
Л . М .  Г о л у б е н к о , М .  Д щ е н к о

ДЕЯМ М1РКУВАННЯ щ одо полличноТ 
КОМУМКАЦП В СУЧАСНМ УКРАТнв

(на mmepiani президентских новорчних звернень 

у поренянн! 3i зверненнями канцлере ФРН)

BciM в]домий новор1чний ритуал, юнуючий в багатьох 
кра'шах: друз!, ялинка, новор1чш подарунки, шампанське, яке 
п“ють nie ля того як президент звертаеться до народу. Неба- 
гато людей нрислуховуються до тих звертань як раз тому, що 
вони й належать до ритуалу, який повторюеться кожен piK i е 
некпд“емною частиною новор1чного свята. Так, в Ф РН  в ново- 
piHHy Hin 1986 року на Швшчношмецькому радю був прове
дений незвичайний експеримент: замють нового традиц1йного 
звернення канцлера Коля транслювали тогор1чне, та майже 
nixTO  цього не помгтав. Може виникнути питания: так для чого 
ж проводите лшпметичний анал1з цих звернень, якщо вони е 
для громадян л и те  частиною традицп? Тому що те, що е для 
громадян од накопим ритуалом, може бути для лш гаста дуже 
щкавим i необхщним, показовим для полггично! комушкаци та 
для Fi недовгоГ icTopii в H am ift крапп. H oB opinn i звернення з 
IxHiM щор1чним ритмом, темами, стилем, риторикою можуть бута
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розглянуп як M iH iaT iopH i вщображення крагни, й  полКичного 
життя та мови. 11авi гь незважаючи на те, що вар1атавшсть них 
звернень кожного року майже непомпна, i для них — також 
як i для iH u iiix  тип ¡в тексту — ¡снують вщносно постш т тверд1 
зразки, можна побачити вщчуттп змши з ходом часу,] що дае 
нам змогу провести анализ новор1чних звернень президенпв 
У краши у n o p iB H B H H i 3i зверненнями сощал-демократичних 
канцлер1в.

Предметом анал1зу були HOBOpi4Hi звернення п р ези д ен т  
У краши Л.М . Кравчука та Л. Д. Кучми в перюд з 1992 по 
1998 piK та звернення В.Брандта i X. Шмщта. Щкавим е те, 
що в 1992-1995 роках даний тип тексту зветься украшськими 
президентами привНанням, а з 1996 — зверненням. Щ звер
нення були надруковаш в газетах “Голос У краш и” та “Уря- 
довий Кур’ер ”. Вони е р1зними за обсягом; найкоротше зро- 
бив Л. Кучма в 1997 рощ (загальний об’ем — 625 словоформ), 
найдовше — Л. Кучма в 1995 рощ (851 словоформа), т е л я  
свого обрання на посаду президента. В щлому, чотири звер
нення Л.Кучми е довшими (735,5 словоформ), ш ж три звер
нення Л.Кравчука (708 словоформ). Звернення канцлер1в дру- 
кувалися в бюлетенях Федерального уряду. Якщо поршняти 
наших президент!в з ix колегами, канцлерами з Ф РН , то вони 
е менш красномовними; так, наприклад, середня юльюсть слш 
у восьми зверненнях X. Шм1дта становить 1204 слова, а 
В. Брандта — 888 (див. W . Holly Die sozialdemokratischen 
Kanzler an das Volk / /G e s c h ic h te  des öffentlichen Sprach
gebrauchs in der BRD, 1995, S. 316-317).

HoBopiHHi звернення e особливими типами полпичного
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тексту, тому що вони надають президенту можливють безпосе- 
р е д н ь о  звертатися до велико! Ki.TbKOCTi виборщв поза виборчо! 
кампанй. BiH може робити це гад час виступу у парламент, на 
прсс-конференц1ях, штерв“ю, дискустях та шших телев1зшних 
виступах, але у них ситуашях беруть участь також iHmi учас- 
ники. Пщ час H O B O pinH oro  звернення президент мае вщповщ- 
ний час для тематично вьтьного, нерегламентованого виступу 

лише завдяки календарю. Bin може напрямки звернутись до 
публики: це i е класичний виступ, маючи на уваз1 особлив1 умо- ' 

ви засобш масово! ¡нформацй, як1 тут не враховуютъея.
Щодо 61льш досконалого визначення цих звернень як 

типу тексту, використовуючи жанрову класиф1кащю ритори
ки, то воно е нелегким. Вщповщно класичнш трйУчасттй типо- 
логй, яка под1ляе текста промов на судовi, хвалеГип та нарадш, 
в новор1чному зверненн1 можна знайти елементи хвалебно! або 
святково! промови, де присягаються у B ip i в народ та людсыа 
niHHOCTi, також елементи наради, як! повинш змщнити позици 

деяких щей у майбутньому.
(Й . Кляйн (J . Klein Politische Textsorten / /  Aspekte 

d e r  Textlinguistik , 1991, S. 245-278) використовуе для кла- 
сифЬкаци пол1тичних текст1В поняття “¿нтерактивних рамок” 
(законодавство, полггична програма парКй, полКична рекла
ма партш) та огшеуе типи тексту (закон, партшна програма, 
передвиборн1 гасла) за катепдмями: меж1 комугнкацй, ем1тент, 
автори, адресат, мета комун1кацй, тема, розробка теми, розк- 
])иггя теми, вид тексту, снос¡6 оргашзацп тексту, синтаксис, ви- 
користання часових форм та oeiö, словниковий склад, рито- 

ричн1 засобиЛ
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Слщуючи цим категорУям, можна визначити новорУчне 
звернення президента передусУм як “псштичну аптацУю партЩ; 
хоч президент 1 не виступае тут як партшний д1яч шд час 
виборчо'У кампанп та не аптуе вщкрито за якусь лартш , все 
ж, виконуючи лептимну роботу, в1н постшно аптуе за уряд та 

себе. “Меж1 комушкащУ” утворюються шдроздУлами урядовоУ 
пропаганда, в яких члени уряду виступають “емУтентами”, звер- 
таючись “сустльно-монолопчно” до народу як нотенщйних 
виборщв (як “адресату”).

На перший погляд “автором” звернення е один прези
дент, насправдУ вУн працюе з командою реф ереттв  та кон- 
сульташтв. “Щллю комушкащУ” е заклик, орУентащя та рек
лама. “Темою” е шштично-економУчне становище, зумовлю- 
ване подУями мину лого року, його наслУдки та перспективи, 
можливостУ подолання негативних факторУв. Тема розроб- 
ляеться рУзноманУтно, емоцУйно. Розкриття теми е, з одного 
боку, описово-ощночним та доповгдним, з другого — поясню- 
вально-аргументативним.

Текст оргашзований за допомогою простоУ композицУУ: 
передусУм, це короткий встуи, пояснюючий привУд виступу, за 
ним йдуть короткУ повУдомлення про становище у рУзномашт- 
них галузях життя (економУка, внутрУшня та зовшшня полУти- 
ка, безпека) У перспективи Ух розвитку та пов“язаш з цим ви- 
моги I заклики до громадян, наприюнщ стоять добру побажан- 
ня, ¡нодУ це можуть бути звернення та заклики до окремих груп 
громадян.

Синтаксис е звичайним як для письмових тексов, так У 
для телебачеиня — приблизно 13,045 слова в одному реченш

(Кучма 13,05, Кравчук 13,04), для шмецьких канцлерУв -  16,6 
(B ran d t 15, Schmidt 17,6). У зверненнях використовуються yci 
4acoBi форми. Граматична категорУя oció, до яких звертаються 
президенти, змУнюеться в залежностУ вУд ситуаш'У: можливий 
“протиставляючий” я /в и  — стиль або з'еднуючий ми — стиль; 
у всякому випадку до партнера по комушкащУ, тобто до гро
мадян, звертаються напрямки. В зверненнях використовують
ся pi3HOM aHÍTHi лексичш одиницУ — поруч 3i спещальними ви- 
разами багато ощночних лексем, слУв-гасел. Серед риторичних 
3aco6 iB ми можемо знайти майже y c i , що характерно для под- 

¡бних TCKCTÍB.
До цього перелУку основних характеристик треба дода- 

ти так званУ “особливУ зразки тип i в тексту” або “особливУ тек- 

стовУ дУУ” (термУни належать П. Поленцу: Peter Polenz. 
Deutsche Satzsemantik, 1988), яю  можна вивести з наданих 
вище характеристик тексту. ПередусУм тут можна назвати три 
комплекси д1й (див. Püschel U. Stilpragmatik —  vom praktischen 
Umgang mit S til//S tilfragen, 1995, S. 303-328): 1) Президент 
dae 3eim  та aiim ye, згадуючи м инуле  та оцшюючи його. 2) 
Президент opienmye та агт уе, общяючи, закликаючи, даючи 
прогнозы та настанови. 3) Президент солгдаризуе громадян 
та а гт у е , дякуючи, привтгаючи, бажаючи чогось доброго. По
руч з тим велику роль грае у цих текстах можливУсть подати 

себе, тобто azimyeamu за себе.
Не завжди у цих текстах представлеш yci три комплек

си д1й, як i оргашзують текст (передусУм ексшпцитно), бУльш 

за те, вони можуть займати рУзне м1сце у рУзних текстах.
Два перших комплекси дУй (огляд мину лого та прогнози
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на майбутне) часто юнують у текстах експлщитно; у звернен- 
нях знаходиться багато вщповщаючих Ум формулювань, хоч 
вони й не е обов“язковими для них:

мусимо вщповщально тдбивати шдсумки (Куч. 98), визнача- 
тися, як /пяти у д т  прийдешньому (Куч. 98), оглядаемось н а  

свое минуле (Куч. 98), вдивляемось в майбутне (Куч. 98), у 
думках осягаемо пройдене й пережите (Куч. 97), прощаючись 
з ним, давайте разом зважимо, що вш залишае нам на згадку 
(Куч. 97), ми згадуемо пройдений шлях, оцшюемо зроблене 
(Куч. 95), говоримо про день прийдешнш (Куч. 95), я* добре 
усвщомлюю, що минулий piK, який за мить вже стане icTopiero 

(Куч. 95), кожен з нас осягае прожите (Куч. 96), кожен з нас 
з шадею думае про день завтрашни! (Куч. 96), p ix , що фйпшуе 
(Куч. 96), цей p iK  увшде у ¡сторш як piK (Куч. 96), говоримо 
про недавне минуле (Кр. 92), piK, останш хвилини якого спли- 
вають у пам“ять icT opii (Кр. 92).

Rechenschaft ablegen (Б. 73; III. 74), sich zurückbesinnen auf 
das alte Jahr und ... den Blick nach vorne richten auf das neue 
Jahr (Ш. 78), Blick zurückerweitern und nachdenken (III. 81), ’ 
Gedanken ausbreiten (Ш. 80), auf die wichtigen Probleme 
eingehen (Б. 71).

Ми можемо побачити, що огляд мину лого та його ощн- 
ка часто передаеться за допомогою т.з. “балансових” речень, 
тобто речень, яю гндводять пщсумок. Щ речения можуть дати 
зв1т про становище кра!ни в окремий пер ¡од п icTopii:

Кр. 92: PiK, що в1дходить, був роком серйозних економ1ч-
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них випробувань. Цей р!к залишиться незабутковим у наппй

ДОЛГ

Кр. 94: Да, piK 1993 був складним.
Куч. 95: 1994 piK виявився чи не найбшьш складним.
Куч. 96: PiK, що фшпнуе, був иродовженням непростих ви
пробувань для украшського народу.
Куч. 97: Нам сьогодш доводиться важко, а багатьом — дуже
важко. I все ж, вважаю, е шдстави згадати цей високосний piK 

добрим словом.
Куч. 98: Отже, piK прожито немарно.

Б. 70: 1970 war für uns in der Bundesrepublik Deutschland ein 
recht gutes Jahr.
Б. 71: Wir stehen am Ende eines ereignisreichen Jahres.
III. 74: Es war ein schwieriges Jahr.
UI. 76: Ich glaube, es war ein gutes Jahr...
UI. 81: Kein Zweifel: 1981 war ein ungewöhnlich schwieriges 
Jahr.

Отже, i Л.Кравчук, i Л. Кучма справедливо вважають роки 
дуже складними, але це не означав негативну ощнку власно! 
пращ , тому що будь-який полпичний текст, як ми вже з “ясу- 
вали, м1стить у coöi елементи аптацп, тому поруч з негатив- 
ними пщсумками обов’язково знаходяться позитивна як1 по- 

яснюються власними ycnixaMH:

... Однак ми вистояли. Знаменною, етапною Bixoro 1996 року 
стало прийняття Конституцй. Я вбачаю в нш фундамент для 
облаштування нашоТ сп1льно! oceni — ново! Украши.... Украша 
стала авторитетною й шановною у с в т  державою. Перших об-
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надшливих зрушень, як1 вселяють оптимкзм, досягнуто в еко- 
HoMini. Вдалося приборкати шфляцш. Маемо повноцшну на- 
цюнальну валюту. Закладено основу для вщновлення еконо- 
MiHHoro зростання... У цьому — шдтвердження правильносп 
обраного нами курсу.... Як глава держави я й падал! буду до- 
биватися, щоб якомога менше було р1зно6ою м1ж плками вла- 
ди, а бшыне — здобутюв га добрих справ. (Л. Кучма, 3 ново- 
piHHoro звертання 1997 року).

Без переб1льшення можна казати, що виконавча влада зробила 
конкретн1 та p im yni кроки, для того щоб 1994 piK став пере- 
ломним (Л. Кравчук, 1994 рж).

Закони i постанови Верховно! Ради Укра!ни, Укази, як1 я п!дпи- 
сав напередодн1 Нового року, спрямован1 саме на те (Кравчук, 
1992 pix).

Треба пщкреслити, що Л .Кравчук у сво!х зверненнях ча- 
C T inie  уживае займенник першо! особи однини (ильки в звер- 
H eiiH i 1994 року B in  використовуе я  13 раз1в).

ТПмецью канцлери також знаходять серед негативних 
пщсумюв позитивн1, яю вони можуть пояснили власною працею.

Wir haben nähmlich gut vorgesorgt. Wir haben die beste 
Handels— und Zahlungsbilanz. Wir haben 1974 ein zusätzliches 
Stück Reformarbeit geleistet. Wir sind alles in allem auf einem 
guten Wege.(III. 1974).

Але у кожному звертанш бшьшу роль грають не огляд 
позитивних пщсумюв та згадування складного минулого, а 
сприятлив1 або застертаюч! прогнози на майбутне. У кожно
му звертанш ми 3ycrpi4aeMO так! речения, як:
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Отже, ми можемо розраховувати на наступний рж як перелом- 
ний на краще (Куч. 95).

1998 pix мае стати роком предметно! роботи, оргатзованосп й 
порядку, роком реальних результата (Куч. 98).
1994 pix мае стати роком рпнення гострих проблем (Кр. 94).
... у 1996 рощ бшышсть з вас, дороп сшввггчизники, вщчуе 
змши на краще (Куч. 96).
Але у нас не повинно бути Hi TiHi ейфорп (Кр. 92)
Я далекий вщ надуманого оптим1зму (Куч. 95)
Краще життя HixTO нам не покладе гид ялинку як новор1чний 
чи р1здвяний подарунок (Куч. 97).

Am Ende des neuen Jahres wird die Preissteigerungsrate geringer 
sein. (Б. 70)
Heute in zwölf Monaten wird es anders und besser aussehen. (III. 74) 
...das kommende Jahrzehnt kann schwierig werden. (III. 79) 
Gewiß werden auch 1982 unsere Bäume nicht in den Himmel wachsen.

(Ш.81)

З а  допомогою цих текспв безпосередньо регулюються 

настрш громадян, !х ставлення до окремих под1Й, ix повед1н- 
ка. Це досятаеться через використання таких сл1в, як мудрктъ, 
довготертпт, розважливктъ, працъовитктъ, злагода, грома- 
дянський мир, виважетстъ, ггднкт ь, витримка, друже- 
любтстъ, наполегливкть, еднкть, розум, KOTpi приписуються 

народOBi або до яких нас закликають.
Одшею з фжур “створення настрою” е заклик не пщда- 

ватись песим1зму та звертати увагу на позитивн1 речи

Не тддаючись розпачу та журн не но/иляючи в1дчаю тих по- 
л1тик1в, HKi лише й ведуть мову про катакл!зми, багато трудо-
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вих KOJicKTHBiB працюе стабильно... Шдтверджуючи там самим,, 

що нав1ть складш умови не е шдставою для песшшзму, розло- 
гого глдчаю та споглядацькоУ позици (Кучма, 1995).

Але треба вщзначити, що цей прийом не е дуже д1йовим 
у скрутних обставинах в Украпп, але часто використовуеться 
шмсцькими канцлерами:

Den meisten unserer Bürger geht es heute recht gut, und doch 
lassen sich viele einreden, es stände allgemein schlecht (Б. 73).

На створення певного настрою громадян спрямоваш та-
I

кож  общянки або проголошення якогось HaM ipy, KOTpi проте 
часто не е виражеш вщкрито, але виявляють себе через певш 
слова (передуам, через деслова, гак], наприклад, як маемо, 6а 
жаемо, будьмо та iH u ii.)

Але хочу запевнити вас, що Укра'ша буде очищена i оздоров
лена... (Куч. 95).

I зараз маемо можливосп перейти вщ стратеги виживання до 
стратеги розв’язання масштабних завдань, яю забезпечать ре- 
альний поступ уперед (Куч. 97).
...Буде зроблено усе для того, щоб подолати кризисш явища 
(Кр.94).

...Цю роботу ми будемо неухильно продовжувати... (Кр.92).

Gemeinsam.mit ihren Regierungen wollen wir eine Ordnung des 
Friedens schaffen,illusionslos, aber ohne zu verzagen. Davon 
läßt sich meine Regierung nicht abbringen. Dieses Deutschland 
soll eine Macht des Friedens werden. (Б. 69)

110

В зверненнях президент (канцлер) постшно згадуе гро
мадян, звертаеться до них. Це робиться не Ильки для того, щоб 
краще донести до них власне змшт виступу, але й з метою ix 
¡нтеграцп, об“еднання, що також е важливим завданням пол- 

Вика. Про це свщчить те, як передуОм в цих ритуальних тек
стах (особливо на початку та наприкшцО президент (канцлер) 
адресуеться до слухач1в, привт аю чи, дякуючи та бажаючи 

Ум чогось доброго.
Як же звертаються укра'Унсью президента до слухач ¡в? 

Звертання до народу не дуже вщр1зняються: це й нетральш 
Ш ановт  громадяни, Ш ановт  ст ввт ч и зн и ки , Ш ановш  
ствгромадяни, та бшьш o c o ö n c x i , солщар1зуюч1 Дорогл друзр 
Дру.п, Дорогл ст ввт чизники, Дорогi земляки, в 1998 рощ Л. 
Кучма звертаеться до Украгпського народу, а Л .Кравчук в 
1992 рощ до Людей ecix поколть, y c ix  нацюналъност ей. 
Найулюблешшим зверганням е, здаеться, Дорогл ст ввт ч и з
ники  (зустр1чаеться б p a a iB  у кожному звертанш, KpiM при- 
вПання Л .Кравчука 1994 року, де Bin дуже стриманий та ви- 
користовуе лише два рази нейтральне Ш ановш  с т в в т ч и з
ники). T a x i  ж звертання характерна i для канцлер]в. Але тре
ба шдкреслити, що В. Брандт частпне використовуе вщ кри
то штегративш ф орм и,аш ж  X. Шм]дт -  liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbüger, meine Damen und Herren, meine lieben Mitbürger.

Ще одним доказом прагнення до еднання е вживання 
як канцлерами, так i президентами 1нтегратавного лш-стилю. 
Так, Пльки в зверненн] Л.Кучми 1995 року форми ми, нас, 
нам, наш  використовуються 37 раз1в, в 1996 — 28; е вони
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дуже улюбленими Л.Кравчуком: 1992 — 26, 1994 — 33. Треба 
в1дзначити, що останш два звернення Л. Кучми (1997, 1998) 
е б1льш нейтральними: 1997 — 19, 1998 — 13 (в них перева- 
жають пасивш конструкцп треба, можливо, необх1дно та
Ш И П . ) .

Н евщ “емною частиною уЛ х звернень е висловлення 
подяки та привК ання народов!. Ч астш е за все президенти 

дякують усьому народов!, уЛм людям, не конкретизуючи 
(Кравчук 1994; Кучма 1995, 1998). У своему першому звер- 
ненш як президент Л. Кравчук дякуе особливо украгнцям, 
як{ живутъ поза межами Укра'гни (у перший рж  незалеж- 
носш Л.Кравчук хошв не Лльки консолщувати украш щ в як 
нац!ю, але й звернутися за допомогою до заможноТ д!аспо- 
ри), також робт никам  г селянам, тженерам г творчим пра- 
щ впикам , кооператорам  г т дприемцям. Л . Кучма також 
висловлюе нодяку уЛм разом (1995 -  г/сш, 1998 -  украгн- 
съкому нapoдoвi, в 1997 рощ  вш не дякуе нж ом у). Винят- 
ком е звернення 1996 року, де Л.Кучма перел!чуе майже уЛ 
верстви населения: старше поколт ня, д т ей , ю нат в та 
д1вчат, матер1в, сестер, подруг, тих, хто несе бойове чер- 
гування чи трудов у  вахт у, робгтнитв та селян, науковщ в  
та т ж енерно-т ехт чних пращ вниш в, вш съкових та освб  
тян.

У Л привКання закшчуються добрими побажаннями. 
Л. Кравчук бажае новор1чного настрою, мщног в1ри, оптимб 
зму, життевог наснаги, добра, щастя, здоров“я. Побажання 
Л.Кучми е схожими: вш бажае щастя, щедрого Ргздва, радости
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здоров “я. Але у двох зверненнях Л. Кучма е бшьш емоцш- 
ним, використовуючи бшып яскрав! стилштичт ф1гури:

Хай негаразди обходять nauii oceai, нехай пануе у них лише 
рад!сть, а смуток i бi л ь не торкаються чола наших дгтей та 
онуюв.
Хай не обм!л1ють Haiui душ! та серця, нехай нам щедро свиить 
золоте сонце. Хай 3irpiBae нас тепло долонь рщних i друз1в! 
Хай з/ийснться усе те, чого бажае, до чого прагне наш пра- 
цьовитий, талановитий i щедрий народ.
Хай стверджуеться i процвггас Украша! (1996 piк).

За давнем звичаем побажаймо coöi С1чня сн1гового, травня до- 

щового, а серпня -  на xniö рясного. (1998 piic).

Схожими е прив!тання та висловлення подяки канцлер!в. 
Також тут В. Брандт е бшьш красномовним за X. Шмщта:

Und nun wünsche ich Ihnen allen für das Neue Jahr Gesundheit 
und Glück und -  da es auch dessen bedarf — Trost im 
Unglück. Möge es ein gutes Jahr werden für unser Volk und 
für unseren Staat! (Б.72)

Ein gutes Neue Jahr! (Шмщт використовуе три рази з восьми 
це побажання до народу, а два рази навггь не використовуе жод- 
ного).

В зверненнях постшно присутш окрем1 тематичш фраг
мента, яю зустр1чаються майже у кожному зверненш та по- 
в“язаш з вщповщними пол!тичними роз/нлами: економиша пол- 

¡тика, зовшшня пол!тика, внутр1шня полжика (реформи, Кон-
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ститущя, социальна пол ¡тика, иолпична культура, солщаршсть 
та демокраНя). Звичайно, розподш тем у окремих зверненнях 
не може бути абсолютним ¡ндикатором визначення важливос 
тих чи шших тем або проблем у вщповщнш ¡сторичнш ситу 
ацп, проте згадування ще! теми та м1сце, вщведене !й у звер
ненш, свщчать про те, що е (або повинно бути з точки зору 
президента (канцлера)) важливим для сусшльства на час цього 
звернення.

Якщо розглянути усч повор1чш привггання президент! в 
Украши, можна побачити, що основною темою з усах перел1че- 
них вище е тема реформ, якоТ президенти торкаються у всчх 
зверненнях (слова реформы, реформування, змти зус.тршають- 
ся у зверненнях 23 рази).

Друге мшце послдае тема громадсъког coлiдapнocmi та 
едностг, яка також присутня у кожному зверненш (напр., у 
своему останньому зверненш 1998 року Л. Кучма придшяе 1 пй 
тем1 8 довгих речень з 52).

Важливе м1сце надаеться проблемам зовтшнъог п о л^  
тики.

Тема економжи розглядаеться також у кожному зверненш, 
але перед усем у зв“язку з тяготами, яю необх1дно подолати, 
та над:ею на краще майбутне, яке настане, якщо будемо разом 
йти дорогою реформ.

Поруч з цими загальними темами розглядаються подй, як 1 

доповнюють IX та можуть вважатись зв1том в1дповщного ¡сто- 
ричного часу.
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1991: Здобуття незалежностк
1992: Реформування Збройних Сил та народно'! освгги.
1994: Вибори у Верховну Раду, позбавлення ядерно! збро!.
1995: Вступ Укранш до Ради Свропи, святкувашш 50-р1ччя 

Перемоги.
1996: 5-р1ччя проголошення нсзалежносП, прийняття Кон- 

ститущ!.
1997: Шдписання договору з РоЛею, антарктична експе- 

дищя, пол1т космонавта.

1йдпов1Дно з шшими соц!ально-економ1чними обставина- 
ми у Ф РН  на перший план виходять теми економ1ки та зо-

вшшньо! пол1тики.
На початку ми казали про ритуальний характер ново-

р1чного звернення як типу тексту, яке може бути розглянуто
як мппатюра полНично! кому1пкацп. П!сля проведеного ана- г

, . ,  . О и с я
Л1зу ми можемо бути точшшими: звернення -  як усч хвалебш
або святков! текста -  використовують постшний репертуар
моделей та опираються на вщповщн! зразки, як! наповнюються
конкретикою зг1дно з часом та пол ¡такою, для яко! написане
це звернення. Про це св!дчить анал1з текст1в у краш ах з
решим сощальним, економ1чним положениям, якими е Укра!-

иа та Ф РН .
На жаль, ¡епдмя нашо! кра!ни обмежуеться лише к1лько- 

ма зверненнями, яких не вистачае для бктьш докладного ана- 

л1зу, що дае над1ю на продовження цих дослщжень.
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