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Вивчення полеміки початку ХХ століття важливе не тільки для осмислення ста-
новлення порівняльно-історичної парадигми в умовах тогочасного колоніального 
дискурсу (це переважно зроблено в історико-мовознавчих студіях М. Жовтобрюха, 
В. Глущенка, І. Тищенко, С. Лучканина, Ю. Шевельова, та ін.), але й для окрес-
лення динаміки виражальних засобів наукового текстотворення. Аналіз тексту як 
складника наукового дискурсу перебуває в полі зору багатьох наукових напрямів 
сучасного поліпарадигмального мовознавства: лінгвістики тексту, функціональної й 
історичної стилістики, культури мови тощо. У когнітивній парадигмі зміст наукового 
тексту розуміють як наукове знання, а його смислову структуру тлумачать як таку, 
що визначається епістемічною ситуацією. Специфіка втілення її складників у певних 
субтекстах визначена не тільки типологією й традицією уявлень про ідеальний на-
уковий текст, але й немалим компонентом індивідуально-творчої роботи автора. Цій 
проблематиці присвячено роботи О. Баженової [1], О. Гніздечко [2], М. Котюрової 
[3], М. Мозера [4], П. Селігея [7], І. Синиці [9], С. Ракітіної [8] та ін. Оскільки окремі 
студії, присвячені реконструкції історико-мовознавчого українського дискурсу, нами 
вже опубліковано, тут використаємо ту ж систему методів моделювання смислової 
структури наукового тексту, детально описану в [6], [5]. 

Вивчаючи полемічний дискурс як початковий у становленні українського 
порівняльно-історичного мовознавства, розглянемо смислову структуру статті Ага-
тангела Кримського «Деякі непевні критерії для діалектологічної класифікації старо-
руських рукописів» (1906). Вона з’явилася у відповідь на цикл робіт О. Соболевсь-
кого, присвячених класифікації пам’яток у історико-діалектологічному аспекті, й 
містить контроверсійні інтерпретації низки мовних явищ. 

Як відомо, методологічність є облігаторною характеристикою наукового дискурсу. 
Експлікація методу автором наукової праці у цьому разі відбувається не спеціально, 
а принагідно. 

Міркуючи про метод, А. Кримський неодноразово формулює засади свого 
дослідження. Тут ключові поняття – пильний аналіз і критичне ставлення: Маючи се 
на увазі, ми критично повинні відносити ся й до тих церковних памятників, про котрі 
з певністю знаємо … (Крим., 103) [тут і надалі зберігаємо правопис оригіналу, циф-
ра в дужках позначає сторінку першоджерела – Г.Н.]; Піддаючи всі такі ортографії 
…суворій аналітичній критиці, ми повинні пильно порівнювати їх до фактів живої 
сучасної малоруської мови (103); А вже була б непростима необачність, коли б ми, 
зустрівши…в якомусь памятнику незвісного походження…забажали кваліфікувати 
той памятник за малоруський без дуже пильної аналізи всіх згаданих написань і ин-
чих діялектольоґічних рис того памятника (103) [виокремлено автором – Г.Н.]; і коли 
дослідник-фільольоґ не відноситиметь ся до них критично, то могтиме щиру вели-
коруську копїю залічити до пам’ятників малоруських (104); Та несправедливо було 
б уважати за малоруський, без аналізи, геть усякий староруський памятник, де часом 
трапиться тая особливість… (120); Так от бачимо, що зустрічаючи в якомусь першо-
му лїпшому рукописові букву ы замість сподіваного и або навідворіть, ми передше 
повиннї з пильною аналізою розглянути стрічені нами написання, (129); але треба 
попереду пильно подивитися, чи не Великорусином або чи не Білорусином писано, 
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часом, відносний памятник (134); …приклади…менше піддаються точнїй аналїзї 
(137); Та ми думаємо, що до тої думки д. Соболевського прихилити ся не зможе жаден 
фільольоґ, коли він шанує повагу точної науки і научних методів (148); …а коли так, то 
й уся иньша його графіка стає для нас підозрілою, і ми не сьміємо без критики накида-
ти всі копіїстичні ортоґрами волинському та зарубському орігіналам тої копії (148). 

Оскільки ключовою когнітивною метафорою тут виступає «пізнання – бачення», 
фіксуємо значну кількість лексем на позначення цього фізіологічного відчуття: …а 
коли вдивимося в мову того Часословця ХІV віку, то бачимо, що тая мова не тільки 
спеціяльно про Галичину собою нічого не сьвідчить, ба й у загалі нічого малорусько-
го в собі не містить – не тільки чогось рішуче виразнійшого, ба навіть чогось менче 
виразного, – одно слово, ані натяку на малоруськість (112); Я, з огляду на … вважав 
би можливим додати до цїх Шахматових прикладів іще «на торжющи» (106); Так от 
бачимо, що зустрічаючи в якомусь першому лїпшому рукописові букву ы замість 
сподіваного и або навідворіть (129); Приглядаючись до мови Хутинського Служеб-
ника ще далї, ми бачимо в нїм і чисто великоруську особливість (142). Такий підхід 
відповідає початковому етапу пізнання: спостереженню. 

 Крім того, дослідник має бути дуже обережним: треба відноситися до таких 
оу та ю з великою обережністю тай не натягати їх скоросьпілим способом на мало-
руське «і» (102); Звідси видко, з якою обережністю треба відносити ся до всяких 
таких випадків? (112); Само собою розумієть ся, що й старі малоруські грамоти ми 
повинні аналізувати з належною фільольоґічною обережністю (117); тим-то, не ма-
ючи належної обережности, инодї можна спершу буває подумати, ну, скажемо, про 
рукопис новгородську, чи не писав її якийсь Малорусин (134).

 Що ж до власних методів, то тут кілька разів Агатангел Кримський наголошує, 
що досліджувані факти слід порівнювати з явищами живої мови: або в яких инчих па-
мятниках більше-менче живого малоруського характеру, приміром у літописях тощо 
(103); ми повинні пильно порівнювати їх до фактів живої сучасної малоруської мови, 
та вже аж тоді користуватися тими написаннями для вияснення того історичного 
ходу, яким розвивалася наша мова… (103). Безперечно, це пов’язано з тим, що кон-
цептуальна метафора порівняльно-історичної парадигми «дещо – живий організм»: 
Ніби чимсь сербським дихає в петербурськім Часослові ще й заміна…(113); …бо тут 
усі одхилення од норми спочивають на анальоґії з твердим склоненням (136); Та-
кою самою силою анальоґії повстав і давальний відмінок «душѣ» замість давнїйшого 
«души» (136).

Аргумент від власного досвіду як незаперечний доказ правильності методу 
відтворюємо в висловлюваннях, що вживані для покликання на старе знання: Од себе 
додам, що я чував анальоґічні приклади ще й з уст окаючих Астраханських козаків…
(121); Так говорять на всім просторі Вкраїни; навіть од харківщан я чув «сьвідитель» 
(135); Так виясняють сю справу акад. Ягіч (в «Критических замѣтках»), проф. Брандт 
(в устних лєкціях, які я в нього слухав) і инчі (138).

Отже, субтекст авторизації постає достатньо виразним. Загальновідомі факти, 
об’єктивні ознаки мови пам’яток автор описує за допомогою повних предикатив-
них конструкцій із підметом ми «інклюзивне» та присудком у 1 ос. мн. теп.часу: Бо 
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фонеми вівчий у нас немає, ми знаємо тільки слово овечий, без «і» (92); Ми не може-
мо шукати слідів його живої рідної мови (92); Ми знаходимо вимову (95); Доволі ча-
сто зустрічаємо ми в таких випадках… (101); І що ж би вийшло, коли б ми захотіли…
(104); І те саме ми знаємо із дуже старих …рукописів (120). Не менш часто займенник 
не вживається: але мусимо те оо вияснити якось по інакшому (92); В Суздальсько-
му літописному списку знаходимо…(94), Вже й з усього сказаного бачимо (95); як 
знаємо, твердо встановлено Кулішем ортографію… (102). Якщо в наведених прикла-
дах можна відтворити значення «ми» – «науковці», то пряма вказівка на «ми» – «всі 
українці» трапляється поодиноко: Перші написані предки нашого малоруського і (із 
о) трапляються нам не в мертвих церковних памятниках, але в живих грамотах із 
кінця ХІІІ віку і з дальших часів (101).

 Проте коли А. Кримський пропонує власні інтерпретації, використовує я «ек-
склюзивне» з різними предикатами: Од себе я можу докинути… (93); На мою думку, 
кожне з оціх чотирьох вияснень має за собою певну льогічність, і з кожним треба 
рахувати ся. Та я б додав іще один здогад (100). Лише зрідка фіксуємо безособові 
конструкції: Для написання….можливе ще одно спеціяльне витолкуваннє (101).

 До показників авторизованості слід додати ще й вставні конструкції, з допо-
могою яких повідомляється додаткова інформація: Востоков зазначив «оочи», ще 
й з точками посеред кожної букви о (ніби зінки в справжніх, людських очах!) – в 
перґаміновому Євангелії ХV віку (97).

Автор виразно висловлюється щодо передбачуваного читача, орієнтуючись на 
обізнану аудиторію: Всї ті остороги, які я подавав тут проти мнимого поплутання 
звуків ы та и, можуть знадобитися тільки для тих, хто вже знає научну фільольоґію, 
або, бодай, знає старо-словянську і старо-руську граматику (131). Натомість коли 
йдеться про опонента, автор натякає на його недостатню обізнаність, даючи поради 
щодо самоосвіти: А коли хто не знає граматики, то могтиме, всім на диво, доба-
чити малоруське поплутаннє ы та и навіть там, де й нїякого натяку на таке явище 
не має (131); Щоб не видумувати собі таких дивних діялєктольоґічних «критеріїв», 
проти сього є тільки один-однїсїнький спосіб: вивчити елєментарну шкільну грама-
тику старо-словянської мови (132). Цей образ читача й пояснює, що А. Кримський 
позиціонує себе в дуже вузькому академічному колі, не вдаючись ані до роз’яснень, 
ані до детальних означень.

Засоби зв’язності тексту вживаються найрізноманітніші. Найчастотнішими є мар-
кери ретроспекції.

По-перше, це прислівник вже/уже в поєднанні з формами мин.ч. та давноми-
нулого часу: вже й починаючи нашу статтю, ми згадали були про Поликарпове …
(94), (це ми вже бачили ) (95); не може, як ми бачили вже признати…(100); Я вже 
мав нагоду згадати вище, що (105); Що д.Соболевськи й самовільно оголосив був 
новгородське Добрилово Євангелиє за малоруський памятник, про це я вже згадував 
(124); що чимало таких самих ми вже бачили (128); Я вже побіжно згадав у скоб-
ках, що …(142); Але я згори зазначив уже… (151). Звертання до читача може бути 
також зі скороченою формою наказового способу див[ись] : Та я вже вказував, що 
таке написаннє в жаднім разї не є галицька або волинська спецїяльність, і має воно 
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характер переважно рішучий антималоруський . Див. с. 17. (112). Зазначимо також, 
що і в дейктичних висловлюваннях, адресованих до читача, поширена розмовна фор-
ма диви: Диви мою «Филологію и Погодинскую гипотезу» (Київ, 1904), стор. 60 (120); 
Диви в мене в «Филологія и Погодинская гипотеза» (134).

По-друге, тут показником виступає прислівник вище разом із формами предиката 
в минулому часі: Вище я навмисне застеріг ся, що…(102); Вище ми згадували про те, 
що в південних Словян писалося часом ю замість ѥ (110); пояснення, яке я навів був 
вище (130).

Інколи вживається прислівник згори, вгорі: З того, що в нас сказано в горі про такі 
самі написання новгородські, читачеві видко (128); але я згори зазначив уже… (151). 
Поодиноко фіксується обставина в инакшому місьці: Не від речі буде згадати ще про 
одну категорію оо…, про яку я ширше писав був в инакшому місьці (97). Переважно, 
як бачимо, висловлювання формулюється від першої особи.

 Показниками проспекції виступають висловлювання з формами наказового 
способу в 1 ос.мн.: Та от, між инчим, іще згадаймо (95); Розгляньмо найпередше 
скількись прикладів (103); Візьмімо в цокаючих говорах приклади під наголосами 
(121); Спинїмо ся на решті ще на одному одному випадку… (139); Та перегляньмо їх 
усі. Передовсім звернїмось до списку… (145); Розгляньмо їх (150).

 Нерідко тут вживано також форми майб. часу в 1 ос. одн. у поєднанні з 
прислівниками нижче, далі: Про ті мотиви поговоримо низче (97); Проте, що д. Со-
болевський бажав би зробити Добрилово Євангеліє малоруським, скажемо нижче 
(106); З поміж інших зазначимо… (109); Та ми тут пригадаємо не тільки ті прикла-
ди…але покажемо ще й инчі і цікавійші (123); …се ми ще побачимо далї, коли тор-
кнемося деяких деклїнаційних флексій; та до цїєї точки зору ми зараз потроху й пере-
йдемо (136) Се ми ще побачимо далі (145).

 Форми присудка тут вживаються також і в 1 ос. одн. майб. ч. з підметом – займен-
ником я «ексклюзивне» або без нього: Наведу декільки анальоґічних прикладів…(94); 
Я можу без великих заходів навести ось які приклади, що самі собою міні пригаду-
ють ся, та думаю, що знайти їх можна було б і більше (96); Подам деякі написання 
із старих рукописів (105); Наведу приклади, які зараз міні самі собою згадують ся, а 
можна б їх понаводити безмірно більше (108); Свій огляд мнимих поплутань ѣ та и 
я почну саме з отїєї остатньої, граматичної категорії (134). Форми прислівників тут 
вживано рідко: Про оте, ніби-то галицько-волинське ѣ, видумане д.Соболевським, я 
колись писатиму ширше, в інакшому місці (107); І низче, в дальших рубриках, я вмис-
не силуватиму ся, де тільки можна буде, наводити як раз ті самі приклади, що відомі 
й самому д.Соболевському (124). 

 В одному висловлюванні трапляється поєднання показників проспекції й 
ретроспекції: Та я його вже розглядав вище, через те до нього тут не вертатимусь, 
а спиню ся на третьому акаючому памятнику несумнївного або великоруського або 
білоруського походження, який д.Соболевський силомїццю залічив до «галицько-во-
линських» (149).

Поодиноко використано висловлювання з семантикою делімітації: У Білорусів, 
коли вже не казатимем про загально-білоруське нефонетичне «яны» або «ваны» 
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(=они), поплутаннє звуків ы та и виступає часом у дуже релїєфних прикладах 
(121); Новгородських прикладів …ми ширше зачіпати не будемо, бо вони зовсім не 
характеристичні. А перейдімо до інакших: (123); Та се вже для нас питаннє менчої 
ваги (150).

Введення нових знань переважно відбувається як припущення. Тому фрагменти 
висловлювань із семантикою сумніву виявляються найхарактернішими маркерами 
субтекстів нових знань. 

По-перше, це вставні слова мабуть, може, можливо: Може ця моя думка по-
кажеть ся мало підпертою, може сей Часословець ХІV віку вийшов із Пскова, 
може він узагалі не дасть ся точно заклясифікувати (114); Мабуть, найстарійший 
приклад – 1292 року (116); Очевидячки в північній Великорущині дуже здавна по-
чали плутатися …(123); Се, певне, не фонетичне явище: воно виясняється, мабуть, 
поплутаннєм суффіксів ии та ыи (124); але мабуть тут скрізь букву и написано на 
звісний новгородський лад замість ѣ (126); …бодай ми маємо один такий випадок …; 
і не можемо рішити, чи це має бути в них поява фонетична (136-137).

По-друге, таку функцію виконують перформативи з нейтралізованою 
суб’єктністю – тобто форми з інфінітивами на позначення ментальних дій, які су-
проводжуються прислівниками з семантикою необхідності: Тут само мусимо ми зга-
дати ще про один розряд староруських немалоруських памятників (145); …а через 
те можна думати, що… ; Завважити треба, що інакших випадків, де б замість о 
писався в Часословці ъ, ми не бачимо (114); про яке з незаперечною певністю можна 
сказати, що його написав Великорусин (128); Ми не можемо бачити в ньому (135); 
Треба думати, що всі оті форми повстали…з анальоґії до іменительного відмінка 
(137–138); коли й можна буде де в чому користувати ся ним для історії малоруської 
діялєктольоґії, то не інакше, як із суворою критичністю й величезною оглядністю 
(149); то ми можемо вважати за аксіому, що оті ятьові закінчення збудувалися 
замість сподїваних «ижевих» закінчень (136).

По-третє, тут часто використовуються форми від 1 особи, а саме займенник я «ек-
склюзивне»: Загальне вражіння, яке зостається в мене після читання петербурсь-
кого Часословця ХІV віку, се, – таке, що писаний він ніде, як у Москві ; я білше 
схиляюся до думки… (152); Я за Псковом не обстаю тільки через те, що не бачу в сім 
Часословці поплутання шиплячих і свистячих ; Мінї здаєть ся, що так. Але завважу, 
що точних доказів у нас на те не має ; Через те я думаю, що в написанні….ми маємо.

Передача впевненості у доказовій силі прикладів передається за допомогою 
вставних слів і конструкцій отже, будь що будь, нема чого й казати тощо: Будь 
що будь, єдиний висновок стоїть у нас непохитно, понад усякими сумнівами (101); 
Само собою ясно, що в цій старословянській графіці ми не можемо добачити жадної 
«замінної довготи»; а що не можна втягати в історію малоруської мови всїх инчих 
написань сього памятника (пр. «гратань»), про се нема чого й казати (103); Отже 
найпевнійшими предками того нашого і…(116); Одно слово, заклясифікувати рукопис 
«П.Є.С» 1492 року до рубрики віродостойних малоруських памятників не випадає 
(149); Будь що будь, є поважні підстави, щоб клясифікувати новгородський Апостол 
ХІІІ віку (153); Нема чого казати, що й оці мої здогади можна притулити тільки 
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до певної групи подвоєних написань (101); Або, що найменче, ми мусимо лишити і 
Георгієва «Июдеюмъ» і Холмське «отрочищюмъ» пiд дуже великим сумнівом (115).

Для полемічного тексту академічного дискурсу притаманне, отже, принагідне по-
значення методу як критики, критичного аналізу. У розбудові показників авторизації 
й позначенні нових знань превалює я-перспектива. Фрагменти висловлювань із се-
мантикою сумніву, які супроводжують виокремлення нових знань, відповідають 
тогочасному початковому етапу становлення порівняльно-історичних студій. Во-
дночас вони вказують і на його недоліки: фрагментарне порівняння окремих мов-
них явищ, відсутність формальних методів, що об’єктивізували б дослідження. 
Більшість ресурсів наукового текстотворення переважно залучаються з розмовної 
мови. Істотним також є вплив усного дискурсу. Відсутність строгої стандартності 
викладу, прагнення до синонімії вказує на немалу вагу художнього компонента в на-
уковому текстотворенні. Пізнавальний процес мав високу емоційну напругу, тому 
рефлексивні аспекти пізнавальної діяльності заслуговують на окреме вивчення.
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КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕКСТА 
АГАТАНГЕЛА КРЫМСКОГО В ПОЛЕМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

 НАЧАЛА ХХ ВЕКА 
В статье рассмотрены способы выражения элементов смысловой структуры научного 

текста Агатангела Крымского в аспекте развития украинского историко-лингвистического 
дискурса начала ХХ века. Анализируя формы репрезентации основных категорий научного тек-
ста, метафорику речи, маркеров нового знания, адресации текста, автор указывает на важ-
нейшие специфические признаки творческого метода исследователя. 
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KRYMSKY’S TEXT IN POLEMICAL DISCOURS EARLY XX CENTURY
The article discusses ways of expressing the elements of sense structure of scientifi c text by 

Agatangel Krymskyi in the aspect of development of the Ukrainian historical-linguistic discourse of 
the early XX century. Analysing the forms of representation of the main categories of scientifi c text, 
metaphors markers of new knowledge, the author points to the specifi c features of the leading creative 
method scientist.
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МОВНЕ ВИРАЖЕННЯ ДИРЕКТИВІВ СУЧАСНОЇ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

У статті було досліджено мовні засоби утворення директивних висловлювань у сучасній 
турецькій мові, а також як інтенції мовця та інші чинники впливають на мовний сценарій 
директивних висловлювань у сучасній турецькій мові.

Ключові слова: директиви, комунікативна ситуація, адресант, адресат, висловлювання.

Будь-яке мовне середовище має свої, притаманні лише йому, граматичні та 
лексичні одиниці, які, поєднуючись із інтенціями мовця, утворюють конструкції 
зі специфічними значеннями, які відображають настрій, ставлення до оточуючих, 
бажання адресанта тощо. Адресант для того, щоб повністю оволодіти мовними 




