для
вираження персонального ставлення автора до зображуваних у романі об‘єктів.
Для того, щоб показати роль стилістичних прийомів, використовуваних при описі
гідроніма Дунай, ми вибрали для аналізу художні твори, в яких річка Дунай є
щонайпершим і основним локальним ключем. Так, для аналізу було взято роман
Жуля Верна «Прекрасний жовтий Дунай» [8].
З усього вищесказаного можна зробити висновок, що роль ономастичних
одиниць, а саме гідронімів у творах художньої прози, дозволяють привернути
увагу не тільки до позначуваного явища, але є прямим засобом відтворення
портретної характеристики зображення даного об‘єкта. Перспективним
дослідженням даної теми передбачається більш глибокий аналіз лексичних та
стилістичних прийомів зображення гідроніма Дунай на матеріалах англійських і
американських письменників.
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Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.
3.Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М. :
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ДОВЖИНА ГОТСЬКОЇ СЛОВОФОРМИ
ЯК ДИСКРЕТНОЇ МОВНОЇ ОДИНИЦІ
Дослідження довжини словоформ готської мови та їх фонемної
комбінаторіки здійснювалось на матеріалі реєстру готських словоформ Tollenaere
F.de, Jones R. Word-Indices and Word-Lists to the Gothic Bible and Minor Fragments.
– Leiden: E.J.Brill, 1976. – 583 p., що дало можливість зафіксувати 9443
словоформи довжиною від однієї до дев‘ятнадцяти фонем. Жодної
вісімнадцятифонемної словоформи не зареєстровано. Таким чином, весь корпус
словоформ було розподілено на вісімнадцять груп, кожна з яких представлена
різною кількістю словоформ і різною частотою вживання цих словоформ у
готських манускриптах.
Найбільш уживаними виявились п‘ять груп словоформ довжиною у п‘ять,
шість, сім, вісім і дев‘ять фонем, що мають незначні розходження у своїй кількості
і є найчисельнішими з усіх зареєстрованих словоформ. Їхня кількість у 6849,
складає 72,5% від загальної кількості (9443) усіх словоформ., наприклад: a)
п‘ятифонемні – гот. gasaƕ – форма 1 та 3 особи одн. претериту індикативу сильн.
дієслова V кл. gasaiƕan «побачити, бачити» [Гухман 1958, с. 263; Bennet 1980, p.
151; Köbler 1989, S. 218; Snædal 1998b, p. 900; Streitberg 2000a, S. 87; Tollenaere
1976, p. 66];
б) шестифонемні – гот. broþar - форма наз., знах. відм. одн. іменника broþar
«брат» [Гухман 1958, с. 258; Bennet 1980, p. 145; Feist 1939, S. 106-107; Köbler 1989,
S. 104-105; Lambdin 2006, p. 324;Lehmann 1986, p. 81; Miller 2019, p. 648; Mossé
1942, p. 232; Snædal 1998b, p. 159-160; Streitberg 2000a, S. 57; Tollenaere 1976, p. 35;
Wright 1997, p. 312];
в) семифонемні – гот. armands – форма наз. відм. одн. дієприкм. І, чол.
роду armands «той, хто милосердствує» від слабкого дієсл. ІІІ кл. arman –
«зжалитися» [Гухман 1958, с. 256; Köbler 1989, S. 58; Snædal 1998b, p. 95; Streitberg
2000a, S. 241; Tollenaere 1976, p. 23];
в) восьмифонемні – гот. galaubeinai – форма давального. відм. одн.
іменника galaubeins «віра» [Гухман 1958, с. 263; Köbler 1989, S. 199-200; Snædal
1998b, p. 292-294; Streitberg 2000a, S. 233; Tollenaere 1976, p. 61];
в) дев‘ятифонемні – гот. bisunjane – прислівник «навкруги» [Гухман 1958, с.
258; Feist 1939, S. 96; Köbler 1989, S. 95; Lambdin 2006, p. 324; Lehmann 1986, p. 73;
Miller 2019, p. 648; Snædal 1998b, p. 149; Streitberg 2000a, S. 167; Tollenaere 1976, p.
34; Wright 1997, p. 311];
9165 словоформ готської мови довжиною від трьох до дванадцяти фонем
становлять понад 97% від усього корпусу зареєстрованих словоформ, наприклад:
а) трифонемні – гот. þan – прислівник «тоді»; сполучник «коли, якщо, але»
[Гухман 1958, с. 274; Bennet 1980, p. 172; Feist 1939, S. 489; Köbler 1989, S. 535-538;
Lambdin 2006, p. 349; Lehmann 1986, p. 354; Miller 2019, p. 675; Mossé 1942, p. 258;
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Snædal 1998b, p. 1042-1051; Streitberg 2000a, S. 17; Tollenaere 1976, p. 176-178;
Wright 1997, p. 348]; б) чотирифонемні – гот. þata – форма наз., знах. відм. одн.
вказівного займенника середнього роду þata «це» [Гухман 1958, с. 274; Bennet
1980, p. 172; Feist 1939, S. 490-491; Köbler 1989, S. 541; Lambdin 2006, p. 349;
Lehmann 1986, p. 356; Miller 2019, p. 676; Mossé 1942, p. 258; Snædal 1998b, p. 860866; Streitberg 2000a, S. 127; Tollenaere 1976, p. 180-183; Wright 1997, p. 348]; в)
десятифонемні – гот. faúramaþleis – форма наз. і род. відм. одн. складного
іменника чол. роду faúramaþleis «начальник (синагоги)», що є перекладом двн.
грецького arkhi-sunágōgos, утвореного за словотворчою моделлю лат. prīnceps
synagōgae [Гухман 1958, с. 260; Bennet 1980, p. 146; Feist 1939, S. 145; Köbler 1989,
S. 146; Lambdin 2006, p. 327; Miller 2019, p. 48, 651; Mossé 1942, p. 234; Snædal
1998b, p. 230; Streitberg 2000a, S. 125; Tollenaere 1976, p. 47; Wright 1997, p. 315]; г)
одинадцятифонемні – гот. galaubidedun – форма 3 особи множини. претериту
індикативу слабкого дієслова І кл. galaubjan «повірити» [Bennet 1980, p. 150;
Köbler 1989, S. 199-200; Snædal 1998b, p. 636-638; Streitberg 2000a, S. 49; Tollenaere
1976, p. 62];
д) дванадцятифонемні – гот. swnagogafada – форма дав. відм. одн.
складного іменника чол. роду swnagogafaþs «староста синагоги» [Гухман 1958,
с. 272; Feist 1939, S. 469; Köbler 1989, S. 518; Lambdin 2006, p. 347; Miller 2019, p.
283, 407, 674; Snædal 1998b, p. 1009; Streitberg 2000a, S. 183; Tollenaere 1976, p. 170;
Wright 1997, p. 346].
Кількість зареєстрованих словоформ довжиною від 1 до 2 та від 13 до 19
фонем у десятки разів менша і налічує всього 278 словоформ, що становить 2,9%
від усієї кількості словоформ. порівн., наприклад.:
а) однофонемні – гот. ei /i/ – відносна частка, сполучник «щоб, що, нехай»
[Гухман 1958, с. 259; Bennett 1980, p. 146; Feist 1939, S. 130; Köbler 1989, S. 131- 133;
Lambdin 2006, p. 326; Lehmann 1986, p. 99; Miller 2019, p. 650; Mossé 1942, p. 233;
Snædal 1998b, p. 205-213; Streitberg 2000a, S. 53; Tollenaere 1976, p. 43-44; Wright
1997, p. 314];
б) двофонемні – гот. in – прийменник, що керує знах., давальн. і род. відм.
«в, на, заради, через, до» [Гухман 1958, с. 267; Bennett 1980, p. 157; Feist 1939, S.
292; Köbler 1989, S. 294 - 300; Lambdin 2006, p. 337; Lehmann 1986, p. 118; Miller
2019, p. 659; Mossé 1942, p. 242; Snædal 1998b, p. 440-470; Streitberg 2000a, S. 125;
Tollenaere 1976, p. 91-96; Wright 1997, p. 330];
в) тринадцятифонемні – гот. gaswiltandans – форма наз. відм. множини.
дієприкм. I, чол. роду gaswiltandans «ті, хто помирають» від сильн. дієсл. ІІІ кл.
gaswiltan «померти» [Гухман 1958, с. 264; Köbler 1989, S. 224-225; Snædal 1998b, p.
1007-1008; Streitberg 2000a, S. 275; Tollenaere 1976, p. 68];
г) чотирнадцятифонемні – гот. sildaleikidedun – форма 3 особи множини.
претериту індикативу слабкого дієслова І кл. sildaleikjan «дивуватися, чудуватися»
[Гухман 1958, с. 272; Köbler 1989, S. 475-476; Miller 2019, p. 455; Snædal 1998b, p.
913-914; Streitberg 2000a, S. 15; Tollenaere 1976, p. 159];
д) п‘ятнадцятифонемні – гот. ufarfulljandans – форма наз. відм. множини.
дієприкм. I, чол. роду ufarfulljandans «ті, хто переповнюють, досягають успіху» від
сл. дієсл. І кл. ufarfulljan «переповнювати, досягати успіху» [Гухман 1958, с. 275;
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Köbler 1989, S. 562; Snædal 1998b, p. 268; Streitberg 2000a, S. 277; Tollenaere 1976, p.
191];
є) шістнадцятифонемні – гот. miþanakumbidedun – форма 3 особи
множини. претериту індикативу слабкого дієслова І кл. miþanakumbjan «разом
лежати за столом» [Гухман 1958, с. 270; Köbler 1989, S. 392; Snædal 1998b, p. 616;
Streitberg 2000a, S. 15; Tollenaere 1976, p. 134];
ж) сімнадцятифонемні – гот. ufarhiminakundans – форма наз. відм.
множини прикм. чол.роду слабкої відміни ufarhiminakundans «небесні» [Гухман
1958, с. 275; Köbler 1989, S. 563; Miller 2019, p. 677; Snædal 1998b, p. 1100; Streitberg
2000a, S. 275; Tollenaere 1976, p. 191];
з) дев‘ятнадцятифонемні – гот. gah-þan-miþ-sandidedum «і тоді послали ми
разом з (ним)» – форма 3 особи множини. претериту індикативу слабкого
дієслова І кл. gah-þan-miþ- sandjan [Miller 2019, p. 198, 268, 670; Snædal 1998b, p.
914-915; Streitberg 2000a, S. 311; Tollenaere 1976, p. 60, 70].
За законами готської мови лише дві голосні фонеми утворюють
однофонемні словоформи. Ініціальну позицію у готських словоформах займають
27 фонем. Фонема /ŋ/ у готській мові не може ні розпочинати, ні закінчувати
жодну із зареєстрованих нами словоформ. Вочевидь, це універсальне явище, що
має місце і в сучасних мовах германської групи. Не може закінчувати готську
словоформу також і фонема /j/. Дані про кількість фонем, що розпочинають і
закінчують готську словоформу, уможливлюють розрахувати кількість теоретично
можливих двофонемних словоформ: 27 х 26 = 702. Надосліджуваному матеріалі
зареєстровано лише 53 двофонемні словоформи. Порівняння кількості
теоретично можливих і зареєстрованих двофонемних словоформ (702 та 53
відповідно) дозволяє дійти висновку, що система готської мови накладає
обмеження на реалізацію одно- та двофонемних словоформ. Цікаво зазначити, що
ще більше обмежень мовної системи знаходимо в реалізації словоформ довжиною
від 10 до 19 фонем, що дає можливість дійти висновку: зі збільшенням довжини
словоформи наявність їх кількості різко скорочується.
Обчислена середня довжина словоформи у готських манускриптах
становить 7,40 – 7,44 фонеми і є цілком достовірною. Ця величина залежить від
кількості словоформ кожної із довжин. При збільшенні або зменшенні кількості
словоформ певної довжини змінювалася б і середня довжина словоформи.
Отримані результати дають змогу дійти загального висновку, що
продуктивність словоформ готської мови залежила від кількості фонем. Зі
збільшенням довжини словоформи у фонемах зменшується кількість словоформ.
У готських словоформах довжиною від однієї до шести фонем мовна система
використовує 50% теоретично можливих словоформ в одно- і двохфонемних,
62,5% у трифонемних, 68,8% у чотирифонемних, 59% у п‘ятифонемних і 51,5% у
шестифонемних. Відсоток використання теоретично можливих словоформ суттєво
зменшується зі збільшенням їх довжини від семи фонем до дев‘ятнадцяти
Починаючи з тринадцятифонемних словоформ відсоток використання
теоретично можливих фонемних комбінаторних типів стрімко падає і становить
гранично малі величини.
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СИМВОЛІКА ПОЗНАЧЕНЬ КОЛЬОРУ
В ПОЕЗІЇ БЕСАРАБСЬКОГО МИТЦЯ ОЛЕКСАНДРА ТКАЧА
Олександр Ткач (нар. в 1955 р.) – відомий бессарабський художник і поет з
м. Арциз Одеської області, автор поетичних збірок «Взглядов сад» (2012) та
«Небесный взглядолѐт» (2016), які ілюстровані його власними живописними
полотнами. В різноплановій тематиці його віршів та пісень домінує пейзажна і
філософська лірика.
Метою цього дослідження є вивчення деяких аспектів вживання символіки
позначень кольору та впливу кольоропозначень на читача на прикладі ліричних
творів Олександра Ткача.
~ 102 ~

’

і

і

і

і

ії

Актуальність теми пояснюється орієнтацією сучасного літературознавства
на дослідження енергетичного ядра літературного слова, його впливу на
підсвідомість читача. Інтерес до позначень кольору не зникає багато десятиліть
(від «Вчення про кольори» Й.В. Гете [6], «Священні кольори» Андрєя Бєлого [2]
до фахових міждисциплінарних досліджень «Колір, смисл, схожість. Аспекти
психолінгвістичного аналізу» Ревекки Фрумкіної [5], «Слова і фарби: нариси з
історії творчих зв‘язків поетів та художників» Володимира Альфонсова [1],
«Психологія кольору: теорія і практика кольору» Бориса Базими [3] тощо), які
становили теоретико-методологічну базу нашої розвідки. Її наукова новизна
полягає в осмисленні колористики поетичного тексту як одного із шляхів
виявлення індивідуальної характеристики авторської картини світу та критерієм її
естетичної вартості на прикладі творчості регіонального митця Олександра Ткача.
Вибір кольорової гами у творчості того чи іншого автора ґрунтується не
стільки на образотворчому завданні, скільки на глибокому смисловому
навантаженні, багатозначності та символізмі. Творчість бессарабського митця
Олександра Ткача є багатим матеріалом для дослідження кольорової символіки,
оскільки використання кольорової палітри є основою процесу візуалізації образів
в образотворчому мистецтві, яке художник-поет, безсумнівно, переносить й на
принципи ліричного самовираження.
Символіка та семантика кольору – це приховане значення, яке надається
різноманітним кольорам та їх відтінкам для вираження і передачі певних
концептів, ідей, настроїв і почуттів. Кольорозначення виконують функцію
формування зображення і художнього образу. Кількість таких символів вельми
обмежена, отже, найбільш часто використовуються основні кольори та їх похідні.
Кольорова символіка поділяється на три види: власне колір, поєднання кольорів
(кілька кольорів в символічній єдності) і символіка кольорових форм.
Кольорова гама – це одна з ключових ознак національної картини світу, за
допомогою якої в навколишньої дійсності тієї чи іншої культури відображаються
пізнавальні, естетичні та моральні компоненти, а також національні, історичні,
релігійні та інші особливості етнічних груп і народів. Кольори, перш за все,
сприймаються як характеристики об'єктів і живих істот. Однак в мистецтві,
літературі, зокрема поезії, кольори можуть мати особливе приховане значення.
Символіка кольору є не просто однозначним елементом тексту, а більш глибоким
відображенням змісту, що вкладається автором твору. Для ясного розуміння і
усвідомлення підтексту вживання тих чи інших кольорів необхідно розглядати
репрезентацію кольору в просторовому, часовому та культурному аспектах.
Олександр Ткач використовує в поезії кольоропозначення символічно і
метафорично, фокусуючи увагу на емоційному впливі фарб на психіку читача за
допомогою виклику стійких асоціацій. Так, у вірші «Утро сиреневой синевой» поет
представляє пейзажну замальовку, пронизану насиченістю кольорів. Весь
поетичний текст наповнений життєствердним тоном і спокійною атмосферою:
Утро сиреневой
Синевой
Желтое обрамляет.
И розовеющий свой
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Луч нам заря
Посылает!
Как я люблю
Этот луч!
Листьев блистающий
Глянец!
Розовость палевых туч!
Отблесков радостный
Танец! [4, с.30].
Для передачі атмосфери раннього ранку автор використовує такі кольори:
бузковий, жовтий, рожевий. «Сиреневая синева» – світліюче небо на світанку,
«жѐлтое» – сонце, що сходить, «розовеющий луч» – перший відблиск після темної
ночі, як символ пробудження і пожвавлення. За допомогою кольорових лексем
автор передає свій енергетичний заряд і створює тим самим психоемоційний
ефект.
Аналізуючи вірш «Осени багряный беспредел» не можливо не помітити
використання кольоропозначень з домінуючим відтінком червоного кольору –
багряного, якого автор вносить в заголовок, тим самим посилюючи його вплив:
Я приду, корда сирень разбудит
Каждое мгновение твое.
Я приду, когда весна прибудет!
А пока, так буйствует над миром
Осени багряный беспредел!
Желтый цвет безжалостным вампиром
Летнюю артерию задел [4, с.113].
Червоний колір і його різноманітні відтінки мають суперечливий характер,
оскільки можуть містити в собі як позитивну, так і негативну семантику. В даному
творі червоний колір символізує буйство фарб, які з'являються з наступом осені, а
також відображає наступ охолодження і згасання в почуттях. Через шаленство і
лютість багряної осені поет передає легку меланхолійну атмосферу чергового
нового періоду життя:
Осени багряный беспредел!
С прошлым листья жѐлтые смешал он.
И осталось лето не у дел,
Притаилось под багряной шалью,
И не разминуться нам с зимой,
Свет уснѐт и жар любви остынет.
В зимнее впадают забытьѐ
Наши беззащитные святыни! [4,с.113]
Також автор використовує кольори і відтінки «жѐлтый», «светлая
бардовость», «золото», які посилюють енергетичний потік задуму вірша. Можна
сказати, що в символіці кольоропозначень Олександра Ткача переважає
хроматична гама, яка задає настрій і тон, відображає стан емоційного піднесення
ліричного героя:
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Расплескался
Утра перламутр.
В небесах как-будто бы
Паришь ты [4, с.30].
У вірші «Владения любви» поняття «сірості» ототожнюється з духовою і
фізичною смертю:
И яд в бокал налит,
Как серость в многоцветье [4, с.17].
У творі «Светло-сизые тени, оттенки» автор малює паралель між
внутрішнім душевним станом героя і змінами в природі з настанням осені.
Подібний взаємозв'язок демонструється за допомогою колористичної лексики:
«светло-сизые тени», «желтая осень», «багряные вѐрсты», «пѐстро», «светлые
встречи», яка відтіняє емоційну атмосферу твору:
Светло-сизые тени,
Оттенки.
С жѐлтой осенью
Переплетенья.
Мы шагам просѐлком
За стенкой
Из вины
И желанья-смятенья.
И природа
Навязчивой лаской
Оделяла багряные
Вѐрсты.
Осень красила
Медленно краской
Всѐ вокруг
Гармонично,
Не пѐстро! [4, c.15]
Кольоровий образ займає центральне місце у вірші «Сирень». Бузковий
колір домінує у творі й підсилюється відчутними нюховими асоціаціями за
допомогою назви квітки «сирень». З одного боку, цей кольоровий символ
розглядається поверхнево як колір бузку, а з іншого боку поет оспівує його «О,
цвет любви» і наділяє глибоким смисловим підтекстом – символом тендітних
почуттів і кохання. Цей колір створює особливу атмосферу, яка поглинає і огортає
ліричного героя, викликає ейфорію, легкість і ніжність у читача:
Сирень! Сирень
Благоухает!
Мой быстротечный
Идеал!
Ты шѐпот лепестков
Слыхала
Под сводом
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Синих одеял?
О, цвет любви,
Мажор тональный,
Ты – блеск сиреневой
Крови!
Безумно так
И вакханально
Букет сирени
Ей нарви! [4, с. 29-30]
Поет Олександр Ткач широко використовує спектр кольорової символіки в
ліричних творах, наповнюючи їх глибинним сенсом, багатозначністю та
експресивністю. Аналіз символіки кольоропозначень в поетичному світі автора
допоміг визначити індивідуальну характеристику картини світу поета і основну
функцію вживання кольорових символів – відображення й передачу ідеї,
вираження почуттів шляхом заміни тих чи інших понять позначеннями кольору
для більш виразного і ґрунтовного наповнення віршів, а також збагачення
поетичної мови. Кольорова символіка стає інструментом стилю і головним
засобом створення художніх образів. Лірика поета пронизана яскравістю і
насиченістю барв, метафоричністю зображення переживань і тонкістю вираження
душевних станів.
Вивчення кольорової символіки у творчості поетів південної Бессарабії
може бути продовжено на прикладі поетичної спадщини молдавського поета і
живописця болгарського походження Димитра Пейчева.

1. Альфонсов В.Н. Слова и краски: очерки из истории творческих связей
поэтов и художников. М.-Л.: Советский списатель, 1966. 244 с.
2. Андрей Белый. Священные цвета. Луг зеленый. М., 1903.
3. Базыма Б.А. Психология цвета: теория и практика. Москва: Речь, 2007.
203 с.
4. Ткач А.С. Небесный взглядолѐт. Арциз, 2016. 130 с.
5. Фрумкина Р.М. Цвет, смысл, сходство. Аспекты психолингвистического
анализа . М.: Наука, 1984. 175 с.
6. Goethe, Johann Wolfgangvon: Zur Farbenlehre. Tübingen, 1810.
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«ОТКРЫВАЯ БУДЖАК»: ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
БЕССАРАБСКИХ НЕМЦЕВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Буджак, Южная Бессарабия или Придунавье представляет собой особый
историко-этнографический район, своеобразие которого во многом определяется
полиэтническим составом населения. Его девять юго-западных районов Одесской
области, а также смежные территории Республики Молдова, населены
представителями различных народов. Их предки, осваивая эти земли в период
конца ХVIII – первой трети ХIХ в., попадали в новые социальные, экономические,
правовые условия жизни. На основе своего предыдущего опыта, они создали
новые ареальные типы этнических культур, в конкретных формах которых
прослеживаются различные уровни этнической выразительности: сохранение
общеэтнических и субэтнических характерных элементов и структур в сочетании
со своеобразными местными вариантами. Однако, как многократно подчеркивала
проф. Уте Шмидт в монографии «Бессарабия. Немецкие колонисты
Причерноморья», понятие «мультикультурность» лишь весьма приблизительно
описывает этническое разнообразие региона [1, с. 284]. В исторической динамике
проявляются «имитационность», «креолизация» и «космополитичность» [2,
с. 15].
Особое место среди этих народов занимали «немецкие колонисты»,
которые на протяжении почти полутора веков участвовали в превращении
бессарабской земли в «цветущий сад». Первые немецкие поселения размещались
главным образом в центральной части буджакских земель, однако со временем,
вместе с дочерними колониями, немцы расселились практически по всему
региону. Немцы заняли достойное место в местной промышленности, сельском
хозяйстве, торговле. Данная этноконфессиональная и этносоциальная общность
сформировалась и стремительно развиалась на протяжении почти 130 лет, и в
1940 г. была депортирована «обратно на Родину», завершив редкий сюжет
«законченной истории».
В связи с этим возникает ряд вопросов, например, как сложилась
дальнейшая судьба немецких сел?, Что стало с их наследием?, Как восприняли это
их непосредственные соседи?, Какое развитие получил регион после переселения
из них немцев?, Что стало причиной разной динамики развития бывших
немецких сел в советское и украинское время?, Каким потенциалом обладают
поселки сейчас?, Почему одним и тем же наследием жители распорядились поразному?, Что является причинами и факторами их успеха или потерь? Все это с
2016 г. составляет предмет 4 историко-этнографических экспедиций в рамках
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международного проекта обмена студентов Юга Украины и Германии
«Происхождение и Родина». Историческая память будущее Европы».
Основными методами исследования на всех этапах проекта являются
наблюдение, интервью, различные виды фиксации, сбор экспертных оценок,
которые активно используются в современной социокультурной антропологии
(этнологии) и лингвоэтнологии.
Каждый из этапов проекта состоялся при поддержке Ассоциации
бессарабских немцев, которая была основана в 1952 году в г. Штутгарт, Германия.
К задачам Ассоциации относится выявление причин эмиграции немцев, описание
их жизни и работы в Бессарабии, и непосредственно сведения о переселении из
Бессарабии в Германию. В последнее время сфера интересов ассоциации выходит
из сугубо исторического ключа и направлена в большей степени в
антропологическое русло. Исследовательскими темами уже становятся жизнь и
развитие немецких колоний в Буджаке после переселения в Германию,
сохранение немецких артефактов в материальной и духовной культуре, а также
память о немцах в воспоминаниях и культуре представителей других этнических
групп.
Участники проекта: группы учащейся молодежи с руководителями из
Украины и Германии, которые представляют: Одесский национальный
университет имени И.И. Мечникова, Одесский национальный политехнический
университет, Измаильский государственный гуманитарный университет,
Экономическую гимназию «Георг-Гольдштейн-шуле» (Бад Урах), Ассоциацию
бессарабских немцев г. Штуттгарт, «Бессарабский дом», г. Тарутино.
Первый этап проекта «Происхождение и Родина». Историческая память
будущее Европы» (июль, ноябрь 2016) предусматривал создание благоприятных
условий для молодежи двух стран для обмена знаниями и суждениями об
исторических событиях 1814-1940 годов.
Целью проекта было создание партнерских контактов между учебными
заведениями и общественными организациями Одесской области и Германии, их
дальнейшее укрепление и развитие для дальнейшего формирования перспектив
будущего через призму опыта исторической памяти.
Результатом диалога между молодыми людьми двух стран стала
задокументированная реконструкция судеб очевидцев событий [3], воссозданная
путем адресной работы с семьями, при помощи архивных документов и
литературных источников.
Второй этап проекта «Традиции и развитие в Буджаке» заключался в
сборе сведений для характеристики особенностей разных этнических групп
населения Буджака, о современной ситуации в селах на Юге Украины, а также о
перспективе их дальнейшего развития. Полученные сведения были использованы
для анализа исторической ретроспекции, а главное – для футуристических
прогнозов.
Территориальными объектами второй части проекта являются села
Одесской
области:
Малоярославец
Первый,
Виноградное,
Надречное
(Тарутинский р-н), Надеждовка (Арцизский р-н).
В ходе тренингов участники проекта познакомились с информацией о
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регионе, его населении, историческом и культурном развитии, особенностях
жизни разных этнических групп, а также их идентичности и кросс-культурных
связях. Отдельные занятия были посвящены знакомству с формами и приемами
сбора полевого материала, принципам его фиксации, а также проведения
предварительной его интерпретации.
Основным заданием экспедиции было проведение самостоятельных
исследований в 4-х вышеобозначенных селах. Следуя программе проекта,
студенты собрали данные об истории сел, их потенциале в этнокультурном и
социально-экономическом аспектах. Основным методом сбора сведений
выступило биографические интервью – каждая из групп описала и зафиксировала
по 4 примера судьбы: по паре мужчин и женщин максимально старше 80 и около
60 лет. Кроме того, были организованы беседы с людьми в возрасте 30-40 лет. Все
материалы были отцифрованы и каталогизированы, был проведен итоговый
обзор работы отрядов, предварительная характеристика каждого из сел в
сравнительной перспективе, выработка рекомендаций и рисков.
В ходе историко-этнографической экспедиции «Буджак 2018: ландшафт и
люди» (третий этап проекта) целью полевой работы было изучение не только
этнической специфики население Буджака (Бессарабии), но и взаимодействие
населения этнокультурного региона и окружающей среды по трем тематическим
блокам:
1. Использование воды и энергии ;
2. Выявление современных форм сельского хозяйства;
3. Культурный ландшафт и туризм.
Такое исследование сопровождается значительными методологическими
сложностям, что требует систематической междисциплинарной кооперации и
комплексного подхода, который рождается на стыке многочисленных областей
научного знания.
Данное этнографическое исследование, как и на протяжении последних
трех лет, принимает форму многократного сбора данных по выбранным
населенным пунктам Буджака через разделения студентов по группам. Выбор
населенных пунктов базируется на наличие немецких артефактов в селе и памяти
о немецких колонистах. Изучение причин разной динамики развития бывших
немецких сел в советское и украинское время, потенциала поселка, распоряжения
немецким наследием, поиском причин и факторов их успеха или потерь, развития
туризма а самое главное принципы взаимодействия человека и окружающей
среды и являлись исследовательским полем экспедиции «Буджак: 2018».
В ходе исследования украинскими и немецкими коллегами были опрошены
жители разных возрастных групп, социального и экономического положения в
обществе. Интересными подходами в знакомстве с инфраструктурой села были
лекции (общие интервью) с представителями власти или крупными сельхоз
владельцами, где в ходе интервью была показана специфика сельхоз
предприятий, получены сведения о интересующихся вопросах водоснабжения,
орошения, распайке земли, частных владениях. Существующие сведения
освещают односторонний анализ развития села через призму управленческого
характера. Однако для комплексного анализа и исследования ценность
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представляют полученные материалы с разных сторон. В данном случае нами
были выведены два пространственных измерения. Первый представлен
сельскохозяйственной властью и частными фермерскими хозяйствами, а второй
простыми жителями села, владельцами паев. В таком конгломерате в полной мере
прослеживается теория и практика функционирования сельхоз инфраструктур и
форм сельского хозяйства. Исходя из полученных сведений с использованием
методов синтеза и анализа мы получаем реальную картину развития села.
Под культурным ландшафтом в данном исследовании понимается единство
природных и культурных компонентов, которые проявляются в существенной
зависимости человеческой деятельности от природной основы. В данном блоке
исследовалась пространственная структура культурного ландшафта, наличие
функций культурного ландшафта в культуре Бессарабского региона с выявлением
художественных мотивов взаимодействия человека и ландшафта. Также в рамках
проекта были посещены 6 населенных пунктов. Два (Вилково и Фрумушика Нова)
из которых являются образцами туризма в Бессарабии. Фрумушика Нова пример
зеленого и сельского туризма, бессарабская деревня, музей под открытым небом.
Экологический, речной туризм представлен Вилково с его реками и устьем Дуная,
а также уникальным биосферным заповедником.
Четвертый этап проекта «Покинуть Родину – обрести Родину» ставит в
центр внимания историю эмиграции бессарабских немцев, как часть
бессарабской, немецкой, украинской и общеевропейской истории.
В ходе проекта студенты трансформировали теоретические и эмпирические
знания, полученные в ходе тренингов и интервью в сценические зарисовки и
презентации.
Выводы: В результате более чем 3-х летней работы был сформирован
положительный опыт разработки и реализации международных молодежных
проектов в рамках междисциплинарного подхода. Инструменты различных наук
и архивные материалы, находящиеся в обеих странах позволили продвинуться в
реконструкции
общей
картины
исследуемого
периода.
Благодаря
межкультурному диалогу учащейся молодежи и специалистов-экспертов стало
возможным укрепление партнерских контактов между учебными заведениями и
общественными организациями Одесской области и Германии.
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LA CARACTÉRISTIQUE DU CODE RÉGIONAL-NATIONAL
DANS LE BASSIN DU DANUBE D’UKRAINE
Le dernier temps dans l‘espace scientifique (C. Rapaille (2008), O. Snytko
(2008), N. Boukina (2010), E. Babossov (2016), S. Chalinskiy (2017) et d‘autres) de plus
en plus souvent on met au courant le concept du code culturel en l‘expliquant comme
moyen traditionnel et durable de transmettre des connaissances sur le monde, une
sorte de transmetteur du passé à l‘avenir, en soulignant les caractéristiques historiques,
le fonctionnement dans l'environnement et l‘influence sur la formation de la société
culturelle moderne. Ce code ne correspond pas au contenu de la culture en tant que
phénomène propre à une nation, mais à l'humanité, à la société, à la personnalité.
Il est à noter, que l‘influence du code n‘est pas seulement culturelle. Il est formé
sous l‘influence des valeurs fondamentales du peuple, qui modèlent la psychologie
nationale, incarnée dans les actions et les activités des gens, dans leurs positions et
stratégies de comportement. Il est accepté comme un système de communication
socioculturelle qui intègre dans l‘évolution dynamique des caractéristiques spirituelles
et morales, du mode de la vie de famille, des positions géographique, économique et
géopolitique considérées comme normes généralement acceptées d‘auto-identification
des personnes, sans distinction d‘origine ethnique ou de la formation de génération
grâce à l'éducation, la préservation et la reproduction de la mémoire historique de son
peuple.
Dans la recherche scientifique européenne pour exprimer les caractères
permanents et particuliers d‘une nation on se sert du concept identité nationale en
l‘expliquant comme caractéristique individuelle d‘une personne qui fait partie inhérente
à une nation à laquelle elle appartient.
Il est à noter que l‘étude de ce phénomène est provoquée souvent par les hommes
politiques. Au début du XXI e siècle on observe ce mouvement surtout avant les
élections associées à la question de la régulation des flux migratoires. Ainsi ce problème
est touché par N.Sarkozy en 2007 pendant la campagne présidentielle. Plus tard il est
suivi par V. Poutine, N. Nazarbayev, A. Loukachenko, P. Porochenko, A. Vucic et
d‘autres.
Il est difficile de trouver la définition profonde du terme identité nationale. Mais
tout de même on pourrait l‘expliquer comme affiliation consciente d‘une personne à une
nation ou à un groupe ethnique. Mais qu‘est-ce qui fait partie les composantes de
l‘identité pour déterminer l'appartenance à un groupe ethnique ou national? A notre
avis, dans ce contexte, il est plus opportun de définir ce phénomène comme code
national, où la particularité, l‘identité et la valeur nationales sont fondamentales. Ce
code a un double caractère: il reflète à la fois l‘image globale du monde et la culture
nationale spécifique.
On pourrait conclure, que le code national est le résultat de l'évolution d‘une
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société nationale et des connaissances individuelles, basées sur les faits historiques,
culturels, géopolitiques et sociaux. Le code national forme un système de coordonnées
spécifique qui contient et définit les normes nationales. Il est un moyen durable
traditionnel de transmettre des connaissances nationales sur le monde, une sorte de
transmetteur de nation du passé au futur. Le concept du code national souligne ses
caractéristiques historiques, son fonctionnement traditionnel et son influence sur la
formation d'une société culturelle moderne. Il correspond au contenu de la culture en
tant que phénomène propre à une nation, ainsi qu‘ à l‘humanité, à la société et à la
personnalité.
En nous appuyant sur telle unité dialectique de culturel et de national, nous
distinguons les principales composantes du code national:
- idée nationale ;
- langue ;
- religion ;
- passé historique ;
- valeurs culturelles.
Ainsi, le code national est un système de signes qui indique les valeurs culturelles
appartenant à une seule nation, à une langue commune, à un passé historique, à une
idée et à une religion nationales, fondées sur des idéaux humains universels et visant à
la réalisation de principes humanistes.
Etudions le contenu du code national dans le bassin du Danube d‘Ukraine. On
constate que la structure nationale du bassin de Danube d‘Ukraine est unique et
irremplaçable : sur 6586 km2 du territoire plus de 133 nationalités vivent en paix et
amitié depuis 200 ans. Au plus dans une région et même un village les gens de trois ou
quatre nationalités trouvent la langue commune en faisant le dialogue interculturel. Par
exemple, dans le village de Starie Troyany (région de Kylia) les Ukrainiens ne font que
2,27 %; les Moldaves sont seulement 5,08 %, les Russes consistent 9,22 % de tous les
habitants pendant que les Bulgares sont 30,04 % et les Gagaouzes 53,11 %. Dans le
village de Safiany de la région d‘Izmail il y a un autre pourcentage de la population : la
plupart font les Ukrainiens (82,78 %), les autres nationalités sont le Russes (11,92 %),
les Bélorusses (0,03 %), les Bulgares (2,77 %), les Gagaouzes (0,14 %), les Moldaves
(1,69 %), les Tsyganes (0,57 %) [1]. Dans cette géographie multiculturelle pour une
nation il est difficile de garder son code sans influence de la culture des autres peuples.
Il est à souligner que la coexistence contacte de plusieurs nationalités dans la
même région explique beaucoup de traits communs dans leurs traditions, coutumes,
arts populaires etc. Par exemple, dans le costume national de toutes les nationalités
nommées les couleurs principales sont rouges et noires ; le chapeau d‘homme pour les
Bulgares, Gagaouzes et Moldaves a presque la même forme et est nommé kalpak ou
kolpak; beaucoup de plats nationaux des bulgares, gagaouzes et moldaves ont le même
contenu et le nom très proche (p.ex. sarmi (bulg.) – sarma (gag.) - sarmale (mold.)).
Il est important de souligner qu‘aucune communauté nationale de cette région
n‘est autochtone, leur histoire commune commence depuis le XVIII e siècle. Il n‘y avait
jamais aucun conflit militaire entre les gens, ce pays est tolérant depuis toute son
histoire pour toute la population internationale.
La religion principale est orthodoxie. Mais il y a assez d‘autres courants
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protestants (baptistes, évangelistes) qui font partie d‘un village (p.ex. Chevtchenkovo,
région de Kilia; Zaria, région de Sarata etc.), tout de même tous coexistent en paix.
Il est à noter que toutes les communautés nationales ont une liaison étroite avec
leur patrie historique, surtout aux niveaux culturel et d‘enseignement. Les programmes
de
gouvernements
de
Bulgarie,
Roumanie,
Albanie
sont
proposés
à la fois pour les compatriotes et pour les représentants d‘autres nationalités. Les
festivals, fêtes de culture multinationale sont devenus traditionnels et unissent vraiment
toute la population du bassin du Danube.
On observe l‘interférence linguistique surtout sur les niveaux phonétique et
lexical dans les langues de toutes les minorités qui pourrait être expliquée par les
occupations de la Russie et de la Roumanie qui ont beaucoup influées sur la politique
ethnographique du bassin de Danube. Le russe et le roumain étaient les « langueponts » pour toutes les langues parlées du bassin du Danube d‘Ukraine, ce qui explique
une foule de conventions historiques qui ne représentent pas seulement un fardeau
orthographique superflu, mais qui donnent des informations culturelles sur les langues
en question. Cette position nous fait au courant pourquoi dans les langues des minorités
il y a beaucoup de mots roumains, et surtout russes. On voit l‘influance de la langue
ukrainienne sur les autres langues de la région car celle-ci est une langue d‘Etat. Les
russophones correspondent à une minorité numérique, mais ils font partie de « la
majorité fonctionnelle» avec les ukrainenophones.
Cette parenté nationale nous permet de parler du code régional, adopté par
toutes les communautés nationales vivant dans la même région.
Alors, le code régional-national est caractérisé par les indicateurs suivants:
- tolérance linguistique;
- tolérance religieuse;
- lien ethnique avec la patrie historique;
- mémoire nationale génétique;
- en quête d‘identification nationale;
- intégration culturelle interethnique.
La politique socio-culturelle dans le bassin du Danube d‘Ukraine soutient le
développement du code régional-national dans cette région. Comme résultat on
constate la situation positive inspirée à la protection de l‘évolution de toutes les
nationalités et de la région en général. L‘histoire affirme que l‘égalité nationale
provoque la compréhension, la liberté et la tolérance de toute personne qui mènent à la
discussion civilisationnelle et à l‘accord profond.
Cette idée est très proche du concept de code culturel de l'Europe qui est de plus
en plus utilisé dans l'espace médiatique, faisant référence à l'espace culturel ou aux
phénomènes culturels inhérents aux pays européens. Sans aucun doute, cette réalité est
due à l'expansion du concept d‘espace européen, qui tend à se répandre parallèlement
au développement de la communication interethnique et de la coopération
interculturelle.
1. State Statistics Service of Ukraine Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua
date: 28.09.2019
2. Radkina V. Linguistic Interference of the Languages Used by the National
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Minorities of Lower Danube». Journal of Danubian studies and research. Vol. 6. No.
1/2016. Еd.Universitara. DANUBIUS, 2016. P. 124-132.
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Высшая антропологическая школа
г. Кишинев, Республика Молдова
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ КОНТАКТЫ
В КАРПАТО-ДУНАЙСКИХ ЗЕМЛЯХ XIV в.
(об особенностях начальной истории Молдавии)
1.
Связанные с Дунаем Прикарпатским землям в XIV в. суждено было
пережить судьбоносные преобразования этнополитического характера. Здесь на
значительном пространстве, отмеченном единой горной грядой, сформировались
новые государственные объединения, известные главным образом под
названиями «Валахия» (с 1330 г.) и «Молдавия» (с 1359 г.). Их появление было
связано с разнообразием и интенсивностью происходивших в регионе
многовековых кросс-культурных процессов.
2.
Этнические
трансформации,
череду
открыло
неудержимое
вторжение гуннов (последняя четверть IV в.), характеризуются довольно быстрой
атомизацией и последующим вытеснением на периферию событий античного
(греко-римского), сарматского (иранского) и готского (германского) факторов,
доминировавших в культурно-исторических процессах предшествующей эпохи.
3.
В таких условиях на исторической арене Карпато-Подунавья заявили
о себе, а вскоре вырвались на передний план местной истории новые
консолидирующиеся группы населения – тюрки и славяне. Уцелевшие осколки
разрушенного догуннского мира вынуждены были встраиваться в новую
этнополитическую обстановку или же искать спасительное убежище в глухих
районах, лежащих в стороне от больших дорог, по которым пришли постигшие их
беды.
4.
Спустя время, в опустошенных военными вторжениями районах
стали возникать языческие государственные объединения с чертами,
принесенными новыми обитателями из глубин степей Азии и лесов Восточной
Европы. При этом нередко по соседству с ними, хотя в другой природноэкологической обстановке еще долго сохранялись инородные и культурно
обособленные этнополитические очаги социально-политического развития.
5.
Наиболее устойчивым образованием в Подунавье эпохи раннего
средневековья оказалось Болгарское языческое государство VII-IX вв. В плане
внутреннего этнополитического развития это образование пошло по пути синтеза
болгарских и славянских структур, а во внешних контактах колебалось между
двумя цивилизационными центрами – константинопольским и римским.
6.
Стремление стать вровень с главными европейскими конкурентами –
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Византийской и Каролингской христианскими державами, равно как идейное
противоборство с этими империями породило новый для Европы культурный
феномен. К концу IX в. на Балканах оформилось христианское славяноязычное
Болгарское царство, одухотворенное идеями последователей Кирилла и Мефодия.
Утверждения этого своеобразного христианства в Болгарии более чем сдержанно
восприняли единоверцы с обеих сторон. При этом оно сопровождалось
внутренней кровавой борьбой с приверженцами язычества, значительная часть из
которых, несомненно, находила убежище на левобережье Дуная.
7.
Новой крупной победой «болгарского христианства» в славянском
мире стало произошедшее в конце X в. крещение Руси князем Владимиром. Его
распространение в Восточной Европе привело к тому, что Прикарпатье
превратилось в район интенсивного кросс-культурного взаимодействия разных
волн славян, тюрок и восточных романцев.
8.
Несомненно, наиболее закрытой и внешне не особенно приметной
зоной обитания издревле являлись Карпаты. Жители гор по сравнению с
населением близлежащих равнин были лучше защищены от неожиданных
нападений всевозможных неприятелей. В повседневной деятельности горцев
преобладало скотоводство, непосредственно связанное с сезонными миграциями
пастухов со стадами. Вспомогательную роль в их хозяйстве играло земледелие, а
также занятия, производные от разведения животных среди лесистых гор.
9.
Особенности условий обитания придавали специфические формы
общественной жизни. Этнически разнородные общины вели автономный образ
жизни, сохраняя некоторые архаичные черты повседневности. В частности,
отсутствие упорядоченного налогообложения. Вместе с тем, мужчин объединяли
военизированные группы, с характерными боевыми навыками и демократической
по форме организацией. Эти отряды не только защищали своих соплеменников и
их имущество, но совершали набеги на обитателей близлежащих долин.
10.
Исторически сложилось так, что горцы Карпат и Балкан были
родственны. Они именовались «влахи» и, по всей видимости, представляли собой
группы романизованного населения, сложившегося еще во времена поздней
античности, когда регион находился в составе Римской империи. Пребывая
перманентно в состоянии мобильности и веками сохраняя особенности образа
жизни, влахи являлись этнокультурным ядром, вокруг которого собирались новые
поселенцы, вынужденно находившие убежище в горах.
11.
Обладавшая ограниченными природными ресурсами горная
местность на определенных отрезки своей истории испытывала предельные
демографические перегрузки, которые время от времени неизбежно «сбрасывала
напряжение», освобождаясь тем или иным способом от излишков жителей. Так
вокруг горных массивов возникали «пульсирующие цивилизации» местного
значения, долго не оформлявшиеся как полноценные государства. При этом
известны факты миграций влахов не только в пределах Карпатской горной гряды,
но также на правый берег Дуная и на северо-восток – в древнерусские земли.
12.
Коренные трансформации в судьбе Карпато-Днестровских земель
связаны монгольским разорением и завоеванием, происшедшим в начале 40-х гг.
XIII в. Так начиналась эпоха, для которой характерна новая концентрация беглого
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населения в этом горном крае. Стабилизация политической обстановки в
западной части Золотой Орды – до Карпат и Дуная – привела к определенному
уравнению положения населения Восточного Прикарпатья и юго-западной Руси в
системе подчинения правящему хану Улуса Джучи.
13.
Воистину «вселенский» кризис разразился в середине XIV в. Он
связан с последствиями пандемии Черной Смерти, которая стремительно
охватила Старый Свет от Китая до атлантического побережья Европы.
Поразившая обширные ордынские степи, многие русские княжества, территории
Венгрии, Болгарии, Византии, города и государства Средиземноморья, Англию и
даже скандинавские страны губительная чума, как ни странно, обошла стороной
некоторые земли, среди которых были и Карпаты.
14.
Новые глубокие преобразования, происходившие во второй половине
XIV в.. привели к сложению новой геополитической реальности. Распалась на
независимые улусы Золотая Орда. Пошатнувшимся положением соседей
воспользовалось Венгерское королевство, укрепившее свое позиции на восточном
пограничье страны. Юго-западные русские земли тогда же поглотили Польское
королевство и Великое княжество литовское. На Балканах ширилась военная
экспансия турок-османов, оборвавшая к концу столетия развитие Второго
Болгарского царства.
15.
Именно в этой обстановке на историческую арену вышла молдавская
государственность, факт возникновения которой источники датируют 1359 г. Ее
структуры являлись наследием Болгарии и Галицко-Волынской Руси, традиции
которых получили развитие в новой исторической реальности. Восходившие к
влахам (волохам) коренные элементы придавали не только своеобразие, но и
устойчивость
этому
государственно-политическому
формированию.
Долговременные кросс-культурные контакты обусловили синтетический облик
этого государства, что нашло отражение в отмеченных различными источниками
его новых наименованиях: «Земля Молдавская» (Terra Moldavie на латинском
языке), «Россовлахия» и «Молдославия».
Світлана Рябушко
к.пед.н., доцент
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
kafedra_el_and_trans@ukr.net
ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Метою навчання іноземних мов і культур у закладах загальної середньої
освіти є формування й розвиток іншомовної комунікативної компетенції (ІКК), до
змісту й структури якої входять мовна/лінгвістична, мовленнєва й
соціокультурна/ лінгвосоціокультурна компетенції.
Поняття «лінгвосоціокультурна компетенція» (ЛСК) визначається порізному в наукових джерелах. Нашу увагу привернуло таке тлумачення цього
терміна: «…лінгвосоціокультурна компетенція – це здатність і готовність
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особистості до іншомовного міжкультурного спілкування» [3, с. 425].
Лінгвосоціокультурна компетенція складається із таких взаємопов‘язаних
субкомпетентностей, як-от: соціолінгвістична, соціокультурна та соціальна.
Кожній із вищезазначених субкомпетентностей властиві певні специфічні знання,
навички, вміння та здібності. Так, компонент «змісту» соціолінгвістичної
компетентності характеризується знаннями мовних і мовленнєвих засобів з
національно-культурною специфікою різних рівнів, а саме: безеквівалентна і
фонова лексика; сталі вирази, кліше, ідіоми; лінгвістичні маркери, притаманні
соціальним ситуаціям; фразеологізми, афоризми, прислів‘я і приказки; фонетичні
й граматичні засоби спілкування; моделі дискурсу. Зміст знань соціокультурної
компетентності подається як знання про культуру і країну мови, що вивчається, а
саме їх: історико-культурного, соціокультурного, етнокультурного та семіотичного
фонів, тем «табу» і «безпечних тем спілкування». Основні знання із
соціокультурної компетентності виявляються в обізнаності в культурноспецифічних правилах і нормах спілкування; володінні стандартизованими
моделями комунікативної поведінки й паравербальними і невербальними
засобами спілкування.
Навички
та
вміння
з
ЛСК
виявляються
у
використанні
лінгвосоціокультурних знань для: розуміння та адекватної інтерпретації
автентичних усних і письмових текстів будь-яких жанрів і типів та будь-яких форм
презентації; здійснення усного і писемного спілкування; досягнення
взаєморозуміння у безпосередньому спілкуванні; здатність і готовність до
контактів з носіями мови; усвідомлення нерозривних зв‘язків між мовою і
культурою; соціолінгвістичної і соціокультурної спостережливості й чутливості;
зіставлення феноменів рідної і чужої культур, їх аналіз та рефлексія; емпатія,
толерантність, неупередженість, доброзичливість.
Вчителеві англійської мови слід знати, що формування ЛСК як складової
ІКК не відбувається окремо від вивчення мови, а інтегрується у процес оволодіння
учнями всіма мовленнєвими і мовними компетентностями. Сучасні дослідження з
вищезазначеної проблеми висвітлюють не лише різні аспекти професійної
підготовки педагогічних кадрів до формування лінгвосоціокультурної
компетентності, але й їх діяльності в мультикультурному колективі
(В. Андрущенко, Є. Барбіна, Л. Брайс, Г. Голм, М. Євтух, В. Заслуженюк, К. Кларк,
Т. Комманова, З. Курлянд, Р. Мартинова, Л. Нейшинз Джонсон, В. Присакар,
Ш. Рао та ін.). Однак дотепер не визначено й не описано рівні розвитку ЛСК та не
співвіднесено їх з рівнями сформованості ІКК в учнів початкової, основної і
старшої шкіл. Програма також не формулює чітких вимог до рівнів володіння
ЛСК на різних ступенях навчання. Так, у початковій школі відбувається
формування основ соціолінгвістичної компетенції, в основній школі учні
набувають цільових умінь і продовжують знайомлення в рамках програмних тем з
особливостями культури, звичаїв, традицій, свят, із суспільно-політичними
реаліями та державною символікою. Учні старшої школи знайомляться із країною
мови, що вивчається, але головна увага приділяється розвитку соціокультурної
спостережливості, тобто умінню визначати культурні й мовні відмінності, вчаться
адекватно розуміти й оцінювати поведінку, дії, думки, почуття зарубіжних
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однолітків, не приписувати їх до своєї оцінки і характеристики, що може бути
зумовлено власною культурою.
Лінгвосоціокультурна інформація дуже різноманітна й багатогранна, адже
вона торкається усіх сфер життя. Тому ефективним засобом навчання є
використання додаткових автентичних матеріалів, як-от: художні тексти,
відеофільми, записи радіо- і телепередач, газети, журнали, прагматичні тексти
(буклети, оголошення, меню, реклами, білети, програми тощо), тексти з Інтернетресурсів (країнознавча інформація автентичних сайтів, блоги, чати, довідники
тощо).
Отже, процес формування й розвитку у здобувачів вищої освіти
лінгвосоціокультурної компетенції є складним, багатогранним і необхідним, тому
вищезазначені засоби навчання доцільно використовувати в самостійній роботі
бакалаврів/магістрів, яка є обов‘язковою в системі професійної підготовки
вчителя англійської мови.
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ПСАЛТИРНАЯ ТРАДИЦИЯ В ПОЭЗИИ С.А. ТУЧКОВА
«Следы исчезнут поколений, // Но жив талант, бессмертен гений…». Эти
слова из стихотворения Федора Ивановича Глинки можно вполне адресовать
Сергею Алексеевичу Тучкову (1767-1839), вошедшего в историю как
разносторонне одаренная личность. Опытный военный, имеющий высокие
награды за отличие в сражениях против Швеции, Польши, Персии, Турции, он
сумел проявить себя и как деятельный администратор. В 1802 году был назначен
главой гражданской администрации Грузии. Благодаря военному опыту и четкой
организации дела ему удалось спасти население Тифлиса от свирепствующей
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эпидемии чумы. Признательные грузины воздали своему правителю царские
почести, когда он покидал их страну, получив новое предназначение. В 1809 году
генерал-лейтенант Тучков в статусе командира всех крепостей южной части
Бессарабии приступил с присущей ему энергией к активному заселению и
благоустройству края. В рапорте, поданном в 1812 году на имя Его
Императорского Величества, генерал-губернатор П.В. Чичагов, под верховным
управлением которого в то время находилась Бессарабия, писал: «…пред
Измаилом выстроено предместие, новый город по виду и расположению своему
составить могущее... Устроение сего города и население не стоило казне никаких
издержек. Труды и попечительность генерал-майора Тучкова положили ему
основание и привели в настоящее цветущее состояние. В ободрение за столь
полезное дело я бы почитал весьма приличным — город сей назвать по имени
учредителя его» [7, с. 139]. Именно на этом документе появилась резолюция
Императора Александра I: «Исполнить». Однако градоначальником созданного
города Тучков стал только в 1830 году и в течении пяти лет своего пребывания на
этом посту продолжал благоустраивать центр Бессарабии, который считался
первым по наличию в нем красивых зданий. В период градоначальства Тучкова
были построены дома с галереей, здание для магистрата и градоначальства, позже
известное как городская управа, при нем была заложена и построена Соборная
церковь, вокруг которой разбили парк и устроили Соборную площадь.
Основатель города Измаила был не только деятельной, но и творческой
личностью. Он известен как военный писатель, перу которого принадлежат
документально-исторические «Записки 1766 – 1808 г.г» и «Военный словарь», по
праву считающийся предшественником первой русской военной энциклопедии.
Разносторонность дарования Тучкова проявилась и в его поэтическом творчестве.
Литературные интересы пробудились у него еще в двенадцатилетнем возрасте,
когда он познакомился со стихами Ломоносова. В 17 лет он уже был почетным
членом студенческого литературного общества «Вольного российского собрания,
пекущегося о распространении словесных наук» при Московском университете,
находившегося под опекой Н.И.Новикова. С публикаций нескольких
стихотворений в журнале Общества «Покоящийся трудолюбец» началась
литературная карьера будущего поэта. Переехав для службы в Петербург, он
продолжал заниматься литературным трудом: посещал «Общество друзей
словесных наук», организованное воспитанником Московского университета М.И.
Антоновского, другом и соратником Н.И.Новикова; активно сотрудничал в
журнале Общества под названием «Беседующий гражданин», в котором
принимал участие и А.Н. Радищев. Как видим, юность поэта была связана со
знаковыми фигурами в литературе, оказавших влияние на его миропонимание,
программные установки, тематические и жанровые ориентации творчества.
Несмотря на то, что литературная деятельность Тучкова часто прерывалась
военными походами, ему удалось в 1816-1817 годах выпустить в Санкт-Петербурге
четырехтомное издание своих «Сочинений и переводов».
Поэзию Тучкова следует отнести к так называемой литературе «второго
ряда». Но как справедливо отмечал А. Г. Горнфельд «муравьиная работа»
«малозаметных и забытых писателей» далеко не бесплодна [1, с. 50]. Развивая и
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обосновывая суждение своего единомышленника В.Г. Жирмунский размышлял:
«…характеристика установившегося в данную эпоху жанрового типа
произведений второстепенных писателей может быть показательнее, чем
произведения писателей первоклассных». Второстепенные художники, по мысли
ученого, «создают литературную «традицию», превращая индивидуальные
признаки литературного произведения в канонические [3, с. 226-227]. В этом
контексте псалтырная поэзия Тучкова представляет литературоведческий интерес
как с точки зрения становления его творческой индивидуальности, так и
отражения в ней магистральных тенденций русской лирики ХVIII столетия. Такой
вектор исследования дополнительно актуализируется и неизученностью
литературной деятельности поэта.
Как ни парадоксально, формирование и активное развитие жанра
поэтических переложений псалмов происходит в эпоху Просвещения,
являющейся ключевой на пути развития процессов секуляризации и
рационализма. Столпы поэтического Олимпа ХVIII столетия Феофан Прокопович,
А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков,
В.И. Майков, Г.Р.Державин, приняв эстафету от Симеона Полоцкого,
положившего начало псалмодической традиции в русской поэзии, виртуозно
осуществили переход от средневековой религиозной формы к новой жанровой
модели стихотворных псалмов как репрезентанту высокой торжественной поэзии
классицизма. Популярность псалтирной поэзии в эпоху нормативных поэтик
объясняется несколькими причинами. С одной стороны, она явилась для
стихотворцев полем стилистических, языковых экспериментов, апробации новой
системы стихосложения, а с другой – новой литературной формой диалога Творца
и души человека, способствуя тем самым сохранению христианских традиций в
просветительской литературе. Трудно было найти поэта в русской литературе
классицизма, не занимающегося стихотворным переложением псалмов.
Устойчивость жанра поэтического переложения псалмов, пик популярности
которого приходится на середину 18 века, поддерживали не только знаковые
фигуры классицистической литературы, но целая армия многочисленных, но
малоизвестных поэтов эпохи Просвещения: В.Г. Рубан, Ф.Я. Козельский,
Е.И. Костров, Н.П. Николаев, И.В. Лопухин, Н.М. Шатров, Ф.И. ДмитриевМамонов. В этом же ряду неоднократно упоминается литературоведами имя и
Сергея Алексеевича Тучкова. Осваивая жанры своего времени, он сочинял не
только оды и сонеты, но занимался и поэтическим переложением «Песен царя
Давида», в частности 12 и 46 псалмов; его перу также принадлежит Песнь Богу
«Звезд создавша миллионы…», тяготеющая к духовной оде.
С целью выявления наиболее существенных компонентов псалтырной
лирики и особенностей творческой манеры поэта рассмотрим более подробно
стихотворное переложение 12 псалма С. Тучковым в сопоставлении с
переложениями этого же ветхозаветного претекста у В. Майкова и
И. Богдановича. Можно предположить, что тематический выбор данного псалма
для стихотворного переложения связан у Тучкова с перекличкой происходящих
событий в жизни поэта и царя Давида. Известно, что 12 псалом был написан
Давидом во время гонений его израильским царем Саулом. Измученный и
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обессиленный этими преследованиями, он обращается Господу Богу с мольбой о
защите его от врагов, о милости Божьей, обещая воспевать имя Господа
Всевышнего в гимнах своих во веки веков. Канонический текст ветхозаветного 12
псалма звучит так:
1. Начальнику хора. Псалом Давида.
2 Доколе, Господи, забудеши мя до конца? 2. Доколе отвращаеши лице Твое от
мене? 3 Доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и нощь?
Доколе вознесется враг мой на мя? 4 Призри, услыши мя, Господи Боже мой,
просвети очи мои, да не когда усну в смерть, 5 да не когда речет враг мой:
укрепихся на него. 6 Стужающии ми возрадуются, аще подвижуся. 7. Аз же на
милость Твою уповах. Возрадуется сердце мое о спасении Твоем, воспою
Господеви, благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышняго [ 5, с. 43].
Тучков приступил к переложению Давидова псалма также в достаточно
тяжелый для себя в период жизни – 1789 году. В это время он принимал участие в
войне со шведами 1788-1790. Находясь на гребной флотилии, командовал ротой и
батальоном морской артиллерии, ежедневно сталкиваясь лицом к лицу со
смертью. В этом смысле переживания царя Давида, страдавшего от преследования
врагов, вполне могли быть созвучны тревожным чувствам 22 летнего поэта. В
первую очередь, обращает на себя внимание то, что автор, следуя псалмодической
традиции Ломоносова, Тредиаковского и Сумарокова, не изменяет содержание
первоисточника. Он не только сохраняет смысл его основных ветхозаветных
концептов, но и его метрическую организацию, основанную на синтаксическом
параллелизме: Доколе, Господи, доколе // Пребудет зрак твой отвращен? //
Доколе я в несчастной доле // Тобой остануся забвен? // Доколе положу советы //
Я в сердце и в душе моей! // Доколе скорби и наветы // И день и нощь пребудут в
ней? // Доколе враг мой вознесется // Еще, о Господи! над мной? // Мой глас к
тебе да принесется, // Услышь его, о Боже мой! // Тобою свыше просветяся, // Да
никогда усну во смерть! // Не дай врагу рещи, гордяся: // «Возмог я рог его
сотерть!» // Стужающи возвеселятся, // Егда подвигнусь я от них, // Но мысли
ввек не пременятся // В надежде милостей твоих. // Весельем сердце облечется, //
Что душу спас Господь во мне, // И имя громко воспоется // Благодеявша Бога
мне! [6].
Здесь наблюдаются синонимические вариации одной и той же мысли,
апеллирующей к Богу как Личностной силе, Неотступному Наблюдателю и
Слушателю, испытующему глубины человеческого сердца. Такая же тесная связь с
идейно-тематическим содержанием 12 псалма и его структурой сохраняется в
стихотворных переложениях у современников Тучкова: До коле буду я забыт, // О
Боже мой, в огне страданья, // До коле от меня сокрыт //Твой свет, источник
упованья? //… Доколе враг мой мне смеѐтся // Доколе торжествует он?
(Богданович) [6 ]; Доколе, Господи, тобою // Забвен я буду до конца, // Доколе,
Господи, тобою // Доколе мне перед собою // Не зрети твоего лица? // … Доколь
врагу не усмириться, // И предо мною возноситься… (Майков) [6].
Все три поэта не допускают вольной интерпретации канонического текста и,
подражая Святому Писанию, закрепляют за жанром стихотворного переложения
псалма высокопарно-торжественный стиль, сближая его с парадной одой.
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Высокую ткань одического повествования в сопоставляемых переложениях
обеспечивают
риторические
фигуры,
многочисленные
восклицания.
Риторический эффект усиливается за счет неоднократного повторения единожды
найденной формулы «Доколе». Сравнительный анализ позволяет выявить не
только общее, но и собственную стратегию и принципы работы автора с чужим
текстом. Так, особенности творческой манеры Тучкова проявляются прежде всего
в отборе языковых средств. В отличие от Майкова и Богдановича ядро высокой и
поэтической лексики в поэтическом переложении Тучкова 12 псалма
представляют церковнославянизмы и архаизмы: «зрак», «забвен», «нощь»,
«глас», «рещи», «доколе», «рог», «облечется», «стужающи» и др. Как сторонник
«старого слога», он считал библеизмы и устаревшие слова художественным
признаком «высокой» поэзии, противопоставляя ее таким образом «среднему»
стилю.
Особого внимания заслуживает еще один аспект поэтики жанра
стихотворного переложения псалма. Несмотря на то, что литературные переводы
ХVIII столетия максимально сближались с оригиналом, тем не менее поэты
допускали внутритекстовую импровизацию за счет расширения ветхозаветной
образности, появления авторских словесно-выразительных средств. На это есть
свое объяснение: стихи в церковнославянском тексте лишь приблизительно
равны, а строфа в поэтическом переводе в новой системе стихосложения –
силлабо-тонике – всякий раз требовала заполнения «пустующих» мест
дополнительными словами и образами, в результате чего стих «вторичного»
текста удлинялся. Например, в поэтическом тексте Тучкова, написанном
четырехстопным ямбом, который Ломоносов считал наиболее предпочтительным
для духовной поэзии в силу его благородства и торжественности, встречается
образ «несчастной доли», усиливающий мотив Божьего забвения лирического
субъекта (Доколе я в несчастной доле // Тобой остануся забвен?), многочисленные
парафразы (Пребудет зрак твой отвращен вместо Доколе отвращаещи лице Твое
от мене; Тобою свыше просветеся вместо Господи Боже мой, просвети очи мои).
Эти новые техники и возможности наглядно демонстрирует Майков, используя в
своем переложении 12 псалма образ «небесной тверди» как места Божьего
пребывания. Богданович вслед за Тредиаковским активно употребляет в
стихотворном псалме собственные метафоры: «могильный стон», «скорбная
грудь» «огонь страдания», эмоционально усиливающих жалобу Богу на врагов, на
свои несчастья, бедствия и неприятности. Современный исследователь Т.Г. Доссе
справедиво усматривает в субъектной организации литературных переложений
зачатки
формирования
поэтического
самовыражения
и
проявление
неповторимости индивидуального почерка автора [2]. С этой точки зрения
стихотворные переложения, как новая жанровая модель литературы классицизма,
соединившая в себе «ораторское одическое и личностное элегическое начало» [4,
с. 76], успешно конкурировала с «государственной одой», вытесняя ее на
периферию, и прокладывая тем самым путь к сентиментализму и романтизму в
литературе последующего времени.
Таким образом, псалтырные переложения С.А. Тучкова - это строго
унифицированный опыт ведущих поэтов ХVIII столетия с проявлением авторской
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интенции. В целом псалмодические стихотворения основателя города Измаила
свидетельствуют о безусловном экстенсивном распространении псалтырной
поэзии в пространстве русской культуры эпохи Просвещения. Адаптируя
общеизвестное вероучение к новым условиям, поэты-классицисты выполняли не
только просветительскую, литературную, но и гражданскую задачу, способствуя
формированию в новых исторических условиях духовной личности.
1. Горнфельд А.Г. Забытый писатель (И.А. Кущевский, 1885). О русских
писателях. СПб, 1912. Т.1. С. 46-112.
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THE ROLE OF POETONYMS IN THE INFORMATIVE STRUCTURE
OF A LITERARY TEXT
The functioning of proper names in the real world is mainly limited to one
function – the function of designation, which allows them only to distinguish and
identify the designated objects. But once any proper name becomes a part of fiction, it
changes its status into a poetonym, acquires a number of various characteristics and its
informative value grows immensely.
Many prominent scientists, such as Yu. A. Karpenko, K. B. Zaitseva,
V.N. Mikhailov, V. A. Nikonov, L. M. Shchetinin and others, were engaged in the study
of poetonyms. Various types of poetonyms that function in fiction were considered in
their works. In this article we dwell on such type of poetonyms as associative names.
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They are presented in the classification of L. M. Shchetinin who subdivides the names of
literary heroes according to their stylistic role in a literary work. Associative
anthroponyms are defined by the author as the names, the graphic or phonetic form of
which causes various associations that clarify and deepen the characterization of the
personages [1, p.131]. The functioning of associative names in a military novel and a
political novel is under the discussion.
Associations arising in the context of a work of art, in our opinion, can be both
internal and external. Internal associations are connoted with «poetic etymology»,
which means «not only the «revival» of the true genetic structure of a proper name, but
also all kinds of associative rapprochements» [2, р. 7]. External associations are based
on the sound (pronunciation) or letter (spelling) similarity of the anthroponym with
other anthroponyms or common nouns. For example, in J. Aldridge‘s war novel «Sea
Eagle» one of the characters is called Stone. This anthroponym is associated with the
common noun stone. Such an etymology can be associated with various interpretations
of the image, for example, it can characterize a callous and cruel person. But the text of
the work provides the basis for associations connected with the impressive appearance
of a tall and strong Australian giant:
Stone, this giant with much redness [...] [3, p. 32];
His finger was too thick for the small map [...] [3, p. 35].
This text description complements the denotative meaning of the word stone with
the connotative component of an expressive nature, which allows us to emphasize the
semantic component rock in the meaning of the word stone. In addition, the text
description «resurrects» the segment ton in the word stone, further focusing on the
physical characteristics of the personage, thereby revealing the inner content of the
anthroponym. Associativity is inherent not only to the internal, but also to the external
form of the anthroponym Stone, but it is perceived only while comparing two names:
Stone – Sarandaki. Alliteration, i.e. «the repetition of the same consonant [...]» [4, p.
25], in this case the repetition of the consonants s, n, as well as the presence of alveolar
consonants t, d which are similar in their phonetic characteristics, indicates the
presence of something in common between these characters. This common feature is
their impressive physical faculties. But if Stone, an Australian, is a giant, then
Sarandaki, a Greek, is a very big giant. No wonder the former calls himself Sarandaki‘s
younger brother. The physical superiority of the Greek is emphasized even
onomastically, as his name contains more letters. Not only their strong physique is
common to both characters but also their tragic death at the hands of Metaxists.
The theme of the war seeps through the associative names of Kurt Vonnegut, Jr.'s
novel «Slaughterhouse-Five». One of the author‘s characters, a science-fiction writer,
whose crazy works, the plots of which are always connected with human suffering and
death, attract the same crazy characters, is called Kilgore Trout. His name is associated
with the words to kill and gore, which reflect the theme of his books. The terrifying
name is combined, at first glance, with the innocent «fish» surname Trout. But a trout is
a predatory fish, able, if necessary, to protect itself. This writer's onomastic creativity
reflects his idea of war. K.Vonnegut‘s war is a massacre, a bloody mess, on the one hand,
and children with weapons who are ready to fight if necessary, on the other hand. No
wonder that the full-length title of his novel is «Slaughterhouse-Five, or The Children's
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Crusade: A Duty-Dance with Death». This is the way the author perceives the war in
which he, as a child, took part:
«You were just babies in the war - like the ones upstairs!»
I nodded that this was true. We had been foolish virgins in the war, right at the end of
childhood [5, p. 14].
Associative names in the genre of a political novel also play an important and
significant role. For example, one of the main characters of G. Green‘s novel «The Quiet
American» is called Alden Pyle. At the beginning of the work, the surname Pyle seems to
be devoid of any expressiveness. But the further the reader plunges into the maelstrom
of the described events, the more he feels the associative nature of this anthroponym,
namely the emerging sound associations: 1) Pyle - pile (heap); 2) Pyle - pile (the reverse
side of the coin). They complement the image of the young American colonizer with
«infinite riches of respectability» and thoughts in his head about the need for a «third
force» to defend democracy in Vietnam and, at the same time, reveal the true essence of
this «quiet American», whose actions are driven by cruelty, hypocrisy and unwillingness
to see life as it is.
The antagonist of Pyle is a character named Thomas Fowler. The internal content
of his surname does not reflect the role of its carrier in the work. The word fowler
means birder, and this character is a journalist by profession. But, taking into account
the storyline of the work, he can be called a bird-catcher. Such an association arises
because Thomas Fowler is trying to keep a Vietnamese girl by the name of Phuong,
whose name in Egyptian mythology means phoenix bird. Phuong is about to leave
Fowler and marry Alden Pyle. But Pyle is killed and Phuong stays with Fowler who
manages to catch his bird at last.
The Pyle → Phuong connection is graphic (the common letter ―p‖), while the
Fowler → Phuong connection is manifested at a more significant phonetic level (the
common sound [f]), since it is the «sound waves that make up the person‘s name that
act on him at times when others call him by name» [6, p. 283]. Scientists rarely support
the idea of phonetic meaning. The reason for this is that «as a rule, the sequence of
sounds by itself, outside of the division into significant units stored in the memory of
native speakers, is not perceived as a carrier of any information». But sometimes, I. M.
Kobozeva continues, «the sound form seems to come to the fore and determines the
perception of the meaning of the word» [7, p. 52], as is the case with the anthroponymic
pair Fowler - Phuong. Such a letter and sound onomastic game helps the reader to see
the true state of things: Pyle‘s selfish love, who supposedly takes care of Phuong all the
time, but is not even interested in her feelings for him; and Fowler‘s deep love, who
gives Phuong the right to choose herself with whom to stay, since he believes that all
people can and should decide their own fate. The love line of the novel is intertwined
with the political one. If Pyle‘s position in his love for Phuong «parodies Washington‘s
Vietnamese strategy to a certain extent» [8, p. 259], Fowler‘s love policy reflects the
author‘s attitude to Vietnamese events, which is expressed in the text by Fowler himself:
«They want enough rice» I said. «They don’t want to be shot at. They want one
day to be much the same as another. They don’t want our white skins around telling
them what they want» [9, p. 106].
These words of Thomas Fowler contain the main idea of the book by G. Green,
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namely: all peoples must decide their own fates by themselves.
The analysis of the functioning of associative names shows that both the form
and the content of the name can be associative; the evoked associations can be
connected not only with an individual character but also with a group of characters
perceived integrally; the use of associative names in a literary text can be rather
informative in the matter of genre and theme attribution of the work.
1. Shchetinin L.M. (1966). Slova, imena, veshchi [Words, names, things]. Rostov
na Donu: Izd-vo Rost. un-ta, 222 p.
2. Mikhailov V.N. (1988). O spetsifike literaturnoi onomastiki [On the specifics of
literary onomastics]. In: Voprosy stilistiki. Stilistika khudozhestvennoi rechi: mezhvuz.
nauch. sb. [Questions of stylistics. The style of artistic speech: interuniversity scientific
collection]. Saratov: Izd-vo Sarat. un-ta. Issue 22. Pp. 3-19.
3. Aldridge J. (1973). The Sea Eagle [novel]. K.: Dnipro Publishers, 280 p.
4. Pelevina N.F. (1980). Stilisticheskii analiz khudozhestvennogo teksta [Stylistic
analysis of a literary text]. L.: Prosveshchenie, 270 p.
5. Vonnegut K. Jr. (1972). Slaughterhouse-Five or The Children‘s Crusade [novel].
New York, 215 p.
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РУДИМЕНТИ ВЕРБАЛЬНОЇ МАГІЇ
В БОЛГАРСЬКИХ АГРАРНИХ ОБРЯДАХ ПОДУНАВ’Я
У болгарському фольклорі календарні обряди є одними з найбільш
важливих складових усної народної творчості, які виконують перш за все
комунікативну функцію. Вони виступають культурним текстом, що складається з
мовних і невербальних засобів вираження.
Значний внесок у справу національного й регіонального вивчення
фольклорних надбань болгарського етносу зробили Ю. Венелін, М. Державін,
Хв. Фовк, М. Малярчук, М. Арнаудов, Н. Шумада, Н. Кауфман, К. Копержинський,
Ю. Круть,
Н. Задорожнюк,
Л. Демиденко
та
ін.
Проте
залишається
малодослідженим питання вербального супроводу аграрних обрядів, а тому
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актуальність дослідження аграрної обрядовості полягає у виявленні основних
смислових домінант народного календарного циклу, міфологічних уявлень народу
про картину світу.
Мета нашої студії – проаналізувати вербальні одиниці болгарських
обрядових текстів, у яких збережено рудименти давніх хліборобських культів, та
з‘ясувати магічну роль словесних формул в обрядах землеробського циклу.
Матеріалом дослідження стали тексти, які виголошувалися безпосередньо
під час землеробської праці на території республіки Болгарія, а також перенесені
болгарами-переселенцями на південь Бессарабії.
Вербальні тексти супроводжували реальні дії, які виконували під час сівби,
період росту, достигання, збирання сільськогосподарських культур. Метою такої
словесної аури було забезпечення врожаю, благополуччя, родинного достатку.
Чимало текстів виконували продукуючу функцію, адже їх виголошували
передчасно, як правило, на початку календарного року, і вони супроводжували
символічні дії (наприклад, новорічне посівання зерном) [1, с. 123].
Найбільш архаїчним типом словесного супроводу аграрної обрядовості були
короткі замовляння, засновані на вірі в магічну силу слова. Для таких формул
характерними є наказові або закличні інтонації, які досить часто звучали як наказ:
«дай», «вземи», «идвай» («дай», «забери», «йди»). Наказові інтонації
чергувалися з молитовними: «дай Боже», «руди, Боже, пшеница», «руди, Боже, и
до година» («дай Боже», «уроди, Боже, пшеницю», «уроди, Боже, і на той рік»).
Найчастіше вербальний текст вмонтовано в структуру обряду і складає з
ним єдине ціле. Прагматика словесних формул визначається тим хто, коли, де, з
якою метою, за яких умов виголошує магічні тексти. Наприклад, превентивні
побажання гарного врожаю виголошували ті, хто приходили вітати на Новий рік,
Різдво: «сполазник», «коледари», «сурвакари» («полазник», «колядники»,
«щедрувальники»). Наприклад, «Да са роди, да са роди, кьде рало ходи и кьде не
ходи!» («Хай родиться, хай родиться, де орало ходить і де не ходить» [4].
Розглянемо магічні словесні формули, найбільш характерні для аграрної
обрядовості.
Початок всіх робіт позначався традиційним повторюваним зачином
молитовного характеру: «Помогни, Боже» («Поможи, Боже»). У Болгарії пахар
запалював великодню свічку з примовлянням: «Хайде, Боже, помози!» («Давай,
Боже, поможи!») [7, с. 62]. Так само говорили і під час сівби: стоячи на межі поруч
із зораним полем та готовим до сівби, селянин хрестився та звертався до Бога:
«Господ, помогни» («Господь, поможи») та розпочинав сівбу.
У болгарських замовляннях за звертанням йде запрошення адресата (Бога)
стати учасником і навіть проводирем роботи: «Хайде, Боже, ти напред, а ние след
тебе!» («Давай, Боже, ти спершу, а ми за тобою!») [2]; «Бог напред, ние подир!
Злато сеем, злато да жънем!» («Бог попереду, ми після! Золото сіємо, золото
будем жати!») (вимовляється три рази) [7, с. 63].
Сьогодні вислів «Боже, помогни» («Боже, поможи») можна було б вважати
десакралізованим, таким, що втратив молитовний характер. Однак обрядова
ситуація, у якій бере участь цей вербальний компонент, дозволяє вважати його не
лише стереотипним замовлянням, а й молитовним звертанням до Всевишнього.
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Під час сівби перші дві пригоршні зерна кидали «землі та сонцю» [6, с. 237],
оскільки сонце – головний життєвий фактор, який світить «за да работят
хората и да зреят нивите» («щоби працювали люди та достигали ниви») [6, с.
294], а третю – «Богородиці» [6, с. 238].
Д. Маринов так описує момент початку сівби : «орач, вийшовши в поле,
чекає, коли зійде сонце. З появою першого променя розламує хліб на чотири
частини, призначаючи один шматок сонцю, другий ниві, третій волам, а
четвертий собі. Перший кидає назустріч сонцю, щоби його з‘їли птахи; другий
закопує в землю, щоби його з‘їли черв‘яки, третій кришить у корм волам, а
четвертий з‘їдає сам» [5, с. 765].
Ритуальне катання по ріллі, перекатування з боку на бік – широко
розповсюджений прийом землеробської магії. Цим актом прагнули віддати свою
силу землі та в той же час отримати її силу. Часто цей обряд виконувався на
великодньому тижні після молебну в полі.
Особливо нагальним для селянина було прохання про дощ. Так, під час
виконання обряду «Пеперуда-лята» учасники ритуалу співають таку піснюзакличку: «Пиперуда ляда по небе се мята, / По небе се лята,/ Пу йуга се пада /
Й Богу се моли: / «Дай, Боже, дъждец, / Да се руди житу / Желту житу,
чернукласу, / Йем кичесту прусо, / Мама да ми меси / Ситен питен кравай, / С
лупата гу плеска, / С ърлец гу налага, / С мутикъ гу стържи» [4].
Особливо багатим є репертуар магічних формул, які приурочено
завершенню жнив та «завиванню бороди». Ці формули часто складаються з двох
частин – присвяти й мотивування: для чого й чому «борода» присвячується саме
Спасу, Богу, Миколаю, Іллі. В Болгарії, зав‘язавши «бороду» червоною ниткою,
говорили: «И догодина със здраве, ето и на дедо Господ брада» («І на майбутній
рік зі здоров’ям, це і діду Господу борода») [8, с. 238].
З проханнями про врожай до святих зверталися превентивно у святкові дні,
які було їм присвячено. Так, ввечері на день св. Варвари господиня окурювала їжу
на святковому столі й говорила: «Да дава всичко св. Варвара! Всичко у дома да се
навърви» («Хай св. Варвара дає все! Все в хаті нехай вдасться») [3, с. 55].
У день св. Трифона, коли здійснювалося весняне обрізання винограду,
господар стукав топірцем та говорив: «Трифоне, чуеш ли ма? Не мога да та видя
от грозде и от плод!» («Трифоне, чуєш мене? Я тебе не бачу через грона та
плоди!» [2, с. 87]
Як бачимо, у наведених текстах, що є різними за структурою та
прагматикою, досить часто уживаються такі імперативи, як «поможи»,
«благослови», «роди» та ін. Іноді з цих слів починається формулв , а далі
конкретизується, про що просить людина.
Магічні замовляння без формального звертання, у яких адресат був
присутнім, виголошувались у різноманітних ситуаціях. Це могли бути формули
заклинального характеру, які представляли собою магічне утвердження бажаного
стану справ. Наприклад, коли сіяч збирався в поле, його дружина виливала перед
ним воду зі словами: «Както тече водата, така да тече и житото в хамбара»
(«Як тече вода, так нехай тече зерно в комору») [3, с. 245].
Заклинання на врожай звучали і вкінці хлібних жнив. Кожен із женців
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захоплював жменю колосків зі словами: «Пълна рака, пълян амбар» («Повна
рука, повний амбар») [8, с. 238].
Поряд з мотивами побажання благ магічні замовляння містили й охоронні
мотиви. Апотропійні вербальні акти, замовляння-обереги повинні були
перешкодити вільному чи невільному нанесенню зла, збитку врожаю та добробуту
землероба. Такі замовляння виголошували і перед сівбою, і під час вегетації
рослин, і під час завершення польових робіт. Адресатами замовлянь були різного
роду шкідники (комахи, кроти, черви, миші та ін.), бур‘яни та природні стихії
(град, посуха, заморозки та ін.), а також підступні демони. У таких випадках
вербальний текст, як один з елементів болгарського культурного коду, має
комунікативну природу, а його ритуальні функції не завжди експліковані.
Семантику таких замовлянь та мету їхнього використання можливо визначити,
лише знаючи прагматичний контекст.
Отже, вербальні тексти, які виступають частиною аграрних обрядів, мають
чітко виражену мету: звертання, наказ, вимога чи прохання, погроза та ін. Такі
словесні формули виконують продукуючу функцію і виступають архаїчним типом
словесного супроводу аграрної обрядовості. Магічне наповнення таких
вербальних знаків потребує ґрунтовного розкодування й становить
перспективність дослідження.
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Київський національний лінгвістичний університет
РИТОРИКА ЯК НАУКА І ЯК МИСТЕЦТВО
Сучасна риторика – це наука про засоби переконання, пов’язані з логікою
висловлювання та з різноманітними формами мовленнєвого впливу на слухача.
Предмет риторики складає аргументація, під якою розуміється певний аспект
словесної творчості. Новітні наукові концепції аргументації виникають, як
правило, на стику різних дисциплін, але всі вони реалізують системний підхід до
аргументації. І.А. Герасимова, М.М. Новосьолов пропонують наступну
класифікацію проблем теорії аргументації, основу якої складає логіка породження
будь-якого тексту-виступу: методологічні проблеми аргументації; типи, принципи
і стратегії обґрунтування; логічні засади аргументації; логічні засади наукової
аргументації; аргументативний діалог; текст і аргументація тощо [5, с. 37].
Наука риторика вивчає ті словесні заходи і форми переконання, які
дозволяють розумно оцінити аргументацію і самостійно прийняти рішення. Але
було б неправильним обмежувати предмет риторики тільки ораторським
мовленням, проповіддю, публіцистикою, медіа-інформацією. Аргументація має
місце і в наукових, і в філософських і навіть у художніх текстах. Риторика вивчає
будь-які твори, в яких має місце аргументація. Вона узагальнює також досвід
мистецтва аргументації та відображає реальні нормі культури спілкування.
Головна мета вивчення риторики як науки полягає не лише у володінні
мистецтвом усного мовлення, але й у творчій побудові міркувань, логічного
мислення і вмінню робити правильні узагальнення.
Успішну комунікацію або спілкування доцільно визначати як
соціально-комунікативну взаємодію адресанта й адресата з приводу обміну
інформативним і фатичним змістом відповідно до статусу, ролевих відношень
та особистих стосунків комунікантів для подальшого впливу один на одного, а
також регулювання мовленнєвої поведінки з метою досягнення комунікативної
мети. Саме спілкування як соціальна діяльність організовує й регулює суспільнополітичну, виробничо-економічну, соціально-культурну, наукову, освітню,
побутову та інші сфери життя суспільства.
Це складне явище, класифікація видів якого не може бути одномірною,
оскільки його класифікаційні ознаки встановлюються за різними обставинами.
Так, можна виділити комунікацію з реальним партнером і з уявним, з тваринами і
речами, із самим собою і божеством. Спілкування треба розглядати з точки зору
соціальної сфери, чим і займається функціональна стилістика.
Активність слухача проявляється різноманітно. Ритор орієнтує своє
мовлення на можливості й інтереси адресата та на його реакцію, а адресат як
суб'єкт сприйняття, розуміння й інтерпретації тексту / дискурсу стає дійсно
активним під час спілкування, взаємовпливу і взаємодії зі співрозмовником.
Теорія мовленнєвих актів справила значний вплив на розвиток
комунікативної лінгвістики. Ілокутивна сила (функція) перформативної дії та
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досягнення перлокутивного ефекту як можливої реакції адресата на
висловлювання мовця відразу визначили мовленнєвий акт як первинну одиницю
комунікації. Різноманітні класифікації мовленнєвих актів, встановлення
мовленнєвих вчинків, визначення статусно-ролевої залежності співрозмовників
від їх соціального статусу та ситуації спілкування складають суть теорії
комунікації. Актуальним постало питання про вивчення мовленнєвих інтенцій −
адресованих комунікативних намірів мовця, що реалізуються у мовленнєвих
актах.
Комунікативна лінгвістика приділяє все більше уваги прагматичним
принципам спілкування П. Грайса (Принцип кооперації), Дж. Ліча (Принцип
ввічливості); риторичним правам і обов'язкам мовця і слухача, оскільки
порушення певних постулатів і правил можуть призвести до комунікативних
невдач та навіть до конфліктів. Недотримання принципу толерантності, а також
терплячості спричинятиме виникнення не тільки комунікативних, але й
соціальних проблем.
Якщо розуміти мову як особливий спосіб поведінки мовця, то необхідно
враховувати виняткову здатність кожної конкретної мови пристосовуватися до
нескінченного розмаїття ситуацій спілкування. Ще М.М. Бахтін писав у 30-х
роках: «Мовленнєва воля мовця відбувається насамперед через вибір певного
мовленнєвого жанру, який визначається специфікою сфери спілкування,
предметно-змістовними (тематичними) думками, конкретною життєвою
ситуацією тощо... Такі жанри існують у всіх різноманітних сферах усного
побутового спілкування» [1, с. 256-257].
Усі види монологічного мовлення можуть бути охарактеризованими з точки
зору їхньої лінгвістичної вмотивованості й ступеня спонтанності.
Звертаючись до подальшого розгляду характерних рис усного риторичного
мовлення, необхідно завжди вводити в аналіз особливостей його реалізації низку
комунікативно-прагматичних категорій, які містять типові характеристики
мовленнєвої комунікації, в результаті чого будь-яка ситуація спілкування
відповідатиме одній з комунікативно-прагматичних категорій і, відповідно, її
можна буде віднести до одного з представлених розмовних типів [7, с. 28-32].
Категорія визначається як «надзвичайно широке поняття, у якому відбито
найбільш широкі й суттєві властивості, ознаки, зв´язки і відносини предметів
та явищ об´єктивного світу» [1, с. 280].
Види або типи усного мовлення, що визначаються ступенем
підготовки партнерів до усного спілкування: вони містять в собі такі
характеристики, як підготовлені зазвичай, підготовлені спеціально і зовсім не
підготовлені комунікативні акти.
Наступну
комунікативно-прагматичну
категорію
складає
ступінь
офіційності комунікативної ситуації, тобто визначення характеру
спілкування: чи це приватне, неофіційне або, навпаки, офіційне спілкування.
Існує безліч соціолінгвістичних моделей варіювання мовлення через за
О.Д. Швейцером протиставлення двох площин соціально обумовленої
варіативності мови – стратифікаційної та ситуативної [7, с. 15-20].
Стратифікаційна варіативність усного мовлення відбиває соціально-класову
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структуру суспільства. Соціальний статус мовця належить до понятійного ряду,
пов‘язаного зі стратифікаційною варіативністю мови і разом з тим визначає
ситуативний вимір мови через рольові відносини. Одиницю ситуативного
виміру утворюють ролі, зумовлені взаєминами партнерів комунікації, які
можуть бути симетричними й асиметричними.
Симетричні форми спілкування базуються на соціальній рівності
співрозмовників, асиметричні ж відносини викликані антропологічними,
соціально-культурними та професійними чинниками. Асиметрію, зумовлену
соціально-культурними чинниками, становить різниця у соціальному й
адміністративному статусі мовців. «Навіть мовлення одного й того самого мовця
або мовлення однієї групи людей з однією історією мови може бути розкладеним
на декілька діалектів: у мові індивіда можуть бути суттєві лінгвістичні розбіжності
в різних соціальних ситуаціях, наприклад, при звертанні до рівного собі або до
начальства» [5, с. 56-57].
Основу асиметричності відносин між співрозмовниками, зумовлену
професійними чинниками, складає відмінність у рівні освіти, що викликає
різницю в їхній інформованості про певну галузь знань, при цьому особливості
вимови, інтонації, тембру і постановки голосу свідчать про певний статус мовця,
але не контролюються ним. Наступну комунікативно-прагматичну категорію
складає ступінь офіційності комунікативної ситуації, тобто
визначення взаємовідносин між комунікантами: чи це приватна, неофіційна або,
навпаки, офіційна бесіда. Спілкування може бути також публічним і особистим,
релігійним і мирським, поважним і зневажливим, висококультурним і
малокультурним тощо [7, с. 35]. Офіційна комунікація містить чимало
стереотипних, клішованих компонентів, дієслова та дієслівні звороти умовного
способу творення. Офіційне спілкування поєднується з поняттям формального із
суворим дотриманням протоколу, який приписується соціальними ролями
учасників комунікації. Неврахування ступеня офіційності бесіди, а також
нехтування різницею в соціальному статусі партнерів комунікації можуть
призвести до низки комунікативних невдач, що викликають непорозуміння
співрозмовників аж до припинення стосунків або навіть до конфлікту. Ступінь
офіційності спілкування та асиметричні ролі комунікантів вимагають урахування
такої важливої соціальної категорії як ввічливість, основною функцією якої
можна вважати контактно-встановлюючу в рамках прийнятих соціальних
відносин, статусів і ролей в ієрархії вищий/нижчий, свій/чужий. Тут хотілося б
підкреслити різницю між мовленнєвим етикетом і ввічливостю, констатуючи, що
«не все етикетне, є ввічливим, але все, що не етикетно – неввічливе».
Ввічливість визначається як моральна якість, притаманна поведінці людини. Вона
проявляється демонстрацією поваги до іншого. Це одна зі значущих соціальних
категорій, яка свідчить про визнання гідності особистості, до якої звертається
адресант. Ввічливість має двосторонній характер; вона спрямована як засвідчення
поваги до адресата, і водночас як прояв гідності та внутрішньої культури самого
мовця.
Головною рисою категорії кількості учасників комунікації є
відмежування комунікативних актів, у яких беруть участь двоє мовців або велика
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група співрозмовників. Розрізнюють спілкування міжособистісне – публічне і
масове. Таке розмежування важливе тому, що під час розмови двох учасників
адресат являє собою водночас і слухача. Натомість, під час групового спілкування
всі учасники комунікації (крім мовця) можуть іноді виступати в ролі адресата, а в
інші моменти окремо можна визначити і мовця, і слухача (слухачів), і адресата. Це
відбувається у тих випадках, коли між двома мовцями розгортається полеміка, а
інші зацікавлено слухають їхні доводи. Крім того, колективна бесіда може
відбуватися і в малих, і у великих групах. Міжособистісне спілкування
відбувається у формі діалогу, групове – у формі полілогу. Публічне спілкування
відбувається у вигляді виступу, лекції, доповіді, релігійної проповіді,
парламентської промови тощо. Саме тут допоможуть мовцю досягнення сучасної
риторики. Публічна і масова комунікації вимагають особливої уваги до правил і
норм лексичного та граматичного вибору при організації дискурсу/ тексту як
чіткого, логічного, короткого, виразного, впливового і дохідливого. Значущою
виявляється також фонація мовця – шепіт обмежує, а гучність голосу розширює
кількість співрозмовників.
Наступну комунікативно-прагматичну категорію складають просторовочасові умови спілкування та іх тривалість. Контактна комунікація – це
збіг часу та близькість комунікантів у просторі. Під час контактного спілкування
співрозмовники перебувають разом, обличчям до обличчя, адресат конкретний,
висловлювання будуються й інтерпретуються з опорою на ситуацію спілкування,
яка дозволяє випускати цілі словесні фрагменти, з опорою на міміку і жести, а
також на інтонаційні модуляції партнера, що інколи відіграють більш значну
роль, ніж вербальне спілкування.
Певну комунікативно-прагматичну категорію складають також місце, час
і тривалість комунікації.
Тривалість мовлення значною мірою визначає успішність комунікації. Цей
факт блискуче проявляється, наприклад, під час захисту дисертаційних
досліджень, зокрема це стосується навіть не доповідей дисертанта, час мовлення
якого регламентовано, а виступу офіційних опонентів, не обмежених ні формою
виступу, ні тривалістю говоріння. Функції мовленнєвих дій
під час
спілкування, пов‘язані з інтенцією (наміром) мовця, можуть бути директивними,
наративними й дискурсивними (у побутовій та науковій сферах, у художньому
мовленні, в публіцистичному та політичному мовленні).
До директивних типів мовленнєвих актів можна віднести такі, в яких
проявляється указуючий та інструктуючий характер мовленнєвих дій. У цьому
випадку мовленнєві дії спонукають учасників комунікації до виконання інших дій,
наприклад, священником у церкві та парафіянами. Цільове завдання текстів –
установити мовленнєвий контакт або скоротити час.
Дискурсивні типи усного мовлення налаштовані на обговорення питань, що
мають певну проблемну значущість для учасників комунікації. Так, до цієї
категорії можуть бути віднесеними як обговорення проблем політичного життя
між двома друзями, так і двох вболівальників з футболу про хід футбольного
чемпіонату.
Художнє мовлення містить в собі множинність тематичних циклів,
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представленість і монологічної, і діалогічної форм мовлення, як правило, воно
більшою мірою підготовлене, йому передують первинні письмові тексти.
Наукову сферу мовлення складає однорідність тематичного фактора. Воно
розраховане на велику групу слухачів, виконує інформативну функцію,
в основному має монологічний характер.
Публіцистичне та загально-політичне мовлення включають в себе
множинність тематичних циклів, виконують чотири функції – інформативну,
впливову, естетичну і функцію повідомлення. Воно є певною мірою
монологічним, розрахованим на велику аудиторію слухачів [1, с. 249-250].
За теорією Дж. Серла [6], функції мовлення виконують констативи, в
яких повідомляється про певні факти життя: Лекція з теорфонетики відбудеться
у п’ятницю; комісиви, в яких мовець бере на себе обіцянку щось виконати
(договір, клятва, обіцянка, парі тощо): Я прийму участь у конференції;
експресиви, призначені для виразу психічного ставлення мовців до предметів
або ситуації спілкування, за допомогою експресивів мовець висловлює подяку,
вітання до свята, співчуття, вибачення тощо: Вибачте мені, будь ласка, за
втручання у розмову; декларативи, що слугують мовцю з відповідним
соціальним рівнем оголосити про зміну статусу певної особистості (об‘ява про нове
призначення, шлюб, присвоєння нагороди, імені, початку або закінчення якоїсь
церемонії тощо): Я оголошую перерву. Серед директивів можна виділити ще
інтеррогативи, пов‘язані з запитом про інформацію: До якої сім’ї відносяться
англійська, німецька, іспанська та французька мови?
Усне мовлення може бути прямим і непрямим. Так, інтеррогативи можуть
узяти на себе функцію прохання в певних комунікативних ситуаціях (один із видів
директивів): Чи не можна перенести засідання Вченої ради на пізніший термін?
Неважко помітити, що три ілокутивних класа Дж. Серля повторюють
функції мовного знака в моделі К. Бюлера: репрезентативи = функція
представлення, експресиви = функція вираження, директиви = апелятивна
функція [2].
К. Брінкер [9] виділяє наступні основні функції усного тексту:
1) інформативну;
2) апелятивну;
3) функцію прийняття на себе обов‘язків;
4) декларативну;
5) контактну.
Дослідження особливостей реалізації усного мовлення з урахуванням
розглянутих комунікативно-прагматичних категорій дозволить всебічно
систематизувати безліч усних текстів, а також сприятиме розробці цілої низки
правил усної комунікації – це ті основні завдання, рішення яких уможливить
більш успішне опрацювання теоретичних та прикладних аспектів вивчення усного
тексту, крім того допоможе встановити істинні відношення між семантикою,
прагматикою, просодикою, сегментною фонетикою та фонологією усної
комунікації.
Успіх виступу – це такий результат, коли майже весь матеріал,
підготовлений риторами, може залишитися в головах слухачів.
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Отже, мистецтво комунікації як науки – це, в першу чергу, не лише уміння
говорити ясно, чітко, доступно, обов´язково з урахуванням аудиторії слухачів, а
також комунікативно-прагматичних ситуацій, не забуваючи про просторовочасові умови спілкування та їх тривалість і функції мовленнєвих дій, але й уміння
слухати і бути почутим. А щоб бути почутим, треба зробити інформацію такою,
щоб те, про що ви будете говорити, було важливим не тільки для вас, але й для
вимог слухачів, для чого треба враховувати не лише мотивацію і рівень підготовки
адресата, але й спонукати його до певних дій. І якщо промовець цього досягне –
можна впевнено стверджувати , що такий ритор має якості талановитого лідера.
Хотілося б підкреслити, що головним для такого промовця є не стільки слова і
зміст промови, скільки емоції, які він вкладає у свій промові, і вміння викликати у
слухачів адекватні емоції, тому зі впевненістю можна стверджувати, що риторика
як мистецтво близька до акторської майстерності, вона вивчає міміку, жести,
навчає володіти голосом і почуттями. Емоція повинна бути сильною, яскравою,
вона повинна охопити всіх присутніх. Тому, коли ви плануєте свій виступ,
обов´язково думайте про те, яку емоцію може викликати той чи інший факт.
Психолог Альберт Міграбян дійшов у результаті чисельних досліджень висновку,
що в кожній промові лише 7% інформації передають слова, 38% –
тональність мовлення, 55% – жести і міміка. Якщо ви чуєте лише слова, ви,
можна сказати не чуєте нічого. Можете собі уявити важливість невербальної
комунікації. Коли люди сидять і слухають вашу промову, а ви раптом звертаєтесь
до них усіх, дивлячись їм усім у вічі, це викликає в них якусь загальну емоцію.
Пам´ятайте – кожна людина прагне бути в індивідуальному контакті.
Професіонали вміють чудово спілкуватися із усім залом і з кожним глядачем
окремо. Навіть якщо світло сліпить очі, і ви не бачите облич, треба хитати
головою, посміхатися, повертатися вліво-вправо, «ловити» очима всю аудиторію, і
тоді ви лідер, переможець. Не треба боятися очей. Вони вас підтримають.
Спробуйте знайти в аудиторії очі, які на вас дивляться тепло і з симпатією.
Звертайтеся до таких людей найчастіше. Але гарний оратор тримає очима всю
аудиторію слухачів, він устигає подивитися і на останні ряди, і взяти до уваги тих,
хто сидить поряд. Інакше ви загубите аудиторію, як і у випадку, коли вчепилися в
текст свого виступу. Відривайтеся від нього, перекажіть основну думку, або
прокоментуйте те, про що вже йшлося – це надає впевненості. Треба гарно
одягатися, пристойно і гідно. Думаю, вам відомі ознаки впевненого стилю
поведінки. Впевнений оратор – це той, хто знає, що він потрібний даній аудиторії,
тому що він володіє знаннями і інформацією, яка може бути корисною для
присутніх.
Аудиторія слухачів – це не аморфна маса для сприйняття вашої доповіді.
Будь-яке зібрання – це сукупність різних за темпераментом, ступенем підготовки і
віком людей. Надзвичайно важливо встановити з ними прихильність до змісту
промови, але якщо ви виходите на трибуну і читаєте написане на папірці, контакту
не досягнете, а ефективність виступу буде досить низькою.
Цінуйте час слухача. Будь-який виступ – це трата не тільки вашого часу, а й
тих, хто прийшов послухати оратора. Відчувати час – найважливіша якість
промовця, вона пов´язана з його умінням відчувати ситуацію і аудиторію. Треба
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під час виступу не тільки думати про те Що сказати, але й Як. Спробуйте знайти
свій стиль виступу, звернувши увагу на такі параметри мовлення, як тембр голосу,
нормативна вимову/вимовляння, паузацію, мелодійний контур, наголос тощо.
Говорити треба на видиху, дихати при цьому пропонується діафрагмою, а не
горлом, а вдихати повітря носом, а не ротом, запобігаючи таким чином
надлишкових шумів, які дратують слухача.
Голос необхідно весь час тренувати, робити його низьким, рівним і
комфортним, для чого можна часто співати, особливо ефективним виявляється
при цьому караоке, вимовляти говірки, слухати записи свого говоріння,
звертаючи увагу на грамотне володіння усіма компонентами інтонації, від
використання якої можна значно посилити враження від промови.
Особливу увагу треба приділити використанню пауз. Пауза має різне
значення. Це блискучий інструмент, роль якого важко переоцінити. Завдання
гарного оратора – залучити слухачів у процес обмірковування нових слів, понять,
думок, емоцій. Пауза – це спосіб домогтися повної уваги аудиторії без будь-якого
заклику. Пауза – це роздуми з приводу того, про що вже йшлося, пауза – це
відповідь на запитання, пауза – це запрошення до співробітництва. Роль паузи в
будь-якому виступі величезна, але її роль різна для різних комунікативнопрагматичних ситуацій. Блискучим прикладом використання пауз під час
декламації віршів О.С. Пушкіна можна назвати виконання неперевершеного
актора нашої сучасності Інокентія Смоктуновського. Завершити цей твір хотілося
б словами У. Шекспіра
«Де мало слів,
там більшої ваги
вони за змістом набувають» (переклад мій О.С.) .
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НАДПИСЪТ ВЪРХУ ЗЛАТНИЯ ПРЪСТЕН ОТ ЕЗЕРОВО –
НАЙ-СТАРИЯТ ЗАПАЗЕН ТЕКСТ НА ДРЕВНЕБЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Някои досегашни прочити на надписа
За въпросния пръстен се съобщава, че е намерен през 1912 година в
местността Пържинака на село Езерово, Първомайско, от двама местни селяни.
През 1913 година археологът Богдан Филов прави научно съобщение за пръстена,
като го датира с V век преди Христа. След това с разшифроването на надписа
върху този пръстен са се занимавали както световно известни западноевропейски,
румънски и наши езиковеди, сред които такива корифеи като Паул Кречмер,
Алберт Блументал, Василе Първан, акад. Димитър Дечев, академик Владимир
Георгиев и др., така и по-малко известни автори. Досега са направени над 20
опита за разшифровка, като една с една не си приличат.
Мене надписът върху пръстена ме заинтересува, защото това е едва ли не
единственият
съхранен цялостен текст на «тракийски» език. Правилното
разчитане на текста е затруднено заради това, че букворедът не е разделен с
интервали на отделни думи.
Веднага ще отбележа, че не съм съгласен с напълно с нито един от досега
направените прочити на надписа. Западноевропейците, румънецът Василе
Първан, и нашият академик Димитър Дечев са претърпели пълно фиаско поради
простата причина, че са имали предварителната нагласа този надпис да е бил на
«тракийски» език – според тях макар и индоевропейски, но мъртъв, забравен
език, който не прилича на нито един от съвременните езици – което се оказа
невярно.
Единственото заслужаващо отбелязване постижение на Дечев, отразено
още в първата му публикация по темата, е откритието му, че думата ΝΕΡΕΝΕΑ от
надписа етимологично възхожда към индоевропейския корен ner-, «мъж», имащ
съответствие в италианското име Nerioeni и в думите от оскския и албанския
езици «ner», означаващи «мъж» – което по-късно позволи на акад. Владимир
Георгиев да стигне до извода, че всъщност ΝΕΡΕΝΕΑ може да не е лично име, а
да е нарицателно за «жена, съпруга». От западноевропейските учени
единственото заслужаващо внимание постижение е на лингвиста Олсен, който
пръв съединява последната издълбана върху диска на пръстена буква – Ζ, с
четирите букви, изрязани (поради недостиг на място на диска) вече върху
периферията на диска – ΗΛΤΑ, – в една дума – ΗΛΤΑ (ЖЪЛТА), и я изтълкува
като означаваща «злато». На Олсен обаче не му е хрумнало, че дори и да означава
«злато» (в действителност според мен тя означава «жълта»; впрочем думите
«злато» и «жълта» етимологично са свързани, или иначе казано, имат един и същ
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произход), тази дума не може да бъде дума от друг освен от славянски език.
Първият пробив в правилната посока е направен от изтъкнатия български
езиковед Владимир Георгиев, който е съзрял в текста най-малко две думички от
съвременния български език: личното местоимение «аз» и предлога «до».
Още по-голям напредък е постигнат от инженер Емил Живков. Опирайки се
на първоначалния прочит на акад. Владимир Георгиев, той правилно разчита още
пет съвременни български думички от надписа: 1.притежателно местоимение
«ти» 2. Съюзът «а» 2.косвена падежна форма «мен» на личното местоимение
«аз» 3.личното местоимение «ти» и 4. глагола «лежи».
Но главната заслуга на инженер Емил Живков е в това, че той пръв
смело на всеослушание определи езика на надписа като български.
Разбира се, тази смелост му костваше пълно игнориране на прочита му от страна
на специалистите; впрочем те без това едва ли щяха да обърнат внимание на
неговия опит за разчитане на «тракийския» надпис. Длъжен съм да отбележа
обаче, че лично на мен ми направи голямо впечатление резултатът от усилията на
инженер Емил Живков, което ме накара да се замисля сериозно върху този текст.
Прочитът на Емил Живков е следният:
ROLISTENE - AS - NERENEA - TI - LTEA - NHSKO - A - RAZEA - DO MEAN - TI - LEZU - PTAMIHERAZHLTA
Същото с кирилица:
Ролистене, аз Неренеа ти, лтея ниско, а разеа до мен ти лежи,
Тълкуване на инж. Емил Живков: Ролистене, аз, твоята Неренеа,
тлея тук долу, а сразен до мен ти лежи(ш)
Моят прочит на надписа от Езерово
Преди да представя на вниманието на читателите моя прочит на текста на
надписа, искам да обърна внимание на една дребна, но съществена подробност от
надписа, която може да бъде забелязана с невъоръжено око при някои от
снимките на пръстена. Представям една такава снимка:

Фиг. 1. Основната част
на надписа, издълбана
върху диска (печатката)
на пръстена
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Фиг. 2. Краят на текста, и на думата
ΗΛΣΑ (ЖЪЛТА) – ΗΛΣΑ, който е издълбан върху периферията
на диска
Ако се вгледаме по-внимателно в текста върху пръстена, ще забележим, че
последната буква в третия ред не е буква А, както е прието да се счита, а по-скоро е
Δ – «делта», тъй като напречната чертица, съединяващата двете наклонени
вертикални, се намира най-отдолу и съединява краищата на наклонените, а не ги
пресича, по средата, както би трябвало да бъде, ако това беше А (сравни
останалите букви А в същия надпис, присъстващи във всеки ред на надписа).
По такъв начин, надписът изглежда така:
ΡOΛΙΣΕΝΕΑΝΕΡΕΝΕΑΣΙΛΣΕΑΝΗΚΟΔΡΑ ΕΑΔΟΜΕΑΝΣΙΛΕ
ΤΠΣΑΜΙΗΕΡΑ ΗΛΣΑ
Разделям надписа на думи по следния начин:
ΡOΛΙΣΕΝΕ Α ΝΕΡΕΝΕΑ ΣΙ ΛΣΕΑ ΝΗΚΟ ΔΡΑ Ε Α ΔΟ ΜΕΑΝ Σ
ΙΛΕ Τ Π ΣΑΜ ΙΗΕΡΑ ΗΛΣΑ
Необходими предварителни забележки:
1. Буквата
в надписа досега всички тълкуваха като Ζ («зета»). Според мен
това е невярно, тъй като графичното изображение
няма нищо общо със Ζ, а е
знак за някакъв друг звук. Напълно е логично да се предположи, че буквеният
знак
всъщност е буква за звук Ж. Като изхождаме от факта, че тъй наречената
гръцка азбука всъщност не е създавана за гръцкия език, а за езика на Пелазгите (=
Пелагрите, Пелгерите, Българите), имаме основание да мислим, че в тази азбука е
имало буква за звук Ж; тази буква гърците, които са взели азбуката от Пелазгите,
са премахнали, тъй като в гръцкия език звук Ж няма, съответно няма нужда и от
буква за него. В анализирания надпис обаче текстът е написан на български език,
съответно е използвана изконната буква за звук Ж.
2. Буквата Н в старогръцкия език е служела за обозначаване на гласен звук
Ъ, а в много случаи и на неударен гласен звук А. Близко е до ума, че и в
древнобългарския език, на който е написан анализирания текст, тази буква е
имала същото значение: в думата НЕРА тя обозначава неударен звук А, съответно
думата ще е била АЕРА, аера, която дума е съхранена в старобългарския език във
вид на аеръ (въздух), а в съвременните български диалекти тя е съхранена във
формата «яра» (въздух, мараня и др.)
3. В «гръцката» – а всъщност пеласгийската азбука липсва отделна буква за
тъй нареченото двойно (широко) Е – чиято звукова стойност, между другото, и в
съвременния румънски език, подобно на коментирания надпис, се обозначава със
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звукосъчетание ЕА). В по-късно създадената кирилица същата звукова стойност
до ХХ век е обозначавана с буквата «ят» – ѣ, а в съвременния български и руски
езици с буква Я, сиреч ЕА=Я,
Като се вземат предвид:
а) обикновената практика на изпускане (синкопа, елизия) на неударени
гласни между съгласните в старата писменост, а и в говоримата реч;
б) сливането на съседни еднакви или подобни гласни или съгласни звукове
(включително и краесловния в предходната дума и началния в следходната) в
един, когато се срещат един до друг в изречението (тъй наречената междусловна
фонетика - фонетични закономерности на говоримата реч), сиреч в такива
позиции
А<АА,
в
случая
ТА<ТАА<ТАЯ;
съответно
НЪСКОДРАЗЕ<НЪСКАОДРАЗЕ<НЪСКА
О
ДРАЖЕ,
вариант:
НЪСКОДРАЗЕ<НЪСКАОДДРАЗЕА<НЪСКА ОТ ДРАЖЕ,
тогава в единия вариант надписът на кирилица би изглеждал по следния
начин:
Ролистене, ас, нереня ти, летя нъск(а)1 о драже, а до меан ти лежи
(=легни) по та(а) ми ъера<аера>яра жълта,
а във втория вариант:
Ролистене! Аз, нереня ти, летя нъск(а) о(т) драже, а до меан ти
лежи(=легни) по та(я) ми ъера<аера>яра жълта
Тълкуване на надписа:
ΡOΛΙΣΕΝΕ
Ролистен е лично име мъжко. Жената на Ролистен ще е поръчала надписа,
и текстът започва с обръщение към него: Ролистене! Името, според акад.
Владимир Георгиев (вж. цитата на Георгиев по-горе), а също и акад. Димитър
Дечев, и др. лингвисти, е двуосновно (впрочем не е изключено и да са две имена:
Роли Стен, тоест Стен Ролев, или обратното – Рольо Стенев), от него лесно се
отделя съставката –стен, ср. имена на «Траките»: Анти-стен, Демо-стен,
съответно Роли-стен (Дечев и Георгиев дават още примери с тракийски имена
Роли-гера и Стене-корта). Антистен Фригиецът е ученик на Сократ, и е
основател на философската школа на киниците. Демостен Тракът според
Свидас е граматик, ср. (в превод на български): Демостен Тракът, който
написа коментар към Илиада…
Изглежда съставката -стен има тракийски произход (щом като се съдържа
в личните имена на Траки и Фриги (Фръги, също тракийско племе); според мен тя
възхожда към племенното име на Траките асти. Че едно племенно име може да
стане и лично име, е съвсем естествено – всъщност според мен именно такъв е
произходът на най-старите лични имена. Когато представител или
представителка на едно племе по някаква причина се озовава сред представители
на друго племе или на други племена и народи, съвсем естествено е да го
(респективно да я) наричат по името на племето, от което произхожда. Например,
Херодот съобщава, че най-разпространени имена на роби в Атина са били Дака и
1

В скобите са сложени буквите за «изпуснатите», «съкратените», непроизнесените,
звукове.
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Гета (Дакът, Гетът – дака и гета са всъщност говорими форми на членуваното
дак, респективно гет). Името Стен ще се е образувало от етнонима асти (ед. ч.
м.р. астий (ср. «тракийско» лично име Астий); ж.р. аста, (ср. бълг. женски
имена Аста, Аставка и Астя) с добавяне на наставката -ан: асти -астиани, по
модела аси – асиани (жители на Азия, или Асия – ср. бълг. имена Асиян, Асияна,
Асянка, Асян – XV, а защо не и Асен!, а също и фамилните имена Азианов Азянов
и др.), ср. Стефан Византийски (в превод на български): : «Също са наричани и
асийци, асиади. Както ги нарича Страбон в книга десета – асиани. … Женски
род: асиана. Има и град такъв, Асиана, в Елида. Наричани са също и асиеи».
Наставката -ан според немския лингвист Август Фик не е гръцка (съгласен съм с
него и ще добавя само, че тя е «тракийска», тоест българска, ср. дебел – дебелан,
мързел – мързелан и др., което е едно допълнително основание да се смята името
за тракийско – НТ). От племенното име астиан (вариант: остиан) ще се е
образувало лично име Астиан, Остиан (взаимозамяна на А с О по аналогия:
тракийски град Астак=Остак, ср. българомакедонско фамилно име Астаков, а
също и Астахов) - ср. бълг. фамилни имена Астанидов, Остенов; след изпадане
на началния неударен гласен (ср. племенно име амарди=марди, трак. лично име
Амадок=Мадок=Медок и др.) се образува името Стиан >Стеан>Стян (бълг.
имена Стянко - XII век, Стянов), и Стен (ср. бълг. имена Стен, Стена, Стено
XVI, Стеномир, Стенчо 4/1924).
Относно първата част на името (или първото по ред от двете имена) – Роли,
то също има многобройни «тракийски» и съвременни български съответствия.
Според изтъкнатия немски траколог Паул Кречмер тракийското лично
име Роле произхожда от името Ороле (име на тракийски владетел, който е
дядо по мъжка линия на известния историк Тукидид, а също и име на цар на
даките), което пък име има същия корен както и «орел», ср. (цитирам по D.
Detschew, Die thrakische Sprachresten, Wien 1957): (в превод на български: «Според
WT. Thr. II 2, 29 (той извежда от личното име Роле) и Кречмер, Einl. 214 и
221, Олор и Ороле идва от гръцк. орнис, готск. ara, старобълг. орълъ
"орел" …»
Български съответствия на това име са следните: Рола, Роле, Ролев,
Роленски, Ролина 2/1953, Ролиян, Ролка, Роло XVI, Ролчев, Ролчо, Рольо, Роля
и др.
Α – ас е говоримата форма на личното местоимение аз, както го твърди и
академик Владимир Георгиев, вж цитата по-горе.
ΝΕΡΕΝΕΑ ΣΙ – нереня ти ще е означавало «жена ти» – вж. тълкуването
на академик Вл. Георгиев по-горе. Думата «нер» в албанския език означава
«мъж»; също така и във фригийския (=тракийския) «анар» означава «мъж»; в
българския език същият корен се съдържа в думата «нерез», което означава
мъжкото на свинята.
Съответно «нереня», или «нериня», «нерина» означава «жена», «съпруга»,
«булка», «невяста», вж. също и българските женски лични имена Нерина,
Неранца и др. Че в случая става дума за нарицателно, а не за лично име, се
потвърждава от дателната форма на личното местоимение , употребявана в случая
след нарицателното име във функцията на притежателното местоимение: «ти»,
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което (както и останалите дателни кратки падежни форми на личните
местоимения) се слага в българския език след нечленувани нарицателни само ако
те означават близки роднини: майка ти, жена ти, баща ти, сестра ти и др.,
но не и след собствени имена – Мария ти, Невена ти и др. Близко е до ума, че в
стария ни език думата «нер» или «неро» е означавала «мъж», «съпруг», вж.
българските лични имена Неро, Нерьо и др., а думата «нереня» или «нериня» –
«жена», «съпруга» и др.
ΛΣΕΑ ΝΗΚΟ ΔΡΑ Ε – летя нъск(а) о драже<летя нъска о драже =
летя днеска, о драги!
ΛΣΕΑ – летя Глаголната форма летя в надписа е отбелязана в следния
вид: ЛТЕА. В случая имаме синкопа (изпускане) на Е в неударено положение
между две съгласни, правилната форма би трябвало да е ЛЕТЕА. Съчетанието ЕА в
краесловието е опит да се обозначи звуковата стойност, която днес отбелязваме с
буквата Я – тъй като в азбуката, която се използва за надписа, отделна буква за
такава звукова стойност липсва. В днешния румънски език тази звукова стойност
също се обозначава с буквосъчетанието ЕА: например наименованието на рибата
мряна на румънски звучи точно така, както в българския, но се обозначава по
следния начин: mreana. И така, след като възстановим изпадналия неударен
гласен между съгласните Л и Т, и обозначим ЕА с буквата Я, получаваме от
ЛТЕА > ЛЕТЯ.
ΝΗΚΟ – нъск(а) – «днеска», говоримо «неска». Изконният гласен в
думата "днеска" не е Е, а е Ь (отбелязван с ер малък, вж. стблг. дньсь, който се
среща в старобългарските ръкописи (Зогр., Мар., Асем., Син.тр., Син. Пс., Супр.) и
във «втвърдения» му вид: днъсьнь. От днъска след изпадането на звук Д пред Н,
което е характерно и за днешната българска говорима реч, ср. разговорн. ено вм.
едно; нес, неска вм. днес, днеска и др., получаваме нъска. Последният неударен
гласен А (от «нъска») ще се е слял със следходния гласен О от обръщението О
драже!, или със следходния начален гласен от предлога «от». Съгласният от този
предлог пък пред следходния начален Д от «драже» се озвучава в Д (регресивна
асимилация на беззвучен пред звучен, след което двата звука Д се сливат в един, и
от словосъчетанието «от драже» получаваме одраже.
Трансформацията
е
следната:
нъска
от
драже
<нъскаотдраже>нъскооддраже>нъск(а) о драже. И двата варианта: «О
драже!» и «от драже» са напълно възможни и се вписват в целия контекст на
изречението.
Ο ΔΡΑ Ε – о драже
Според мен в случая става дума за старинна звателна форма на
съществителното «драги» – «драже!». Формата е съхранена в съвременното
българско лично име Драже, като последното е замръзнала звателна форма от
Драго, ср. Как те викат? – Драже (Петре, Коле, Митре и др.)
Вариант: ΛΣΕΑ ΝΗΚΟΔΡΑ Ε – летя нъскодраже<летя нъско от
драже = «летя днес от радост». Изразът «летя от радост, летя от щастие»
съществува и в съвременния български език.
Думата драго в някои диалекти и досега означава «радост» вж. Български
етимологичен речник, София, 2007, т. Θ, Α-З. Формата драже е от «драго» по
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модела «друг – друже» (закономерно звуково редуване на Г/Ж пред
предноезичен гласен, закономерност, наречената втора палатализация на
задноезичните, вж. също примерите благо-блажен, лягам/лежа и др.) вж. също
и формите в българските говори с корена «драг-»: дражък, вдража се, додражее
ми, отдражее ми и др., в сръбските говори драгиня=дражиня (скъпа), «дражити
се» (да се любиш) и др.
Α ΔΟ ΜΕΑΝ ΣΙ ΛΕ Τ – а до меан ти лежи (=легни), или А до мен ти
леж!
а е съюз, както и в съвременния български език
до е предлог до, както и в съвременния български език: до мене, до тебе,
вж. също и цитата от акад. Владимир Георгиев по-горе.
меан В текста на надписа тази форма всъщност обозначава местоимението
мен. Вероятно става дума за отворено (широко) Е, което в старобългарския език се
е обозначавало с буквата «ят»: ѣ, а в текста на надписа се обозначава с ЕА, тъй
като в тази азбука липсва отделен знак за съответната звукова стойност.
ΛΕ Τ – лежи Повелителна форма лежи! леж!, вместо легни! по модела
беж! бежи! вместо бягай! То ест: «легни до мене!»
Π ΣΑ ΜΙ ΗΕΡΑ ΗΛΣΑ – п(о) та(а) ми яра жълта
Π – п(о) Предлог по, същия, както и съвременния български предлог по. В
текста е обозначен само с буквата П, тъй като неудареният гласен О, намиращ се
неударена в позиция между два съгласни звука: началния звук П на предлога по и
началния звук Т на следващата дума та, е изпаднал. Изпускането на неударени
гласни между две съгласни е често срещано и закономерно явление както в
старата писмена практика, така и в днешната говоримата реч.
ΣΑ – та(а) Формата на показателното местоимение «та» в текста е резултат
от сливане на две гласни «таа»(тази), което пък иде от «тая». Явлението е
характерно за живата говорима реч, включително и съвременната българска
говорима реч, ср. разговорн. таа жена вм. тая жена.
ΜΙ – ми – дателен падеж на личното местоимение «аз», употребено във
функцията на притежателното местоимение «моя». В съчетание с та<таа<тая ми
означава «тази моя» – израз, характерен за народната реч.
ΗΕΡΑ – ъера = аера>яра. Както вече отбелязах по-горе, буквата Н –
«ъта», която обикновено е служела за означаване на звукова стойност, подобна на
тази, отбелязвана в днешния български език с буквата Ъ, често е служела за
означаване и на неударен звук А, (който впрочем и в днешния българския
говорим език в неударена позиция има същата звукова стойност, както и
неударения Ъ). Съчетанието ъе, или ае е опит да се обозначи същата звукова
стойност, каквато в съвременния български език се обозначава с буквата Я (такава
практика е съществувала в латинския език): съответно живото произношение ще е
било ЯРА. Думата «яра» според Найден Геров в българския език означава: 1)
«червена светлина, что ся вижда на небето в облаците, кога има пожар и 2)
видимо треперене на въздуха, кога има голяма горещина, а според Българския
тълковен речник може да означава и просто «въздух» вж. също и
старобългарското аеръ – «въздух». По този начин изразът «по тая ми яра жълта»
би могло да означава «по тази горещина, когато въздухът е напълнен със слънчева
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(жълта) светлина».
ΗΛΣΑ – жълта Както беше посочено по-горе, думата ЖЪЛТА е написана
разделено – първата буква
(Ж) при основния текст, а ΗΛΤΑ (ЪЛТА) по
периферията на диска на пръстена, тъй като не е достигнало място. За пръв път
и ΗΛΤΑ са обединени в една дума от лингвиста Олсен, който тълкува погрешно
тълкува тази дума като «злато».
И така, прочетен и изтълкуван на съвременен български език, текстът върху
златния пръстен от Езерово е любовно послание от жена към любимия съпруг,
което гласи:
ΡOΛΙΣΕΝΕ Α ΝΕΡΕΝΕΑ ΣΙ ΛΣΕΑ ΝΗΚΟ ΔΡΑ Ε Α ΔΟ ΜΕΑΝ ΣΙ ΛΕ
Τ Π ΣΑ ΜΙ ΗΕΡΑ ΗΛΣΑ
или на кирилица:
РОЛИСТЕНЕ АС НЕРЕНЕА ТИ ЛТЕА НЪСКО ДРАЖЕ А ДО МЕАН
ТИ ЛЕЖИ П ТА МИ ЪЕРА ЖЪЛТА
Претълкувано на съвременен български език:
Ролистене! Аз, жена ти, летя днес от радост/радостна (към
теб) – вариант: летя, днес, о драги (към теб), а ти легни до мен, по
(време на) тази жълта мараня/в този слънчев = жълт ден.
По такъв начин, надписът от Езерово се състои от 18 български
думи, от които само една думичка – нереня, не се е съхранила в
съвременния български език и се възстановява чрез историко-лингвистичен
анализ. Същевременно в граматическо отношение текстът е напълно идентичен
със съвременния български език.
1. Glotta, VII, 2/3, Goettingen, 1916
2. Pokorny J. Indogermanische etymologisches Wörterbuch,
3. Theophylacti Simocattae Historiae, VI, 6, p. 233; Stutgardiae 1972
4. Владимир Георгиев «Траките и техният език», София, 1977
5. Раковски Г. С. Ключъ българскаго языка, Одеса, 1880 г.
6. Цани Гинчев, Избрани произведения в два тома, София, 1986, т. II
7. Державин Н.С. Древние фракийцы и славяне, Известия Академии наук
Союза ССР, Москва 1944, т. III, вып. 2-3
Тетяна Цуркану
аспірантка
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
tatjanazurkanu@gmail.com
ПОЕЗІЯ ХРИСТО БОТЕВА
У ПЕРЕКЛАДАХ ДМИТРА ПАВЛИЧКА
«Його життя – це блискавка, якою освітилася болгарська земля наприкінці
темної ночі свого п‘ятисотлітнього поневолення». Саме так характеризує
видатного болгарського поета Христо Ботева український перекладач Дмитро
Павличко [3, c. 18].
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Сину вчителя та співачки народних пісень на долі було написано стати
«гордістю болгарської нації, виразом її духовних сил, прапором її героїчного
благородства, речником її єднання з усіма народами світу» [3, c. 19].
Христо Ботев народився 6 січня 1848 р. в болгарському містечку Калофер. У
ті далекі часи Болгарія знаходилася під турецьким ярмом і цей факт став
основоположним для формування світогляду юного поета, який восени 1863 року
вступив на навчання до Другої Одеської гімназії. Саме тут він починає
захоплюватися революційно-демократичним рухом у Російській імперії та писати
свої перші вірші. Після гімназії Ботев продовжує свої навчання у Новоросійському
університеті Одеси, закінчивши який, у 1866 році потрапляє вчителем до села
Задунаївка Арцизського району. Так починається зв'язок болгарського
революціонера з сучасною українською Бессарабією. У 1867 році Ботев
повертається до рідного міста, проте з 1869 по 1871 проживає то в Ізмаїлі, то в
Болграді. В цей період за його ініціативи починається видаватися місцева газета
болгарською мовою під назвою «Ялпух». Окрім того, Христо Ботев пише шкільні
підручники «Начальна граматика з вивчення болгарської мови» та «Болгарська
мова», адже він вчителює в Ізмаїльській болгарській школі, яка знаходилася у
будівлі сучасного політехнічного ліцею [2, c. 35].
У 1875 році Ботев закликає болгар до народної революції і наступного року
спалахує повстання, яке стало одним із найкрупніших серед болгар проти
турецького поневолення. Молодий Ботев організовує повстанську акцію. Ось як
описує це Дмитро Павличко: «30 травня 1876 р. воїни Ботева – понад 200 чолів –
під виглядом пасажирів сіли з різних румунських пристаней на австрійський
пароплав «Радецький» і змусили капітана перевезти їх на болгарський берег
Дунаю біля села Козлодуй. Дні і ночі важких переходів і боїв з частинами
регулярної турецької армії та з оскаженілими башибузуками… Керований Ботевим
загін успішно пробивався в глибину Болгарії і фактично вигравав короткочасні
сутички з ворогом. Але 2 червня, надвечір, коли вже стихла стрілянина на схилі
гори Камари в Старій Планіні, Ботев піднявся на камінь, щоб оглянути ворожі
позиції, і несподівано був пронизаний підступною кулею. Свою смерть він
передчував і оспівав як благословенне призначення долі» [3, с. 18-19]. Йому було
усього 28 років. Через два роки після цього повстання Болгарія отримала омріяну
незалежність, а Христо Ботев став загальнонаціональним героєм. До літературної
спадщини поета входить трохи більше, ніж 20 віршів. Проте, це саме той випадок,
у якому кажуть не про кількість, а про якість. Павличко пише, що «…його
поетична творчість, могутня в дії та ідейно-мистецькому значенні, не спів мірна з
кількісним своїм виявом: двадцять віршів Ботева – найяскравіший приклад того,
що в літературі тільки якість береться до уваги історією» [3, с. 18].
Усі вірші болгарського поета – автобіографічні і від того вони ще цінніше.
«В поезії Ботева сходяться й перехрещуються найголовніші лінії любові людської:
любов до матері, до родини, до коханої, до батьківщини, до свого народу, до його
історії і, нарешті, до майбутності, – в кожному з цих почувань живе любов до
людини вільної, і в кожної його любові є тінь – гнівна зневага до раба» [3, с. 19].
Одним із перших віршів, написаних болгарським генієм, став «До матері»
(1867). Емоційна поезія адресована найважливішій людині та відображує мрію
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автора до повноцінного та наповненого сенсом життя, і в той же самий час –
відчуттям неминучої загибелі. «Баща и сестра и братя мили/аз да прегърна искам
без злоба,/пък тогаз нека измръзнат жили,/пък тогаз нека изгния в гроба!» [1], що
в україномовному перекладі Дмитра Павличка звучить як «Я пригорнув би ще
браття миле,/ старого батька, сестру кохану,/ тоді хай стужа зморозить жили, /тоді
хай тліном у гробі стану!» [3, c. 20]. Саме такими словами і закінчується цей вірш.
Відзначимо точність перекладу українського митця, який сумів максимально
точно та майже дослівно передати емоціональний настрій головного героя віршу.
До речі, сам Дмитро Васильович вказує, що «українські переклади поезій Ботева
мають свою історію. Першим їх інтерпретатором був Павло Грабовський. У збірці
«З чужого поля» (1895) вміщено три вірші Ботева; вони, переспівані вільно й
майстерно, були все-таки більше творами українського, ніж болгарського автора.
Перекласти знаменитого болгарина мав намір Іван Франко. В листі до П.Тодорова
за 10 грудня 1903 р. він пише, що «хотів би згодом перекласти цілого Ботева і
видати його». Цей намір не здійснився, але в ньому ми бачимо знак потреби
якнайширшого засвоювання нашою культурою літературної спадщини вождя
болгарського визвольного руху – закличний і заповітний знак Івана Франка» [3,
c. 20]. Як справжній послідовник Івана Франка, Дмитро Павличко також звертає
свою увагу на творчість Христо Ботева. І, чесно кажучи, найбільш успішно, ніж
його колеги-попередники. Про те, чому перекладач вирішив звернутися до
творчості болгарського поета, він пише: «Твори Христо Ботева я перекладав у
тяжкий для мене особисто час, коли наді мною як над головним редактором
«Всесвіту» збиралися чорні хмари і блискавки вже світили у моїх вікнах. Мій
Христо Ботев уявлявся мені як воїн УПА. Перекладаючи його твори, я знову
пережив свою молодість, я бачив смерть героя балади Хаджі Димитра не в горах
Балкан, а в Карпатах, бо саме так воювали і так помирали мої земляки за Україну.
Якимось дивним чином мій настрій передавався не тільки моєму перекладу, а й
читанню того перекладу в Болгарії перед великими аудиторіями. Болгари,
здається, відчували, що йшлося не тільки про повстанців болгарських, а й про
українських, бо могутніми оваціями відповідали мені, ніби це я розповідав їм про
боротьбу, яку ще треба звершити і їм, болгарам, і нам, українцям, щоб домогтися
своєї справжньої свободи»[3, c. 7-8].
Як бачимо, саме схожість історій двох сусідніх народів, які багато століть
перебували під іноземним гнітом, і стала тим мотивуючим фактором для
видатного українського митця, який спонукав звернутися до творчості
національного болгарського героя. Поезію свого «брата за духом» Павличко
характеризує наступним чином: «У Ботева нема вишуканої метафоричності, котра
(якщо поет переоцінює форму0 може привести до того, що слово втрачає зміст,
свою природну здатність утворювати логічні зв‘язки з іншими словами. У Ботевапоета все просто, як у народній пісні, з якої він і виростає, – водночас у його
образній простоті панує різка індивідуальна неповторність» [3, c. 19].
Саме покликанням до боротьби за незалежність молодий болгарський
революціонер нагадав українському митцю українського борця, відомого на увесь
світ Кобзаря, Тараса Шевченка. «Засудження духовної ницості, безоглядне
викриття релігійного дурману, протест проти влади багатства, клич до революції –
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ось що таке поезія Ботева. Все це разюче нагадує поезію Шевченка (хоча згадки
про українського поета в текстах великого болгарина не знайдено) [3, c. 19].
Як бачимо, творчість болгарського поета дуже близька українському митцю,
діяльність якого аж зовсім не обмежується суто перекладацькою справою. Із
впевненістю можна сказати, що Дмитро Павличко розуміє Христо Ботева на рівні
«поет – поета», саме тому його переклади поезій Ботева – точні, влучні та
наповнені тим ідейним сенсом, який хотів донести до читачів сам автор оригіналу.
1. Ботев
Христо.
Майце
си.
https://www.stihi.ru/2012/11/16/4090%C2%A0
2. Волков Е. Христо Ботев / Е. Волков. София, 2009. 316 с.
3. Павличко Д. Твори. Т.6. Переклади. К.:Основи, 2010. 430 с.

URL:

Олена Четверікова
к. філол. н., доцент
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
lena.shardulev@gmail.com
LINGUO-CULTUROLOGICAL ASPECTS OF ENGLISH FOLKLORE
Among the main tasks of the XXI century linguistics is the analysis of aspects,
connected with the interaction of lingual, psychological, linguo- culturological and
ethnic factors that explain functioning and evolution of languages as the embodiment of
cultural people‘s pace. Linguo-culturology uses both linguistic and culturological
methods of investigation. Linguo-culturological analysis presupposes the use of the
investigation area highlighting the treasures of culture embodied in them.
Following the opinion of O. A. Selivanova, it is very important to increase the
interest of linguo-culturology not only to the ethnic side of culture, embodied in
language and speech, but to the reflection of the achievements of world culture, as well
as of other cultures that belong to different epochs and subcultures of various ethnic
groups, presented in language and texts [1, c. 261].
The language of folklore simulates special folk reality. Among the sources of
national character, we may observe: 1) internationally coloured jokes; 2) national
classical literature; 3) folklore as the most reliable of all sources of information about
the national character, since not only heroes, characters, but also plots that represent
the collective creativity of the people are verbally transmitted from generation to
generation; 4) national language [2, c. 44].
Folklore is a form of folk art, the most frequently presented in the oral verbal
form. It reflects collective artistic and creative activity of the people, witnesses for their
life, views, ideals, beliefs and hopes. The traditional forms of folklore include: fairy tales,
folk songs and music, epical legends, limericks, riddles, tongue twisters, ballads and
sayings [3, с. 11-14].
The English folklore is a symbolic key to national cultural treasures, a guide to
depths of ethnic experience, and linguo-culturological practice. It preserves numerous
realities, which reflect different sides of the social life, and forms an important fragment
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of its ethnic conceptual sphere of English culture. The complexity of the analysis of
linguo-cultural informativity, presented in the folk array, can be explained by the
impossibility to directly observe the processes of conceptualization and categorization
the folk-legal notions undergo. Folklore finds its specificity in the reflection of the
artistic imagery realized in the surrounding world. The realities of being are reproduced
by the folk discourse via fixing aesthetic, moral, social and spiritual values, and through
emotional and sensuous expressing of views, needs and beliefs of those, who preserve
traditions. M. F. Alefirenko points out that: "At the initial stage of socialization, culture
is actualized in the form of folk discourses, the main representatives of which are folk
songs, epic poems, proverbs, sayings, and other patterns of language that have absorbed
folk wisdom [4, с. 182].
Linguo-culturological studies of folklore discourse help to uncover different
linguo-cultural features, possessed by the British people, decipher their lingual way of
thinking and semantically describe cultural components of language signs, discover
particular cultural language codes.
The verbal code of a folk poetic discourse is objectivized by the system of lexical,
semantic, grammatical, and stylistic means, explicating the role of a concrete text in the
national cultural space. A group of folk pieces is associated with mystery and
understood as an essential part of the world ethno-linguistic picture.
Cultural information is coded in folklore by means of language. Folklore language
not only captures and stores the samples of culture in its units and concepts: the named
concepts and samples are reproduced in the mentality of nation or in its separate social
groups and are transmitted from generation to generation.
Folk poetic vocabulary not only marks the facts of our reality, but acts as its
essential part, making any sign of a folk text possesses the function of an object in the
material world, due to which it is interpreted both as a symbol, and as an active force.
The semantic contours of the corresponding language units are defined by the
factors, rooted in the phenomenological experience of the bearers of the oral folk
tradition. Complex application of semantic, logic-grammatical, and pragmatic
approaches enables the researcher to define and represent textual figurative universals
of folk dumas as a phenomenon of the linguistic reality corresponding to the signs of a
special worldview type.
In the English folk tales, for example, scientists observe the phenomena of
hyperbolization, poetic phraseology, fixed epithets, contracted forms, tautological
expressions, similes, semantic and syntactic parallelism; names of the sacred, the
language of demonology, dialectisms and proper names, compound words, expressive
word-building patterns and features of morphological, compositional and syntactic
means, and folk poetic images. There exist series of folk English fairy tales? For
example, «English Fairy Tales and More English Fairy Tales» edited by J. Jacobs [5].
A fairy tale serves a certain pragmatic task - verbal magical influence on the
surrounding reality with the aim of changing it. The sacred distinguishes the areas and
the state of being, perceived by consciousness as fundamentally different from ordinary
reality. Some tales are based on biblical sources. They call forth the motives of eternity,
good and evil, follow the plot of some new testament stories.
Folk tales represent a unique object of study, since they are a massive in which
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even oppositional varieties of nomination clash together. The abundance of implications
due to the common folk history, the well-known connotations, symbolic or collective
images - all this turns both a proper name and a common noun into a descriptive unit
that contains both empirically presented and speculative information, often understood
only within the framework of national specificity, information.
Proverbs and sayings are the expressive means actualizing the spiritual tradition
of the English folklore. In such proverbs we can see the reflection of the problematics,
which over the years remains relevant. Proverbs are represented as advice or
instructions, wishes or reprimands. Related to some period of time proverbs and sayings
reflect the norms and standards of the accepted ethics and morality. For example,
British proverbs about friendship (A friend in need is a friend indeed) reflect the ideas
of the British about relations between people, contain instructions on how to relate to
people (run with a pack). They survived through the centuries and are easily inserted in
our modern speech.
One of the latest phenomena of the English folklore is its appliance to
advertisement industry. Companies create transformed ideas of folk fairy tales in order
to affect the addressee emotionally. The advertised products are received magically,
which makes it possible to underline the unique properties. Some advertised themes
start with the words «Once Upon a Time‖. The other advertisement shows two friends a
Bear and a Hair on the Eve of Christmas. Such works not only increase positive feelings
toward a brand, but wake up the historical memory as well.
Some nursery rhymes reflect important historical events that took place in
England. Some of these events were notorious. By analyzing the language means we can
identify elements of criticism of intolerance in society that were closely related to the
sociocultural situation in the country. Most of these poems are based on an allusion that
disguises cruel real historical events [6].
Texts of folk English ballads exist as lullabies. The focus of the traditional ballad
is centered on everyday conflicts; the main character in them almost always becomes a
woman. The dramatic ups and downs of her fate make us think about the social and
psychological sources of everyday conflicts and look for traditional material in search of
answers [7]. In general, a folk ballad is a unity of mythological, traditional and religious
elements. The plot of many ballads follows the same pattern: a conflict situation (loving
people and a black man destroying their love), problems of interpersonal relation
(misunderstanding, cruel relatives, war, betrayal) like in «The Douglas Tragedy‖,
where the girl‘s relatives kill her beloved man. The main ballad antinomies include war
and peace, good and evil, love and hatred. Freedom is associated with the possibility to
choose from a set of behavioral variants the one that the best complies with the interests
of a person, and is not violating the rights of other subjects. Responsibility is correlated
with the ability of man to foresee the results of certain actions; guide them and
compensate the cases when the duty is not fulfilled or rights are violated.
Many works of modern art (plays, songs), being based on ballads, become the
bridge that ties the traditions. The likeness of ballads with all family and social cycles of
songs is observed in the similarity of the ways folk characters are described. The heroes
of ballads get into dramatic and tragic situations. In lyrical songs, we mainly find man‘s
suffering and reflection. Ballads have developed and finished plot, lyrical songs, on the
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contrary, present only schematic action flow. Both, ballads and songs reflect the images
of family, labor, interpersonal relations on the background of conflicts.
As a conclusion, we should say that the investigation of folklore helps to
understand the so-called magic way of thinking reflected in modern artistic-cultural
consciousness of man, it shows the changes people experience in the course of time and
stands for the needs of further precise studies.
1. Селіванова О. О. (2008). Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми.
Полтава : Довкілля-К 712 с.
2. Тер-Минасова С. Г. (2000). Язык и межкультурная коммуникация: Учеб.
пособие / С. Г. Тер-Минасо-ва. М.: Слово, С. 159.
3. Бачинская Н. Я. (2015). Лингвистические особенности английских
фольклорных текстов. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного
університету. Сер.: Філологія. № 18 том 2. С. 11-14.
4. Алефиренко Н. Ф. (2010). Лингвокультурология. Ценностно-смысловое
пространство языка: учебное пособие. М.: Флинта, 288 с.
5. English Fairy Tales and More English Fairy Tales. ed. J. Jacobs. Santa Barbara,
Denver, Oxford: ABC-CLIO, 2002. 369 p.
6. Сухорукова Е. И. (2014). Критика проявления нетерпимости в обществе в
произведениях английского фольклора. Время науки. The Times of Science. №2.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kritika-proyavleniya-neterpimosti-vobschestve-v-proizvedeniyah-angliyskogo-folklora
7. Child F.J. The English and Scottish Popular Ballads. Fair Mary of Wallington,
№ 91. URL: http://www. divshare.com/download/launch/13277712-635
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РЕГІОН ДУНАЙСЬКО-ДНІСТРОВСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ :
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Активне відмежування сучасної української історіографії від модерністських
парадигм, побудованих на категоріях «закономірності», «цілеспрямованості»,
«великого національного наративу», «класичного історицизму», «прогресу» тощо,
призвело до плідних наукових пошуків українськими гуманітаріями з
використанням новітніх теоретико-методологічних принципів і підходів. Сучасні
дослідження у напрямах історичного регіоналізму, лімології, гендерної історії,
історії повсякдення, мікроісторії надзвичайно розширюють предметне поле
історії, перетворюючи її з перелічування магістральних «лінійних» концепцій на
конгломерат взаємопроникних, антропологічно та інтелектуально зорієнтованих
конструкцій. Історична регіоналістика разом із «фронтирними» дослідженнями
дозволяють не лише глибоко проаналізувати політичні, економічні,
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культурологічні, етносоціальні, ментальні процеси в окремих локальних
територіальних частинах, а й представити глобальний світ як «мережу» регіонів
(«глокалізм»). У нашому дослідженні ми будемо спиратися на теоретичний
науковий доробок у цій галузі Я. Верменич [1], Н. Яковенко [2], В. Кравченка [3],
Ю. Липи [4] (Україна), Р. Козеллека [5] (Німеччина), В. Міньйоли [6] (Аргентина),
В. Колосова [7] (Росія) та ін.
Стрімкі складні процеси, які відбуваються на перехресті/пограниччі
цивілізацій і культур, спрямовують історика на виділення у зв‘язці «час - простір»
саме просторового (географічного, територіального) фактору, який навіть
заступає місце «хронології» [1, с. 34]. Нова «просторова» історія у наш час активно
використовує концепт фронтиру і формує парадигму погранич, при чому тут
йдеться не лише про територіально-політичні аспекти, але й ментальні,
соціокультурні, демографічні. Цей підхід дозволяє визначити розломи по лінії
«ми – вони», «свій – чужий», «лояльний – нелояльний», пояснити феномени
полікультурності і транскультурності, вивчити процеси формування гібридних
поведінкових стереотипів та знаково-символічних систем, з‘ясувати механізми
конструювання ідентичностей та їхнього взаємонакладення.
Кожний соціум має власне географічне середовище – сукупність елементів
природного, соціального, етнокультурного характеру, які значною мірою
детермінують умови буття. На означення цього в регіоналістиці все частіше
вживають формулу «геокультурний простір функціонування національної
культури» [8, с. 77]. Геокультурному простору притаманні специфічні типи
господарювання, політичних культур, функціональних міжособистісних зв‘язків,
власна ідентичність. За І. Мурзіною, «культурологічний зріз дає змогу змінити
бачення регіону, зрозуміти його унікальність і одночасно «включеність» у
культурний простір країни і світу, відкрити особливості сформованого тут типу
особистості, способів комунікації, форм духовного освоєння світу» [9, с. 62].
Українська дослідниця Я. Верменич зазначає, що «регіональна культура виступає
як інтегратор етнічно різнорідних елементів, створюючи ґрунт для вироблення
моделей полікультурності» [10, с. 31]. Методами регіоналістики та комплексними
зусиллями фахівців у міждисциплінарних дослідженнях можливе глибоке
вивчення географічної, історико-культурної, демографічної, економічної та
етносоціальної складових будь-якого регіону.
З викладених теоретичних позицій ми можемо вивчати як Україну в цілому,
так і окремі її частини. Визначення/окреслення меж регіону у такому випадку
буде залежати не лише від «об‘єктивних» факторів (специфічних для регіону
політичних, етносоціальних, господарських, культурних), але й «суб‘єктивних» (як
інтелектуальної конструкції дослідників). Сучасна українська історична
регіоналістика розмежовує в Україні чотири регіони: Центральний, Західний,
Східний і Південний. У складі Південного регіону виділяють чотири історичні
частини: Запоріжжя (всі землі колишніх паланок Запорозької Січі), Приазов‘я,
Крим, Бессарабія [1]. Однак, з останньою частиною не все так просто. Вочевидь
географічно йдеться про територію дев‘яти районів Одеської області України, які
розташовані між нижніми течіями і гирлами річок Дунаю і Дністра, Чорним
морем на сході і українсько-молдовським кордоном на заході. Навіть простий
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перелік назв цього регіону у статтях учасників нашої конференції демонструє
неабияку палітру: Південна Бессарабія, Подунав‘я, українське Подунав‘я,
Придунав‘я, Південна Одещина, Буджак. Дві з цих назв історичні – Бессарабія і
Буджак – часто і цілком виправдано використовуються дослідниками для
вивчення регіону з ХVІ ст. по початок ХХ ст. Використання цих назв у контексті ж
історії ХХ – початку ХХІ ст. є анахронізмом та, більше того, символічно продовжує
російсько-український колоніальний дискурс.
Звернемося
до
короткого
огляду
географічних
та
історикокультурологічних факторів, що формували й визначали специфіку регіону.
Детальну картину вивчення цих та інших факторів подають у своїх працях одеські
історики О. Бачинська, О. Пригарін, В. Кушнір; ізмаїльські науковці О. Лебеденко,
А. Тичина, Л. Циганенко, В. Дроздов, В. Церковна, Н. Гончарова, С. Паламарчук,
Л. Чорна та ін.
Бессарабія – історична назва локальної області, що включає в себе
українську частину межиріччя Дністра і Дунаю, Молдову, Буковину. Відома в
історичних документах з кінця ХV – початку ХVІ ст. Очевидно, що політична
приналежність регіону якійсь державі/декільком державам накладає певний
відбиток на цю локальну область. Бессарабія перебувала у вищеозначених
територіальних межах у складі Молдавського князівства (з кінця ХІV ст.),
Османської імперії (з першої половини ХVІ ст.), Російської імперії (1812-1856,
1878-1917), Королівства Румунії (1856-1878, 1918-1940, 1941-1944), СРСР (частково і
з перервами 1922-1991). Нинішнє розмежування цього регіону між Україною і
Молдовою дозволяє говорити про українську частину Бессарабії (українську
частину межиріччя Дністра і Дунаю). Тим паче, самоідентифікація жителів
української частини регіону є відмінною від молдовської і буковинської, попри
всю подібність етнокультурного, конфесійного і економічного розвитку.
Таким чином, у межах України доцільно говорити про українське
Дунайське-Дністровське межиріччя як частину Півдня України. Вважаємо
терміни Українське Придунав′я і Дунайське Подунав′я дещо спрощеними,
оскільки вони акцентують увагу лише на дунайському рубежі регіону.
Географічний чинник регіону – західний відлам/продовження гігантського
Євразійського степу, який є відкритим для вільного пересування зі Сходу на Захід
і навпаки. Звідси абсолютно зрозуміле раннє включення регіону до орбіти
кочових культур/цивілізацій (кіммерійців, скіфів, сарматів, гунів, аварів) вже у І
тис. до н. е. – І тис. н. е. У ІІ тис. ця традиція проявилася не менш інтенсивно – від
завоювання регіону Чингізидами і включення його до складу улусу хана Могола і
до завершення панування тут Османської імперії (початок ХІХ ст.). З іншого боку,
ця територія була так само проникна для носіїв осілого способу життя та раннього
землеробства з Балкан ще з часів неоліту. Важливою сторінкою історії регіону
було його заселення та освоєння слов‘янами під час Київської Русі та ГалицькоВолинського князівства. Не забуваймо, що регіон як частина Причорномор‘я стала
колонізаційним тереном для античних греків від VІІ ст. до н.е., які у кращих
традиціях осілої цивілізації замешкували прирічкові та приморські території
(Сміл на Дунаї, Тіра на Дністрі). Водні артерії виступали перш за все,
торговельними шляхами, а міста – торговими факторіями.
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Чому ж територія України в історії досить часто розділялася між річками, нд: Лівобережна Україна і Правобережна Україна по Дніпру, Дніпро-Бузькі степи,
межиріччя Дністра і Дунаю тощо? З точки зору осілого землеробського населення
річка є скоріше не кордоном між ними, а зв‘язком. Тим паче, що природні умови
обох берегів є ідентичними, а не різними. Таке населення селилося переважно на
берегах річок через наявність тут легких для землеробства грунтів. Культивація ж
«важких» степових «межиріч» стала можливою лише після впровадження плуга
зі стальним лемешем. Землеробське освоєння степових територій України
відкладалося через панування тут тривалий період кочовиків.
Тоді виникає наступне запитання. А для кого ж ріки ставали скоріше не
зв‘язком, а рубежем, але не перешкодою? Скоріше за все, для кочовиків. Сама
традиція кочування з великими стадами худоби передбачає величезні простори
степів, де можна було б знайти достатньо води для напоювання скоту, але не
потрібно без крайньої потреби організовувати переправи через великі повноводні
ріки. Вищесказане, однак, не відміняє того, що війська кочовиків уміло й швидко
переправлялися через ріки під час своїх військових кампаній, використовуючи
при цьому добровільну чи примусову допомогу місцевого осілого населення.
Цілком у руслі традиційних уявлень кочовиків відбувся поділ величезної
спадщини Чингізидів на улуси. Їхні кордони проходили по великим річкам:
Дунайсько-Дністровський, Дністровсько-Дніпровський і Дніпровсько-Донський
(Кримський) улуси, які включали у себе українські території. Саме цей поділ
надовго закріпив за річками роль природніх кордонів регіонів, відлуння якого ми
спостерігаємо і дотепер.
Ключове значення для визначення кордонів улусів має повідомлення
Плано Карпіні про степи Північного Причорномор‘я, якими він проїхав уже через
п‘ять років після завоювання їх ханом Батиєм (1246 р.). Папський посланець
зазначав: «Їхали ми через всю країну команів (половців – Л. Ч.), що являла собою
суцільну рівнину і мала чотири великих річки: першу Непер (Дніпро), біля якої з
боку Русі кочував Коренца, а з другого – Мауці, який вище Коренци; другу – Дон,
біля якої кочує якийсь князь на ім‘я Картан, одружений на сестрі Бату, третю –
Волгу, ця річка дуже велика, біля неї переходить з місця на місце Бату; четверта
річка називається Яїк, попри ній переходять з місця на місце два тисячника, один
з одного боку, другий – з другого боку. Усі вони сходять узимку до моря, а літом
берегами цих самих рік вони піднімаються угору» [11, с. 72]. Повідомлення Плано
Карпіні абсолютно прозоре за змістом, адже показує, що кожен улус
розташовувався поміж двома великими річками. Правда, він показував улуси як
кочовища, що знаходяться на захід від Дністра. Папський посланець у своїй
мандрівці просто оминув межиріччя Дністра і Дунаю, залишивши його далеко на
південь від свого маршруту.
Дунайсько-Дністровський улус належав Моголу, сьомому синові Джучи,
молодшому братові Бату. Останні три десятиліття ХІІІ ст. правителем цього улусу
був онук Могола хан Ногай. На заході територія цього улусу досягала річки Сірет і
Залізних Воріт на Дунаї. Зимова ставка цього улусу розташовувалась у дельті
Дунаю, поблизу пізнішого міста Ісакчі. Багатство улусу привабило сюди
міжнародних купців, і його територією вперше пролягли міжнародні караванні
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шляхи. У першій половині XIV ст. цей улус ще переживав період розквіту завдяки
торгівлі худобою та міжнародній транзитній торгівлі, що засвідчило існування тут
кілька монетних дворів – у Вічині, Лозовій, Костештах, Старому Орхеї, Ак-Кермані
(сучасний Білгород-Дністровський) [12, с. 263]. Правителі Молдавського
князівства, скориставшись кризою Золотої Орди 1360-1380-х рр. і литовським
наступом на правобережжя Дніпра, повністю підкорили землі улусу від Сірета до
Дністра.
Специфіка регіону визначається багатьма факторами, серед яких
виділяються етнічний склад населення, домінуючий тип його господарювання та
культурні особливості життя. Історично так склалося, що до початку ХІХ ст.
невеличкі анклави осілого життя і культури сусідили з переважаючим масивом
кочової цивілізації, останнім впливовим представником якої тут була Буджацька
татарська орда. Дотепер залишилися лише назви територій, озер, річок,
населених пунктів, що відсилають нас до тривалої кочової татарської спадщини
(Буджацький степ, о. Ялпух, о. Кугурлуй, о. Катлабух, р. Ташбунар, м. Татарбунар
та багато інших).
Російське завоювання межиріччя Дністра і Дунаю повністю змінило
етносоціальний та культурно-конфесійний «портрет» регіону. Примусове
виселення або втеча татар, заселення українцями і росіянами, запрошення на ці
землі іноземних європейських колоністів (болгар, гагаузів, німців, молдован,
швейцарців і т.д.), використання нових на той час методів обробітку землі та
застосування сучасних знарядь праці призвело до формування регіону, який
визначався строкатою мозаїкою етносів, культур, суцільним землеробським
освоєнням землі (хліборобство, виноградарство, садівництво, городництво).
За двохсотлітній період у регіоні витворилися стійкі зразки і механізми
мультиетнічної й полікультурної взаємодії; толерантність у стосунках; розуміння
своєї «відламності», чи то «периферійності» щодо політичного центру. Разом з
тим дослідники відмічають наростання низки негативних процесів. Так, серед
болгар, гагаузів, молдован формуються моделі етнічної маргінальної свідомості –
з явищами психологічної, моральної амбівалентності та подвійної етнічної
самоідентифікації і, водночас, з явним небажанням частини респондентів
відповідати на питання про «етнічну дистанцію» за шкалою Богардуса [13].
Загальному високому рівню тривожності населення сприяє те, що регіон
залишається в активних політичних інтересах Румунії та Російської Федерації.
Нині в регіоні спостерігається економічна депресія, яка породжує елементи
депресії психічної – песимізм, загальмованість, низьку самооцінку [14, с. 102]. Ці
та інші дослідницькі проблеми з усією актуальністю та виразністю постають перед
науковцями, подальші розробки яких будуть мати не лише теоретичне значення, а
й практичне.
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Ізмаїльський державний гуманітарний університет
ПАРЕМІЇ З ГІДРОНІМОМ «ДУНАЙ»
У МОВАХ ПРИДУНАЙСЬКИХ КРАЇН
Одним з найбільш авторитетних та перевірених часом джерел
культурологічної інформації є, як відомо, пареміологічні одиниці. Вони
узагальнюють життєвий досвід народів, систему ціннісних переваг, важливі
властивості та особливості національного характеру, менталітету. Паремії –
велика цінність духовної культури народу, прояв його спостережливості,
дотепності й творчості, зафіксований мовними засобами у вигляді коротких
повчальних висловлювань або образно, алегорично, метафорично.
Паремії містять у собі досвід народу, його свідомість, бачення реальності. В
них закладено мудрість багатьох поколінь, яку не завжди можна відразу помітити
і зрозуміти. Подеколи навіть самі носії мови не можуть пояснити походження того
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чи іншого усталеного виразу.
Деякі паремії є ексклюзивними для певних народів і мов, що пов‘язане з
особливостями їх історичного розвитку, культури. Однак існує дуже багато
прислів‘їв та приказок, які, незважаючи на безліч різних формулювань, мають
схожі значення у багатьох мовах і навіть можуть перекладатися буквально. Так
англійське прислів‘я «The early bird catches the worm» має таке ж саме значення,
що й німецьке «Der frühe Vogel fängt den Wurm» і українське «Хто рано встає,
тому Бог дає».
Окремі народи мають спільні реалії, що дуже часто знаходить своє
відображення в мові. Яскравим прикладом цьому є значна кількість
фразеологічних та пареміологічних одиниць з компонентом-гідронімом «Дунай»
у мовах придунайських країн.
Історики вважають: коли східні слов‘яни були язичниками, вони будь-яку
повноводну ріку називали Дунаєм. Лінгвісти уточнюють: ця назва походить ще з
давньої кельтської традиції. Dānuvius означає «швидка вода‖ (від danu – швидкий
и vius – вода, ріка) [1].
У різних мовах, живих та мертвих, Дунай налічує більше десяти назв. Поки
ріка протікає по території Німеччини та Австрії, вона жіночого роду. На
слов‘янських землях Дунай змінює свій рід на чоловічий, в албанській та
румунській мовах повертає собі жіночність. В угорській та турецькій мовах Дунай
взагалі втрачає ознаки статі, оскільки в цих мовах відсутня граматична категорія
роду [1].
Багаторічні дослідження, які проводили археологи й певним чином були
підкріплені писемними джерелами, дають підстави стверджувати, що в V-VII ст.
на теренах Європи уже заявили про себе слов‘яни. Вони творили чотири групи
племен із відповідними археологічними культурами. Найбільшою серед них була
Празько-Корчацька. Її пам‘ятки охоплюють величезну територію: від сучасних —
Києва на сході й Відня та Дрездена на заході. Займала вона терени теперішніх
українських земель (Київщини, Волині, Галичини, Закарпаття), Словаччини,
Чехії, Південної Польщі, німецької Саксонії, а також частково Угорщини, Австрії,
Румунії. У писемних джерелах фігурують назви племен цієї культури — склавини,
хорвати (білі й чорні). На цих теренах виникли ранньосередньовічні держави —
держава Само, Великоморавська держава. Через різні обставини культурна й
почасти політична єдність склавинів було зруйновано. Празько-Корчацька
культура стала основою, на якій сформувалася низка слов‘янських етносів, —
чехів, словаків, лужичан, почасти — українців та поляків. Тобто українці, в якійсь
мірі є «родичами» саме цих етносів. І справді, їхня архаїчна (народна) культура є
українцям дуже близькою. Можна наводити численні приклади, які в плані
культурному свідчать про близькість цих народів. Одним з найбільш промовистих
є той факт, що в українському фольклорі майже не згадується Дніпро. Зате дуже
часто фігурує Дунай. Навіть у обрядових весільних піснях східної Волині, звідки до
Дніпра рукою подати, а до Дунаю дуже і дуже далеко, все-таки співається про
Дунай. Саме Подунав‘я було осереддям, де проживали племена ПразькоКорчацької культури. Не даремно в «Повісті минулих літ» говориться, що в давні
часи слов‘яни жили на Дунаї, і тут є їхня батьківщина [2].
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Дунай бере свій початок у Німеччині, в регіоні Донауешінген, в «Чорному
лісі», там де зустрічаються дві маленькі річки Брег та Бригах, про що свідчить
німецьке прислів‘я: Brigah und Breg bringen die Donau zuweg [3].
Майже 3 тисячі кілометрів протікає Європою могутня ріка й закінчує свій
довгий шлях у Чорному морі. Від Чорного лісу до Чорного моря Дунай оминає 10
країн, об‘єднує такі різні народи, культури, мови, надихає мешканців Подунав я на
творчість, подорожі: Die an der Donau sehen nach dem Schwarzen Meer, und die am
Schwarzen Meer schauen nach der Donau her (Хто живе на берегах Дунаю,
тягнеться до Чорного моря, мешканці ж Причорномор я сумують за Дунаєм –
нім.) [3].
Паремії з гідронімом «Дунай» в українській і російській мовах
відображають велич стихії та неповторність природи рідного краю: Озими
стелются ровно Дунай (дуже хороші) (рос.), Не пив води дунайської - не їв каші
козацької (укр). Тобто якщо ти не був на Дунаї, ти не козак.
В уявленнях давніх слов‘ян ріка символізувала головний кордон. Там, за
Дунаєм була чужина, багата, але сповнена небезпеки земля, звідки часто не
поверталися додому. Тому у багатьох народів паремії з компонентом «Дунай»
вживаються для вираження тривоги за рідну людину, недовіри, розчарування:
Заїхав за Дунай, та й додому не дума (укр), Wer an der Donau steht, vergisst wie
daheim der Wind geweht (хто стоїть на березі Дунаю, забуває, який вітер віє
вдома – нім.). Інше прислів‘я неначе заспокоює: Über der Donau wohnen auch Leut'
(за Дунаєм також живуть люди, немає причини для хвилювання - нім) [3].
Інколи ріку наділяють таємничою могутньою силою, здатною накоїти лиха:
Будто Дунай побрал (словно водой снесло – рос.) [4] .
Велич і нескінченність Дунаю можна побачити й в угорських прислів‘ях:
Коли Дунай засохне (ніколи – угор.); Багато води в Дунаї утекло (дуже давно –
угор.).
З давніх давен природні явища слугували людям взірцем, визначали стан
речей, вказували на норму. Деякі паремії виражають неможливість,
неприродність певного вчинку, дії: Die Donau wird eher zurücklaufen (Дунай
скоріше потече назад – нім.) або Die Donau ist noch nicht verbrannt (Дунай ще не
згорів – нім.) [3].
У мовах багатьох придунайських країн Дунай порівнюють з іншими ріками.
Такі порівняння є зазвичай дуже поетичними, вказують на певні особливості як
самої ріки, так і народів, що проживають на її берегах, але й нерідко виражають
також неможливість дії: Волга – плыть долго, а Дунай широко. Видно Волга с
Дунаем не сойдутся. Волга – плыть долго, а Дунай – удовольствие знай (рос.)
Схоже прислів‘я зустрічається також і в німецькій мові. Однак німці порівнюють
Дунай з іншою важливою для них рікою – Рейном: Donau und Rhein fließen nicht
zusammen (Дунай з Рейном ніколи не зійдуться – нім.) [3].
У німецьких прислів‘ях з компонентом-гідронімом головна роль зазвичай
належить Рейну, його велично називають королем води, в той час як Дунай
вважається лише його нареченою: Die Donau ist aller Wasser gnaden Frau; der
Rhein mag ihr Mann mit ehren sein (нім.) [3].
Болгарські прислів‘я наділяють Дунай людськими рисами й висміюють
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деякі вади, притаманні людині: Дай Дунаю Лом, він захоче й Каре (жадібність –
з болг.) або возвеличують його: Дунай багатий не лише на воду але й на ікру, або
надають йому перевагу: Той, хто в морі потоне, на Дунаї - майстерний капітан
[3].
Дунай – дуже стрімка повноводна ріка й тому вважається небезпечною.
Багато необережних душ поглинув бурхливий потік. Але й тут на захист
могутнього годувальника стає народна мудрість: Es ertrinken mehr im Becher als in
der Donau (більше людей втопилося у чарці, ніж у Дунаї – нім.), Кому судилося
бути повішеним, той не втопиться в Дунаї (з угор.) [3].
Дивовижна й унікальна природа Подунав я – це те джерело, з якого
виникла і розвинулася концептосфера кожного з народів придунайських країн.
Незважаючи на те, що на берегах Дунаю співіснують осередки таких різних
культур, вони мають дуже багато спільного, що відкриває можливості для
подальших лінгвокульторологічних, історичних, краєзнавчих наукових розвідок.
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НЕМЕЦКАЯ ТОПОГРАФИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ОДЕССЕ
На современном этапе все больше ученых различных специальностей
обращаются к изучению культуры и традиций национальных меньшин. Изучение
истории, особенностей развития и культуры отдельных народов – это важное
составляющее современного общества, которое помогает добиться взаимного
признания и понимать друг друга. Немцы оставили большой след в истории
Одессы.
Интересно уже то, что первые немцы приехали в Одессу не в качестве
переселенцев, а как военные инженеры и специалисты. После разработки
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Францем де Волланом первого плана города, непосредственными работами
руководил инженер Кайзер, а защитные казармы вокруг Одессы строил Егор
Ферстер. Эти здания были разрушены и перестроены, но, например, план
перестройки «дома для главнокомандующего» под учебное заведение сохранился
– сейчас это дом Вильяма Вагнера, где в своѐ время располагался Ришельевский
лицей.
Активная немецкая колонизация города начинается с 1803 г. Сперва
приехали 42 семьи, и все осели в Одессе. Де Ришелье сыграл выдающуюся роль
в привлечении и расселении немецких колонистов в причерноморском крае.
Он позаботился прежде всего о том, чтобы расселить их в непосредственной
близости от Одессы и предоставить хорошие земельные угодья. В ответ на его
прошение 17 октября 1803 г. был издан высочайший Указ, который позволял
герцогу в окрестностях Одессы купить землю для основания на ней немецких
колоний. Вблизи Одессы были два поместья — графа Потоцкого и генерала
Кислинского (всего 17833 десятины), а также имение черногорского
дворянина Княжевича (8600 десятин). Эти земли купил герцог Ришелье и
передал их колонистам. Но этой земли для вновь прибывающих переселенцев
оказалось мало, и к ней были добавлены крупные земельные участки вблизи
сел: Маяки, Галиклея и Беляевка. Все эти владения протяженностью от
Люстдорфа до Францфельда (Михайловка)
на
Днестре
вошли
в
новообразованную колонию Либенталь. Это была удобная для земледелия
равнина, пересеченная реками Дальник, Малая и Большая Аккаржа и Барабой.
В 1805 году в Одессе была создана одна из первых ремесленных колоний.
Здесь
располагался
крупный
завод
в
регионе
по
изготовлению
сельскохозяйственных орудий и машин Иоганна Гена. Среди известных
предприятий, основанных немцами можно назвать чугунно-литейный завод
«Беллино-Фендер», фабрика золотых и бриллиантовых изделий Генриха
Мюльброннера, фабрика красок Фрейнда, фортепианная фабрика «Карл Гааз»,
пивоваренный завод Вильгельма Санценбахера. Здесь варили пиво «Баварское»,
«Мюнхенское», «Пльзеньское», «Венское». и др.
В Ришельевском лицее зарекомендовали себя педагоги немецкого
происхождения.
Среди профессоров Новороссийского университета своим высоким
профессионализмом выделялись специалисты, связанные происхождением с
немецкими корнями, как ординарный профессор классической филологии, автор
более 250 публикаций по археологии и истории древней Греции и древнего Рима
Е. Г. фон Штерн, профессор философии Ф. А. Струве, профессора истории
философии Н. Я. Грота и Н. Н. Ланге и др. Многие из них в разное время были
слушателями лекций в университетах Германии а, таким образом, способствовали
проникновению европейских научных идей в образование и науку Одессы.
7 января 1863 был напечатан первый номер газеты «Odessaer Zeitung»
(«Одесская газета»), которая выдавалась до 1914 года. С установлением Советской
власти выпуск газеты навсегда прекратился. В Одесской научной библиотеке им.
А. М. Горького сохранялась подшивка этой газеты, но во время второй мировой
войны она исчезла [22, с. 5]. Кроме этой газеты издавались «Немецкий
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Rundschau» («Немецкий обзор»), «Volkskalender» («Народный календарь») и др.
На этом культурная жизнь не кончалось. В 1861 году в городе было основано
первое немецкое общество «Гармония», где устраивались музыкальные и
драматические вечера, давались благотворительные концерты и спектакли,
читались лекции.
Несмотря на то, что этнические немцы в 1940-х годах покинули наш регион,
тесная связь с немецкой историей прослеживается в современной Одессе.
Особенно это заметно в топографии города.
В прошлом веке по улице Лассаля, №10 (Дерибасовская) располагался
ресторан с немецким названием «Бавария». Сегодня «Bavaria» — это пляжный
ресторан-бар расположенный в Суворовском районе Одессы на Лузановке. Здесь
гостям подают традиционные блюда баварской кулинарии. Среди фирменных
угощений выделяют колбаски «Айс-Бан» жареные цыплята эскалопы из сладкого
– штруделя с различными начинками. Для маленьких гостей есть специальное
детское меню. В баре представлены различные сорта разливного и бутылочного
пива популярных немецких пивоварен. Часто в ресторане проходят трансляции
спортивных событий.
Уникальным сооружением немецкой общины Одессы, духовным центром и
архитектурным шедевром на сегодняшний день является Кирха святого Павла,
площадь, на которой была построена церковь, стала именоваться Лютеранской, а
переулок, вначале которого располагается церковь, получил название –
Лютеранский. В этом районе жило много ремесленников: каретные мастера,
кузнецы и другие, так и появились на сегодняшней карте города улицы,
связанные с профессиями.
Недалеко от кирхи находится цирк. Цирк был построен одесским
промышленником-пивоваром
немецкого
происхождения
Вильгельмом
Санценбахером. Говоря о Вильгельме Ивановиче, нельзя не затронуть пивную
культуру. Его пиво очень ценилось в Одессе и было реализовано в десятках
рестораций. На сегодняшний день существуют заведения, которые предлагают
гостям попробовать настоящее немецкое пиво, сваренное по лучшим европейским
рецептам.
Одним из таких заведений является «Пивной сад». «Пивной сад» –
семейная пивоварня под, расположенная недалеко от Городского сада. Гостей
угощают традиционными блюдами европейской баварской и украинской
кулинарий приготовленными из свежих и натуральных продуктов локального
происхождения. Барная карта предлагает гостям четыре сорта немецкого пива
сваренного на собственной пивоварне по старинным рецептам. По вечерам звучит
живая музыка. Каждую субботу в ресторане происходят театральностилизованные вечеринки.
Известный многим «Гамбринус», открытый в 1897 на углу Преображенской
и Дерибасовской заводом Енни, — первый в городе пивной погреб, где подавали
бочковое пиво «Клестер браун»; и первый двухэтажный, с зимним садом,
ресторан «Пивной колодезь» завода «Одесская Бавария» на углу улицы
Дерибасовской и Колодезного переулка.
В советское время она находилась там же, где и сейчас – в подвале на углу
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Дерибасовской и переулка Вице-адмирала Жукова. Однако это не аутентичный
«Гамбринус»: раньше тут был уже упомянутый двухэтажный ресторан «Пивной
колодезь». А сам «Гамбринус» начинался в подвале на Преображенской, между
Дерибасовской и входом в Горсад.
Также, к известным ресторанам-кафе, где можно насладиться немецкой
кухней и попробовать немецкое пиво можно отнести кафе «Бремен», пивоварню
«Ратхаус», ресторан «Люстдорф». В последнем каждый желающий может
приобщиться к процессу пивоварения, который происходит на собственной минипивоварне.
Нужно отметить, что для многих немецкие товары – это знак отличного
качества. В заведениях немецкое пиво сегодня — это даже не региональное
обозначение, это бренд, символ баварцев, верность классическим традициям.
Также и с немецкой кухней. Не так давно открылось заведение «Немецкие
сосиски». Открыть заведение с таким названием – хороший способ привлечь
покупателя и продать товар, ведь знаменитые немецкие сосиски завоевали
уважение во всем мире.
Весомый вклад в историю и культуру всего Причерноморья и Одессы в
частности внес немецкий этнос. По сегодняшний день в городе сохранились
здания, культурные объекты, названия улиц связанные с немцами.
В
современной Одессе существует много заведений, где представлена немецкая
культура. Практически параллельно с Октоберфестом в Мюнхене, в Одессе
проходит свой Октоберфест, это прекрасная возможность приблизиться к
немецким традициям, пообщаться с носителями языка на различные темы,
насладиться настоящим немецким пивом с традиционными колбасками и весело
провести время в хорошей компании. Каждый год в конце октября проводится
фестиваль немецкого кино. Так, у нас в городе образовались современные
немецкие комьюнити, которые помогают глубже познакомиться со страной, в
изучении языка и создании проектов для улучшения социальной жизни.
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ЛАНДШАФТНІ КОНЦЕПТИ
В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЕЗІЇ БУДЖАКА
Наукова проблема «Людина і ландшафт» є одним із актуальних напрямів
гуманітаристики ХХІ століття, оскільки дозволяє дослідити вплив географічного
простору і топоси історичної місцевості людини на характер її взаємовідносин з
оточуючою дійсністю. В сучасному літературознавстві поступово змінюються
акценти від традиційної постановки питання «пейзажна лірика», або «природа у
творчості» того чи іншого митця у бік з‘ясування наявності впливу природних
факторів на людину, формування особливих рис характеру у певному
географічному просторі, зокрема в урбаністичному. Актуальність дослідження
ландшафтних концептів в регіональній поезії Буджака обумовлена потребою
осмислити вплив оточуючого природного середовища на формування певної
картини світу локального соціуму. Мета статті передбачає аналіз художніх образів
природного регіонального комплексу, на фоні якого відбуваються лірична подія
та розвивається сюжет. Наукова новизна дослідження представлена спробою
з‘ясування основних маркерів культурного ландшафту нашого краю під дією
історико-географічних, антропогенних та інтелектуально-духовних чинників
людської діяльності.
Під поняттям «ландшафтні концепти» розуміємо смислове наповнення
стійкої авторської ідеї, пов‘язаної з осмисленням оточуючого географічного
простору: образи, значення, якими наділяються місцевий ландшафт та його
особливі локуси.
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Українське
Придунав‘я
(загальна площа 13063 кв. км.)
знаходиться на півдні Одеської
області, межуючи з Румунією та
Молдовою. Альтернативні назви
регіону – Південна Бессарабія
(молдавська), Буджак (турецька),
співіснують
у
науковому
і
популярному вжитку.
Розташований у межиріччі
Дністра
і
Дунаю,
регіон
омивається на півдні Чорним
морем, куди впадають річки та їх
численні рукави.
Довжина
морського узбережжя від гирла р.
Дунай до Тигульського лиману
становить 300 км. Багаті рибою прісноводні бессарабські озера Ялпуг, Катлабуг,
Кугурлуй, Китай щедро забезпечують рибний промисел краю. Степна територія
краю дбайливо обробляється працьовитим місцевим населенням. Завдяки
теплому субтропічному клімату, чорноземам і зрошувальним системам, колись
безлюдний степ перетворився на плантації персикових, абрикосових, яблуневих і
сливових садів, а віднедавна вирощується інжир і гранат. Тут визрівають соковиті
помідори, солодкий болгарський перець, баклажани, кукурудза, що сформувало
специфіку бессарабської кухні, збагаченої досвідом проживаючих тут народів:
українців, росіян, болгар, гагаузів, румун, молдаван й ін. етнічних груп.
Виноградники становлять окреме багатство краю. Різні сорти винограду
культивуються не тільки на землях державних і приватних підприємств, але й
широко розповсюджені у приватних господарствах.
Таким чином, типовий географічний простір мешканців Буджака
пов'язаний із усвідомленням природного багатства свого краю, що від
народження сприймається як норма, на основі якої оцінюється будь-яке інше
географічно локальне побутування («Таміла Кібкало, «Абрикосое лето») [3, c. 10]:
Абрикосовое лето
В изумруд листвы одето,
В Придунайской стороне
Мчит на золотом коне.
Конь с роскошной жѐлтой гривой
Золотит поля игриво,
Пролетая над садами,
одаряет всех плодами.
За последних две недели
Все созрели мирабели,
Греют золотом плодов
Изумрудных трав покров.
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Багатство флори і фауни Придунайського краю оспівує Анатолій Єфіменко у
вірші «Ранок на озері» [1, с. 78]:
Круженье пеликаньих стай
Над сонным озером «Китай»,
Базар неугомонных чаек
Рассвет на озере встречает.
Бекасы, цапли и чирки,
Бакланы, гуси и нырки,
В волнах находят пропитанье
С весѐлым шумом и ныряньем.
Там тайный шѐпот камышей
Доносит сказку до ушей,
В клубках паруются гадюки,
Стенают жабы трубным звуком,
Болото хвалят кулики,
Над поплавками рыбаки,
Писк комариный звонкой нотой
Над камышовой позолотой
Коварный ястреб там кружит,
За рыбой гонятся ужи.
Плывут усатые ондатры,
Артисты водного театра,
Лисицы тенью в камышах
Заботятся о малышах,
Они охотятся за дичью
И, с зазевавшейся добычей,
Спешат в прибрежную нору,
Где кормят чудо-детвору.
Сазан взметнѐтся над волною
За камышовою стеною,
Спешит к протокам мелких рек,
Из года год, из века в век.
Відкриті степні ландшафти найчастіше зринають у творчості бессарабських
митців. У переважній більшості пейзажної лірики оспівується і навіть
ідеалізується образ сучасного Буджака, відбудованого важкою працею колоністів.
Позитивний культурний простір рідного краю, який розцвів завдяки невтомній
праці переселенців, становлять концепти ПАГОРБ, РІКА, ГОРОД, ЛОЗА, СОНЦЕ,
ОРАЧ (Г. Барбаров, «Буджак») [2]:
Хълмове.
Реки.
Градини и
лозя.

Пагорби.
Ріки.
Городи й
лоза.
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не може да стигне орача
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Сонце, у веселому бігу,
не може наздогнати орача
у полі.
Підрядковий переклад – мій (Т.Ш.)

Г. Барбаров оспівує рідне містечко Кортен, милуючись «рідними
просторами», «своїми» небесами («мои навред небеса»), де все нагадує про
щасливе дитинство («Кортен»). О. Катєв у ліричній присвяті «Моєму приятелю» з
любов‘ю згадує «буйні золоті ниви широкого Буджака» [6, с. 106]. «Синьою
південною красою» безкрайнього неба Буджака милується ліричний герой
І. Мавроді («Люблю тебе без тями»), у якого викликають сльози («блика моята
сълза») згадка про «золоту неосяжність» рідних милих степів [6, с. 19]. Степний
вітер лагідно доносить вісточки з рідного буджакського краю герою вірша
І. Волкова «Рідне слово». Так, у синхронічному зрізі літературної творчості
бессарабських болгар концепти СТЕП, ВІТЕР, ДАЛЕЧИНА, ШЛЯХ позбавлені
негативної конотації й передаються у романтизованому ключі (П. БурлакВолканов, «Мій любий край») [6, с. 58]:
Мой край любим,
Буджак мой ненагледен.
Мій любий край,
Под твойта ясна южна синева
Буджак мій ненаглядний.
Аз крачих светло, По зрънца
Під ясною поденню блакиттю
събирах
Я вийшов в степ збираючи як
Непетите си трепетни слова.
зерна
…
Ці соромливі трепетні слова.
И впивам своя ясен поглед
…
дълго
І довго дивлюсь ясним
Във твойта бисерна далечина, поглядом
И чувам: трактори зад
В твою перлинну далечину,
хоризонта
І чую: трактори за горизонтом
Боботят в синята ти тишина.
Гудять у синій тиші.
…
…
Мой край любим,
Мій любий край,
От теб съм очарован,
Тобою зачарован,
От теб аз вземам исла и любов.
Беру від тебе славу і любов
Дордето жив съм – аз теб ще
Доки живий, буду оспівувати
пея
Тебе в житті нелегкому,
В живота си нелек, прекрасен, прекрасному, новому.
нов.
Підрядковий переклад – мій (Т.Ш.)
Іншими суттєвими характеристиками Буджака в ліриці сучасних митців є
образи квітучої вишні, Дунаю, ранкових світанків і величних заходів сонця на тлі
безкрайнього горизонту, що є невід‘ємною ознакою степного простору. Ліричний
герой вірша Н. Стоянова «Назавжди» усвідомлює свій глибокий нерозривний
зв‘язок з малою батьківщиною, перебування на якій пов‘язано з відчуттям
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комфорту, умиротворення, замилування [6, с. 77]:
Ах, закат неповторимий
за далеким горизонтом!
Й ти, ранковий світанок,
Ви зі мною назавжди.
Хіба є такий, хто вас бачив
Й чув вас і зміг забути вас?
Образ білої хмари вишні
Саме тут я оцінив.
Дунай, що розлився,
Кущі над ставком
Й ліловий прибій
Утворюють картину Буджаку…
Ти весь в мені, в крові.
Я випив тебе з молоком матері…
Мала Батьківщино! У світі
Назавжди з тобою пов'язаний,
матусе!
Підрядковий переклад – мій (Т.Ш.)
Південний клімат не завжди дозволяє людині себе комфортно відчувати
влітку. Виснаження природи в періоди посух і ніщивні піщані буревії
буджакського степу також знайшли відображення у поезії (Анатолій Єфіменко,
«Жага») [1, с. 93]:
Ах, залезът неповторим
над хоризонтите далечни!
И вие, утринни зари,
завинаги сте с мене вече.
Нима тоз, що ви е видял
и чул ви е, ще ви забрави?
Аз този вишнев облак бял
в града ви го донесох право.
И тоз над Дунава порой,
над езерцето - храсталака
и люляковият прибой една картина от Буджака...
Ти цяла си у мен, в кръвта.
Пил съм те с майчиното мляко...
Родино Малка! На света
навеки с теб съм свързан, майко!

Пыльная буря беснуется,
Серая тусклая мгла
На горизонте прессуется,
Вертится будто юла.
Машут шелковицы в панике
Прядями тонких ветвей,
Гонит случайного странника
Жаркий, степной суховей.
Просит дождя Бессарабия,
Жаждет иссохшая степь,
Буря – последняя стадия,
Больше нет мочи терпеть.
Пусть же сегодня разверзнется
Ливнем небесная твердь,
Дождь Бессарабии грезится
В душную мглы круговерть.
У регіональній поезії переважають позитивні естетичні оцінки природногеографічних умов. Зустрічаються філософські роздуми про лікувальну силу полів
і степів (Володимир Рева, «Хто ми є?») [5, с. 26]:
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Ведуть шляхи благословенні
від доленосної отчини,
від серця рідної родини
у сонячні степи південні,
де розкошує євшан-зілля,
полин звичайний для народу,
що чаклуни звуть «приворотом»,
для мене – оберіг довкілля.
і метафоричні перевтілення ліричних суб‘єктів у природні явища та
геоструктурних двійників (Володимир Рева, «На схилі літ») [5, с. 44]:
Дівчина-лебідка
все ходить чекає.
Степ і вітер – свідки,
і хвилі Дунаю.
Важливим моментом естетичної рецепції регіонального ландшафту стало
його сприйняття як місця видатних історичних подій. На зорі нашої ери
дакійський цар Буребіста (82 р. до н.е. – 44 р. н.е.) об‘єднав гето-дакійські племена
і розширив свої володіння до Дністра. Його наступник, цар дакійців Децебал (1 ст.
– 102 р.) зазнав поразки у протистоянні римлянам і був змушений повернути під
їх контроль дельту Дністра і Дуная. Образи легендарних дакійських царів
надихають місцевих поетів румунського походження на роздуми про велич
давньої історії румун та молдаван (Анатол Манолі, «Legenda neamului») [7, c. 2]:
Pe pământul meu natal
На моїй рідній землі
A trăit și Decebal,

Жив також Децебал

Iar mai sus de un liman

І за лиманом

Trece Valul lui Trăian.

Ви перейдете Троянів вал.

Român sunt și moldovean

Я румун і молдаван

Și iubesc al nostru neam.

І люблю нашу націю

Chiar de-am fost bătuti de
hoarde,
Neamul nostru n-are moarte

І хоча були ми биті ордами
Наша нація невмируща
Підрядковий переклад – мій (Т.Ш.)

Місцеві ландшафти є хоронителями історичної пам‘яті бессарабських
болгар, в поезії яких часто зринають образи легендарних ханів Огуза, Кубрата,
Аспаруха. В художній рефлексії відбувається сакралізація Північного
Причорномор‘я як священної землі, пов‘язаної з початком формування
болгарського етносу. Популяризація героїчної історії протоболгар бессарабськими
митцями несе освітню і виховну функцію, долає онтологічну драму відриву від
історичної батьківщини, виправдовує факт переселення і рабську працю перших
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колоністів (Ніко Стоянов, «Від Буджаку до Болгарії») [6, с. 77]:

Събуди ме, ветре, ведър, сух,
Та да минем, ветре, пак
Ний по дирите на Аспарух,
Тръгнали от древния Буджак.
Да преминем Дунава широк
–
Да се спрем навръх Балкана,
Гдето нявга, като скулест бог,
Гордо бе застанал хана…
Дни, години, векове,
Като шумата изгарят…
Оттогава и оттам
Началото си взе
БЪЛГАРИЯ…

Розбуди мене, безтурботний суховіє,
Давай, вітре, знову підемо
Дорогами Аспаруха,
Що починаються з давнього
Буджаку.
Перейдемо широкий Дунай –
Підіймемося до Балкан,
Де скуластий бог
Охороняв гордого хана.
Дні, роки, століття,
Пішли у небуття…
З тих пір і звідти
Виникла БОЛГАРІЯ…
Підрядковий переклад – мій (Т.Ш.)

У вірші І. Волкова «Пам‘ятай, Буджак!» серед історичних подій, що
відбувалися в регіоні (як-от: скіфська навала, взяття фортеці Ізмаїл О. Суворовим
тощо) згадується й підкорення Буджака ордами Аспаруха. Автор пишається
гордими протоболгарами («прабългари горди»), які під широким південним
небом палили свої вогнища. Ліричний герой вірша Ю. Сарсакова «Світанок в
Буджаку» проводить безсонну ніч у роздумах над минулим краю. Задумливо
дивлячись у вікно («тихо спирам пред прозореца»), він викликає у своїй уяві
образи степної кінноти воїнів Аспаруха, що проносилися по землі, де нині стоїть
батьківська хата. Образи войовничих кочівників героїзовані: «сильні, спритні,
безіменні» («яки, пъргави, безименни»), збагачені вірою й відвагою («с вяра и
кураж опалени»), не підкорені у битвах («във битките не паднали»). В уяві
ліричного героя вони, як привиди, з‘являються в тумані з гучними криками,
підкорюючі собі нові землі [6, с. 123]:
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Съмва се. Затварям книгата.
Тихо спирам пред прозореца.
Виждам клонове издигнати,
Чувам тропота на конница.
Виждам ги, в мъгла потънали,
Аспаруховите воини,
Чувам виковете, гръмнали
Над тълпите – многобройните.
Яки, пъргави, безименни,
С вяра и кураж опалени,
Толкоз пътища изминали,
Но във битките не паднали.
Съмна се. Открих прозореца
В родната ни къща – майчина,
Там, къгде-то мина конница,
Вдига се тревата смачкана.
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Світає. Закриваю книгу.
Тихо зупиняюсь у вікна.
бачу вигнуте гілля,
Чую тупотіння кінноти.
Бачу у ві млі туманів
Аспарухових воїнів.
Чую крики, що лунали
Над натовпом численним.
Сильні, спритні, безіменні,
Вірою й відвагою збагачені,
Стільки шляхів пройшли,
Але в битвах не скоренні.
Світає. Відкриваю вікно
Рідної майчиної хати,
де колись неслась кіннот
Здибуючи товчену траву.
Підрядковий переклад – мій (Т.Ш.)

Образ Задунайської Січі став центром культурного тяжіння для
україномовних поетів південної Одещини (В. Виходцев, «Ой, за Дунаєм голубим»)
[3, с. 95-96]:
Ой, за туманом, за лиманом,
Ой, за Дунаєм голубим
Стоять козацькії намети
На зло всім ворогам лихим.
То запорожці-задунайці
В новий похід кують шаблі,
Вони ще вірне скажуть слово
За волю матінки-землі.
Вона за буй-очеретами,
що аж сягають Сулини,
Чекають знак, що вже готові
пустить над плавнями дими.
Феномен підвищеної уваги національних спільнот Буджака до питань своєї
етнічної ідентифікації розбудовується не тільки в системі фізичних (клімат,
ландшафт, географія розселення) і ментальних координат (мова, традиції, обряди,
ритуали), але й динамічно розвиваються у просторі культурної рефлексії через
розробку історичних і міфопоетичних сюжетів. Замилування красою природи
рідного краю несе риси казкової загадковості і довершеності образів флори і
фауни (Анатолій Єфіменко, «Казковий вечір на Дунаї») [1, с. 100):
Казковий вечір на Дунаї,
За верби сонечко сіда,
Гелгочуть лебедині зграї,
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Невтомна журиться вода.
По чорній річковій поверхні
Пудові ляскають соми,
Зоря згаса, поволі смеркне,
Все вкрилося крилом пітьми.
Об‘єднуючим мотивом для всіх етнічних груп регіону є відчуття органічної
необхідності гідного існування в «своєму» буджакському ландшафті (Володимир
Рева, «Пошук») [5, с. 34]:
Так все по-домашньому рідне
і степ, і повітря, і небо.
І більше нічого не треба,
щоб жити спокійно і гідно.
Таким чином, домінуючі в ліриці місцевих поетів ландшафтні концепти
(степ, вітер, небо, далечина, шлях, ріка, озеро, спека, буря тощо) несуть значне
смислове і емоційне навантаження, пов‘язане з радістю належності до свого
географічно локального побутування. Естетична рефлексія над особливостями
свого природного ландшафту розширює культурологічний простір, оскільки
природний ландшафт органічно входить у міфологічну, релігійну та історичну
свідомість. Використання географічної топіки і метафорики впливає на загальну
регіональну картину світу, будує свій «ландшафт культури», в який органічно
вплетено значимі для творчих особистостей образи, символи і цінності. Через них
регіональна культура стає єдиним семіотичним континуумом. Географічні топоси
як одиниці художнього простору невід‘ємні від антропогенного ландшафту і
репрезентують видозміну регіонального простору під впливом аграрної, духовної
й інтелектуальної діяльності людини. Носіями культурних цінностей виступають
етнічні спільноти, що населяють Українське Придунав‘я. Їх об‘єднує розуміння
себе частиною природного ландшафту краю, прагнення
його розбудови,
історична пам‘ять про визначних історичних особистостей, що вплинули на
становлення нації та розвиток регіону.
1. Бессарабские этюды. Поэты Килийщины. Вып. 1. Published in Canada by
Altaspera Publishing, 2018. 167 с.
2. Български поети от Бесрабия и Таврия. Антология. Съст. Е. Налбантова.
Варна : Liternet, 2005. URL: https://liternet.bg/ebook/besarabski/content.htm
3. Весна на Дунаї: Збірка пісень на вірші Таміли Кібкало.Творчий проект
О.М. Затинченка. За ред. О.А. Бухнієвої, Г.Б. Райбедюк. Ізмаїл: РВВ ІДГУ. СМИЛ,
2017. 36 с.
4. Виходцев В. П. Музика серця: Вибрані твори. упор. Г. Б. Райбедюк; літ. ред.
О. Ф. Томчук. Ізмаїл : Ірбіс, 2019.
5. Рева В. Обітниця любові. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. 144. с.
6. Сборник на българска бесарабска поезия (ХІХ-ХХ в.). За ред. Нико
Стоянов. Одеса: Маяк, 2002. 132 с.
7. Poeti sud-basarabeni. URL: http://lib.idgu.edu.ua/wp-content/uploads/
2019/04/1-2.pdf
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ЧИННИКИ УДОСКОНАЛЕННЯ
КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У сучасному науковому світі крос-культурні дослідження трактуються як
тип наукового пошуку, згідно з яким поведінку людини та соціальних груп
вивчають у контексті їхніх культурних особливостей. Дослідники тлумачать кроскультурну комунікацію, насамперед, як мовно-комунікативну, а також ширше –
як обмін ціннісними надбаннями культури. Тож вочевидь для системи освіти, в
середовищі сучасного університету актуалізується проблема розвитку кроскультурної комунікації – внутрішньо культурної й міжкультурної та питання
пошуку впливу на цей процес дієвих чинників із царини мистецької культури
титульної нації країни, корінних народів і національних меншин.
Ключового значення у цьому процесі набувають навчання мов та мова
навчання. Тут теоретики мультикультурної освіти практично одностайно віддають
перевагу білінгвальній освіті, наслідком якої є успішне опанування як рідною, так
і домінантною мовами [1, с. 9]. На думку зарубіжних дослідників, опанування
ефективною двомовністю – це той елемент постколоніальної освіти, який
уможливлює для молодої людини збереження міцного зв‘язку зі своїм етнічним
корінням, і водночас – оволодіння домінантною мовою, аби не опинитися на
периферії суспільного життя [1, с. 9]. Ще на початку третього тисячоліття у щойно
згаданому аналітичному огляді пропонувалося «в порядку експерименту в одному
чи кількох регіонах із етнічно мішаним населенням – напр., окремих районах
Закарпаття, Одещини (Південна Бессарабія), в окремих населених пунктах Криму,
– запровадити на базі окремих шкіл з українською мовою навчання та шкіл з
навчанням мовою національної меншини двомовного навчання з викладанням
ключових гуманітарних предметів з позицій полікультурності» [1, с. 55].
З погляду філософії освіти, крос-культурна комунікація є індикатором
розвитку культури у суспільстві загалом [2; 3]. З одного боку, вона розкриває
здатність до сприйняття інших культурних елементів і породжує на цій основі нові
елементи для свого культурного соціуму. З другого – крос-культурна комунікація
виявляє здатність залучати до провідної національної культури усіх інших,
включених до неї, та завдяки цьому транслювати свої цінності, наприклад
мистецькі, в інші культурні середовища [3].
З нашого погляду крос-культурна комунікація у площині університетської
освіти має ставити завдання розширення мовних компетенцій та компетенцій з
дисципліни, взаємного пізнання студентами культурних відмінностей на основі
діяльнісного підходу, отже – практичного вивчення своєї культури та культури
ширшого соціального середовища. У результаті студент збагачується професійно
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спрямованими компетенціями і стає носієм цінностей кількох культур, завдяки
чому зберігається індивідуальне в кожній культурі, що визнається світом як
фактор самозбереження людства в цілому. Тож, слідуючи за М. Бахтіним, основою
крос-культурної комунікації обирається діалог культур як проникнення системою
цінностей провідної в даному суспільстві та іншої культури, як виокремлення
загальнолюдських цінностей у змісті кожної культури. Це стає умовою взаємного
розуміння студентами різних культур, підтримкою для формування самоповаги у
іншомовних студентів.
Метою статті визначено презентувати дисципліни за вибором на основі
традиційного українського мистецтва та мистецтва національних меншин і
корінних народів Подунав‘я. Це такі курси: «Українські музично-хореографічні
традиції в освіті», «Гуцульський орнамент косівської кераміки в освіті українських
дітей», «Петриківський розпис в творчому розвитку дошкільників і молодших
школярів», «Різдвяна польська шопка і український вертеп дітей та дорослих», а
також «Образотворчі студії сучасних болгарських художників і українських
болгар», «Шумовий оркестр болгарських народних інструментів в середовищі
освітнього закладу», «Українські та болгарські колискові пісні», «Угорський
хореографічний фольклор», «Молдовська народна музика і танці», «Румунський
музичний фольклор в освіті молодших школярів» тощо. Кожен курс може стати
модулем за вибором студента. Усі ці курси презентуватиме практично-орієнтовані
модулі міжпредметної дисципліни «Мистецька культура українського Подунав‘я».
Вважаємо, що вони можуть стати потужними чинниками удосконалення
крос-культурної комунікації майбутніх педагогів гуманітарних спеціальностей –
«Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Мистецтво», «Інклюзивна освіта»,
скласти сприятливі умови для забезпечення професійної спрямованості освіти
майбутніх педагогів в контексті як міжпредметної дисципліни, так і окремих
дисциплін («Мистецтво», «Методика музичного виховання», «Образотворче
мистецтво з методикою викладання», «Хореографія» тощо).
Суттєвим і навіть вирішальним фактором для розробки програм і змісту
дисциплін має стати наявність належного навчально-методичного забезпечення.
По-перше, для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку – добірка музичних
творів в аудіо записах, збірки надрукованих текстів колискових, інших пісень і нот
з ілюстраціями, альбоми для розвитку творчості дитини, альбоми репродукцій
картин художників в аудіо форматі та у друкованому вигляді. По-друге, для
підготовки педагогів – навчально-методичні посібники [4], репертуарні збірки
хороводів і танців з текстами хороводних пісень і нотами, методичні рекомендації,
монографії [5] тощо. Пісенні тексти, хороводні тексти стануть сприятливим тлом
для розвитку крос-культурної мовної комунікації, а музика, поетичні тексти,
хореографія, театр, образотворчі полотна в комплексі – для набуття практичних
компетенцій, для занурення у світ особливостей культури українців, гуцулів,
поляків, болгар, румун, угорців, молдован тощо.
Будь-який з означених вище курсів, безперечно, стане сприятливою умовою
для розвитку крос-культурної комунікації та забезпечення професійної
спрямованості студентів, тому що має для цього належні підстави. Наприклад,
українські мистецькі, зокрема хореографічні традиції містять значний
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комунікативний потенціал, що доведений у наукових дослідженнях [5]. Це
виокремлює українські танцювальні традиції з-поміж інших та асоціює їх з
європейською народною культурою. В українських хороводах і танцях
відбувається обмін почуттями, задовольняються потреби в дружбі, симпатії,
співчутті, прихильності, веселощах. Яскраво виражені вербальні та невербальні
комунікативні компоненти, особливо в хороводах зі співом, й нині складають одну
з головних загальнолюдських цінностей і стають предметом засвоєння молоді. І
головно, курс має належне навчально-методичне забезпечення: матеріали
монографій, змістову лінію «Українські музично-хореографічні традиції» в
парціальній програмі «Дитяча хореографія» (затверджена МОН України),
публікації з проблеми комунікативних цінностей української хореографії та
традицій як духовного опертя життя і розвитку дитини.
На забезпечення позицій Базового компонента дошкільної освіти з‘явилися
публікації щодо залучення дітей до мистецтва гуцульського орнаменту на
косівській кераміці. Альбоми призначені для реалізації дитячої образотворчої
активності, а методичний посібник – своєрідний путівник зі створення дорослими
сприятливих умов для організації образотворчих практик із залучення дітей до
мистецтва розпису гуцульського орнаменту на косівській кераміці [4]. Під час
розробки курсу слід керуватися тим, що Косівська кераміка створена поколіннями
гуцулів і витримала випробування часом. Косівську мальовану кераміку включено
до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України (2012 р.), що
підкреслює її високу мистецьку цінність для української та світової спільноти.
Саме таке методичне підґрунтя забезпечує розробку дисципліни за вибором
«Гуцульський орнамент косівської кераміки в освіті українських дітей».
Загалом малювання здавна визнано технологією позитивного впливу на
дітей і дорослих (релаксаційний, корекційний, розвивальний, освітній,
гедоністичний, рефлексивний). Якщо під час вивчення дисципліни
«Образотворче мистецтво з методикою викладання» студенти деталізують для
себе окрему методику з вище названого традиційного ремесла Карпатського
регіону чи Подунав‘я – «Образотворчі студії сучасних болгарських художників і
українських болгар», то, безперечно, відбудеться комунікація з приводу унікальної
культурної спадщини. Майбутні педагоги гуманітарних спеціальностей
збагатяться в особистісному аспекті й набудуть професійних компетенцій для
роботи з дітьми. Можемо припустити, що між викладачем і студентами, між
студентами відбудеться внутрішня крос-культурна комунікація навколо цінностей
локального українського або болгарського мистецтва чи мистецтва українських
болгар, з‘являться результати індивідуальної та колективної творчості й
культурної комунікації (виставки творчих робіт, відкритий захист кваліфікаційних
робіт з цієї проблематики тощо). Головною умовою в розробці курсу
«Образотворчі студії сучасних болгарських художників і українських болгар»
може стати зміст монографії «Культурний простір бессарабських болгар» [6].
Висновки. Багатокультурне середовище Подунав‘я, навчальний простір
сучасного університету, майбутні педагоги гуманітарних спеціальностей
потребують міжпредметної дисципліни «Мистецька культура українського
Подунав‘я», що може сформуватися з декількох практично-орієнтованих курсів~ 173 ~
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модулів із царини українського мистецтва та мистецтва корінних народів і
національних меншин. У змісті курсів-модулів для вибору студентів треба
виявляти внутрішньо культурний та міжкультурний потенціал для удосконалення
крос-культурної комунікації студентів, що сприятиме розвитку і поглибленню вже
набутих і нових професійних компетенцій майбутніх педагогів. Курси бажано
розробляти на основі сучасних наукових досліджень у царині педагогіки,
образотворчого, музичного, театрального, літературного, хореографічного
мистецтв, аудіо, відео та друкованих навчально-методичних джерел, здобутків
митців, тобто пропонувати студентам належне й реальне навчально-методичне
забезпечення курсу, яким вони й надалі зможуть надійно скористатися в
професійній діяльності.
1. Багатокультурність і освіта. Перспективи запровадження засад
полікультурності в системі середньої освіти України. Аналітичний огляд та
рекомендації. За ред. О. Гриценка. Київ: УЦКД, 2001. 55 c.
2. М‘язова І.Ю. Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості
прояву (соціально-філософський аналіз): автореф. дис. канд. філос. наук: спец.
09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії». Київ, 2008. 18 с.
3. Шабаєва Л. М. Крос-культурна комунікація в контексті філософії освіти.
Філософія та політологія в контексті сучасної культури. Вісник
Дніпропетровського
ун-ту.
№
2
(11).
2016.
С.
198-207.
URL:
https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/744/876
4. Гуцульський орнамент на кераміці: Метод. посібник для працівників
закладів дошк. Освіти. За заг. ред. А. С. Шевчук; упоряд.: Бабій Н. М.,
Поліщук Л.І., Стрільчик Г. Д. Тернопіль: Мандрівець, 2019. 144 с.
5. Шевчук А. С. Використання українських музично-хореографічних
традицій як засобу гармонійного впливу на розвиток дитини (2011). Теорія і
практика дошкільної освіти в Україні: кол. моногр. [авт. кол.: З.Н. Борисова та
ін.; за заг. ред. Г.В. Бєлєнької, М.А. Машовець]. Київ: КУ ім. Б. Грінченка. 232 с.,
С. 131-150.
6. Культурний простір бессарабських болгар [монографія]. Відп. ред.
Шевчук Т. С., Ізмаїл – Болград : Ірбіс, 2018. 204 с. Текст, укр., бол., англ.

Ольга Шикиринська
к.філол.н., викладач
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
olyasikshik@ukr.net
ПОЕТИ ПІВДЕННОЇ ОДЕЩИНИ
В АНГЛОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ
Регіональна поезія півдня Одещини (регіон Буджак, або Південна
Бессарабія) отримала особливого розквіту по початку ХХІ ст. Як і сам регіон, вона
різнобарвна,
адже
представлена
авторами
українського,
російського,
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болгарського, гагаузького походження. Яскравими і впізнаваними на
національному рівні стали імена Таміли Кібкало, Володимира Реви, Валерія
Виходцева й ін. Багато уродженців Буджака досягли визнання в національних
спілках письменників Болгарії (Петро Бурлак-Волканов, Ніко Стоянов) та
Молдови (Павло Боцу, Еміліан Буков) тощо.
В останні роки яскраво про себе заявили поети молодої генерації –
Олександр Вігер та Іван Дерменжі. Їх творчість активно досліджується авторами
державного проекту «Регіональна література і живопис як засіб формування
колективної ідентичності локального соціуму» (№ ДР 0119U100996) і
популяризується у вигляді видання окремих брошур на базі РВЦ ІДГУ [1], [2].
Пікантною особливістю цих видань стали блоки з окремих поезій, перекладені
англійською мовою випускниками спеціалізованої школи з поглибленим
вивченням англійської мови № 1 імені О.В. Суворова м. Ізмаїл під керівництвом і
загальним редагуванням перекладів Світлани Кожевникової – кваліфікованим
вчителем англійської мови вищої категорії.
Незважаючи на юний вік перекладачів та дебютний формат їх діяльності,
англомовні переклади поезій О. Вігера та І. Дерменжі заслуговують на увагу.
Важливим фактором успіху проведених перекладів, стали проведені напередодні
творчі зустрічі з митцями та викликане ними захоплення від спілкування з
творчими особистостями [3], [4].
Олександр Вігер народився 2 червня 1992 року в м. Кілія Одеської обл.
Випускник факультету української філології та історії ІДГУ. У передмові до
аналізованого збірка О. Вігер відзначає: «Пишу вірші, прозу. Публікувався в
збірниках «Дунайська хвиля» і «Ізмаїл літературний 4», районних газетах.
Основні теми: любов, дружба, філософські пошуки. У творчості найбільш ціную
щирість, відкритість експериментам, розум, гумор. Цікавлюся музикою, кіно,
футболом. Улюблені періоди в літературі: дев'ятнадцяте століття, срібне століття,
епоха шістдесятників» [1, с. 3]. Для перекладів його творчості з великого розмаїття
учні обрали такі твори: «Твори, поэт. Не жди инструкций», «Мотивация
обманна», «Я никогда красавцем не был», «Опадают листья», «Мы знаем, что
расстанемся», «Я не умею без тебя», «Эгоист», «Устал быть умным», «Сплин»,
«Холод. День несет потери…», «Как смешно продаться», «Ван Гог в раю», «Я
понял, что все в жизни – полный бред».
Бессарабський поет Іван Дерменжі народився 28 червня 1981 р. в м. Болград
Одеської області у змішаній україно-болгаро-гагаузькій родині. В 1998 році
закінчив Болградську гімназію імені Г.С. Раковського. В 2003 році закінчив
економіко-правовий факультет Одеського національного університету імені
І.І. Мечнікова. Працює за фахом з 2009 р. Автор трьох збірників віршів:
«Вибране» (2016), «Сині і чорні, як море» (2017), «52 герця» (2018). Представлені
для перекладів вірші взяті з циклу «З Бессарабією у серці» зі збірки «52 герця», в
якому поет оспівує красу рідного краю, працелюбність і життєву наснагу його
жителів, специфічний колорит культури мультіетнічного населення регіону,
зокрема намагається осмислити генеалогію гагаузького етносу: «Болград», «Душа
пронизана любовью», «Бессарабское солнце», «Счастье в родной Бессарабии»,
«Мой Бессарабский край», «Домашнее вино», «Родные края», «Бессарабия»,
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«Чийшия», «Чушмелий», а частина віршів відібрана з інших циклів збірника «52
герца»: «Первое стихотворение», «Есть двое на Земле», «Second hand»,
«Волшебный яд», «Письмо», «Дивный вечер», «Жизнь для Инстаграм».
Як відомо, сприйняття віршів є індивідуальним процесом, а художній
переклад ліричних творів – найбільш складним. Лінгвістичними критеріями
оцінки якості перекладу є фонетичний, лексичний, морфологічний, синтаксичний
та текстовий рівні художнього твору. З точки зору означених критеріїв можемо
констатувати максимальну близькість зроблених перекладів першоджерелу з
точки зору семантики, стилістичної своєрідності і прагматичної складової (О.
Вігер, «Твори, поэт»):
Твори, поэт. Не жди инструкций.
Они обман. Их нет нигде .
Сложней присниться, чем проснуться,
И это, автор, твой удел.

Create, a poet, not waiting for
instructions,
They are a trick, existing nowhere.
Seems difficult to dream, than be awaken,
And this , creator, is your deal.
(в пер. Д. Песковой)

Складнощами, з якими зіткнулися юні перекладачі, виявилися формальні
мовні елементи: фонетичний рівень слова, пов'язаний з варіаціями парономазії,
алітерації тощо (О. Вігер, «Я никогда красавцем не был»):
Высокий рост, худое тело
Большие уши, длинный нос
Весь неуклюже-неумелый
Сгибаюсь вечно, как вопрос

Lean body and high growth
Big ears and long nose
I treat myself so clumsy
And bend as question mark
(в пер. Д. Голованова)

У морфологічному шарі твору складнощі були пов‘язані з перевагою
флексій в російській мові та їх обмежена кількість в англійській мові, що вплинула
на можливості римування (І. Дерменжі, «Болград»):
Мой милый, добрый и родной…прекрасный, маленький, смешной,
Уютный, классный городок, к тебе вернуться все же смог.
Через века, через года, и счастлив был – была беда.
Но все же я навеки твой, уютный, тихий, мой родной.
У перекладі Олександри Лобанової:
My cute, and nice, and own… and great, and small, and droll,
My cossy, classy town; to you again have come I.
Through time and years went I by, but I‘m still your faithful guy,
My cute, and great, my love one, my quiet, handsome town.
В синтаксичному плані прийшлося рахуватися з фіксованим порядком слів
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в англійському реченні на противагу вільному порядку в російській мові та різною
системою наголосу: фіксованому на начальному складі проти вільного (І.
Дерменжі, «Давно не видно было осени…»):
Давно не видно было осени, такой прекрасной и певучей.
Листву почти деревья сбросили, и на щеке моей колючей
Играет солнышко лучами, и мчится ветер поверх сосен
Порхают бабочки, кузнечик скрипучим треском славит осень.
У перекладі Ганни Максимової:
I haven‘t seen it for a long, oh fall, so beautiful and sweet.
Trees almost threw their leafage off, and on my cheek
Sun still is playing with its rays, the wind is racing over pines
Grigs‘ creakily praising fall again and butterflies are flitting behind.
На довжину рядка сплинула середня довжина слова у двох мовах (1-2 в
англійській мові проти 2-3 у російській) та відмінності у словотворчій моделях
двох мов.
Не зважаючи на перераховані складнощі, аналіз англомовних перекладів
аналізованих творів О. Вігера і І. Дерменжі засвідчує їх повну адекватність.
1. Вигер А. Преданность мечте. Стихотворения. Переводы. Под ред.
Шевчук Т. С., Дудченко Д. И., Кожевниковой С. М. Измаил: РВЦ ИДГУ, 2018. 72 с.
2. Вибрані вірші Івана Дерменжі з циклу «Бессарабія в моєму серці» у
перекладах. Літ. ред. Шевчук Т. С., Кожевникова С. М. Ізмаїл: РВЦ ІДГУ, 2019.
50 с.
3. Шевчук Т. Літературно-музична гостинна з Іваном Дерменжі. Новини
Ізмаїльського
державного
гуманітарного
університету.
URL:
http://idgu.edu.ua/14254
4. Шевчук Т. Творча зустріч випусників ЗОШ № 1 ім. О.В. Суворова з поетом
в стінах ІДГУ. Новини Ізмаїльського державного гуманітарного університету.
URL: http://idgu.edu.ua/6941
Татьяна Шиляева
викладач
Измаильский государственный гуманитарный университет
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ТУРИСТИЧЕСКИХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ О ПОДУНАВЬЕ
Украинское Подунавье с каждым годом становится все более
привлекательным регионом на туристическом рынке. Гостей интересует местная
колоритная кухня, бессарабские вина, национальные традиции, ежегодный
фестиваль «Дунайська Січ». В 2019 году
Измаил, один из городов,
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расположенных в регионе Нижний Дунай, вошел в десятку красивейших городов
Украины, что тоже немаловажный фактор в рекламе туристических услуг [1].
В связи с бурным развитием сферы туризма на сегодняшний день требуется
все больше туристических текстов различных жанров, в том числе и на
английском языке для привлечения иностранных туристов. Туристический текст
в интернете, представленный в формате гипертекста, получает всѐ большее
распространение и в будущем может полностью заменить печатные тексты по
туризму. Гипертекст представляет собой разновидность формы организации
текстового материала, при которой «его единицы представлены не в линейной
последовательности, а как система явно указанных возможных переходов, связей
между ними. Следуя этим связям, можно читать материал в любом порядке,
образуя разные линейные тексты» [2, с. 70]. К таким текстам можно отнести
сайты туристических агентств, форумы и сайты, содержащие информацию для
потенциальных туристов, online-путеводители.
Наша статья посвящена исследованию прагматического потенциала
англоязычных текстов, рекламирующих туристические услуги в Подунавье.
Туристический текст относится к текстам нежесткого типа, содержащим
черты научного, публицистического, разговорного стилей и стиля рекламы.
Поэтому, говоря о туристическом тексте, мы имеем дело с таким лингвистическим
феноменом, как полистилизм [3, с. 19].
Важными признаками научного стиля, найденными в исследуемых текстах,
можно считать использование большого числа терминов, а также числительных и
топонимов, которые обеспечивают точность: The fortress of Izmail was built by
Genoese merchants in the 12th century. Izmail train terminal is 2.5 km northwest of
downtown. Vylkove sightseeing tour with visiting of unique religious objects of
architectural heritage of Old Believers of XVIII-XIX centuries.
Еще одна характерная черта научного стиля, присущая рекламным текстам
– это прием цитирования. Цитирование служит подтверждению информации,
данной в тексте, например, о роли музыкального фестиваля «Дунайська Січ»:
«Today we unite people and want to make Ukraine a cultural center and to the whole
country, the whole world to show Ukrainian Izmail, Ukrainian Odesa region, bringing
there our Ukrainian music» – said organizer Olexandr Yurkov [4].
Также было обнаружено характерное для публицистического стиля
сочетание стандарта и экспрессии. Экспрессия достигается за счѐт использования
коннотативных прилагательных и наречий, в том числе в превосходной степени:
Meet your friendly guide at the reception of your hotel and set off on a pleasant half-day
trip to the Shabo Wine Culture Center. You will also enjoy a tour of the fascinating
territory of the complex with the underground wine storage, full of wine barrels,
Grapevine Monument and Dionysus Fountain. During the festival a new national record
for the largest amount of fish soup will be established. Стандарт передается за счѐт
использования клишированных выражений (to be popular with, to be famous for, to be
known for): Bessarabia is very well-known for its tasty and richly eclectic cuisine. This
Festival is also a good opportunity to visit Ismail, the Danube river, the trip can be
combined with a visit to "Ukrainian Venice" Vylkovo.
В рекламе туристических услуг нередко можно встретить слова языка страны
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назначения, отражающие местный колорит: At the festival there will be a presentation
of the collection of the southern Ukrainian songs «Ой, у гаю при Дунаю». Unless booked
in advance, these minibuses will usually stop at the city center, next to Suvorov Museum
at 37 Suvorova Av. (this place is colloquially known as ryadom s zagsom).
Представленные
в
туристическом
тексте
сведения
могут
быть
«верифицированными
(достоверные
исторические
факты,
даты),
либо
неверифицированными (связанные с туристическим объектом мифы, легенды,
сказания и пр.)» [5, c. 28]. Верифицированная информация представляет собой
объективные сведения о внешнем мире. Неверифицированную информацию можно
определить как субъективную и эмоционально окрашенную. Примером может
служить упоминание о происхождения вина «Новак»: Vylkove is the only place in the
world where tourists could taste a special variety of wine «Novak» which is made
according to special technology tested by several generations. According to the legend
seedlings of grapevine «noa» were brought to this land by merchants from shores of
Amazon river and gradually adapted to local climatic conditions.
Необходимо отметить, что для текстов о туристических услугах в Подунавье
характерно употребление достаточно большого разнообразия лексики. Широко
применяются единицы специальной лексики. Найденные термины относятся к
таким сферам, как география: creeks, channels, steppes, sea, delta, slopes, религия:
church, cathedral, monastery, Old Believers, история: fortress, empire, protectorate,
сельское хозяйство: corn, fields of wheat, flocks of sheep, herds of cows, vineyards,
sunflower, этнографизмы: mamalyga, bryndza, milina, novak, salo, kavyrma, vertuta,
manzha, yeriks. Использование терминов позволяет повысить авторитетность и
компетентность текста, что помогает завоевать доверие читателей и впоследствии
убедить их совершить то или иное путешествие. Использование этнографизмов
помогает передать национальный колорит.
Рекламные тексты в первую очередь стремятся воздействовать на эмоции,
органы чувств, задействовать вкусовые рецепторы потенциальных клиентов,
описывая блюда местной кухни, которая сочетает национальные кулинарные
традиции народов, населяющих Бессарабский край – украинцев, русских, болгар,
молдаван, гагаузов и др. Гостям предлагают попробовать каварму, мамалыгу,
брынзу, вареники, милину, сырники, вертуту и другие блюда.
The notable cuisine choices in this city are kvas, mamalyga, local borscht, Mititei (a
kind of kebab), hot Kavyrma (stewed lamb) and Vushka – a variant of fish soup – which
is traditionally prepared with «Lyubystok» herb to add a special flavor to the soup. The
region’s hospitable people will wine and dine you with their best: domestic wine,
mamalyga (a polenta dish), the legendary local «bryndza» sheep’s cheese and borscht.
There are many other recipes and tastes depending on the ethnicity of inhabitants:
sarma, mititei, vertuta, milina, manzha, syrniki, vareniki, kavyrma, kurban, placintas,
karnazzi, zama – a mix of exotic names mostly from Ukrainian, Moldavian, Bulgarian
and Gagauzian cuisine. Next stop should be Tatarbunary, which is a small town a
traveler would want to pass through. Do not pass it though, the road café has spectacular
kurban – a very popular local sheep soup.
Рекомендуют продегустировать местное вино – «Новак»: Vylkove is the only
place in the world where tourists could taste a special variety of wine "Novak" which is
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made according to special technology tested by several generations. Большой
популярностью пользуется местная сельдь «Дунайка»: At the market and in the local
restaurants of Vylkove tourists could try various types of Danubian herring or as they say
«Danubka» – the main industrial fish in Vylkove village.
В текстах также присутствует большое количество географических реалий: the
Bessarabia region, the Krynichne village, the Danube Delta, Vylkove (Vilkovo), Kiliya.
This unique town – the gem of the lower Danube River – is located on the border of
Ukraine and Romania at the picturesque confluence of the Danube and the Black Sea.
Реалии обладают ярко выраженным национально-культурным фоном и
приобщают потенциальных туристов к другой культуре. С точки зрения прагматики
реалии несут в себе новую необычную информацию, которая может вызвать у
реципиента желание узнать о них больше. Так, на экскурсию в Вилково туристов
привлекают возможностью поплавать на лодке по каналам, называемым «ериками»:
For those who wish to look their own eyes on strawberry fields and grape plantations on
islands of Danube Delta, rice field as well as plunge into the atmosphere of a true Danube
fisherman organizers of the festival offer group tours to row on wooden boats the canals
«yeriks» of the old city.
Нельзя не отметить важность включения таких эмоциогенных компонентов,
как забавные истории и шутки. Они нейтрализуют страх перед неизвестным и
помогают читателю быстрее адаптироваться к элементам чужой культуры: After an
excursion down the great European river and through the amazing biosphere reserve, eat
some freshly prepared fish and drink some local «novak» (new wine) – a domestically
produced wine made of grapes grown over the wet river islands. But, be careful: while
this deceptively light wine will leave you with a fresh mind, it will also leave you with a
heavy walk!
К средствам реализации прагматического потенциала также можно отнести
прилагательные и наречия с положительной коннотацией, так как рекламный
продукт должен создавать позитивный образ места назначения: The city is a stunning
revelation with broad boulevards, exquisite historic buildings and parks wherever you
look. At the end of your exciting and enjoyable tour, you’ll be able to taste the best samples
of Shabo wine and buy presents for your family and friends at the Shabo brand shop.
After this joyful journey, you will relax and rest on the way back to Odessa.
Грамматическим средством формирования прагматического потенциала
стало использование императивных конструкций, как одного из приемов
диалогизации рекламного текста: Discover a modern wine terroir at the Shabo Wine
Culture Center on a guided tour from Odessa. Get to know interesting facts about the
process of winemaking. Sample the best Shabo wine in an elegant tasting room.Также в
текстах возможно использование скрытого призыва к действию: So see you at the
Dunajska Sich! It is worth visiting a market in order to find very interesting products such
as «kisloyo mlyako» (domestic made yogurt), pepper paste and «merudia» seasoning – a
special mix of homegrown herbs – a great souvenir to bring home.
И, конечно же, говоря о тех средствах, которые служат для создания
положительного образа места и, как результат, привлечения туристов, нельзя не
вспомнить про разнообразные средства выразительности. В результате
лингвостилистического анализа текстов было выявлено частое использование
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метафоры: The mighty Danube River was named by the Greek historian Herodotus
«The King of the European Rivers». Vilkovo is usually called «Ukrainian Venice». This
unique town is the gem of the lower Danube River. Также следует отметить частые
случаи использование гиперболы: Learn more about wine and treat yourself with a
drink in the middle of the endless vineyards. Одним из самых распространенных
стилистических средств является эпитет: delicious wine, renowned experts, stunning
revelation, exceptional regional food.
В рекламе туризма часто делается акцент на пользе туристического продукта
для здоровья или финансовой выгоде: The feature of the festival will be the opportunity
to buy environmentally friendly seasonal products of the finest quality – strawberries,
Danubian herring, frog legs at a good price. Boiled Kiliya rice contains vitamins B, E, iron
and vegetable fiber and very good for health.
Таким образом, мы видим, что туристические тесты ориентируются на
когнитивные ожидания потенциальных туристов. Прагматическая цель таких
текстов – создать позитивное представление о туристических объектах данной
страны и культуры.
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