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ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКИХ ТЕКСТІВ
 
У  статті  проведено  аналіз  набору  мовних  засобів,  що  групуються  

навколо  комунікативних  якостей  мовлення:  правильності,  точності,  
логічності, чистоти

Ключові  слова: комунікативні  якості  мовлення:  правильність,  
точність, логічність, чистота

Повернення  літери  «Ґ»  наші  земляки  сприйняли  по-різному.  Дехто 
тримається білодідівського погляду, що ця літера зайва, бо її нема в росіян; 
інші вважають, що дозвіл на «ґ» стосується лише таких слів, як «дзиґлик» та 
«ґудзик»,  а  всі  чужоземні  імена  й  запозичення  належить  писати  так,  як 
пишуть  росіяни;  треті  погодилися:  так,  літера  «ґ»  потрібна  –  тільки  де  її 
вживати?

Тож  академіки  пишуть  «Й.Г.  Ґердер»,  професори-літературознавці  – 
«Віктор Ґюго»,  а  звичайні смертні –  «Ґамбург».  Тому натрапивши в тексті 
Ігоря Бондаря-Терещенка (далі  вживатиму лише «І.  Б.-Т.» або «Автор») на 
слово «геґелівський», я не повірив очам: невже на Україні є грамотні люди?

Далі  я  переконався,  що  Автор  послідовно  дотримується  Єдиного 
Академічного правопису,  зокрема — в іменах російських літераторів  лише 
експльозивне  «Ґ»  (Ґорький,  Ґаршин…),  а  навіть  вживає  заборонене  слово 
«мистець».  Принагідно  згадаю,  що  узаконена  форма  «митець»  не  постала 
наслідком певних етимологічних змін: її створено штучно – це гібрид зі слів 
«мистець»  (що  означає  «майстер»)  та  «метець»  –  спритна,  метка  людина, 
пронира, пройдисвіт…

Маю,  однак,  враження,  що  Автор  не  надто  пильно  вчитувався  в 
українську художню літературу Двадцятих Років;  він не помітив,  що слово 
«духовний» мало тоді точно окреслений конкретний зміст і стосувалося лише 
установи («духовна семінарія») або особи («духовний сан – священик»).

А «духовий», «духовість» — то слова для означення нематеріяльних – 
спіритуальних абстрактних явищ і процесів.

Із  «духовістю»  й  «духом»  тісно  пов’янане  слово  надхнення  (рос. 
«вдохновение»).

Андрій  Ананьйович Хвиля (що його в  нас  роблять «Мусульбасом»,  а 
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насправді він німець Олінґер) був людиною дотепною, тож, глузуючи з нашої 
мови, він замінив «надхнення» слівцем «натхнення», а слово те мало інше 
конкретне  значення.  Щоправда,  іменника  такого  я  не  стрічав,  натомість 
широковживане  «натхнутись»  –  насмердітись:  «лежало  біля  падла  – 
натхнулося  здохлятиною…» (звідси  –  тхнути,  тхір,  російське  «тухлий»)  – 
мені не раз доводилося чути…

У  словнику  Грінченка  слово  «тхнути»  має  два  значення:  1)  дишать, 
дохнуть, пахнуть, 2) издавать запах, вонять, гнить, портиться…

Коли людина,  що звикла до нормального написання того піднесеного 
стану поета-творця, без якого немає справжньої творчості, натрапляє на слово 
«натхнення», це – попри всі логічні міркування – викликає певну відразу до 
«натхненного» твору…

Я тому так докладно зупинився на цих кількох словах, що «Задзеркалля» 
писано не радянською, а таки українською мовою.

Тому,  що  «Задзеркалля»  має  не  суто-науковий,  а  науково-популярний 
характер, Автор не користується модною заумною лексикою наших гендерних 
структуралістів  –  і  це  робить  книжку  легкочитабельною,  приступною  для 
найширшого читацького кола, а не для самих лише літературознавців. А щодо 
кількости  поданого  матеріялу,  то  його  вистачило  б  на  кілька  поважних 
досліджень.

Прикро мені  це  казати,  але  Автор  книги  не  позбувся  суто  російської 
звички давати замість повного імени лише першу літеру.  Недавно я мав у 
руках своєрідну антологію російської поезії, упорядковану із участю самого 
Шолохова:  там  немає  імен  —  самі  ініціали  (мені  був  потрібний  Павел 
Радімов, що писав гексаметри про корів, про пійло і стійло, але там був лише 
«П.Радимов»).  Я колись був  присутній  під  час  суперечки  двох  робітників: 
Апушкін і Апухтін — це той самий поет, чи різні; пізніше я десь читав про 
таку самісіньку суперечку.

Тож дивує мене: у книзі на сторінці 186 натрапляємо на перелік західних 
письменників,  котрі  відвідали  Сталіна:  Ромен  Ролян,  Андре  Жід,  Анрі 
Барбюс,  Бернард  Шов,  Теодор  Драйзер,  Ептон  Сінклер,  Генріх  Манн… А 
поруч: О. Каменева, Л. Троцький, Л. Каменев…

І не спало на думку авторові, що в культурному світі пишуть, або повне 
ім’я письменника — або не пишуть жодного, коли це хтось загальновідомий: 
Данте, Шекспір, Сервантес…

Тож мені тут доводиться повторити власний афоризм: Незалежність вже 
маємо, а до Самостійности ще далеко…

Із цими ініціяльними літерами у Автора часом трапляються помилки чи 
недоглади: А. Толстой та А. Толстой.

А однак це різні особи: перший граф Олексій Костянтинович, другий —
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псевдограф Олексій Михайлович.
Книга  Ігоря  Бондаря-Терещенка  «У  задзеркаллі  1910-30-их  років» 

претендує  на  певне  узагальнене  бачення  літератури  й  частково  інших 
мистецтв  «Розстріляного відродження» та по-своєму втілює всі  недоліки й 
переваги нинішнього бачення тодішньої культури.

Окреме  питання  –  мова  книжки.  Звісно,  це  риторично  не  зовсім 
коректний  прийом  і  дуже  суб’єктивний  підхід,  але  мені  здається,  що 
«Задзеркалля»  є  своєрідною  метафорою  того,  що  чекає  на  нас  у  разі 
повномасштабної  правописної  реформи.  Залишити  живу  мову  і  загальний 
рівень грамотності «за дужками» заради умовної історичної справедливості 
чи геополітичних ворожінь на майбутнє – і ось Лаціс на сусідній сторінці стає 
Лацисом,  Троянкер  перетворюється  на  Троян,  а  загальна  кількість  мовних 
ляпів не піддається опису.

Справді чимало претензій, і то вельми істотних. Але все одно: це перша 
така масштабна книга, яких за роки незалежності мало би вийти з десяток. І 
тому  вона  потребує  серйозних  обміркувань  самого  тексту,  підходу  до 
матеріалу  та  загальної  нашої  поінформованості  щодо  1910–1930-х  років. 
Саме  на  ґрунті  такого  осмислення  й  творяться  цікаві  та  якісні  культурні 
явища.  Адже  так  не  хочеться  вірити,  що  на  «Задзеркаллі»  розмова  й 
зупиниться…
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В  статье  проведен  анализ  набора  языковых  средств,  касающихся  
коммуникативных  качеств  речи:  правильности,  точности,  логичности,  
чистоты.

Ключевые  слова: коммуникативные  качества  речи:  правильность,  
точность, логичность, чистота

The  article  analyzes  the  language  of  the  author's  text  concerning  speech  
communication skills: accuracy, precision, consistency, purity.

Key words: communication skills: accuracy, precision, consistency, purity
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