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ВСТУП 
 

 

Сучасні напрями мовознавчої науки поглиблюють вивчення історичної 

динаміки різних аспектів комунікації. Лінгвістичні знання не можуть 

обмежуватися одним синхронічним зрізом і потребують врахування історичної 

динаміки, оскільки мова/мовлення є змінюваним у часі елементом культури. Кожен 

текст репрезентує певний етап еволюції людської думки, засвідчує соціальні та 

територіальні особливості вербалізованого інформаційного обміну. Як зазначає 

І. Шевченко, «дешифрування» типу мовленнєвого акту, реалізованого тим чи 

іншим реченням на певному історичному етапі розвитку культури, є 

багатоаспектним комплексним процесом, який зачіпає мовний аспект вербальної 

комунікації цього періоду й соціуму, її соціо- і психолінгвістичні аспекти, зокрема 

конкретний етос – стиль спілкування, прийнятий у соціокультурній спільноті в 

певний період, домінантний тип мислення/свідомості, відповідний рівень розвитку 

мовної особистості та ін.» [206, с. 2].  

Проблеми історичної динаміки прагматичних характеристик мовленнєвої 

комунікації розкривають еволюцію тексту в зв’язку зі зміною його смислової 

структури. Аналіз писемних пам’яток, а також урахування фактів історичної 

реальності становлять основу для реконструкції мовної свідомості представників 

певної соціальної групи в конкретних часових умовах. Наразі науковий інтерес 

лінгвістів-істориків полягає у вивченні того, чи існують постійні прагматичні 

умови розуміння віддалених у часі писемних памʼяток і чи можна виділити 

відносно стабільні види комунікативної поведінки людини, враховуючи постійно 

змінюваний набір ситуацій спілкування і сфер діяльності.  

Здобутки прагмалінгвістики та лінгвокультурології переосмислені в 

застосуванні дискурсивного аналізу до вивчення писемних памʼяток і 

характеристики особливостей дискурсу як когнітивно-комунікативного феномену 

в історичній площині дослідження. 
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Вивчення комунікації має давню лінгвістичну традицію, що представлена в 

теорії мовленнєвих актів, яку розробили Дж. Остін [218] і Дж. Серл [246], 

прагмалінгвістичному вченні, осмисленому у працях С. Левінсона [237], 

П. Ґрайса [228], лінгвістиці тексту, розбудованій М. Галлідеєм і Р. Гасан [230], 

Р. де Бограндом і В. Дресслером [219], і дискурсології, започаткованій у 

дослідженнях З. Гарріса, Е. Бенвеніста [9], Т. ван Дейка [42], М. Фуко [193] та ін. 

Ці підходи обʼєднує уявлення про комунікацію як особливий модус існування явищ 

мови, якому притаманна динамічність та інтерактивність. 

 Розуміння комунікативного процесу як такого, який відбувається за 

інференційною моделлю (Д. Льюїс і П. Ґрайс [228]), вимагає залучення знань із 

когнітивної сфери гуманітарного знання. Оскільки комунікація досягається в 

процесі продукування та інтерпретації інформації, важливим є розуміння інтенцій 

мовця. Вивчення комунікації як інференційного процесу зумовлює застосування 

елементів когнітивного аналізу, що розвинувся наприкінці ХХ ст. у спеціалізовану 

галузь – когнітивну лінгвістику. 

Теоретичне обґрунтування когнітивної бази лінгвокультурної спільності, яка 

говорить певною мовою, здійснено в працях Дж. Лакоффа [235], Ч. Філлмора [226], 

Р. Ленекера [236], Л. Талмі [250] та ін. Розуміння комунікації як вербалізації 

мислення і механізму пізнання, а також співвідношення когнітивних і мовленнєвих 

структур зумовило перспективність розвитку лінгвістики, розширюючи її 

поняттєвий апарат і методологію такими здобутками когнітивної науки, як 

когнітивне моделювання, фреймова семантика, концептуальна метафоризація, 

семантичні прототипи, ментальні простори. 

У сучасному українському мовознавстві пріоритетність комунікативно-

когнітивних студій та їх розбудова репрезентовані у працях Ф. Бацевича [7], 

Т. Вільчинської [27], Л. Гнатюк  [32], І. Голубовської [34], В. Жайворонка [53], 

А. Загнітка [56], С. Єрмоленка [50], С. Єрмоленко [52], Т. Космеди [80], 

Л. Мацько [102], А. Мойсієнка [106], В. Мусієнко [107], Г. Наєнко [109], 

Т. Радзієвської [148], О. Селіванової [163], Н. Слухай [169], О. Снитко [172], 
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Л. Шевченко [207], Н. Шумарової [213], Г. Яворської [215] та ін. Вивчення 

когнітивно-комунікативних феноменів розгортається в різних типах 

інституційного дискурсу, в тому числі релігійного. В українському мовознавстві 

вивчення мови в релігійній сфері комунікації представлено в стилістичних, 

історико-лінгвістичних дослідженнях С. Єрмоленко [52], Л. Мацько [102], 

В. Німчука [68], Ю. Осінчука [129], Н. Слухай [169] та ін. 

Сучасні дослідження про мову в релігійній сфері комунікації проводяться за 

різними підходами, основні з них: стилістичний, комунікативний, дискурс-аналізу, 

когнітивний, історико-лінгвістичний, культурологічний, семіотичний [18], а також 

риторичний. В інших оглядах, крім стилістичного і дискурсивного, визначають 

теолінгвістичний, мовленнєвих жанрів і соціолінгвістичний підходи [16].   

У мовознавстві проблема взаємодії мови і релігії активно розглядається з 

погляду заповнення лакун у системі лінгвістичної науки (О. Гадомський) [30], що 

зумовлює епістемічне обґрунтування статусу теолінгвістики в сучасному 

гуманітарному пізнанні [145] і розбудову різних напрямів теолінгвістичних 

досліджень [227; 205]. 

У сучасній лінгвістиці глибоко і всесторонньо досліджені теми про релігійну 

картину світу, релігійні концепти і релігійний дискурс [143, с. 93; 144; 17, с. 17–21; 

164; 70] та ін. Зокрема, схарактеризовано експлікацію концептосфери БОГ в 

українській мовній картині світу [101], концепти-образи БОГ, БОГОРОДИЦЯ і 

СВЯТИЙ [27], концепти БОГ, ЄВАНГЕЛІЄ в текстах Нового Завіту [208; 209], 

концептуалізацію сакральної сфери в українській мові на основі концепту 

ДУША [167], сугестивний потенціал сакральних текстів (на матеріалі українських 

молитов) [74] та ін.  

Підсумовуючи результати дослідження релігійної комунікації за різними 

науковими підходами, лінгвісти констатують, що «основна увага була спрямована 

або на вивчення релігійно-проповідницького стилю (цей термін використовує 

І. Бугаєва – Ю.О.)…, або на опис деяких жанрів (проповідь, молитва, сповідь, 
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послання, житіє, акафіст…), або на аналіз релігійної лексики… і релігійних 

концептів» [17, с. 3–4]. 

Серед названих підходів дискурсивне вивчення релігійної комунікації є 

інноваційним, ефективність і перспективність якого вже доведена в лінгвістичних 

працях К. Бобиревої [11], В. Бурцева [18], О. Бушева [20], А. Жулинської [55], 

В. Карасика [71], К. Кончаревич [78], К. Кузьміної [89], В. Мішланова [104], 

В. Салімовського [160] та ін. Інтердисциплінарність цих студій відкриває широкі 

можливості дослідження релігійного дискурсу «у межах філософії релігії, 

лінгвістичного релігієзнавства, наратології, культурології, а також широкого 

спектру суміжних дисциплін сучасної гуманітаристики» [12, с. 121]. 

Застосування дискурсивного підходу до вивчення проповіді апробоване на 

матеріалі різних мов, переважно сучасних – англійської, німецької, польської, 

чеської, російської та ін. [3; 18; 21; 83]. Засадничим положенням цих досліджень є 

те, що характеристика дискурсивних особливостей проповіді вмотивована її 

основними функціями [3], категорійними домінантами імперативності, 

достовірності, необхідності, можливості, імплікативності, що вербалізуються за 

допомогою певних синтаксичних структур [18]. 

Здобутки дискурсивних досліджень проповіді можуть бути переосмислені та 

поглиблені для наукових студій про староукраїнську проповідь XVII ст. як нову 

дискурсивну практику, що реалізувалася в умовах діалогу мов і культур, 

співвідносилася з періодом нового типу культури і формуванням української 

національної літературної мови. Зміна принципів дискурсивної діяльності 

відображена як у взаємодії тогочасних комунікативних практик із 

західноєвропейськими, так і у творенні проповідницького дискурсу, в якому 

казнодія, акцентуючи на значущості сакрального тексту, залучає його для 

інтерпретації реальних ситуацій. У  староукраїнських писемних памʼятках XVII ст. 

ці досліджувані нами характеристики розкриті в сукупності «казнодійство» – 

«казнодія» – «казання». Нова дискурсивна практика переважно атрибутувалася в 

науковій літературі за допомогою визначень «проповідь нового типу» або 
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«проповідь латинсько-польського типу» (М. Марковський, В. Крекотень, І. Чепіга, 

О. Зелінська, О. Матушек), на відміну від «греко-візантійського типу». На думку 

В. Крекотня, такі зміни спричинені «занепадом греко-словʼянських культурних 

традицій у суспільстві та виробленням нових культурних засад, «латино-

польських», ренесансно-барокових» [87, с. 16].  

У філологічних студіях (М. Марковський, В. Крекотень) новий тип проповіді 

передусім співвідноситься з казаннями другої половини XVII ст., авторство яких 

належить І. Галятовському та А. Радивиловському, проте сьогодні також 

зʼясовується недостатність віднесення тематичних проповідей Л. Барановича лише 

за їх гомілетичним кодом до проповіді «греко-візантійського 

типу» (О. Матушек) [99]. 

В українській історичній лінгвістиці комунікативно-когнітивний підхід ще не 

набув поширення й на сьогодні представлений в обмеженій кількості праць, які 

з’явилися в останнє десятиліття і засвідчили його перспективність.  

В історичній лінгвістиці староукраїнська літературна мова XVII ст. 

переважно вивчалася з погляду фунціональних стилів, і лише окремі праці 

присвячені когнітивно-дискурсивним характеристикам писемних памʼяток 

староукраїнського часу: досліженню релігійної текстеми в українській бароковій 

поезії кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст. (О. Курганова) [91], мовного 

феномену Г. Сковороди (Л. Гнатюк) [32], модусу в полемічному дискурсі кінця 

XVI – першої половини XVII ст. (О. Ніка) [111], наукового тексту 

середньоукраїнського періоду (Г. Наєнко) [109].  

Cтароукраїнські ораторсько-проповідницькі тексти XVII ст. досліджено з 

погляду їх структурно-стилістичних особливостей, лексичного складу, ролі 

виражальних засобів у розвитку літературної мови [59], функціонування 

абстрактної лексики (Н. Тома [185]), фразеологічного наповнення 

(О. Суховій [179]), експресивного синтаксису (Т. Таран (Майданович) [181]), 

комплексного дослідження мови проповідництва, зокрема А. Радивиловського 

(М. Марковський [96]), Л. Карповича (С. Маслов [98], О. Купчинський [90]), 
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І. Галятовського (К. Біда [10], І. Чепіга [197]), еволюції жанру проповіді 

(М. Кучинська [233]).  

 Для дискурсивного аналізу проповіді ХVІІ ст. у дисертації залучалися 

результати літературознавчих студій (Дж. Броджі Беркофф [15], Г. Грабович [36], 

М. Грушевський [38; 39], В. Крекотень [87], Д. Наливайко [188], Л. Ушкалов [191], 

М. Сулима [175], архієпископ Ігор (Ісіченко) [65], О. Матушек [100]), досліджень з 

історії та філософії, зокрема присвячених ранньомодерному українському 

періоду (М. Дмитрієв [47], Л. Довга [49], В. Зема [60], З. Когут [76], М. Корзо [79], 

В. Нічик [112], С. Плохій [139], П. Сас [161], Н. Яковенко [216]) та ін. 

Окремо відзначимо праці Н. Яковенко про використання І. Галятовським 

житій католицьких святих. Дослідниця проаналізувала «авторські техніки 

переказу/перекладу, «уточнення», або й «виправлення» латинських джерел», а 

також простежила «стрижневі смислові гнізда наративних мотивів відібраних ним 

житійних чуд та композиційні прийоми їх доповнення позажитійними міракулами 

із численних латинських збірок прикладів» [216, с. 25]. Експліцитна чи імпліцитна 

«присутність» латинськомовних джерел характеризує інноваційність 

досліджуваних проповідей, соціокультурну природу смислотвірної діяльності 

казнодії.  

В історичній лінгвістиці проповідь розглядалася як унікальне явище в житті 

мови, соціуму й культури певного періоду, в контексті динаміки мовних і 

культурних процесів, а також специфіки комунікативної сфери релігійного 

дискурсу, змін у культурній свідомості ораторів, реалізації риторичних стратегій у 

проповідницькому дискурсі переважно на матеріалі російської проповіді ХVІІІ ст. 

(В. Живов [54], Ю. Кагарлицький [69], Б. Успенський [190] та ін.).  

Староукраїнське казання як нова дискурсивна практика актуалізовано в 

ХVII ст., що зумовило вибір для дисертаційного дослідження саме проповіді. Окрім 

того, вибір мотивований тим, що: по-перше, цей жанр визначає специфіку 

релігійного дискурсу (обґрунтування цього загального положення, зокрема, в 

дослідженні О. Шмельова [212, с. 613]; по-друге, проповідь активно змінюється в 
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староукраїнській літературній мові ХVII ст.: «особливо розквітла проповідь, 

улюблений жанр барокової доби» [105, с. 53]; по-третє, в історичному плані саме в 

проповіді найраніше виявляються нові тенденції в літературній історії мови: 

«входження народних мов у храм починалося з проповіді» [103, с. 209]. 

В історичній лінгвістиці дискурсивні особливості староукраїнського 

проповідницького дискурсу XVII ст. ще не були предметом спеціального 

дослідження, зокрема не вивчалася мовленнєва реалізація дейксису, оптативності 

й метадискурсу, що потребує докладного розгляду та наукової аргументації. 

Актуальність дисертаційного дослідження мотивована необхідністю 

поглибленого вивчення комунікативно-когнітивних вимірів проповідницького 

дискурсу на матеріалі староукраїнських писемних памʼяток XVII ст., що пов’язано 

з лакунарністю лінгвістичних розвідок релігійного дискурсу в історичній площині 

дослідження, з мотивацією інноваційності проповіді в досліджуваний 

староукраїнський період, а також перспективністю інтеграції комунікативного і 

когнітивного підходів для комплексного аналізу текстотворення в зазначений 

період. Актуальність дослідження зумовлена вивченням староукраїнської 

проповідницького дискурсу ХVІІ ст. як історично й соціокультурно 

регламентованої смислотвірної діяльності, що реалізується у спілкуванні 

соціальної групи людей, обʼєднаної спільним віросповіданням, для осмислення і 

тлумачення постулатів віри.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема  

дослідження пов’язана з науковою проблематикою кафедри української мови та 

прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка і плановою науковою темою: «Україна і сучасний світ: 

міжмовний та міжкультурний діалог» (№ 16БФ044-01). 

Тема дисертації була затверджена на Вченій раді Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, протокол № 5 від 

23 грудня 2013 року. 
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Метою дослідження є з’ясування комунікативно-когнітивних особливостей 

староукраїнського проповідницького дискурсу XVII ст.  

Для реалізації визначеної мети в дисертації були поставлені такі завдання: 

- обґрунтувати наукові засади, перспективність і доцільність застосування 

дискурсивного підходу для комплексного дослідження давніх текстів української 

мови, необхідність розбудови історичної дискурсології; 

- визначити проповідь як різновид інституційного релігійного дискурсу, в 

якому реалізуються відповідні мовленнєві стратегії і тактики впливу, засоби 

досягнення інтерактивності; 

- зʼясувати ступінь дослідження проповіді староукраїнського часу в історичній 

лінгвістиці, схарактеризувати діахронічні виміри проповіді, розкрити казання як 

нову дискурсивну практику в XVII ст.; 

- проаналізувати дискурсивну зумовленість староукраїнських святкових, 

воєнних і погребальних казань (проповідей) XVII ст.; 

- схарактеризувати дифузність проповідницького й агіографічного дискурсів, 

вмотивувати зміни в рукописних казаннях; 

- розкрити особливості реалізації репрезентативних категорій (дейксису, 

оптативності, метадискурсу) для висвітлення комунікативно-когнітивних домінант 

староукраїнського проповідницького дискурсу XVII ст. 

Об’єктом дисертаційної праці є сукупність засобів вербалізації категорій 

дейксису, оптативності та метадискурсу в староукраїнському проповідницькому 

дискурсі XVII ст. 

Предмет – дискурсивні особливості реалізації цих категорій у 

староукраїнських проповідях XVII ст. 

Матеріалом дисертаційного дослідження стали 17 стародрукованих і 

рукописних збірників, до яких входять понад 700 староукраїнських святкових, 

воєнних та погребальних проповідей XVII ст., загальним обсягом понад 3000 с. 

Серед них – стародруковані збірки казань «Огородокú Маріи Богородицы» (1676) 

і «Вhнgцú Хв҃ú» (1688) А. Радивиловського, а також їхні рукописні відповідники, 
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«Ключú разuмhні#» (1659) і «Казан" приданыи» (1660) І. Галятовського, 

«Трuбы словgсú проповhдныхú» (1674) Л. Барановича, «Казаньg двоg» (1615) 

Л. Карповича, «Казанúg на чgстны(й) погрgбú» (1620) М. Смотрицького, 

«Оміліа, албо Казаньg» (1627) З. Копистенського, анонімні рукописні проповіді й 

орації, датовані XVII ст. Тексти опрацьовано за оригіналами писемних пам’яток, 

що зберігаються у Відділі стародруків і рідкісних видань Інституту книгознавства 

та Інституті рукопису НБУ НАН України імені В. І. Вернадського, а також за 

метаграфованими текстами. З метою зіставлення результатів дослідження 

залучалися стародруковані проповіді польською мовою («Kazania przygodney y inne 

drobniejsze» П. Скарги й «Exorbitancye Ruskie» Ф. Бірковського, а також анонімні 

рукописні орації), агіографічні збірники «Книги житій св#тrхú» Д. Туптала й 

один агіографічний збірник. 

У практичній частині дисертації залучено історичні словники: «Словник 

української мови XVI– першої половини XVII ст.», «Матеріали до словника 

писемної та книжної української мови XV–XVIII ст.» Є. Тимченка, а також 

«Етимологічний словник української мови».  

Теоретичним підґрунтям для дисертаційного дослідження стали 

фундаментальні праці із богослівʼя (С. Голубєв, архієпископ Ігор (Ісіченко), 

І. Огієнко (митрополит Іларіон)), в тому числі видатних релігійних діячів ХVІI ст. 

(З. Копистенського, П. Могили та ін.), дослідження з біблеїстики (С. Аверинцев, 

Є. Верещагін), дискурсивного аналізу (Т. ван Дейк, В. Карасик, В. Красних, 

М. Макаров, Т. Радзієвська, Ю. Степанов, М. Фуко, Г. Яворська), лінгвістичної 

прагматики (Н. Арутюнова, Ф. Бацевич, С.С. Єрмоленко, А. Мойсієнко, Дж. Остін, 

О. Падучева, Дж. Серл), когнітивної лінгвістики (Т. Вільчинська, В. Жайворонок, 

В. Постовалова, М. Скаб, Н. Слухай, О. Снитко), історії української літературної 

мови (Н. Бабич, Г. Дидик-Меуш, С.Я. Єрмоленко, М. Мозер, В. Мойсієнко, 

В. Німчук, І. Огієнко, В. Передрієнко, Л. Полюга, В. Русанівський, І. Чепіга, 

Г. Чуба), української богослужбово-обрядової термінології (В. Німчук, Ю. Осінчук, 

Н. Пуряєва). 
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Методи дослідження. Серед загальнонаукових методів були використані 

аналіз, опис, систематизація, класифікація, узагальнення. 

Серед спеціальних лінгвістичних методів, крім описового методу, було 

застосовано дискурсивний метод (для визначення взаємозв’язку між творенням 

проповідницького дискурсу та актуалізованою ситуацією, що його зумовлювала), 

контекстуально-інтерпретаційний метод, що передбачає контекстуалізацію й 

інтерпретацію (для характеристики тексту в системі інших текстів, для розкриття 

його соціокультурної значущості, а також для встановлення комунікативних 

параметрів), метод лінгвістичної реконструкції культури (для лінгвістичного 

розкриття зміни дискурсивної практики, співвіднесеної з формуванням нового типу 

культури в XVII ст.). 

У дисертації застосовано методику діалогічної інтерпретації тексту, що 

передбачає послідовність дослідження проповіді з урахуванням соціокультурного 

контексту, принципів інтерактивності та діалогічності, особливостей релігійної 

комунікації та дискурсивних практик. 

Наукова новизна дисертаційної праці виявляється в тому, що в ній уперше  

здійснено: а) розбудову дискурсивного підходу для лінгвістичного дослідження 

староукраїнської проповіді XVII ст.; б) потрактування проповіді (казання) 

староукраїнського періоду як різновиду інституційного релігійного дискурсу, що 

визначає специфіку цього типу дискурсу; в) характеристику казання як нової 

дискурсивної практики, що засвідчила зміну принципів дискурсивної діяльності в 

XVII ст.; г) комплексне дослідження проповідей XVII ст. (святкових, воєнних, 

погребальних) у зіставленні з агіографічними текстами; ґ) розкриття інтерактивної 

природи проповіді за характерними смисловими домінантами, зреалізованими в 

категоріях дейксису, оптативності та метадискурсу. 

Теоретичне значення роботи полягає в розвитку історичної дискурсології 

(характеристика дискурсу як комунікативно-когнітивного феномену в 

діхронічному вимірі, потрактування староукраїнського казання в контексті зміни 

дискурсивних практик, дискурсивна реалізація категорій дейксису, оптативності та 



18 

 

метадискурсу у святкових, воєнних і погребальних казаннях XVII ст.), історії 

української літературної мови (переосмислення співвідношень «греко-

візантійський тип» і «латинсько-польський тип» проповідей в діахронічному 

співвідношенні та щодо синхронічного зрізу XVII ст., зіставленні проповідницьких 

текстів цього періоду з агіографічними), лінгвокультурології (лінгвістична 

інтерпретація українського культурного простору для вивчення творення проповіді 

нового типу в XVII ст.), лінгвістичного джерелознавства (дослідження українських 

рукописних і стародрукованих казань та їх збірок, датованих XVII ст.). 

Практичне значення дисертації полягає в можливості використання 

висновків дослідження в теоретичних і практичних курсах з історії української 

літературної мови, історичної комунікативістики, дискурсології, когнітивної 

лінгвістики, лінгвокультурології, лінгвістичного джерелознавства. Практична 

частина дисертаційної праці може бути використана для створення Історичного 

корпусу текстів української мови і наукових публікацій проповідей ХVIІ ст. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати наукового дослідження 

отримані дисертантом особисто, усі статті написані без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційної праці обговорювалися на засіданнях кафедри історії та стилістики 

української мови й кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на 

міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях й конгресах: Міжнародній 

науковій конференції «Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор» 

(17 жовтня 2013 року, м. Київ); XХІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (25–26 березня 

2014 року, м. Київ); Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих 

учених «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» (10 квітня 2014 року, 

м. Київ); V Міжнародній науковій конференції «Лінгвалізація світу» (15–16 травня 

2014 року, м. Черкаси); Міжнародній науковій конференції «Сучасна філологія: 

парадигми, напрямки, проблеми» (9 жовтня 2014 року, м. Київ); ІІ Міжнародній 
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науковій конференції «Нова лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні 

аспекти» (23–24 жовтня 2014 року, м. Одеса); Всеукраїнських наукових читаннях 

за участю молодих учених «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» (8–10 квітня 

2015 року, м. Київ); V Міжнародному конгресі дослідників Білорусі (2–4 жовтня 

2015 року, м. Каунас, Республіка Литва); Міжнародній науковій конференції 

«Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті» (8 жовтня 2015 

року, м. Київ); XXV Міжнародній науково-практичній конференції «Нові 

дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (23–24 березня 2016 року, м. Київ); 

VI Міжнародному конгресі дослідників Білорусі (7–9 жовтня 2016 року, м. Каунас, 

Республіка Литва). 

 Публікації. Основні теоретичні положення і результати дисертаційного 

дослідження висвітлено в 13 статтях, із них: 10 статей надруковано у фахових 

наукових виданнях, затверджених МОН України, 1 – в закордонному виданні 

(Угорщина), 1 – в науковому електронному виданні (США). 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, основної 

частини, загальних висновків, списку використаної літератури (251 позиція), 

списку умовних скорочень (29  позицій). Основну частину дисертації складають 

три розділи і висновки до кожного з них. Загальний обсяг дисертації становить  

211 с., із них основний текст – 184 с.  
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РОЗДІЛ 1 

ДИСКУРСИВНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ІСТОРИЧНОЇ СПЕЦИФІКИ 

ПРОПОВІДІ 
 

  

1.1.  Лінгвістична проблематика дослідження проповіді в релігійній 

сфері  спілкування 

 

Вивчення проповіді як традиційного жанру, який має історичну тяглість і 

засвідчує збереження традицій історико-культурного публічного мовлення, 

доцільно розглянути в системі підходів до вивчення мови в релігійній комунікації. 

У сучасних лінгвістичних працях дослідження мови в релігійній сфері 

спілкування відбувається з різних позицій, із використанням нетотожних термінів, 

зокрема: релігійна мова (М. Войтак, О. Гадомський), сакральна мова (М. Карплук), 

сакральний стиль (В. Німчук, Т. Коць), богослужбова мова (К. Кончаревич), мова 

релігії (І. Богачевська), церковно-релігійний стиль (Д. Звездин, Н. Пуряєва), 

релігійно-проповідницький стиль (Л. Крисін), релігійний стиль (Н. Бабич, 

О. Прохватилова), конфесійний стиль (С. Єрмоленко, Н. Дзюбишина-Мельник, 

Л. Мацько, Т. Коць, Л. Шевченко), богословський стиль (Н. Бабич), релігійна 

комунікація (Н. Розанова, І. Бугаєва), релігійний дискурс (В. Карасик, К. Бобирева, 

Р. Ваврінчік) та ін.  

Варто зазначити, що в сучасному українському і зарубіжному мовознавстві 

активізувалися дослідження, спрямовані на поглиблене вивчення релігійної 

комунікації. Такі наукові студії проводилися за різними підходами, загальна 

характеристика яких представлена в дисертаційних працях, присвячених розгляду 

релігійного і, зокрема, проповідницького дискурсу [17; 18].  

У таких лінгвістичних оглядах по-різному визначають кількість підходів і 

працю мовознавців у межах одного чи кількох підходів. Так, в одних 

дослідженнях [18] констатують вивчення з різних позицій: «стилістичної 

(І. В. Бугаєва, М. Войтак, O. О. Крилова, Л. П. Крисін, O. О. Прохватилова, 
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H. М. Розанова), дискурс-аналізу (К. В. Бобирева, В. І. Карасик, В. О. Мішланов, 

В. О. Салімовський, О. В. Сергєєва), когнітивної (Н. Д. Арутюнова, Т. В. Булигіна, 

А. Вежбицька, С. Г. Воркачов, Л. Г. Панова, М. Г. Селезньов, О. Д. Шмельов), 

семіотичної (Н. Б. Мечковська), риторичної (X. Куссе)» [18, с. 3].  

В українській лінгвістиці стилістичні, історико-лінгвістичні аспекти 

релігійної комунікації репрезентовані в дослідженнях С. Я. Єрмоленко, Л. Мацько, 

В. Німчука, Н. Слухай та їхніх наукових шкіл.  

У лінгвістичних студіях визнається існування окремих комунікативного та 

історико-лінгвістичного підходів, а також додаються до вже названих такі, як: 

теолінгвістичний, мовленнєвих жанрів і соціолінгвістичний [16]. Праці деяких 

лінгвістів (Н. Мечковської, І. Бугаєвої та ін.) також можуть бути зараховані до 

виконаних у річищі дискурсивного аналізу. 

Відзначимо, що, з одного боку, йдеться про розширення стилістичної 

проблематики як найбільш повно представленої в лінгвістиці, поєднання 

стилістичних і комунікативних підходів у комплексних дослідженнях, так і, з 

іншого боку, про нові підходи до вивчення мови в релігійній сфері комунікації, що 

теж передбачають мультиперспективність.  

Наприклад, дослідження проповіді проводилося в жанрово-стилістичному і 

категорійно-текстовому аспектах (Т. Іцкович) [63]. Крім зʼясування місця 

релігійного стилю в складі парадигми функціональних стилів літературних мов, 

аналізу ядрових і периферійних жанрів, акцентується увага на конструктивному 

принципі прототекстуальності, а «ідея двосвітності зі спасінням як головною 

інтенцією вірянина лежить в основі релігійного світогляду і зафіксована в 

головному для християн сукупному прототексті Євангелія» [62, c. 296]. 

Порівняно новими в дослідженнях про релігійну сферу комунікації є 

теолінгвістичний, мовленнєвожанровий, соціолінгвістичний підходи. 

Теолінгвістика, запровадження якої в науковий обіг повʼязують із іменами 

Й- П. ван Ноппена, Д. Крістала та А. Вагнера, починає формуватись у 80-90-х рр. 

ХХ ст. і на сьогодні продуктивно розглядається з погляду заповнення лакун у 
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системі лінгвістичної науки (О. Гадомський) [30]. Осмисленню теоретичних засад 

цього підходу до вивчення проблеми взаємодії мови та релігії, а також його 

практичній реалізації присвячені праці А. Гадомського, Г. Гадомської, 

В. Постовалової, С. Шамарової та ін. Зокрема, відзначимо обґрунтування 

епістемічної засадничості теолінгвістики [145] і розбудову теолінгвістичних 

напрямів [227; 205]. 

 Мовленнєвожанровий підхід виявився одним із повно зреалізованих для 

вивчення саме жанру проповіді, що ілюструють дослідження А. Бабаніної [4], 

А. Грицкової [37], К. Кузьміної [89], М. Расторгуєвої [149] та ін. Особливості 

релігійних жанрів розглядаються у тлумаченнях проповіді як креолізованого 

мовленнєвого жанру (А. Салахова) [159]. У дисертації М. Расторгуєвої встановлено 

характерні для мовленнєвого жанру проповіді (в термінології М. Расторгуєвої – 

церковно-релігійної проповіді – Ю.О.) мовні ресурси, зокрема фонетичні, лексичні, 

морфологічні, синтаксичні та стилістичні. Крім цього, встановлюється 

співвідношення понять «функціонально-мовленнєвий стиль», «мовленнєвий 

жанр», «текст» і «дискурс» [149]. 

Соціолінгвістичний підхід до інтегрованого вивчення мови релігійної сфери 

обґрунтувала і застосувала в дисертаційному дослідженні І. Бугаєва [17]. 

Проаналізувавши історію вивчення мови релігійної комунікації, вона дійшла 

висновку про обмеженість окремих підходів для дослідження мовлення вірян у 

різних комунікативних ситуаціях. Із цією метою дослідниця запропонувала 

комплексне вивчення мовленнєвої діяльності «із залученням лінгвістичних і 

соціолінгвістичних методів й урахуванням ментальних особливостей 

вірян» [17, с. 4].  

Із соціолінгвістичного погляду виділяють релігіолект, тобто це «відносно 

стійка, соціально маркована підсистема національної мови, яка обслуговує 

мовленнєві потреби обмеженої соціальної групи вірян, що відображає 

теоцентричну картину світу і характеризується фонетичними, лексичними, 

граматичними, словотвірними особливостями» [17, с. 13]. У цій галузі досліджено 



23 

 

православний соціолект (релігіолект) як спосіб мовної маргіналізації (Л. Маршева), 

порівняно етноконфесіолект російської і німецької мов (В. Вікторін). 

У цьому разі інтегрований соціолінгвістичний підхід відповідає поставленим 

у дослідженні меті та завданням, розширюючи сферу вивчення, на відміну від 

зорієнтованого на один тип текстів мовленнєвожанрового підходу. 

У лінгвопрагматичних дослідженнях розглядають окремі мовленнєві акти як 

складники сакральної мовленнєвої діяльності та їх компоненти (взаємодія мовця і 

слухача, іллокуція, перлокуція) (А. Крокіс, О. Сахарова). Комунікативний підхід 

представлено в дослідженнях, присвячених комунікативним стратегіям і тактикам 

(Г. Савін, А. Салахова), системі мовленнєвих жанрів (І. Бугаєва, А. Жулинська, 

К. Худякова), окремим жанрам, а саме проповіді (А. Бабаніна, О. Прохватилова, 

Н. Розанова), молитві (О. Климентова, В. Мішланов), посланню (Со Ин Йон), 

сповіді (І. Ракова), особливостям адресації в окремих жанрах (В. Постовалова). 

У межах мовленнєвих стратегій аналізуються риторичні прийоми в сучасних 

християнських німецькомовних проповідях (А. Салахова). За риторичними 

стратегіями визначаються особливості російської проповіді ХVІІІ ст. 

(Ю. Кагарлицький). 

У більшості сучасних праць доводиться відзначати поєднання декількох 

підходів для ефективного опису особливостей релігійної комунікації. Так, 

дисертація О. Сахарової присвячена вивченню проповідницького дискурсу як 

різновиду релігійної комунікації [162]. Заявлене в дисертаційній роботі 

прагмалінгвістичне вивчення проповіді проводиться «в межах теорії дискурсу, 

прагматики і прагмалінгвістики тексту, теорії мовленнєвого впливу, 

лінгвокультурології» [162, с. 4]. 

Когнітивний аспект вивчення релігійного спілкування спрямований на 

дослідження релігійної картини світу, релігійних концептів і релігійного дискурсу. 

Універсальними і фундаментальними концептами в цьому типі дискурсу є Бог і 

віра, які ідентифікують людину за її віросповіданням. Зокрема, в українській 

мовній картині світу схарактеризовано вербалізацію концептосфери БОГ 
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(біблійний, фольклорний, словниково-діахронний дискурси) [101], концепт БОГ, а 

також ЄВАНГЕЛІЄ в Новому Завіті [208; 209], концептуалізацію сакральної сфери 

на основі концепту ДУША [167], досліджено лінгвальну об’єктивацію змістової 

структури сакральних концептів БОГ, БОГОРОДИЦЯ, СВЯТИЙ, визначено 

специфіку концептуалізації сакрально-хтонічного [27] та ін. Вивчення 

концептосфери сакрального в українській мові розбудоване в працях 

Т. Вільчинської, В. Жайворонка, Н. Слухай та їхніх наукових шкіл.   

Питання про релігійну картину світу, релігійні концепти і релігійний дискурс 

докладно опрацьовані в дослідженнях В. Постовалової [143, с. 93; 144], 

І. Бугаєвої [17, с. 17–21], О. Сергєєвої [165], О. Казніної [70] та ін. Конкретно в 

проповідницькому дискурсі розкрито реалізацію репрезентативної функції за 

допомогою концепту БОГ у когнітивно-дискурсивному дослідженні 

англійськомовної християнської проповіді М. Анікушиної [3]. 

Визначення специфіки релігійної картини світу та конкретна характеристика 

основних релігійних концептів в українській мові, що вже повно і всесторонньо 

досліджені в лінгвістиці, слугують основою для аналізу староукраїнського 

проповідницького дискурсу. 

У когнітивній лінгвістиці людина розглядається як носій релігійної 

ментальності. Світогляд вірян відображений у релігійній картині світу, яка є 

«когнітивною структурою, що увібрала в себе сукупність духовно-моральних 

цінностей, які базуються на релігійному вченні, яке історично формувало світогляд 

і культурно-національну самосвідомість народу» [17, с. 15].  

Загалом у різних наукових підходах приділялася спеціальна увага проповіді 

як жанру, мовленнєвому жанру, типу тексту, концептам у проповіді, чи 

лінгвопрагматичним параметрам проповідницького дискурсу, що засвідчує 

проведений нами аналіз лінгвістичних праць. У фаховій літературі проповідь 

розглядають як мовленнєвий акт [58; 153; 25; 21] та комунікативну ситуацію [83].  

У сучасному вивченні лінгвальних особливостей релігійної сфери актуалізується 
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дискурс-аналіз, що передбачає вивчення проповіді як когнітивно-комунікативного 

феномену. 

Цей підхід вже апробований у дослідженнях мовленнєвих аспектів релігійної 

сфери К. Бобиревої [11], В. Бурцева [18],  Р. Ваврінчік [21], А. Жулинської [55], 

В. Карасика [71], К. Кончаревич [78], С. Кота [83], К. Кузьміної [89], 

В. Мішланова [104], В. Салімовського [160] та ін.  

М. Анікушиної здійснила опис проповіді за її функціями: фатичною, 

емоційно-експресивною, репрезентативною, апелятивною, обʼєднувальною, 

комунікативною, інформативною і прагматичною [3].  

У дослідженні В. Бурцева текстотворення проповіді схарактеризовано за 

домінантами імперативності, достовірності, необхідності, можливості, 

імплікативності [18]. Відповідно, найбільшою продуктивністю у проповіді 

характеризуються «речення з імперативами, майбутнім доконаним, предикатами 

необхідності та можливості, умовні, корелятивні й некорелятивні займенниково-

співвідносні речення» [18]. 

У цьому ракурсі проповідницький дискурс вже проаналізований за такими 

основними принципами, як функції і категорійні домінанти.  

У дисертації дискурс тлумачиться на основі загальних визначень 

Т. ван Дейка, В. Карасика, В. Красних, М. Макарова, Т. Радзієвської, П. Серіо, 

Ю. Степанова, М. Фуко та ін. За основу в дисертації прийнято таке визначення: 

«дискурс є вербалізована мовленнєво-мисленнєва діяльність, яка розуміється як 

сукупність процесу й результату та має як власне лінгвістичний, так і 

екстралінгвістичний плани» [86, с. 113]. Істотно, що дискурсивне дослідження 

спирається на потрактування дискурсу як «специфічного лінгвістичного явища, яке 

стосується водночас і мовних, і немовних структур» [18], а його об’єктом «є мовне 

спілкування з погляду його форми, функцій і ситуативної, соціально-культурної 

зумовленості» [94, с. 99]. Для розкриття історичних особливостей потребує 

переосмислення тлумачення дискурсу в постмодерністській постановці: 

«вербально артикульована форма об’єктивації свідомості, регульована 
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домінантним у тій чи іншій соціокультурній традиції типом 

раціональності» [142, с. 233].  

Для дискурсивного аналізу проповіді в історичному плані набувають 

чинності напрацювання з лінгвокультурології, у яких звертається увага на зв’язок 

релігійних текстів і культурно-історичних епох, а також трансформації традицій 

залежно від зовнішніх змін (С. Аверинцев, Є. Верещагін, Н. Мечковська). 

Отже, проведений аналіз наукових праць із вивчення мови, мовлення в 

релігійній сфері дає підстави стверджувати про формування мультиперспективних 

підходів, які інтегрують, як правило, теорію дискурсу, лінгвопрагматику, теорію 

аргументації та мовленнєвого впливу, лінгвокультурологію та ін. Серед 

проаналізованих підходів, які вже зреалізовані в сучасній лінгвістиці, відзначаємо 

актуалізацію дискурсивного підходу, продуктивність застосування якого 

розкривається в проповіді.  

 

1.2.  Проповідь як різновид інституційного релігійного дискурсу 

 

Застосування дискурсивного підходу до вивчення проповіді передбачає 

зʼясування таких основних понять, як інституційний дискурс, релігійний дискурс, 

проповідницький дискурс. 

З позицій соціолінгвістики В. Карасик виділяє два типи дискурсу: 

персональний та інституційний [71]. Перший тип є особистісно орієнтованим, тоді 

як у другому – мовець говорить не від себе, а від інституту, представником якого 

він є. Таке розмежування дозволяє виявити релевантні ознаки соціокультурних 

ситуацій спілкування, типів комунікативних особистостей і способів організації 

тексту. 

Інституційний дискурс передбачає спілкування у визначених межах 

статусно-рольових стосунків. Інституційний дискурс виділяється на основі двох 

системотвірних ознак: мети й учасників спілкування. Домінантою релігійного 

дискурсу є віра, яка переважає над раціональним знанням. Релігія є 
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консервативним культурним інститутом, цінності і норми якого є традиційними і 

зберігають свою первинну форму впродовж тривалого часу. Релігійний дискурс 

вважають інституційним, хоча певні його жанри (сповідь, бесіда зі священиком, 

молитва в келії та ін.) мають виразні ознаки персонального спілкування. Це 

пов’язано з тим, що віра є феноменом індивідуальної та масової свідомості. 

Релігійний дискурс – це «регламентована певними історичними і 

соціокультурними кодами (традиціями) смислотвірна діяльність, спрямована на 

формування, трансляцію і зміну догматичного мислення, сакрального 

світовідчуття і містичного досвіду» [77, с. 32].  

За К. Бобиревою, розрізняються вузьке і широке розуміння релігійного 

дискурсу: у вузькому розумінні – «сукупність мовленнєвих актів, які 

використовуються в релігійній сфері, у широкому – «набір певних дій, 

орієнтованих на прилучення людини до віри, а також мовленнєво-актові 

комплекси, що супроводжують процес взаємодії комунікантів» [11, с. 3]. 

Специфіку цього різновиду інституційного дискурсу визначає «дискурс віри, в 

якому образ людини та образ Бога прагнуть до тотожності» [55, с. 203]. За 

В. Карасиком, «мета релігійного дискурсу полягає, очевидно, в прилученні до віри 

в межах певної конфесії (щодо проповіді це заклики до віри і покаяння, повчання 

та утвердження у вірі й чеснотах, розʼяснення віровчення») [71, с. 223]. 

На основі проаналізованих визначень тлумачимо релігійний дискурс як 

різновид інституційного дискурсу, що розкриває історично та соціокультурно 

регламентовану смислотвірну діяльність, спрямовану на трансляцію постулатів 

віри та прилучення вірян до системи релігійних поглядів. 

У наукових працях поруч із терміном «релігійний дискурс» також 

використовуються «церковно-релігійний дискурс» (О. Петрухіна, Д. Орєхова), 

«ритуальний релігійний дискурс» (І. Богачевська), «релігійно-риторичний 

дискурс» (М. Гусаренко), «релігійно-філософський дискурс» (О. Сергєєва) або за 

належністю до релігії, конфесії («християнський дискурс» (М. Анікушина), 

«православний дискурс»). Спираючись на авторитетні праці в цій галузі, у 
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дисертації використовуємо терміни «релігійний дискурс» і – на позначення його 

складника – «проповідницький дискурс». Для порівняння: теологічний дискурс як 

складник релігійного дискурсу [21]. 

Компоненти релігійного дискурсу, на думку В. Карасика, зводяться до таких: 

«1) учасники, 2)  хронотоп, 3) цілі, 4) цінності (в тому числі, ключовий концепт), 

5) стратегії, 6) матеріал (тематика), 7) різновиди і жанри, 8) прецедентні 

(культурогенні) тексти, 9) дискурсивні формули» [71, с. 221]. За цими ознаками 

повно проаналізовано релігійний дискурс у дослідженні К. Бобиревої [11]. 

Зокрема, К. Бобирева вважає, що в межах релігійного дискурсу варто 

виокремлювати первинні і вторинні мовленнєві жанри. До первинних належать 

притчі, псалми і молитви. Вторинні становлять інтерпретаційні жанри, які 

тлумачать Святе Письмо й творяться на основі первинних, спираються 

«композиційно, ситуативно й ціннісно» [11]. Саме в інтерпретаційних жанрах 

найбільш яскраво простежується мовна особистість священнослужителя, оскільки 

ці жанри є відносно вільними. Прикладом може бути проповідь, яка канонічно є 

сповіщенням Євангельського вчення про спасіння душ, але з розвитком цей жанр 

набув авторизованості не лише формальної, але й змістової.  

Конститутивні ознаки інституційного релігійного дискурсу охоплюють 

учасників (віряни (священик і паства) й Абсолют), умови (наявність Церкви як 

допоміжного органа), сферу спілкування (конфесійні питання), знакове наповнення 

спілкування (мова і невербальні засоби) та ін. Отже, вік, стать, соціальний статус 

та інші характеристики слухачів проповіді не є суттєвими; важливим є їхнє 

віросповідання, оскільки «інституційне спілкування – комунікація у своєрідних 

масках» [71]. Нейтральні ознаки інституційного релігійного дискурсу охоплюють 

загальнодискурсивні характеристики, типові для різних типів комунікації, 

наприклад, діалогічність. Різним християнським конфесіям (православ’я, 

католицизм, протестантизм та ін.) відповідають різні субдискурси. Попри наявність 

спільних когнітивних і комунікативних ознак, деякі з них є принципово 

відмінними. 
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Релігійний дискурс є значною мірою рефлексивним явищем, що не зводиться 

виключно до раціональних механізмів обґрунтування й пояснення, але також 

стосується ірраціональних форм інтерпретації. Людина прагне до духовного 

«всотування» надприродних феноменів, але методи раціональної комунікації не 

можуть бути застосовані для пізнання, аналізу і трансляції постулатів віри. Істина 

фіксується як найвища цінність, а тому не вимагає верифікаціїї. Релігійний досвід 

виявляється в мовленні лише через необхідність передавання і відтворення 

цінностей. Так, релігійний дискурс детермінований збереженням і закріпленням 

ритуалів, канонів певної конфесії в знаково-когнітивній формі. 

Сакральне світовідчуття, властиве вірянам, визначає реальність як продукт, 

створений вищими силами; відповідно, розуміння та інтерпретація дійності 

перебувають у прямій залежності від Абсолюту. Відповідно до інституційних 

норм, посередник у комунікації між Богом і людьми – обраний і наділений 

повноваженням інтерпретувати містичний досвід.  

Релігійний дискурс ґрунтується на комплексі догм і цінностей. В 

інституційному вимірі він спрямований на інтеграцію індивідів, не лише 

формальну підтримку належності до однієї групи і протиставлення її «чужим» 

групам, але й виховання певних ідей і принципів, особливої моделі поведінки, 

схвалюваної віровченням.  

Особи, залучені до релігійного дискурсу, категоризуються за параметром 

спільності/відмінності, «свій»/«чужий». Та сама інформація, будучи адресована 

члену релігійної спільноти або «зовнішній» особі, матиме принципово різний набір 

мовленнєвих засобів. Це пояснюється прагненням мовця до адекватної трансляції 

знань та орієнтованістю дискурсу на слухача. 

Як зазначає Є. Кожем’якін, у релігійному дискурсі застосовуються засоби і 

методи, використовувані прибічниками віри для пошуку й утвердження шляхів 

безпосереднього зв’язку з Абсолютом як найвищою цінністю. Оскільки містичні 

переживання не можуть бути адекватно зафіксованими в семіотичних системах, то 

мовний параметр релігійного дискурсу є досить «приблизним» та умовним 
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способом відображення духовних практик. Учасник релігійної комунікації 

ретельно добирає доступні йому засоби. Для цього типу дискурсу характерними є 

евфемізми, тропи, експресивно-звеличувальна лексика, фасцинативні мовленнєві 

стратегії, позитивні та негативні експресиви, оцінні номінативи та ін. [77, с. 38].  

За визначенням Н. Мечковської, мета проповіді виявляється «в донесенні 

смислу слова Бога до свідомості людей. Така передача смислу становить ту чи іншу 

адаптацію первинного слова (слова Бога) до можливостей людського 

розуму» [103, с. 205]. Відповідно,  проповідницький дискурс розглядаємо як таку 

смислотвірну діяльність, що реалізується у спілкуванні релігійної спільності людей 

і спрямована на осмислення, тлумачення та засвоєння ними постулатів віри. 

Проповідь як різновид релігійного інституційного дискурсу має строго 

регламентовані статусно-рольові відношення його постійних учасників, чіткі 

цільові настанови, жорсткі локально-темпоральні рамки ситуації спілкування, 

експліцитно маніфестовану систему християнських цінностей, тематичні і мовні 

визначення.  

Догматичний аспект релігійного дискурсу виявляється в широкому звертанні 

до визначених засобів: застарілої лексики, релігійної термінології, цитування 

сакрального тексту. Останнє є характерним для вторинних (інтерпретаційних) 

жанрів релігійного дискурсу, яким є проповідь; тут тема розкривається не через 

окремий текст, а інтертекстуально, тобто в комплексній взаємодії окремих текстів.  

Як вторинний жанр релігійного дискурсу, проповідь має аналітико-

екзегетичний характер. Вона ґрунтується на прецедентності й спрямована на 

інтерпретацію сакрального знання. Так, автор-проповідник свідомо, з метою 

тлумачення звертається до значущих текстів, що визначає інтертекстуальність як 

іманентну властивість проповіді. Інтертекстуальність сучасної проповіді висвітлена в 

дослідженнях К. Бобиревої [11], В. Мішланова [104], В. Салімовського [160] та ін., 

проповіді ХVІІ ст. – у працях Н. Яковенко [216]. 

У межах інтертекстуальності виділяють власне інтертекстуальність (цитати, 

алюзії, центонні тексти), паратекстуальність (відношення тексту до свого 
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заголовка, епіграфа, післямови), метатекстуальність (переказування, посилання 

коментарів на претекст), гіпертекст (висміювання, пародіювання чужого тексту), 

архітекстуальність (жанровий зв’язок текстів), інші моделі й випадки 

інтертекстуальності (інтертекст як троп або стилістична фігура), поетичну 

парадигму. Доречним видається зауваження О. Селіванової про відсутність у цій 

класифікації єдиного параметра [163, с. 516]. Крім того, зарахування метатексту до 

інтертексту викликає питання, тому, як правило, ці поняття розводяться. Також 

наголосимо на тому, що звернення до попередніх текстів у проповідницькому 

дискурсі є експліцитним, що не передбачає прихованих інтертекстуальних звʼязків. 

Прецедентними є «тексти, значущі для тієї чи іншої особи в пізнавальному й 

емоційному розумінні, які мають надособистісний характер, тобто добре відомі 

широкому оточенню цієї особи, включно з її попередниками і сучасниками, і, нарешті, 

такі, звернення до яких відновлюється в дискурсі мовної особистості» [72, c. 216]. У 

ролі прецедентного тексту проповідники використовують Євангельське й 

Апостольське читання на певний день, свято. Крім фрагментів Святого Письма, 

відтворюються також фрагменти літургійних текстів: тропарі, кондаки, стихарі, 

молитви, тексти творів святих отців. У використовуваних цитатах, як правило, 

засвідчені архаїчні граматичні форми, що зумовлено недоторканістю цих 

прецедентних текстів. 

Для проповідницького дискурсу властиві специфічні мовленнєві стратегії та 

тактики впливу, що удокладнено в параграфі 1.3.2. дисертації.  

Акцентуючи на стратегічній спрямованості проповіді і відводячи її 

тематичним характеристикам друге місце, мовознавці також розглядають 

проповідь як різновид риторичного дискурсу (Ю. Кагарлицький, А. Салахова). 

Насамперед це стосується реалізації в проповіді риторичного принципу 

переконування через використання відповідних лексичних одиниць і синтактико-

стилістичних прийомів.  

Відповідно до характеристик риторичного дискурсу, проповідь зосереджена 

на впливі на думку та дію реципієнта. Експресивність і сугестивність, так само, як 
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типізованість і ритуальність діяльності, спрямовані на утвердження віровчення, а 

також збереження й поповнення релігійної групи.  

Риторичні прийоми необхідні для релігійного дискурсу як засіб викладу 

предметів віри, що традиційно зумовлено протиставленням високого стилю мови і 

повсякденного. Проповідь, основний жанр церковного красномовства, 

використовує якнайповніше експресивний потенціал мови. Риторичний дискурс 

передбачає «дієву» вербалізацію морально-етичних настанов. Церковна риторика 

(гомілетика) вибудовується на засадах істинності й справедливості, де проповідник 

постає взірцем доброчесності та вправним оратором. 

Ораторське мовлення вимагає ретельної підготовки, розуміння не лише своїх 

бажань, але й урахування потреб аудиторії. Головним у риторичному дискурсі є 

відчуття та усвідомлення діалогічності мовлення, передбачення реакції та 

врахування особливостей співрозмовника. Проповідництву як різновиду 

риторичного дискурсу притаманні три елементи: навчальний («docere»), 

естетичний («delectare») і переконувальний («movere»). Саме третій елемент 

вирізняє риторику як агітаційний тип мовлення, метою якого є вплинути на спосіб 

мислення або поведінку слухача. Успіх оратора залежить від його психологічного 

настрою і вольових зусиль: зосередженість думок і сила почуттів людини робить із 

неї палкого промовця. Інакше кажучи, потреба висловити свої почуття і поділитися 

думками є першоосновою красномовства. 

Риторичний дискурс втілюється в навіюванні, що полягає у впливі на 

інтерпретацію висловлення у визначений мовцем спосіб. У глобальному розумінні 

сугестія – це діяльність, спрямована на нав’язування іншій людині певних ідей, які 

можуть суперечити її принципам. Унаслідок сугестивного впливу людина 

сприймає отримані ззовні ідеї як власні, що відрізняє сугестію від персвазії. 

Дослідники відзначають «здатність сакральних текстів за різних обставин вводити 

людину у змінені стани свідомості» [75, с. 439]. У релігійному дискурсі 

використовується широка палітра засобів сугестивного впливу, але особливе місце 

серед них посідають вербальні.  
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Отже, релігійний дискурс розуміємо як різновид інституційного дискурсу, 

що розкриває історично та соціокультурно регламентовану смислотвірну 

діяльність, спрямовану на трансляцію постулатів віри і прилучення вірян до 

системи релігійних поглядів, а його складник,  проповідницький дискурс, – як таку 

особливу смислотвірну діяльність, що реалізується в спілкуванні релігійної 

спільності людей і спрямована на осмислення, тлумачення і засвоєння ними 

постулатів віри. 

 

1.3.  Учасники і стратегії як елементи структури проповідницького 

дискурсу 

 

1.3.1. Особливості адресантності та адресатності в проповідницькому 

дискурсі 

Антропоцентричність є невід’ємною ознакою діяльності людини, у тому 

числі творення й сприймання тексту. Серед дискурсивних категорій 

антропоцентричність «реалізується через категорію інтерактивності, підкатегорії 

адресантності, адресатності, комунікативних ролей, стратегічності 

тощо» [85, с. 81]. Відповідно, антропоцентичність у дискурсі створюється за 

допомогою двобічної системи зв’язків «адресант–адресат». Адресатність 

стосується гіпотетичного реципієнта (читача/слухача, індивіда/колективу). Текст 

налаштований на чітко визначеного адресата, що з’ясовується з різноманітних 

елементів, заприявлених у тексті. Така характеристика, як інтерпретанта, 

стосується врахування мовцем особливостей аудиторії, її готовність до сприйняття. 

Адресатність релігійної комунікації є складною та багатовимірною, що пов’язано з 

історично зумовленим розширенням/звуженням аудиторії. 

Адресантність у тексті має різні ступені експліцитності. Категорію 

«адресант» можна ідентифікувати, зосереджуючись на переконаннях, віруваннях, 

емоціях, які він вербалізує. Комунікативна роль адресанта виявляється у 

встановленні векторів своєї діяльності, визначення свого місця в мовленнєвій 
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ситуації. Суб’єктний фокус визначають як «концентрацію уваги автора-мовця на 

певному фрагменті реальності, зайняття відносно нього певної ідеологічно-оцінної 

позиції та проектування цього об’єкту під визначеним кутом зору з певної 

просторової позиції на художній універсум» [171, с. 124–25]. Суб’єктний фокус – 

це точка відліку, з якої здійснюється фокалізація об’єктів навколишнього світу й 

перетворення їх на суб’єктивовану дійсність, фіксована позиція мовця, з якої 

відбувається текстотворення. Суб’єктний фокус перебуває між онтологічною 

реальністю й віртуальним світом тексту. Так, у проповідницькому дискурсі мовець 

виступає інтерпретатором дійсності та прагне в процесі комунікації модифікувати 

когнітивний простір реципієнта, однак його суб’єктний фокус обмежений 

віровченням, постулатів якого він дотримується. 

Інтерактивність дискурсу відображає відношення «адресант–адресат» у 

текстах, тобто фіксує зв’язок між двома суб’єктами через об’єкт. Важливим для 

розуміння інтерактивності є твердження про діалогічність мовлення, яке висловив 

М. Бахтін, перехід себе в іншого та взаємозумовленість учасників процесу [6, с. 17]. 

Інтерактивність забезпечує діалог із реципієнтом, стимулює діяльність реципієнта. 

Інтенційність відбиває зумовленість виникнення текстів цілями мовців. 

Проповідь є полілогічною та інтерактивною. Активним комунікантом є 

проповідник, а мовленнєві ролі інших учасників комунікації (парафіян) лімітовані 

за сценарієм або (Бог) ретранслюються через мовця-священика. Попри те, що 

словесна присутність третього члена комунікації (Бога) є досить умовною, його 

роль є чітко регламентованою та необхідною. Врахування вербальної 

дистанційованості супер-агенса є невід’ємною умовою створення проповіді, що 

врешті зумовлює полілогічність дискурсу. Такий набір комунікантів, їх мовленнєве 

втілення та взаємодії у проповіді є унікальними.  

Діалогічність, як одна з релевантних характеристик, була схарактеризована в 

церковно-релігійних текстах [104], на прикладі жанру послання [128]. Зокрема, 

діалог як засіб побудови староукраїнської проповіді ХVII ст. вже був у центрі уваги 
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дослідників [96, с. 67; 59, с. 81–88]. Особливості адресації в релігійному дискурсі 

досліджувалися на прикладі проповіді, сповіді та молитви [145] та ін.  

Категорія «адресантність–адресатність» вибудовується в такий спосіб. 

Ставлення автора до слухача – як до рівного, вказівка на умовно вищу соціальну 

позицію не виражена вербально. Його домінатність імплікується власне з його 

наділеності функцією вербального зв’язку між Абсолютом і паствою. 

Є. Кожем’якін зазначає, що «релігійна комунікація в аспекті позицій комунікантів 

становить нерівномірний, незбалансований та ієрархізований процес» [77, с. 33]. 

Адресат завжди заприявлений словесно, проте він може виступати як частина 

колективу, так і індивідуалізований реципієнт. Проповідник звертається до 

аудиторії в множині з метою консолідації релігійної спільноти, а в однині – 

прагнучи наголосити на значущості кожної окремої людини. Це означає, що 

залежно від своїх намірів мовець апелює до конфесійних та особистісних домінант 

реципієнта, щоправда, з перевагою першого виду звертання. 

Варто зазначити на невідповідності номінального «слухачі» і 

прономінального «ми»: опозиція «мовець–слухачі» нівелюється внаслідок 

об’єднання обох учасників комунікативного процесу в монолітне «ми», що 

дозволяє проповідникові втілювати стратегію сугестивного впливу. Така 

складність відношень виявляється також на рівні фізичного розташування мовця і 

слухачів у храмі: під час виголошення проповіді священик стоїть обличчям до 

прихожан, на підвищенні (амвоні), що має символічну і прагматичну функції. 

«Інакшість» священнослужителя підкреслюють також його одяг та аксесуари, 

проте той факт, що і він, і миряни перебувають в одному храмі в один час 

(темпорально-спаціальна єдність) засвідчує спільність їхньої мети і рівність перед 

Богом. 

Ступінь залученості комунікантів у проповіді відповідає задуму й 

композиційному рішенню проповідника. Реципієнт може бути наближеним до 

священика: до проповідника можуть часто звертатися, ставити риторичні питання 

та всіляко відзначати його причетність до діалогу. З іншого боку, залежно від 
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задуму мовця аудиторія може бути дистанційована і займати позицію спостерігача. 

Отже, «присутність агенса як активного комуніканта є обов’язковою; роль 

пацієнсів фіксується канонічними статусними репліками («Амінь», «Спаси нас, 

Господи»); роль супер-агенса полягає в тому, що Бог (а саме його слова) як 

абсолютний авторитет є не лише предметом обговорення, посилання або коментаря 

тією чи іншою мірою (тобто учасником внутрішнього комунікативного процесу), 

але й безпосереднім комунікантом» [89]. 

Перед проповідником як мовцем стоять вимоги дотримання літературної 

вимови, «доступної» лексики й синтаксису, розміреного темпу мовлення й 

логічних пауз, володіння сприйнятливою висотою й тембром голосу, що пов’язано 

зі специфікою подачі усного тексту, кількістю слухачів і місцем виголошення 

проповіді. Так, перед аудиторією постає аудіовізуальний образ, з якого основну 

інформацію вона сприймає через слуховий канал, а додаткові знання отримує зі 

статичних і динамічних джерел, які сприймає за допомогою зору. У комунікативній 

події проповіді також важливим є чинник локації: слухач (і водночас глядач) 

перебуває у храмі, а тому сприймає словесні дії проповідника на фоні особливого 

візуального, тактильного й ольфакторного середовища. Вирішальне значення тут 

має безповоротність події в часі, неповторюваність ситуації. Формально ідентичні 

учасники й умови ситуації не можуть бути такими де факто, оскільки когнітивний 

досвід, фізично-психічний стан осіб і різноманітні особливості зовнішнього світу є 

неповторними. Отже, обидва комуніканти мають враховувати специфіку ситуації: 

кожен з них не матиме другої можливості вплинути на розвиток цієї 

комунікативної події. Це зумовлює, з одного боку, чітку мовленнєву поведінку 

проповідника, смислово продуманий текст і відтреновані артикуляційні рухи,  з 

іншого боку, – уважність і зосередженість парафіян. Причому з боку мовця 

можливі незначні відхилення автокорегувального характеру, тоді як слухач не має 

можливості повернутися до незрозумілого йому сегмента. 

На противагу цьому, специфіка сприйняття проповіді в умовах читання 

актуалізує інші параметри, що впливають на сприйняття. Зрештою, тут найбільше 
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важить писемне джерело інформації – книга, в якій читач може з самого початку 

оцінити розмір тексту, його структурованість за абзацами, наявність глос та інших 

позначок. У сприйманні проповіді йому також допомагають шрифт, виділення 

кольором, підкреслення, велика літера, пунктуаційні та діакритичні знаки. Читач 

вільно розпоряджається часом, необхідним саме йому для опрацювання цього 

тексту: він може пропустити один фрагмент, а інший – прочитати двічі. Більше 

того, читачеві доступні допоміжні довідкові матеріали. Незважаючи на те, що в 

будь-якому разі текст має свого автора, його особа може збігатися чи не збігатися 

з проповідником. У разі збігу цей аспект стає розпливчастим за умови перцепції 

проповіді читачем, тому що реципієнт не отримує цілого спектру акустичної та 

додаткової візуальної інформації. Комунікативна ситуація читання відбувається за 

інших умов зовнішнього світу: реципієнт перебуває не в приміщенні храму і, як 

правило, наодинці. Натомість під час слухання проповіді в церкві аудиторія 

підлягає маніпуляції масовою свідомістю, і саме утворення «колективний слухач» 

зумовлює видозмінення когнітивного процесу, оскільки пов’язується із соціальною 

природою людини. Наприклад, неприховане емоційне сприйняття проповіді одним 

із парафіян може спричинити ланцюгову реакцію серед його колег. 

Узагальнюючи сказане, вважаємо, що проповідь доречно розглядати як 

мовленнєву подію, що має оригінальний набір комунікантів (проповідник – Бог – 

парафіяни), роль і мовленнєва діяльність яких зафіксована текстуально.  

 

1.3.2. Мовленнєві стратегії та тактики впливу в проповідницькому 

дискурсі 

Одним із компонентів релігійного дискурсу є мовленнєві стратегії й тактики, 

що забезпечують реалізацію інтерактивності  в проповіді. 

Вивчення комунікативних стратегій впливу і тактик їхньої реалізації 

пов’язане з розвитком лінгвістики тексту, а саме з іменами Ф. Бацевича, 

Т. ван Дейка, В. Дем’янкова, О. Іссерс, В. Кінча та ін. Прикладне вивчення 

комунікативних стратегій і тактик вже відбувалось на матеріалі проповідей, проте 
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до уваги бралися переважно сучасні тексти (М. Ділай [46], Г. Савін [2009], 

А. Салахова [158], М. Смирнова [170]).  

Незважаючи на численність робіт, пов’язаних із вивченням стратегічної 

організації тексту, термінологічний апарат розроблений недостатньо, тому серед 

науковців немає одностайності щодо дефініцій і класифікацій у цій галузі. З 

позицій прагмалінгвістики стратегія визначається як «сукупність мовленнєвих дій» 

і відповідає іллокутивному компоненту [186, с. 58]. Щоправда, ототожнення 

термінів «стратегія» та «іллокуція» викликає певні сумніви, оскільки «іллокутивна 

сила», згідно із Дж. Остіном, відповідає наміру, спрямованості мовленнєвого акту. 

Учений-комунікативіст уточнює дефініцію – «стратегія мовленнєвого 

спілкування», яка є оптимальною реалізацією інтенцій мовця щодо досягнення 

мети спілкування, тобто контроль і вибір дієвих ходів спілкування та гнучкої їх 

видозміни в конкретній ситуації [8, с. 133]. У межах когнітивістики стратегія 

визначається як «усвідомлення ситуації в цілому, визначення напрямку розвитку й 

організація впливу» [26, с. 178].  

Найдоречнішою вважаємо дефініцію О. Іссерс, яка розглядає стратегію як 

комплекс мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення комунікативних 

цілей [61, c. 54], а тактику – як одну або декілька дій, що сприяють реалізації 

стратегії. 

У такий спосіб вибудовується ієрархія комунікативних одиниць: 

комунікативна інтенція – комунікативна стратегія – комунікативна тактика. 

Послідовність операцій когнітивно-комунікативної діяльності має такий вигляд: 

інтенція > стратегія > тактики > перлокуція. Крім цього, деякі мовознавці оперують 

термінами «комунікативний хід» [150] та «комунікативні техніки», які часто 

виступають як синонімічні. Однак вони залишаються поза нашою увагою, оскільки 

є значущими в діалогічному мовленні, коли можна простежити їхню ефективність 

через реакцію спвірозмовника. Натомість специфіка проповіді полягає в тому, що 

в більшості випадків мовець діє відповідно до продуманого сценарію, 

дотримується вибраної стратегії щодо втілення свого комунікативного плану, лише 
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змінюючи певні ходи. Такі відмінності (акцентуаційні, динамічні, жестикуляційні) 

не є зафіксованими письмово, оскільки змінюються під час виголошення проповіді.  

Загальнопроповідницька комунікативна стратегія спрямована на формування 

когнітивної бази адресата відповідно до православної християнської доктрини. 

Однією з цілей будь-якого зразка проповіді є переконування, але воно принципово 

відрізняється від примусу і маніпуляції, оскільки залишає за людиною право 

вибору.  

Проповідник, з риторичного погляду, співвідноситься з оратором 

(наприклад, полемістом) так: з одного боку, проповідник також є мовцем, але з 

іншого боку, він – «слухач» Бога. Відповідно, його думки й слова належать не лише 

йому – вони підпорядковані віровченню, тому казнодія має на меті не нав’язати 

свою думку, а наблизити реципієнта до Бога. 

Стратегічна спрямованість проповіді як різновиду релігійного дискурсу 

безпосередньо пов’язана з функціональним потенціалом цього мовленнєвого 

жанру: інформативність, метамовність, експресивність, орнаментальність, 

апелятивність. Спонукальна (апелятивна) функція є домінантою в проповіді, це 

означає, що мовленнєві дії проповідника спрямовані на формування нових ідей у 

свідомості слухача й зміну його поведінки.   

На думку Г. Савіна, комунікативні стратегії проповідників продуктивно 

трактувати як «когнітивні цільові програми, які реалізовані в текстах мовленнєвого 

жанру проповіді у вигляді комплексів мовленнєвих дій, прагматично спрямованих 

на зміну картини світу і/чи моделі світу адресата відповідно до доктринальних 

уявлень» [157].  

Серед стратегій релігійного дискурсу, які запропонував В. Карасик, – 

молитовної, сповідальної, закликової, стверджувальної, пояснювальної та 

обрядової – саме «закликова, стверджувальна і пояснювальна стратегії релігійного 

дискурсу становлять сутність проповіді» [71, с. 229]. Щодо класифікації 

комунікативних стратегій у проповіді, то на сьогодні їх найповніше представила 

К. Бобирева, яка виділяє три групи стратегій: організувальні, виокремлювальні та 
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об’єднувальні. Організувальні (комунікативна і власне організувальна) належать 

до загальнодискурсивних стратегій, як і об’єднувальні, до яких зараховують 

пояснювальну, оцінну, контролювальну, закликову, стверджувальну і стратегію 

співпраці. Група виокремлювальних стратегій, які є вузькодискурсивними (у 

нашому випадку – проповідницькими), охоплює організувальну, пояснювальну й 

комунікативну [11]. 

За К. Бобиревою, організувальна стратегія в проповідницькому дискурсі 

передбачає об’єднання учасників і забезпечення умов для здійснення комунікації, 

пояснювальна стратегія полягає в поповненні фонду знань реципієнта, 

повідомленні нової інформації, додаванні відомостей про світ відповідно до 

актуального віровчення, а власне комунікативна, або фатична, стратегія пов’язана 

з налагодженням спілкування через етикетні формули. Утримання уваги слухача, 

стимулювання його реакції відповідають контролювальній стратегії. Близькою є 

стратегія співпраці, яка полягає в досягненні інтерактивності між проповідником і 

слухачем. Обрядова стратегія передбачає проведення певного ритуалу через 

вербальні та невербальні дії. Закликова стратегія реалізується в апеляції до слухача, 

формуванні поглядів і спонуканні його до дій. Ставлення мовця до дійсності, 

аргументація своєї позиції виявляються в оцінній стратегії. Стверджувальна 

стратегія стосується закріплення певної інформації, зміцнення ціленастанов і 

закладення принципів. 

Визначення типів комунікативних тактик та їх реалізація в проповіді 

запропоновані в дисертації Г. Савіна [157], який характеризує дві основні 

комунікативні тактики: емоційно впливову та конвенційно аргументативну. У 

межах першої з них конкретизуються контактовстановлювальна й етикетна 

тактики, а також тактика зниження категоричності оцінки; у межах другої – 

апеляційна комунікативна тактика, що передбачає апеляцію до канонічних текстів 

Святого Письма і різних богослужбових текстів, до висловлень Отців Церкви й 

високих духовних ієрархів, до універсальних висловлень (сентенцій, прислівʼїв, 
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приказок), до культурно значущих текстів, до текстів молитов і гіпотетичного 

внутрішнього мовлення слухачів [157].  

На основі наведених дефініцій розглядаємо в дисертації мовленнєві стратегії 

й тактики впливу в проповідницькому дискурсі як когнітивні цільові програми, 

спрямовані на реалізацію дискурсу віри. 

 

1.4.  Дискурсивна параметризація проповіді    

 

1.4.1. Дейксис як актуалізаційний параметр проповідницького дискурсу 

Вивчення дейксису має тривалу історію, яка сягає праць давньогрецьких 

граматистів, однак сучасного розуміння це поняття набуло в новий час, коли 

дейксис почали вивчати логіки і лінгвісти наприкінці XIX ст. – у середині ХХ ст. 

Значний внесок у теорію дейксису зробив німецький психолог і лінгвіст К. Бюлер, 

який, спираючись на дослідження індоєвропеїста К. Бругманна, описав дейктичні 

функції засобів мови. Цю проблематику також розробляли А. Норел, Б. Рассел, 

Е. Бенвеніст, Р. Якобсон, О. Пєшковський, Л. Щерба та ін. 

Семіотична традиція пов’язана з іменем Ч. Пірса, який запропонував термін 

«індекс» як спосіб позначення знака, в основі якого лежить вказівка. Дейксис 

виявляє значення лінгвістичного знака у зв’язку з позамовним контекстом, у якому 

він використовується. Дейктичність поєднує знак і позамовну дійсність. У такому 

сенсі Б. Успенський розглядає вторинний семіозис, тобто співвіднесення форми зі 

змістом через інший знак [190, с. 3]. Індексальні слова співвідносяться з 

позначуваним через вказівку (експліцитну або імпліцитну) у процесі комунікації й 

залежать від реальності, що є предметом комунікації. 

Про концептуальну близькість понять «дейктичність» та «індексальність» 

свідчить семантична подібність термінів «дейксис» та «індекс». Запозичені з різних 

мов, а саме грецької і латини, обидва терміни означають «вказування». У сучасній 

лінгвістичній літературі активно функціонують обидва терміни, однак існують 

відмінності в їх розумінні. Дж. Лайонз зауважив, що варто «розуміти 
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індексальність як особливий вид дейксису, а саме як дейксис, релевантний для 

певного пропозиційного змісту висловлення» [239, с. 303]. Іншої думки 

дотримується сучасний нідерландський когнітивіст С. Левінсон, який користується 

термінами «дейксис» та «індексальність» коекстенсивно, пояснюючи, що вони 

походять із різних традицій, а тому асоціюються з різними філософськими й 

лінгвістичними підходами. Однак, на думку вченого, «індексальність» варто 

використовувати на позначення ширших явищ контекстуальної залежності, а 

«дейксис» – вужче, для пояснення лінгвістично релевантних аспектів 

індексальності [237, с. 98]. У зв’язку з цим доводиться відзначати недосконалість 

термінологічного апарату. Термін, що називає вказівну одиницю, має розбіжності 

в різних теоретичних працях: дейктик (deictic) (Р. Ромметвейт), індексальний знак 

(index) (Ч. Пірс), егоцентрик (egocentric particular) (Б. Рассел), шифтер (shifter) 

(О. Єсперсен, Р. Якобсон), індексикал (indexical expression) (Є. Бар-Гіллел), 

рефлексивний символ (token reflexive word) (Г. Райхенбах). За О. Падучевою, 

«дейктичним називається такий елемент, який виражає ідентифікацію об’єкта – 

предмета, місця, моменту часу, властивості, ситуації – через його відношення до 

мовленнєвого акту, його учасників або контексту» [131, с. 245]. 

Актуальне визначення дейксису, яке використовують й інші дослідники, 

належить Дж. Лайонзу. Під дейксисом він розуміє властивість висловлення 

вказувати на конкретну часо-просторову ситуацію, мати конкретного мовця й 

адресата, бути співвіднесеним з об’єктом чи особою [238, с. 275]. Лінгвістичну 

розвідку про дейксис уміщено в розділі «Граматичні категорії». Дж. Лайонз 

стверджує, що кожне висловлення відбувається в певному місці та в певний час, 

тобто має визначену спаціо-темпоральну ситуацію, учасниками якої є унікальні 

мовець і слухач. Вивчення дейктичних засобів у структурі мови відображено також 

в емпіричних дослідженнях, які проводяться на матеріалі різних мов світу. Збірник 

«Займенникові системи» (1987), який уклала У. Віземанн, містить аналіз 

граматичних засобів вираження дейксису в різних мовних ареалах. Граматика 

дейксису стала предметом вивчення в праці «Дейксис, граматика і культура» (1992) 



43 

 

Р. Перкінс. Науковця цікавить зв’язок між культурою і мовними структурами, 

точніше, залежність кодування граматичних дейктиків від культурної специфіки. 

Р. Перкінс дійшов висновку, що найменше дейктичних категорій 

граматикалізовано в мові, якою послуговується найскладніша культура. 

Зауважимо, що аналіз дейксису виходить за межі граматики, що пояснюється 

відображенням дейктичних явищ не лише граматичними засобами. Загалом 

дейксис розглядають у таких лінгвістичних напрямах: теорія комунікації, 

лінгвістика тексту, лінгвопрагматика, лінгвосеміотика, теорія референції та ін.  

Сучасні лінгвісти сходяться на тому, що дейксис має інтенційні, суб’єктивні, 

контекстозалежні властивості, які визначаються та які можуть бути інтерпретовані 

лише за умови знання певних аспектів комунікації. Індексальність є внутрішньою 

властивістю сигналів, вагомою частиною їх адаптативної ролі в еволюційному 

розвитку спілкування [237, с. 98]. Засоби вираження дейксису не є чітко 

визначеними, а тому межі індексальності не завершуються на суто вказівних 

висловленнях, фактично будь-який референційний вираз може бути використаний 

дейктично. У цьому разі контекстуальний дейктик підсилюється супровідним 

жестом або зосередженим поглядом, тобто додаванням невербального засобу.  

Відчутний поштовх для розвитку теорії дейксису відбувся після публікації 

«Загальної лінгвістики» (1974) Е. Бенвеніста. У розділі «Людина в мові» приділено 

увагу проявленню суб’єктивних характеристик, які неминуче наявні в мовленні. 

Дослідник не розроблює сам термін «дейксис» (вживає його вузько, на позначення 

вказівних займенників), проте розмірковує над випадками, які ми сьогодні 

вважаємо дейктичними [9, с. 292–300]. 

Е. Бенвеніст визначає типову ситуацію висловлення егоцентричною. Коли 

роль мовця переходить до іншої людини, «центр» дейктичної системи також 

змінюється. Так, у суб’єктивний ракурс бачення людини вводиться об’єкт її уваги 

з онтологічного об’єктивного буття, який відображається в її свідомості, 

трансформується і вербалізується, репрезентуючи ті смисли, які мовець йому 

надає. Ф. Бацевич зауважує, що власне дейктична функція мовних елементів може 
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ускладнюватися низкою семантико-прагматичних комунікативних смислів. 

Наприклад, показники дейксису можуть водночас виконувати оцінну 

функцію [7, с. 121]. 

Особовий (персональний) дейксис відповідає за ідентифікацію 

співрозмовників у комунікативній ситуації. Виявлення особи в мові притаманне 

лише дієслову і займеннику, що однак не поширюється на третю особу. Як зазначає 

Е. Бенвеніст, форма третьої особи не співвідноситься з певною «особою», навпаки, 

вказує на не-особу [9, с. 262]. Тільки особам «я» і «ти» притаманна унікальність: 

«я» – той, хто говорить, «ти» – той, хто слухає, а «він» є нескінченною кількістю 

суб’єктів і водночас ніким [9, с. 264].  

Ч. Філлмор визначає трьох учасників комунікації: відправник, адресат й 

аудиторія [226, с. 40]. Лінгвіст обмежено використовує термін «слухач», 

принагідно зазначаючи, що має на увазі адресата. Під терміном «аудиторія» 

Ч. Філлмор розуміє особу/осіб, які є частиною розмови, однак не входять до пари 

адресант/адресат. Теоретик навмисне не називає аудиторію учасниками 

комунікації, аби підкреслити її пасивну роль, проте потреба виділення третьої 

особи є сумнівною, оскільки така комунікативна ситуація вимагає додаткових умов 

і не задовольняє, щонайменше, випадків, коли в спілкуванні бере участь двоє осіб. 

До того ж, така думка суперечить універсальному розумінню діалогічності 

людської комунікації. Відсутність експлікованої адресації до тих, кого Ч. Філлмор 

називає «аудиторією», не заперечує орієнтації мовця на них і врахування їхньої 

присутності. Так, будь-який слухач є учасником комунікації, оскільки має 

можливість сприймати повідомлення й реагувати на нього.  

Природно, що учасники комунікації є близько розташованими до мовця й 

визначеними, що сприяє їх характеризації. З персональним дейксисом 

безпосередньо пов’язаний соціальний дейксис, який зумовлюється певними 

особливостями соціальної ситуації, в якій відбувається мовленнєвий акт, і включає 

в себе систему форм ввічливості та гонорифічні звертання як індикатори 

соціального статусу учасників комунікації. Наприклад, у сучасних українській і 
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російській мовах вибір між займенниками другої особи однини ти і множини Ви 

зумовлений, зокрема, відносним соціальним статусом мовця і адресата. У XIX ст. 

у російській мові частка –съ, що додавалась після «так», «ні», дієслова або будь-

якого значущого слова, вказувала на пошану, яку мовець висловлював адресату, і 

водночас на демонстративне самоприниження. На противагу цьому, явище 

словоєра, що може також траплятися в комунікації ХХІ ст., має іншу вказівку. 

Гоноративне і депреціативне значення в цьому контексті зникає, і частка –съ 

засвідчує несерйозність, іронічність висловлення. Аналогічним є дейктик ми у 

значенні однини (вказівки на мовця) в різних комунікативних ситуаціях. 

Так само контекстуально залежною є вказівка на третю особу, яка присутня 

в комунікативній ситуації, що може підкреслювати шанобливе ставлення, але 

також і ображати, применшувати важливість указуваної особи. Тому повнішим 

видається визначення Ч. Філлмора, який стверджує, що соціальний дейксис 

стосується тих випадків, коли відповідно до суспільних відносин мовець обирає 

шанобливі, ввічливі, інтимні чи образливі засоби звертання [226, с. 39–40]. Деякі 

лінгвісти не виокремлюють цієї семантичної групи, аргументуючи таке рішення 

тим, що описане явище безпосередньо не пов’язано з дейксисом як таким, і поява 

терміна «соціальний дейксис», імовірно, спричинена лише тією обставиною, що 

категорія ввічливості часто маркується дейктичними елементами, особливо 

особовими займенниками. 

Особа, на якій зосереджена дейктична референція, є дейктичним 

центром [190, с. 7]. Ідентифікація події, про яку йдеться, відбувається за допомогою 

вказування на її час і місце, однак часові характеристики є більш характерними для 

дейксису, ніж просторові. Ч. Філлмор визначає темпоральний дейксис як вказівку 

на час, в якому відбувається комунікація, і наголошує на необхідності розуміння 

двоетапності процесу: кодування часу – вказівка на час, в який повідомлення 

надсилається, декодування часу – сприймання темпорального дейктика під час 

отримання повідомлення з урахуванням проміжку часу, який розділяє ці дві 

дії [226, с. 40].  



46 

 

За Е. Бенвеністом, у комунікації час розмежовується у двох системах: план 

історії і план мовлення [9, с. 271]. Історія – це події минулого, а отже, 

темпоральними дейктиками виступають дієслова минулого часу, тоді як план 

мовлення уможливлює використання всіх часових форм. Тут і тепер обмежують 

безпосередньо ті місце і час, тотожні за положенням у місці й часі з мовленнєвим 

актом, що містить я. Дейксис збігається в часі з моментом мовлення, що містить 

показник особи. Віднесеність до моменту мовлення надає вказівному слову щоразу 

єдиний і неповторний характер, що полягає в єдиності мовленнєвого акту, з яким 

вказівне слово має референцію [9, с. 287]. 

Теперішній час має динамічну ознаку, що існує, сприймається та 

позначається одночасно з моментом мовлення, суб’єктом позначення і сприйняття 

є мовець [51, с. 157]. На відміну від претерита і футурума, індексальність презенса 

є суттєво іншою, що розкривається через знакову репрезентацію. Наприклад, 

темпоральними дейктиками презенса є семантично і морфологічно немарковані 

утворення: називні речення і дієслівно-вигукові утворення (гепсь, ляп, трах), що 

імпліцитно вказують на теперішній час. Особливістю функціонування дейксису 

презенса є те, що момент вимовлення часової форми більш-менш збігається з 

позначуваною дією або станом. 

Детальнішого опису потребує історичний теперішній час (praesens 

historicum), який становить сукупність різнохарактерних варіантів категорії 

презенса. Водночас теперішній історичний час може застосовуватися в оповіді про 

події, свідком яких мовець не був і навіть не міг бути, отримавши відомості про них 

«із інших рук» (при цьому джерело відомостей може й не конкретизуватися, тим 

більше експліцитно не оцінюватися як вірогідне) [51, с. 159]. У цьому разі 

використання теперішнього часу, з одного боку, є риторичним засобом з образно-

естетичним підґрунтям чи виявом стилістичної фігури перемикання часів і фігур 

думки, завдання яких полягає в уточненні змісту предмета або відношення до 

нього. З іншого боку, теперішній історичний указує на достовірність 

оповідуваного.  
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Просторовий (спаціальний) дейксис фіксує розташування учасників 

комунікації та різних предметів. Просторовий дейксис, так само, як і часовий, 

пов’язаний із двома точками відліку:  ступінь наближеності до мовця й орієнтація 

на інших учасників комунікації. Спаціальний дейксис, представлений 

прономінальними прислівниками типу тут чи вказівними частками, наприклад, 

ось. Роль таких одиниць — локалізувати об’єкти в перцептивно-комунікативному 

просторі, через що їх можна порівняти із вказівним жестом [51, с. 165]. Основними 

засобами на позначення просторового дейксису є прислівники місця, прикметники 

(передній, правий) і прийменники (поза, біля) з аналогічним значенням.  

Позначення локалізації може стосуватися не відношень «мовець – предмет», 

а складнішого відношення між двома-трьома точками. У цьому разі точкою відліку 

є не мовець, а предмет-орієнтир. О. Проніна аналізує шляхи семантичного 

ускладнення речень місцезнаходження, зауважуючи про позначення додаткової 

ознаки, каузація, авторизація [147, с. 105]. 

Розрізнення предметного та просторового, а також часового і просторового 

дейксису часто становить проблему. Наприклад, дейктики стіл, кімната, будівля 

можуть функціонувати як об’єкт і як локус. Аналогічно, тут-і-тепер є 

нерозривним поняттям, що вказує на контамінацію темпоральних і спаціальних 

характеристик буття. Як відомо, в багатьох мовах світу часові висловлення 

походять від просторових. Цей діахронічний процес ґрунтується на універсальній 

метафорі «час – це простір».  

Термін «дейксис» безпосередньо пов’язаний із поняттям референції. 

Дейктична концепція референції виходить з того, що дейксис актуалізує 

компоненти ситуації мовлення й компоненти денотативного змісту висловлення. 

Дейксис виступає як контекстуально залежний тип прагматичної референції, 

оскільки значення дейктичних виразів можна  зрозуміти лише в конкретній 

референтній мовленнєвій ситуації. Здійснюючи референційний вибір, мовець 

повинен забезпечити можливість підтримання референції, інакше він зазнає 

комунікативної невдачі. Вербальний дейксис часто поєднується із вказівкою на 
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предмет жестом, і реципієнт має впізнати інтенцію мовця за цими діями. У сучасній 

лінгвістиці таке явище отримало назву остенсивно-інференційної 

комунікації [249, c. 51]. 

У межах референції, крім дейксису, виділяють анафору. Більшість учених 

вважає ці поняття нетотожними. Диференціація анафоричних і дейктичних 

елементів пов’язується з ендофоричним і екзофоричним використанням. Інакше 

кажучи, дейксис стосується частин усього тексту, тоді як анафоричні висловлення 

звертаються до позатекстових сутностей, а саме: до попереднього референта 

(анафора) і подальшого референта (катафора) [237, с. 48].  Анафора – згадування 

референтів, уже активованих у робочій пам’яті мовця і адресата. Очевидним є те, 

що деякі висловлення можуть водночас виконувати функцію анафори і текстового 

дейксису. 

Текстовий дейксис і вторинний дейксис є похідними явищами. Первинний 

дейксис – це явище діалогічного мовлення, що передбачає участь мовця і слухача, 

які змінюють свої позиції в процесі спілкування. На відміну від цього, вторинний 

дейксис не пов’язаний безпосередньо з мовленнєвою ситуацією, але є 

трансформацією первинного дейксису в особливому мовленнєвому режимі, 

засвідчує зміну мовленнєвої позиції, ролі [190, с. 3]. Вторинний дейксис 

трапляється в тому разі, якщо фігура спостерігача не збігається з особою, яка 

говорить або пише, тобто реальним продуцентом висловлення. Транспонований 

дейксис утворюється в уявній ситуації, заміняючи контекст актуального мовлення 

як індексальну основу дейктичної форми. Явища такого типу О. Падучева називає 

«наративним режимом інтерпретації», уточнюючи, що «для наративного режиму 

характерно те, що відношення тексту до мовленнєвої ситуації, а отже, і до моменту 

мовлення, для нього не існує» [131, с. 13].  

Терміни «текстовий дейксис» і «дискурсивний дейксис» часто мають 

взаємозамінне вживання, хоча «текст» і «дискурс» не є синонімами. Текстовий 

дейксис має місце тоді, коли висловлення, текст чи дискурс виступає як референт 

дейктичного вираження. Текстовий дейксис поділяється на ретроспекцію (вказівка 
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на те, що передує точці відліку) і проспекцію (вказівка на те, що буде розкрито далі 

в тексті). Вивченню дейксису в староукраїнській мові присвячена стаття Г. Наєнко, 

де науковець зосереджує увагу на наукових текстах, згадуючи про проповіді між 

іншим: «Показники текстового дейксису не властиві текстам риторичної традиції, 

наприклад, проповідям «Алфавіту духовного» І. Копинського, трактату «Зерцало 

богословія» К. Транквіліона» [108, с. 121]. 

Не менш суперечливим є питання класифікації типів дейксису. Німецький 

вчений К. Бругманн створив свою типологію дейксису ще в 1904 р. Він виділяє: 

1) нейтральний дейксис (Der – Deixis), наприклад, слова «ось», «це»; 2) дейксис із 

зазначенням сфери мовця (Ich – Deixis), наприклад, слова «я», «мій», «тут, біля 

мене»; 3) дейксис із зазначенням сфери співрозмовника (Du – Deixis), наприклад, 

слова «ти», «твій», «тут, біля тебе»; 4) дейксис із зазначенням віддаленості об’єкта 

від мовця (Jener – Deixis), наприклад, слова «той», «там». 

  Ґ. Рау виокремлює такі види дейксису: екстралінгвістичний дейксис, дейксис 

ставлення до вигадки, дейксис конструктивних фантазій, текстовий дейксис, 

аналогічний дейксис, неегоцентричний дейксис, анафоричний дейксис [245]. За 

формально-семантичними характеристиками Г. Діссель розрізняє демонстративи 

декількох синтаксичних типів: субстантивні, ад’єктивні, адвербіальні й 

«ідентифікаційні» [223] .  

Поглиблений лінгвістичний інтерес до вивчення інтерактивної природи 

проповіді зумовлює врахування особливостей темпорального, просторового й 

особового дейксису, які визначають творення проповіді в системі координат «я – 

тут – тепер». 

У дисертації розуміємо дейксис як сукупність актуалізаційних параметрів 

проповідницького дискурсу, що вказує на темпоральні, просторові й особові 

характеристики тексту щодо ситуації мовлення. Дейксис стосується вказівки на 

учасників комунікації, предмет мовлення, часову і просторову локалізацію 

повідомлюваного. Індексальна семантика є властивістю не лише дейктиків 
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(вказівних займенників), але залежно від комунікативної ситуації, дейктичний 

потенціал може реалізуватися щодо будь-яких лексичних одиниць.  

 

1.4.2. Оптативність як модальний вектор ірреальності у проповіді 

Для сучасного мовознавства оптативність становить значний інтерес як 

комунікативна антропоорієнтована категорія. Проблема вияву бажальної 

семантики в мові була і є об’єктом досліджень багатьох лінгвістів: О. Потебні, 

О. Пєшковського, О. Шахматова, В. Виноградова, Р. Мразека, Я. Свєтлика, 

І. Распопової, Н. Шведової, В. Бєлошапкової, П. Леканта, А. Вежбицької, 

О. Бондарка, Н. Арутюнової, Ю. Апресяна та ін.  Найновіші дослідження 

семантичної категорії оптативності здійснили О. Гапєєва [31] – порівняльне 

дослідження її вияву в білоруській та англійській мовах, О. Філіппова [192] – у 

російській, англійській і чуваській мовах, Л. Маршева – у церковнослов’янській 

мові [97], О. Алтабаєва [2], М. Щербакова [214]  – на матеріалі сучасної російської 

мови. В українській лінгвістиці існують наукові розвідки, присвячені цій 

проблематиці, точніше, семантиці оптатива і засобам його вираження [189], 

бажальній модальності [168], часткам як репрезентантам волітивних 

субкатегоріальних суб’єктивно-модальних значень [134]. 

Як зауважує М. Гусаренко, «модальні, структурно-семантичні та 

функціонально-граматичні характеристики оптативів уже давно привертають увагу 

дослідників», тоді як «дискурсивно-прагматичні їх параметри вивчені не настільки 

ретельно» [41]. Із цих позицій дослідниця визначає, що «оптативний мовленнєвий 

акт існує як певний тип висловлень і сукупність комунікативних чинників, подій і 

дій певного типу, що служать для трансляції бажання того чи іншого стану справ у 

світі» [41]. Окремо в цій праці також розглянуто оптативи в релігійному дискурсі. 

Серед онтологічних характеристик бажання, які створюють основу 

теоретичної платформи розгляду категорії оптативності, дослідники виділяють 

різні ознаки, які, на їхню думку, дозволяють визначати оптатив. Сюди належать 

відсутність (нестача, недолік) бажаного об’єкта/дії, позитивна оцінка 
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(бенефактивність), спрямованість вектору бажання в майбутнє [31, с. 9], 

незалежність реалізації від мовця [229, с. 4], неадресованість, відсутність 

каузації [168, с. 17].  

Явище оптативності розглядається в межах оптативної модальності, що 

характеризує відношення повідомлення до дійсності й визначається поруч із 

модальністю можливості й необхідності. Такий підхід ґрунтується на тому, що в 

багатьох мовах засоби вираження бажання за своїми формальними показниками 

тією чи іншою мірою аналогічні засобам вираження основних модальних значень 

– можливості й необхідності. Утім, здатність певного учасника ситуації або його 

бажання зробити щось відрізняються від основних модальних значень можливості 

й необхідності набагато більше, ніж останні два одне від одного. Загалом, 

найчастіше місце бажання в мовній системі визначається залежно від засобів його 

вираження (афікси, подібні до модальних, матричні предикати, аналогічні 

емотивним/мисленнєвим предикатам тощо) [195, с. 122–124]. 

Більшість дослідників визначає сукупність явищ мовлення, об’єднаних 

категорійною семантикою бажальності, і застосовує термін 

«оптативність» [2; 31; 214]. Далі, у збірнику «Mood in the languages of Europe» 

«оптатив» використовується зі значенням «спосіб», а «оптативність» – «модальна 

функція» [242, с. 470]. Натомість в інших дослідженнях «оптатив» має таку 

дефініцію: «конструкція/висловлення на позначення бажання, жалю, надії та жаги 

без безпосереднього використання лексичних одиниць бажати, шкодувати, 

сподіватися, жадати» [217, с. 1; 229, с. 5]. Крім того, один зі словників 

лінгвістичних термінів подає два визначення терміна «оптатив»: бажальна дія (у 

граматиці); спосіб, який позначає перехід від вираження бажання суб’єкта до 

вираження бажання мовця (СЛТ, с. 237). 

У сучасній лінгвістиці існують такі терміни на позначення бажальної 

модальності, які не а абсолютними синонімами: оптатив, дезидератив, булетична 

модальність. Булетична (boulomaic/bouletic) модальність виражає, що є можливим 

або необхідним, враховуючи бажання мовця, а тому розширює семантичні межі, 
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охоплюючи значення сподівання, жадання, побоювання, шкодування [225]. Деякі 

дослідники зараховують також власне бажання (хотіння) і вважають булетичну 

модальність динамічною через «диспозиційне» значення. Власне «диспозиція» 

походить від бажання людини, і подібною до цього є деонтична волітивна 

модальність, коли суб’єкт прагне впливати на світ. Вона варіюється від не-бажання 

через не-протиставлення до бажання.   

 Дезидератив відповідає значенню бажання, яке мовець має намір втілити, 

зробити дійсним. Услід за Є. Куриловичем, «оптатив» використовується на 

позначення бажання мовця, а «дезидератив» – бажання діяча, що стосується зміни 

стану речей, про які йдеться у висловленні. Оптатив, на відміну від дезидератива, є 

не завжди усвідомленим устремлінням. Більше того, коли відомо, що бажана 

ситуація прямо залежить від мовця, це дає підстави визначати дезидеративність 

висловлення, хоча необхідно зауважити, що не завжди можливо точно встановити, 

чи ситуація залежить від мовця і чи лише від нього.  

Граматично виражений дезидератив у санскриті, японській і деяких мовах 

уральської родини. Також зазначимо, що давньоукраїнська аналітична форма 

майбутнього часу «хотhти + інфінітив» засвідчує дезидеративну семантику, 

оскільки допоміжне дієслово вказує на впевненість у майбутньому, його залежність 

від мовця. У ряді індоєвропейських мов праіндоєвропейський дезидератив є 

основою для формування майбутнього часу [247, с. 591]. 

Для функціонування оптативних одиниць у мові релевантними є такі 

параметри: авторизація, адресація, потенційність бажання 

(здійсненність/нездійсненність), оцінність, ступінь необхідності реалізації 

бажання, ступінь інтенсивності бажання (градуйованість) [2, c. 6]. Бажальне 

висловлення фіксує абстрагування від дійсності, припущення можливості зміни 

ситуації. Людина порівнює реальну ситуацію з бажаною, а саме такою, яка б 

відрізнялася від дійсної за певними ознаками, важливими для людини в момент 

мовлення. Психологічно зумовленим є те, що людина завжди прагне кращого для 

себе, тому порівнює дійсну ситуацію з більш привабливою.  
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Дослідження оптативності було започатковано синтаксистами, які 

розглядали бажальність як особливу ознаку окремих речень, властиву їхнім 

присудкам, модальним дієсловам хотіти і бажати, оскільки речення не 

мислилося без предиката і вважалося неповним [146; 113]. У структурі російського 

складнопідрядного речення із бажальною семантикою Ф. Буслаєв аналізує 

сполучні слова если бы, дабы і чтобы [19, с. 284]. Класифікуючи інфінітивні 

речення, О. Пєшковський виділяє такі, які вказують на суб’єктивну необхідність дії 

і бажаність для мовця [138, с. 382]. У відомій праці з теорії українського синтаксису 

бажальні речення виділено в окремий вид [180, с. 121].  

Граматично оптатив становить окремий дієслівний спосіб у давньогрецькій, 

албанській, грузинській, вірменській та деяких інших мовах. Його основна форма 

вираження в сучасній українській мові – частка би (б), а тому морфологічно він 

близький до умовного способу, що дає підстави для об’єднання в один спосіб – 

умовний/контрфактичний [229, с. 4]. У давньогрецькій мові оптатив, разом із 

кон’юнктивом та ірреальним індикативом, становлять категорію способу. Згідно з 

А. Шадчиною, «епістемічний спектр оптатива складають optativus potentialis, 

optativus hypotheticus та optativus iterativus» [202]. В українській мові в межах 

наказового та умовного способів виділяють бажальний і спонукальний 

різновиди [154]. Це виявляється релевантним у контексті синтаксичного способу, 

у межах якого також іноді виділяють реальний (дійсний) спосіб та ірреальний 

(умовний, спонукальний, бажальний, повиннісний) спосіб.  

Семантичні межі оптативності є розмитими, але центром є висловлення 

«Хочу, щоб це здійснилось», оскільки ця модель передає власне бажання без 

додаткових нашарувань. Поява додаткових смислів забезпечується за допомогою 

залучення деяких інших засобів, а саме незначних уточнень, які додають частки 

(бажання прискореного здійснення, бажання-побоювання), через комбінування 

бажального значення з іншим модальним значенням (бажання-ствердження 

необхідного, бажання-негативна оцінка), за допомогою одразу і часток, і 

контекстуального оточення (бажання винятково єдиного як протиставлення, 
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бажання винятково єдиного як умова), завдяки ситуативній зумовленості (бажання 

необхідного як спонукання, бажальність-докір як стимул) [189, с. 18]. У зв’язку з 

цим М. Щербакова наголошує на необхідності розмежування оптативних значень 

«з урахуванням лексичних і граматичних засобів їх вираження»: власне бажання, 

бажання, поєднане зі спонуканням, ірреальне бажання, що стосується минулого, 

бажання, поєднане з іншими значеннями в межах складного речення, побажання 

добра, побажання зла [214, с. 21]. 

Семантичні класифікації оптативності є нечисленними і представлені в 

дослідженнях останніх двадцяти років. Н. Добрушина поділяє оптатив за критерієм 

адресованості на дві групи: перформативний, інакше кажучи, фактитивний оптатив 

(благословіння, прокльони та ін.) і дезидеративний оптатив, що не має стосунку до 

слухача (бажання, мрії та ін.) [224, с. 95–105]. На думку дослідниці, істотна 

відмінність між цими типами оптатива полягає в тому, що перший відображає 

прагнення мовця змінити світ, звертаючись до надприродних сил, тоді як другий 

стосується бажань, що не мають потенціалу здійснення. 

Чинник можливості/неможливості здійснення бажання також покладений в 

основу класифікації оптативності, яку запропонувала Л. Умрихіна [189]. Так, 

виділено ірреальну (бажання-жалкування, бажання-негативна оцінка, бажання-

мрія, бажання-докір як стимул) та ірреально-потенційну оптативність (бажання, 

бажання прискореного здійснення, бажання-побоювання, бажання винятково 

єдиного як зіставлення/протиставлення та умова, бажання-ствердження 

необхідного, бажання необхідного як спонукання). 

У «Функціональній теорії граматики» за редакцією О. Бондарка оптативні 

висловлення поділено на п’ять типів: 1) власне бажання, для якого характерними є 

проспективність і гіпотетичність реалізації бажаної дії; 2) бажання, поєднане зі 

спонуканням; це значення з’вляється в результаті дії іллокутивних чинників, як 

правило, якщо бажання пов’язано з впливом на співрозмовника; 3) нездійсненне 

бажання, звернене у минуле; у цьому випадку оптативне висловлення набуває 

емоційного забарвлення жалощів щодо нереалізованої дії у минулому; 4) значення 
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бажання, поєднане зі значеннями умови, мети, порівняння, що з’являються в 

оптативного речення в семантико-синтаксичному комплексі з іншими реченнями; 

це значення перебуває вже на периферії оптативності; 5) значення побажання, що 

займає периферійне положення в полі оптативності [183, с. 176]. Услід за 

зазначеною теорією, С. Шабат-Савка так визначає інтенційний діапазон 

оптативних висловлень: мовленнєвий намір із семантикою власне бажання, намір 

зі значенням ірреального бажання, зі спонукальною семантикою, зі значенням 

умови, зі значенням побажання [201, с. 184-185]. 

На сьогодні в мовознавстві сформувалися два підходи до розуміння 

оптативності. Згідно з «вузьким» підходом, оптативність фіксується тільки в тому 

висловленні, де суб’єктом бажання є мовець. Так, дієслова бажати і хотіти 

виражають значення, еквівалентні оптативності, тільки за умови використання 

форми першої особи теперішнього часу дійсного способу або форм умовного 

способу, що належать до першої особи. Це поширюється також на безособове 

дієслово хотітися в тому самому часі й способах, якщо суб’єктом бажання є 

мовець. 

«Широкий» підхід передбачає, що суб’єктом бажання у висловленні може 

бути не лише мовець, але й будь-яка інша особа, тому конструкції з іменником або 

займенником у другій або третій особі також уважають оптативними. Проте 

необхідно зважати на те, що форми другої і третьої осіб («ти хочеш» і «вони 

хочуть») не обов’язково передають істинне бажання особи, оскільки часто 

відбивають лише оцінку поведінки людини з боку, більше того, навіюють або 

нав’язують власне бажання мовця. У зв’язку з цим О. Ханіна протиставляє 

значення бажання мовця і бажання певної особи, оскільки за своїми засобами 

вираження ці два типи становлять абсолютно різні мовні об’єкти [194]. 

За формальним вираженням оптативності в сучасній українській мові 

виділяють три синтаксичні типи: 1) інфінітивно-бажальний – бажальні речення, 

головний член яких виступає в неособовій формі бажального способу (Поїхати б 

мені на море); 2) дієслівно-бажальний – бажальні двоскладні речення, присудок 



56 

 

яких виражений формою умовного способу (Поїхав би я на море); 3) бездієслівно-

бажальний – еліптичні бажальні речення з часткою би(б) (На море б!) [168, с. 7]. 

Роль частки у формуванні оптативних висловлень залежить від предиката, до 

якого вона приєднується. З одного боку, аналітичну неособову форму, у якій 

поєднано інфінітив із часткою би(б), вважають типовим виразником бажальної 

модальності, де з двох компонентів основне функціональне навантаження припадає 

на би(б), оскільки без неї той самий інфінітив є виразником директивного 

значення [168, с. 7]. З іншого боку, П. Ґрош заперечує думку, що частка є 

композиційним складником для втілення значення бажальності. Він вважає, що 

ядрове значення оптатива не залежне від значень часток, які входять до його 

складу, але два значеннєві компоненти діють спільно, що призводить до квазі-

обов’язковості часток, тобто висловлення «Якби ж вони тільки зрозуміли мою 

точку зору!» і «Якби вони зрозуміли мою точку зору!» є ідентичними, хоча перше 

з них містить акцент на бажанні дії, а в другому – акцент переміщується на атрибут, 

що характеризує об’єкт [229, с. 4]. 

Більш віддаленими від ядра, із нашаруванням значень, є висловлення, що 

починаються частками хай/нехай (би), аби, тільки б, хоча б, хоч би, бодай (би), от 

би, коли б, щоб, якби. Зауважимо, що у висловленнях із хоча б, хоч би (рос. хотя бы, 

пол. chociaż, нім. doch, англ. at least) бажання має не первісний ступінь вияву, але 

відбиває поступливість суб’єкта бажання під впливом певного чинника. Так само в 

коротких висловленнях-відповідях типу «Ну, нехай» або «Хай вже так» мовець 

висловлює згоду на те, щоб ситуація (можливо, не зовсім бажана для нього) 

відбулася [140]. Висловлення з прислівниками добре, чудово (було б) відбивають 

позитивну оцінку уявної ситуації, а прислівники вищого ступеня порівняння 

краще, ліпше (було б) акцентують на контрасті невідповідності дійсного стану 

речей бажаному.  

Складним є співвідношення бажальної та спонукальної модальності. 

Зауважимо, що вони мають спільну ознаку волевиявлення й не мають часової 

конкретизації. Імператив відповідає досить широкому діапазону значень: більш чи 

https://pl.wiktionary.org/wiki/chocia%C5%BC#pl
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менш категоричне спонукання, наказ, вимога, прохання, порада, умовляння, 

моління. Диференціація ситуації оптативного волевиявлення та імперативного 

волевиявлення полягає в апелятивності/неапелятивності. За умови абстрагування 

від спонукальної семантики імперативні форми уподібнюються до оптативів, але 

бажальна семантика нейтралізується чи актуалізується в конкретному висловленні. 

Тому окрему групу становлять моделі перехідної зони – спонукально-оптативні 

висловлення. 

Імперативні форми другої особи однини якісно відрізняються від першої та 

третьої вищим ступенем категоричності, тому їх не прийнято ототожнювати. 

Форма першої особи множини (гортатив) вживається в тих випадках, коли мовець 

висловлює бажання реалізації певної ситуації, спрямоване до адресата, як і в 

імперативі, однак, на відміну від останнього, одним із тих, хто має здійснювати 

бажання, є мовець. Гортатив виражається одним з елементів дієслівної парадигми 

наказового способу першої особи множини («Зробімо це разом», «Давайте більше 

не будемо відкладати рішення»). Форма третьої особи (юсив) використовується з 

пом’якшеним значенням імператива [140]. Мовець має бажання, щоб певна 

ситуація відбулася, але бажаним виконавцем дії є не слухач, а третя особа. Так, 

висловлення з бажальною семантикою набуває ознак переповідності, а друга особа 

(слухач) постає свідком озвученого бажання. 

У церковнослов’янській мові бажальний спосіб має самостійний 

граматичний статус, виражається поєднанням формотвірної частки і смислового 

дієслова [97]. Однак да-конструкцію визначають по-різному: залежно від того, чи 

сполука «да + теперішній/майбутній час» розташована в підрядній частині 

складного речення (а також у складносурядному або в головній частині 

складнопідрядного речення), вона може виражати мету, бажання, або 

спонукальність, наказ. Утім, обидва значення можуть перетинатися [214].  

У цій роботі ми пропонуємо використовувати термін «оптативність» на 

позначення суб’єктивного прагнення мовця до певного стану речей у світі, 

відмінного від реального, тобто суб’єктом бажання в дискурсі є виключно мовець. 
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Для проповідницького дискурсу оптативність уточнюється як бажання казнодії 

наблизити слово Бога до розуміння вірян. Попри те, що оптативність часто 

зараховують до ірреальної модальності, вона охоплює різні відтінки значення 

волевиявлення: намір, готовність і спроба здійснити задумане, бажання, 

небажання, згода, незгода та ін. 

На основі класифікацій, запропонованих у дослідженнях О. Бондарка, 

Л. Умрихіної, С. Шабат-Савки та ін., у цій роботі ми використовуємо класифікацію 

оптативності, яка виявляється найбільш оптимальною для аналізу 

староукраїнського проповідницького дискурсу XVII ст.: 1) значення бажання, 

поєднане зі значенням наміру і проспективності; 2) значення ірреально-

потенційного бажання, яке має гіпотетичність здійснення; 3) значення бажання, 

поєднане зі значенням спонукання; 4) значення побажання; 5) значення бажання, 

поєднане зі значенням умови і порівняння; 6) значення ірреального бажання. 

 

1.4.3. Особливості реалізації метадискурсу в проповіді 

Проблема виділення метадискурсу в тексті має філософське підґрунтя 

розмежування об’єктивного й суб’єктивного начал. Про діалогічність життя за 

своєю природою писав М. Бахтін у нині вже класичній праці «Естетика словесної 

творчості». Н його думку, «жити – означає брати участь у діалозі: запитувати, 

слухати, відповідати, погоджуватися та ін.» [6, с. 319]. Цей діалог відбитий у тексті, 

який складається із власне тексту й рамкової частини. Це означає водночас його 

цілісність і гетерогенність, що зумовлено поєднанням готового тексту, який уже 

існує, і створюваного тексту в момент вербалізації думки. 

Люди, які перебувають у зовнішньому світі, є в опозиції одне до одного, 

однак вони, точніше, їхні ідеї, можуть перебувати в одному просторі – тексті – й 

утворювати цілісність. Діалог передбачає сприймання, що врешті приводить до 

зміни ролей – слухач перетворюється на продуцента ідей. І навіть якщо мовленнєва 

ситуація передбачає присутність лише одного фізичного учасника комунікації, 

його монолог є діалогічним. Мовлення членується на сегменти, кожен з яких 
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належить різним особам, тобто мовленнєвий суб’єкт постійно замінюється іншим, 

хоча цей інший не завжди займає позицію зовнішнього мовця. Це уможливлює 

розуміння багатошаровості смислової організації тексту. 

Важливо, що метамова є не лише інструментом дослідження науковців, вона 

існує і в щоденному людському досвіді, і саме через те, що вона є природною для 

людей, часто метамовні вкраплення в комунікативному процесі залишаються 

непоміченими і не сприймаються як чужорідні конструкти. За Ж. Отьє-Ревю, 

металінгвістика вивчає діалогічні відношення мовця до власного слова [130, с. 65]. 

Дослідниця розглядає рефлексивні висловлення, що стосуються авторського 

ставлення до свого тексту.  

Одним із перших мовознавців, які досліджували це явище, був З. Гарріс. Він 

зосередився на аспекті лінгвістичних трансформацій для видобування інформації: 

«Метадискурс стосується тих уривків тексту, що містять інформацію лише 

«вторинної важливості» [231, с. 464–466]. Поява метаелементів пояснюється 

бажанням автора, який створює текст, допомогти читачеві краще зрозуміти свій 

задум. Лінгвіст запроваджує термін «метадискурсивне ядро», що повністю 

відрізняється від «головного ядра», однак З. Гарріс не дає відповіді на питання, які 

ж одиниці є «метадискурсивними» і як їх відрізнити від «головних». 

Ідеї про неоднорідність мовлення знайшли свій розвиток у подальших 

працях, де варіювався поняттєвий обсяг метадискурсу, а також розроблялися 

класифікації метамовних засобів. Дж.  Вільямс у праці «Style: 10 Lessons in Clarity 

and Grace» (1981) визначає метадискурс як «письмо, яке веде читача, … письмо, 

яке інформує читача про основні теми,… дискурс про дискурс» [251, с. 47]. Він 

вважає метадискурсивні одиниці важливими в досягненні таких важливих 

характеристик тексту, як ясність і зв’язність. 

Багато в чому спираючись на дослідження Дж. Вільямса, американська 

лінгвіст Е. Крісмор визначає чотири головні властивості дискурсу, які 

забезпечуються метадискурсивними елементами: структурність, зв’язність, єдність 

і відповідність до аудиторії. Для Е. Крісмор «метадискурс – це втручання автора в 
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текст: експліцитне чи не експліцитне. Метаелементи існують радше, щоб скерувати 

читача, аніж поінформувати його» [222, с. 2]. Звертаємо увагу, що дослідниця 

визначає метадискурс ставлення й інформативний метадискурс, і це викликає 

неузгодженість із попереднім твердженням, оскільки класифікація суперечить 

дефініції. Більше того, виникає питання, де завершується інформування і 

починається керування. 

Е. Крісмор визначає функціональний потенціал метадискурсу за десятьма 

пунктами: 1) зміна теми; 2) перехід до висновків; 3) висловлення чогось 

впевнено/невпевнено; 4) виділення важливої ідеї; 5) окреслення понять; 

6) пояснення складної думки; 7) наголошення на присутності читача; 8) вказівка на 

причинові або інші відношення між ідеями (наприклад, контраст); 9) продовження 

дискурсу; 10) вираження ставлення до події [222, с. 4–5]. 

У східноєвропейському мовознавстві теорія метаелементів почала активно 

розроблятися з появою статті А. Вежбицької «Метатекст у тексті» (1978), вихідною 

ідеєю якої є розуміння текстового «двоголосся», що виникає у свідомості 

слухача [23, с. 404]. Метатекст виявляється рамкою до отриманої інформації. 

А. Вежбицька вважає, що такі суб’єктивовані конструкції виникають у свідомості 

саме мовця-отримувача, а не мовця-відправника. Створений двотекст, у якому 

основний текст з’єднаний саме за допомогою метатексту, не завжди можна 

роз’єднати на частини, хоча метатекстові «нитки» є помітно іншорідним 

тілом [23, с. 407].  

За цим підходом, метатекст охоплює широке коло явищ коментування 

основного тексту, що реалізується за допомогою засобів метамови, до яких 

належать такі групи одиниць: 1) метаплеонастичні висловлення (я кажу, що), у 

яких дієслово мовлення є надлишковим для розуміння, оскільки називає процес 

мовлення, який є явним без додаткового зазначення; 2) вирази, за допомогою яких 

мовець відмежовується від сказаного (власне кажучи, досить, майже); вони 

забезпечують дистанцію між елементами речення; 3) мета-організатори, що 

виконують тему висловлення (щодо, з приводу, якщо йдеться про); 4) показники 



61 

 

зв’язку між фрагментами висловлення (до речі, між іншим, втім); 5) сигнали 

почерговості і логічної послідовності (по-перше, по-друге, далі); 6) метатекстові 

оператори, що встановлюють еквівалентність і квазіеквівалентність у висловленні 

(інакше кажучи, словом, простіше кажучи); 7) парентетичні дієслова Дж. Урмсона 

(визнаю, підкреслюю, повторюю), які, однак, не обов’язково є вставними; 

8) перформативи Дж. Остіна (обіцяю, погоджуюсь, підтверджую) [23, с. 407–420]. 

Поширеною в пострадянській лінгвістиці є класифікація В. Шаймієва, в якій 

за формальним чинником визначаються дві групи метатекстових одиниць: 

інтраметатекст (вплетені в тканину основного тексту) і сепаративний метатекст 

(композиційно дистанційовані від основного тексту утворення – передмова, 

коментар, примітки у формі зносок, позначки на полях) [203]. 

Явище метадискурсу іноді розглядають у контексті теорії мовленнєвих актів. 

П. Бове вважає, що за своєю формою і функціями метадискурсивними є показники 

іллокутивної сили, які визначають опис іллокутивного акту [220, с. 15]. У 

мовленнєвому акті метадискурс виконує ту функцію, яку Дж. Остін приписує 

експозитивам (вони показують, як пропозиція «вписується» в контекст розмови). 

Таксономічно виділяють первинні та вторинні іллокутивні акти. До перших 

належать прості і складні типи метадискурсу: реляційні (причинно-наслідкові 

зв’язки), оцінні (вагомість пропозиції і реакції на неї), комісивні (прагнення, 

зобов’язання мовця), реітеративні (переформулювання, повторне заявлення); 

також можливе поєднання типів (наприклад, реляційно-комісивні). На відмінну від 

первинних, вторинні експозитивні іллокутивні акти стосуються не першої особи 

(самого мовця), а другої і третьої осіб.  

М. Ляпон пропонує вузьке розуміння метадискурсу, визначаючи його як 

«вербалізацію контролю над вербалізацією» [93, с. 54]. Відповідно, метадискурс 

стосується лише спонтанних вставлень типу так би мовити, точніше кажучи, 

якщо хочете, принаймні. Дослідниця вважає: «Якщо розглядати метафункцію в 

усіх тих випадках, коли мовець постає в ролі коментатора власного тексту, то 

поняття «метафункція» буде беззастережно розширено» [93, с. 54]. Висловлення, 
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що містить метатекст, справді є розчленованим на відносно незалежні 

інформативні зони, тому порівняння із двоголоссям є доречним, але другий голос 

не завжди є метаголосом. 

Натомість Н. Рябцева розділяє вузьке і широке розуміння. Метамова (у 

вузькому смислі слова) – лінгвістична термінологія, але також сюди належать різні 

типи рефлексії над мовою, тому метатекст у широкому розумінні – це всі мовні 

засоби, референт яких має здатність до наявності в мові і мовленні [156, с. 439]. 

Метамова становить комплекс взаємопов’язаних явищ, таких, як метатекст, 

метамовлення, метакомунікація, метадискурс, лінгвістична термінологія. Із цього 

помітно, що метамова охоплює різнорідні засоби, які проте є системними і 

становлять невід’ємну частину мови. Метадискурс є необхідним елементом 

наукового мислення, свідома рефлексія над власними ментальними станами, 

когнітивними і комунікативними водночас. Наукова метамова відбиває 

суб’єктивність пізнання, становить цілісну систему засобів експлікації, 

упорядкування, категоризації і формалізації наукового знання [156, c. 456]. 

Досліджуючи метамову в контексті наукового дискурсу, виникає питання 

співвідношення метамови і термінології. Воно пов’язане з уподібненням метамови 

до технічної термінології, яка служить не для опису об’єктивного світу, а для опису 

мови. Як зазначено вище, Н. Рябцева розглядає лінгвістичну термінологію у 

звуженому розумінні метатексту. Р. Беррі пропонує не ототожнювати поняття 

метамови і термінології, оскільки метамова є мовою про мову; вона не обмежена 

репертуаром лексичних засобів, на відміну від термінології [221, с. 32]. 

Металінгвістична термінологія використовується для дослідження різноманітних 

конструктів, які Р. Беррі умовно об’єднує в групу «розуміння мови» (language 

awareness), натомість за домопогою метамови людина говорить про мову. 

Вивчення метатексту почалося саме з академічних і навчально-освітніх 

текстів (Р. Беррі, К. Гайленд, Е. Крісмор), але сьогодні все частіше матеріалом 

дослідження є також художні (О. Андрусенко, Н. Лукіна), мемуарні (А. Гілєва), 

медійні (Б. Місонжников), політичні (В. Марʼянчик), перекладні (В. Козлова) 
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тексти. Сучасну лінгвістику значною мірою також цікавить специфіка 

метаелементів в усному і письмовому дискурсах, про що свідчить тематика 

запланованої міжнародної конференції «Metadiscourse across genres: Mapping out 

interactions in spoken and written discourses» (Туреччина, 2017 р.). 

Окрім термінів «метадискурс» і «метатекст», вживаним є «текстовий 

дейксис», який співвідноситься з метатекстом як часткове і загальне. Ф. Бацевич 

визначає текстовий (дискурсивний) дейксис як «систему вказівних відсилань до 

інших місць (ретроспективних і проспективних) цього ж тексту (дискурсу): вище, 

нижче, далі, раніше,… отже, таким чином, тобто та ін.» [7, с. 124]. Проте 

суперечність полягає в тому, що три останні приклади не є власне дейктичними, 

оскільки не мають безпосередньої ознаки вказівності, але вони є 

метатекстуальними. У такий спосіб відбувається неправомірне розширення 

поняття дейксису. Це стосується і маркерів делімітації (для скорочення дещо 

опускаю, але ми не про те говоримо), які також іноді розглядають у межах 

текстового дейксису [109, с. 270]. 

І. Вепрєва використовує термін «рефлексив», говорячи про вираження 

метамовної свідомості людини, наголошуючи на диференційній ознаці свідомості – 

спрямованості на пізнання самої себе.  Рефлексія є процесом особливого 

оперування суб’єкта з власною свідомістю, що породжує ідеї про свідомість. 

Відповідно, рефлексив – це вербалізоване метависловлення як продукт 

усвідомленої діяльності, що становить основу комунікативного впливу адресанта 

на адресата, «метамовний коментар з приводу вживання актуальної лексичної 

одиниці» [24, с. 76]. 

Врешті, найбільш дискусійним на сьогодні залишається питання щодо 

доцільності використання термінів «метатекст» і «метадискурс» і критерії їх 

розмежування. Конкуренція між ними триває від початку їх введення в науковий 

обіг, тобто з другої половини XX ст., але обидва терміни продовжують 

функціонувати у філологічних працях сьогодення. Неоднозначність терміна має 

свій початок ще зі згаданого визначення З. Гарріса, де метадискурс репрезентує 
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спроби автора допомогти читачеві краще зрозуміти текст. Так, мовознавці, які 

займаються вивченням лінгвістики тексту, говорять про текст і метатекст, а 

послідовники школи дискурсивного аналізу залучають термін «метадискурс» в 

опозицію до основного терміна – «дискурс». Зрештою, у деяких працях зазначені 

терміни об’єднані й замінюють один одного. Наприклад, Р. Беррі ототожнює ці 

поняття. Н. Рябцева синонімічно користується термінами «метадискурс» і 

«метатекст», вживаючи також і термін «метамовлення», якому науковець все ж 

таки віддає перевагу. 

Більшість лінгвістів використовує один із двох термінів, не вибудовуючи 

його співвідношення з іншим, через це доводиться констатувати брак аргументації 

для розуміння релевантності вживання обох термінів паралельно або одного з них. 

У цьому контексті якісно виділяється стаття В. Шаймієва «Так метатекст или 

метадискурс?» (2012). На думку сучасного дослідника, ці явища набувають 

чіткіших обрисів саме в дискурсивному плані, якщо розуміти дискурс як текст у 

контексті його прагматичного змісту. Такі метаконструкціїї співвідносяться з 

елементами комунікативно-прагматичного оточення тексту: інтенцією адресанта, 

адресатом тексту, хронотопом розгорнення і сприйняття сюжету, конвенцією про 

особливості вживання елементів тексту, способом їх оформлення та фактом 

сприйняття тексту. В. Шаймієв стверджує, що за формальними показниками 

описувані явища становлять текст про текст, але змістовно – дискурсивне, 

прагматично-ситуативне наповнення дозволяє говорити про метадискурс [204, с. 

564]. До функцій, які виконує метадискурс, належать такі: репрезентативна 

(дискурсивні кроки автора у створенні тексту), текстотвірна (експонування не лише 

внутрішньомовленнєвих дій, але й розгортання тексту), медіативна («здатність 

метатекстових компонентів приводити у відповідність один одному творчу 

рефлексію автора й усвідомлення читачем інтенцій і внутрішньомовленнєвих 

кроків автора») [204, с. 564]. Загалом автор статті наголошує на важливості 

врахування прагматично-ситуативного контексту, що передбачають аналізовані 

структури, а це, на його думку, дає підстави визначати  метадискурс. Натомість у 
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попередніх працях дослідник оперує терміном «метатекст», апелюючи до тих 

самих особливостей, які пізніше вважає метадискурсивними, зокрема говорить про 

«орієнтацію на конкретну мовленнєву ситуацію створення і/або сприйняття 

конкретного тексту» [203, с. 80].  

За нашими спостереженнями, у сучасній лінгвістиці визначилася тенденція 

до частішого використання терміна «метадискурс», що, безперечно, пов’язано із 

впливом західної традиції. Незважаючи на те, що перші дослідження метадискурсу 

акцентували увагу на ролі метаелементів для організації тексту [231; 222], сьогодні 

таке розуміння є основним для прихильників теорії метатексту, тоді як  

метадискурс стосується преференцій, оцінок, емоцій мовця щодо дійсності і 

співрозмовника. 

Поліфункціональність метадискурсу полягає в тому, що той самий елемент 

може по-різному впливати на пропозиційну частину, а це своєю чергою впливає на 

складність зарахування метадискурсивної одиниці до тієї чи іншої групи елементів. 

Наприклад, як було сказано раніше, можна вважати рамковим, ретроспективним 

маркером, що вказує, де шукати актуальну інформацію, але також можна вважати 

підсилювальним елементом, що вказує на важливість інформації. Незважаючи на 

існування великої кількості класифікацій метадискурсивних одиниць, жодна з них 

не є універсальною і може бути доповненою, скороченою або видозміненою. Так, 

А. Вежбицька зараховує наприклад і словом до групи елементів, що встановлюють 

еквівалентність/квазіеквівалентність між частинами висловлення, хоча вони не 

виконують абсолютно ідентичної функції, а тому можуть бути роз’єднані в різні 

групи.  

Сучасний дослідник К. Гайленд розділяє метадискурс на дві широкі 

категорії: метадискурс керування (interactive) і метадискурс взаємодії 

(interactional). До першої категорії належать такі групи елементів: 1) глоси, які 

містять додаткову інформацію через перефразування, ілюстрацію чи пояснення 

(наприклад, інакше кажучи); 2) ендофоричні маркери, тобто внутрішньотекстові 

покликання, які вказють на різні частини тексту, поєднуючи їх (у цій главі, як було 
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сказано раніше); 3) евіденціали, тобто маркери доказу, які вказують на джерело 

інформації (цитуючи Х, згідно з Х); 4) маркери структуризації, які 

використовуються для послідовної організації ідей у тексті (у главі Х, спершу, у 

підсумку, загалом, метою є Х, повертаючись до Х); 5) маркери переміщення, тобто 

елементи, які сприяють логічному поєднанню пропозиційних частин (більше того, 

однак, врешті). До другої групи метадискурсивних елементів належать такі: 1) 

маркери ставлення мовця до пропозиції (я погоджуюсь, на жаль); 2) авторські 

маркери, які засвідчують експліцитну присутність автора у тексті (я, ми, автор); 3) 

маркери взаємодії, які фіксують звертання до читачів з метою їх залучення до 

дискурсу (ми, наш); 4) модальні маркери, які виділяють «голос» автора з-поміж 

інших «голосів» (на мою думку, ймовірно, сумніваюсь); 5) маркери ствердження, 

які підсилюють зазначені ідеї (безсумнівно, ясно). 

У цій роботі ми пропонуємо послуговуватися терміном «метадискурс» на 

позначення особливостей організації комунікативної діяльності. Метадискурс є 

мовленнєвою категорією, що охоплює шляхи виявлення мовця у дискурсі, а саме 

мовленнєва рефлексія над дискурсом і засоби оформлення ідей.  Метадискурс 

становить семантично іншорідну частину дискурсу. Дискурс і метадискурс 

утворюють гетерогенну структуру в змістовому плані, однак інтерпретувати їх 

незалежно неможливо. Підставою виділення метадискурсу як окремого складника 

процесу текстотворення є його інтерактивна спрямованість, тобто усвідомлення 

мовцем «іншого» у комунікації зумовлює використання метаорганізаторів. Отже, 

метаорганізатори висловлення упорядковують композицію проповіді, зв’язують 

компоненти тексту, відображають стратегію проповідника під час текстотворення.  

Спираючись на авторитетні праці про метадискурс і метатекст, а саме 

здобутки А. Вежбицької, К. Гайленда, Е. Крісмор, у дисертації пропонуємо 

класифікацію метадискурсивних елементів, яка охоплює дві широкі групи: 

1) метадискурс структуризації, до якого належать оператори, які організовують 

текст, членуючи його на логічні сегменти. Ці елементи забезпечують цілісність і 

зв’язність тексту, допомагають читачеві сприймати текст; 2) рефлексивний 
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метадискурс, який фіксує діалогічні відношення мовця до свого слова, 

коментування мовцем дискурсу. Ці елементи прояснюють ставлення автора до 

висловлюваного і забезпечують інтерактивність. 

У межах двох зазначених груп можна виділити вужчі групи 

метадискурсивних маркерів, проте в багатьох випадках значення 

метадискурсивних одиниць контаміновані.  

 

1.4.4. Дискурсивні виміри староукраїнської проповіді XVII ст. 

Спілкування як невід’ємна частина загальної діяльності людини є 

інтерперсональним впливом, а також впливом на суспільне середовище, 

передбачає усвідомленість мети, спланованість, структурованість. Розуміння 

природи мовленнєвої комунікації як особливого виду людської діяльності 

пов’язано з визнанням її історично змінюваного, динамічного характеру. 

Мовленнєва комунікація – це протяжний процес, якому властивий постійний 

розвиток, що лише можливий за наявності стабільних точок, комунікативних 

констант, наприклад, основ людського мислення, перманентних видів діяльності та 

ін. Отже, мовленнєву комунікацію слід розглядати як безперервний процес і 

діяльнісну систему, яка змінюється за параметрами суспільства і часу, а тому 

вимагає врахування психологічних і культурних особливостей, що становлять 

поєднання постійних і змінних характеристик. 

У дисертації застосування дискурсивного аналізу до вивчення проповіді 

ХVІІ ст. спирається на розуміння її як одного з основних жанрів релігійного 

дискурсу. На відміну від попередніх синхронних зрізів, у «період розквіту 

староукраїнської мови» проповідь активно змінюється в староукраїнській 

літературній мові ХVII ст. Ця констатація очевидності змін має спиратися на 

визначення соціокультурних інновацій і зʼясування тих передумов, які визначили 

смислотвірну діяльність, вербалізовану в тексті проповіді. Із цього погляду 

дискурсивний аналіз не тільки дає можливість визначити  інституційні ознаки 

дискурсу, репрезентовані у проповіді, та алгоритм дослідження проповіді, але й 
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увиразнити цей дискурс в аспекті динамічному, конкретно-історичному, 

соціокультурно «зануреному в життя» (вислів Н. Арутюнової).  

У дослідженні основну увагу приділено дискурсивній реалізації 

оптативності, дейксису і метатексту в проповіді. Це зумовлено інтерактивною 

природою проповідницького дискурсу, релевантними ознаками якого є 

актуалізаційний вектор (дейксис), ірреальна модальність (оптативність) і 

метатекстові маркери.  

Дейксис як характерна ознака проповідницького дискурсу XVII ст. ще не був 

окремо досліджений в історико-лінгвістичних студіях. Темпоральна і просторова 

організація проповіді переважно досліджувалися на матеріалі сучасних мов [62].  

У попередніх лінгвістичних студіях директивність як релевантна 

характеристика проповіді найчастіше перебувала в центрі лінгвістичної уваги 

дослідників. Безперечно, у проповіді «вжиті імперативні форми позначають 

переважно конкретні дії, що випливають з релігійних та етичних норм і свідчать 

про намагання авторів вплинути не лише на формування світогляду адресата, а 

насамперед на його поведінку» [200, с. 17].  

У староукраїнській проповіді вже був досліджений стилістичний потенціал 

директивності, що репрезентований такими засобами вираження: 

«Найпоширенішим засобом створення директивності є використання дієслів у 

наказовому способі, сила впливу яких на слухача залежала від того, в якій особі та 

в якому числі вони вживалися. Цій же меті слугували складні речення з різними 

видами підрядних з обставинними відношеннями» [59, с. 113–124]. Додамо, що 

опису імперативних конструкцій в українській мові ХVІ – ХVІІІ ст. присвячена 

дисертація І. Л. Шевчук [210]. 

Г. Чуба, покликаючись на дослідження польського дослідника Б. Видерки, 

диференціює використання директивів залежно від адресації проповіді: «На 

відміну від постил «для простаків», в аналогічних творах для освіченого адресата 

директиви трапляються набагато рідше, а ті, що вжито, мають значний ступінь 

узагальнення або метафоризації. Завдання таких творів – сформувати погляди та 
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позиції адресата, залишаючи на його розсуд рішення про конкретні вчинки» [200, 

с. 17–18]. 

Дискурсивна реалізація оптативності в староукраїнському 

проповідницькому дискурсі, на відміну від директивності, не була досліджена, хоча 

вона визначає специфіку цього різновиду релігійного дискурсу. Підкреслимо, що 

використання оптативності в староукраїнських писемних памʼятках розгляданого 

періоду зумовлене ще й ширшими ресурсами мови в цей час. Зокрема, «сполучення 

з часткою да (виділення жирним шрифтом – в оригіналі) можуть передавати інші 

модальні значення: мету, побажання, наказ або побажання у поєднанні з певною 

умовою, взаємну обумовленість двох подій» [68, с. 300–301]. Ці сполуки 

найповніше виявляються, за спостереженням Л. Маршевої, в сакральних і 

повчальних текстах, а оптативність «стає у словʼянських мовах більш 

універсальним засобом вираження широкого спектру відтінків, які повʼязані зі 

спонуканням до дії мовця (-ів), співрозмовника (-ів), особи (осіб), які не беруть 

участі в мовленні: від досить строгого наказу до умовного прохання» [97]. 

З історичного погляду, в індоєвропейській прамові існували три способи – 

індикатив, конʼюнктив і оптатив [166], а наказовий спосіб у прасловʼянській мові 

«розвинувся на базі індоєвропейського оптатива (бажальний спосіб)» [68, с. 299], а 

також [29, с. 322]. Як зазначав Б. Серебренников, оптатив має два різних значення: 

«з одного боку, він виражає дещо бажане, з іншого, оптатив виражає значення 

можливе» [166], що зближує його зі значенням конʼюнктива. За припущенням 

дослідника, відмінність оптатива від конʼюнктива полягала в тому, що останній 

«виражав більший ступінь імовірності» [166]. 

Так, в історичній гуманітаристиці питання про співвідношення бажання та 

волі людини заторкнуто у монографії Л. Довгої, у параграфі «Свобода волі». 

Дослідниця визначає, що в XVII ст. на зміну пасивному бажанню Божої благодаті, 

властивому середньовічному мисленню, приходить активна діяльність для її 

досягнення. Саме тому серед тогочасних моральних цінностей свобода волі займає 

чільне місце [49, с. 141]. Крім того, М. Корзо також підкреслює зміну уявлень 
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людини XVII ст. про себе: гріх є справа волі людини, наслідком злих бажань, а не 

людської природи, від якої неможливо позбутися [79, с. 11]. Людські чесноти – 

закладені Богом, це дар, який існує в людині у вигляді потенції, яка може 

розвинутися або занепасти, залежно від самої людини, тому вона має виховувати в 

собі добрі бажання, щоб справді бути образом і подобою Божою. 

 Співіснування в людині волі й бажання відображено через висловлення 

бажання-наміру й бажання-мрії. Діалектика зв’язку між волею та бажанням 

виявляється у їх зворотній пропорційності: що сильніше вибір детермінується 

бажанням, то менше він є актом волі, однак це не завжди чітко визначено в 

мовленні: потенційність реалізації бажання, навіть, у тому разі, коли мовець 

водночас є й суб’єктом дії, може бути неокресленою; більше того, природно, що 

націленість бере початок в охочості, однак не будь-яке бажання стає наміром. 

Л. Довга вважає, що «інтелект може одночасно пропонувати волі декілька об’єктів 

прагнення, порівнюючи їх з погляду необхідності (нагальна потреба чи віддалена 

перспектива), можливості досягнення (легко-важче-неможливо), відповідності 

уявленням про благо тощо. Воля ж вибирає те добро, яке з різних причин уважає 

чи то достойнішим, чи то необхіднішим» [49, с. 129–130]. Як правило, бажання 

залишається у своїй початковій стадії розвитку в тих випадках, коли людина не 

бачить можливості його реалізації. 

На матеріалі староукраїнських барокових проповідей зі структурно-

стилістичного погляду було проаналізовано засоби логічного членування основної 

частини проповіді, у ролі яких виступають числівники, повтор, імперативні форми 

дієслів, ужитих у прямому й переносному значенні, переносне вживання дієслова 

піти в наказовому способі, а також предикат мовлення з часткою є(ще) [59, с. 77–

81]. Метадискурс у староукраїнській проповіді ще не був досліджений спеціально. 

Реалізація цих категорій повʼязана з інтерпретацією, завдяки якій проповідник 

намагається поєднати сакральний текст із численними реальними ситуаціями. У 

цьому разі видається перспективним аспект дослідження староукраїнського 

релігійного дискурсу щодо входження народної мови в різні дискурси, передусім 
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проповідницький. Творення культури нового типу в ХVІІ ст. визначає зміни 

принципів дискурсивної діяльності, що зумовлюють характеристику казання як 

нової дискурсивної практики. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1. 

 

Проповідницький дискурс є комунікативно-когнітивним феноменом, який 

необхідно розглядати в діахронічному аспекті в межах ширшого явища – 

релігійного дискурсу, що охоплює детерміновану певними історичними й 

соціокультурними традиціями смислотвірну діяльність, спрямовану на створення 

та передачу релігійного знання, а також збільшення конфесійної групи через 

прилучення вірян. Проповідь має на меті донести до аудиторії основи віровчення з 

метою роз’яснення, настанови й рекомендації правильної поведінки відповідно до 

ціннісної бази релігійних постулатів. Проповідницький дискурс є різновидом 

інституційного, оскільки передбачає спілкування у визначених межах статусно-

рольових стосунків. Унікальною характеристикоюою релігійного дискурсу є 

присутність третього учасника комунікації – Бога, однак його комунікативна 

діяльність здійснюється за допомогою медіатора – проповідника, який транслює 

сакральні смисли. Діалогічні зв’язки в проповіді мають внутрішній характер і 

встановлюють інтерактивність – взаємовідношення адресанта й адресата, виражені 

через персональний. Ідентифікація об’єкта, місця й моменту часу відбувається 

через їх відношення до мовленнєвої ситуації та її учасників, що забезпечує 

сукупність актуалізаційних параметрів проповідницького дискурсу, часовий і 

просторовий дейксис. Комплекс мовленнєвих дій, спрямованих на зміну мислення 

відповідно до доктринальних уявлень, становить стратегічну спрямованість 

проповіді як різновиду релігійного дискурсу, яка безпосередньо пов’язана з 

функціональним потенціалом цього мовленнєвого жанру, який охоплює 

інформативність, метамовність, експресивність, орнаментальність, апелятивність. 

Спонукальність (апелятивність) проповіді межує з оптативністю – бажанням 
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казнодії наблизити слово Бога до розуміння вірян. Ставлення мовця до перебігу 

комунікації, а також спосіб оформлення ідей та організації тексту виявляється 

через метадискурс у проповіді. Метадискурсивні елементи забезпечують цілісність 

і зв’язність тексту, фіксують оцінку висловлюваного і забезпечують 

інтерактивність. Отже, дискурсивний аналіз уможливлює встановлення  

інституційних ознак дискурсу, репрезентованих у проповіді, і специфікацію 

релігійного дискурсу в динамічному аспекті, з урахуванням соціокультурних 

характеристик історичного періоду. 

Основні результати розділу викладено в публікаціях [116; 120; 125; 127]. 
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РОЗДІЛ 2 

СТАРОУКРАЇНСЬКЕ КАЗАННЯ (ПРОПОВІДЬ) ЯК НОВА 

ДИСКУРСИВНА ПРАКТИКА XVII СТ. 
 

 

2.1. Проповідь XVII ст. у лінгвістичному та інтердисциплінарному 

висвітленні 

 

Проповідь XVII ст. уперше стала предметом дослідження вчених у період 

розквіту гуманітарної науки – у другій половині ХІХ ст. Староукраїнська 

гомілетична спадщина передусім становила інтерес як результат діяльності 

православних осередків, які активізувалися в постунійний період. Національний 

релігійний і освітній рух і зумовлену ним актуалізацію проповіді розглянуто в 

працях «Исторія Кіевской духовной академіи» С. Голубєва (1886 р.) [33], 

«Западнорусскія православныя школы XVI и начала XVII вв.» К. 

Харламповича (1898 р.) [196], «Історія України-Руси» М. Грушевського (т. 6, 7: 

1906, 1907 рр.) [38; 39] та ін. Ці праці заклали основи розуміння залежності 

духовного життя від соціально-політичного та економічного розвитку, 

притаманного ранньомодерному періоду. У цьому процесі проповідництво займало 

особливе місце, виконуючи насамперед інтеграційну функцію, з метою 

консолідації православного люду і підтримання українських релігійних традицій.  

У гуманітаристиці другої половини ХІХ ст. формується новий погляд на 

історію, яку творять особистості, у тому числі вплив барокових проповідників на 

мовно-стилістичний розвиток. Роль окремих персоналій у культурно-

цивілізаційному поступі окреслив М. Костомаров у масштабній праці «Русская 

исторія въ жизнеописаніяхъ ея главнhйшихъ дhятелей» (т. 2, 1884 р.) [82]. У цій 

роботі церковній еліті XVII ст. присвячено нариси про П. Могилу, І. Галятовського, 

А. Радивиловського, Л. Барановича, С. Полоцького, Д. Туптала, зокрема 

удокладнено мовно-культурний вплив на тогочасну літературну традицію. Істотні 

фонові знання про культурно-історичні зумовленості епохи дають підстави 
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стверджувати про феномен української проповідницької школи, чому присвячена 

дисертація І. Шляпкіна «Св. Димитрій Ростовскій и его время (1651–

1709)»  (1891 р.) [211]. Її автор визначає два шляхи західного впливу на 

східнослов’янський світ у XVII ст. : німецький (через Псков) і польський (через 

південно- і західноруські землі) [211, с. 50]. 

Індивідуальні здобутки тогочасних книжників, особливості проповідницької 

мовотворчості продовжували досліджуватися в наукових розвідках межі ХІХ–

ХХ ст. Відомий представник Харківської філологічної школи М. Сумцов 

репрезентував українське письменство ХVІІ ст. в аналітичній праці 

«Характеристика южно-русской литературы семнадцатого века», а також у низці 

досліджень 1884–1885 рр., присвячених конкретним персоналіям, серед них 

проповідники І. Вишенський, І. Гізель, Л. Баранович та І. Галятовський [177; 176]. 

Філологічний підхід, який продемонстрував М. Сумцов, дає підстави визначати 

особливості літературного стилю давнього письменства, дослідити риторичний 

інструментарій в проповідницькій практиці кожного з авторів. Праці М. Сумцова 

визначили методологічну та фактологічну основу історико-літературного 

дослідження. 

На сьогодні залишається одним із найґрунтовніших досліджень аналітична 

праця М. Марковського [97] про А. Радивиловського. М. Марковський подав 

метаграфовані тексти А. Радивиловського, які раніше були доступними лише в 

рукописному варіанті і не ввійшли до жодного стародрукованого збірника. До 

таких метаграфованих текстів належать святкова проповідь на призначення 

І. Гізеля архімандритом Печерського монастиря, два погребальні казання (на 

смерть ігумена Межигірського монастиря В. Лебедевича й ігумена Видубицького 

монастиря Кл. Старушича) і дві проповіді на роковини П. Могили. М. Марковський 

схарактеризував мову творів проповідника на фонетичному й морфологічному 

рівнях, а також виокремив українські, церковнослов’янські та польські риси. 

Дослідник також докладно розглянув джерела, якими користувався 

А. Радивиловський під час створення проповідей, побудову текстів, вплив 
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латинської і польської традицій на творчість гомілета, порівняв його проповіді з 

проповідями сучасників: І. Галятовського, Л. Барановича, Д. Туптала і 

С. Яворського  [96]. 

Ґрунтовне вивчення мовотворчості І. Галятовського належить 

І. Огієнку [114], який приділив значну увагу відомому збірнику проповідей «Ключ 

розуміння», збірнику матеріалів для створення проповідей «Небо нове», а також 

полемічному трактату «Месія правдивий». На основі цих текстів І. Огієнко 

скласифікував проповіді І. Галятовського на схоластичні, полемічні, похвальні, 

морально-богословські і проповіді з догматичного богослів’я [115]. Наукові вимоги 

до створення проповідей уперше були висвітлені в гомілетичному трактаті 

«Наука», дослідженню якого І. Галятовський приділив окрему увагу. 

Комплексний підхід, запроваджений у працях С. Маслова [98], поєднує 

археографічний, історичний, філологічний, культурологічний та філософський 

аспекти, дає можливість повно висвітлити динаміку проповіді ХVІІ ст. та 

характерні ознаки літературного стилю автора. З наукового погляду С. Маслов 

розробляє принципи публікації давніх текстів, створює інструкцію для складання 

наукового опису стародрукованих кириличних пам’яток, за якими, відповідно, 

було здійснено наукові описи проповідницьких текстів ХVІІ ст. Розвиток 

проповідництва впродовж ХVІІ ст., а також тексти конкретних проповідей 

проаналізовано в дослідженнях С. Маслова, які стосуються книжної справи в 

Україні й окремих текстів, а саме «Науки в неділю перед Різдвом» Л. Карповича, 

«Казання на чесний погреб о. Л. Карповича» М. Смотрицького, літературної 

діяльності К. Транквіліона-Ставровецького і С. Яворського. 

Палеографічному вивченню проповідей сприяли описи київських 

рукописних колекцій, які походять із різних монастирів, М. Петрова (1891–

1904 рр.) [137] і Церковно-археологічного музею Київської духовної академії 

О. Лебєдєва (1916 р.) [92]. Науковий опис уводить історичну пам’ятку до наукового 

обігу, визначає напрямок дослідження, але водночас може бути уточненим, 

враховуючи лінгвістичні свідчення.  
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 Барокове проповідництво також розглядалося в контексті давньої 

української літератури і культури загалом, розвитку письменства і 

книгодрукування. Гомілетичні твори зараховувалися до здобутків художньої 

літератури, точніше особливого жанру, що був продиктований особливостями 

доби, і відображені в таких працях: «Історія української літератури» 

М. Возняка (т. 2, 3: 1921–1924 рр.) [28], «Замітки до історії українського 

письменства ХVІІ–ХVІІІ вв.» П. Попова (1923 р.) [141], «Матеріали для історії 

книжної справи на Вкраїні в ХVІ–ХVІІІ ст.» Хв. Тітова (1924 р.) [184], 

«Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы ХVІ–

ХVІІІ вв.» В. Перетца (1926 р.) [136].  

Далі, з відомих історичних причин, пам’ятки, а особливо релігійного 

дискурсу, досліджувалися лише у виняткових випадках. У повоєнні роки 

з’являються поодинокі праці, кількість яких зростає тільки в пізньорадянський 

період. Ідеться про дослідження, присвячені Києво-Могилянській академії, історії 

навчального закладу, його ролі в становленні вітчизняної освіти і науки [73; 

112; 174]. Деякі праці побачили світ за кордоном, оскільки вчені були змушені 

емігрувати, аби продовжити свою наукову діяльність. Це К. Біда («Іоаникій 

Галятовський і його «Ключъ Разумhния», м. Рим, 1975 р.) [10], вже названий 

І. Огієнко, який поглибив знання про динаміку староукраїнської літературної мови 

з погляду книговидання («Історія українського друкарства», м. Вінніпег, 1983 р.) 

та ін. 

Значний внесок в історичну лінгвістику зробила І. Чепіга, яка тривалий час 

вивчала питання полемічно-публіцистичної літератури ХVІІ–початку ХVІІІ ст. і 

перевидала «Ключ розуміння» І. Галятовського з ґрунтовною науковою 

передмовою. Дослідниця схарактеризувала творчість проповідника загалом і 

окремо його проповідницькі й полемічні твори староукраїнською і старопольською 

мовами. Найбільше зосереджено увагу на лінгвістичному опрацюванні тексту 

«Ключа розуміння», який проаналізовано за мовними рівнями, а також зіставлено 

його три видання [197]. 
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Вибрані староукраїнські проповіді вміщено у «Хрестоматію давньої 

української літератури (до кінця ХVІІ ст.)» (упор. О. Білецький, 1967 р.), 

хрестоматію «Українська література ХVІІ ст.» (упор. В. Крекотень, 1987 р.), 

«Памятники этической мысли на Украине ХVІІ–первой половины  ХVІІІ ст.» (наук. 

ред. М. Кашуба, 1987 р.), «Антологию педагогической мысли Украинской ССР» 

(ред. М. Фоменко, 1988 р.). На початку 1990-х років увиразнюються окремі 

напрями дослідження гомілетичної спадщини в гуманітаристиці: 

літературознавчий, лінгвістичний, культурологічний, теологічний, 

педагогічний та ін. 

 Літературознавча проблематика стосується переважно барокових рис 

проповідей. В. Крекотень розглядає гомілетичні твори як частину складного явища 

– барокової прози [188, т.1, с. 331–445]. Арх. І. Ісіченко визначає використання 

аскетичних мотивів у проповідницьких творах, специфікує зв’язки між 

давньоруською і бароковою проповіддю [64]. Дисертація О. Матушек присвячена 

казнодійському доробку Л. Барановича, його рецепції сучасниками і впливу на 

подальший розвиток гомілетики [100]. О. Денисенко розглядає сюжетну 

структурованість проповідей [43], О. Максимчук вивчає відображення Пісні пісень 

у проповіді [95], риторичний аспект проповіді є предметом вивчення Л. Деркач, 

З. Куньч, Т. Левченко, Д. Наливайка та ін.  

Враховуючи те, що проповідники ХVІІ ст. були також авторами теоретичних 

курсів, які вони викладали в Києво-Могилянській колегії, актуальним є вивчення 

їхньої діяльності в педагогічному ракурсі. Велика кількість робіт присвячена ролі 

книжників у становленні навчального закладу [1; 73] і внеску проповідників у 

розвиток педагогічної теорії [13; 133; 84].   

Історіософський напрям вивчення культури ХVІІ ст. і проповіді зокрема 

розробляють Н. Яковенко, М. Корзо, Л. Довга, В. Зема, Дж. Броджі Беркофф та ін. 

Через пам’ятки, а також реконструкцію історичних подій, науковці встановлюють 

особливості світосприйняття в ранньомодерній Україні, уявлення про цінності, 

місію людини у житті, владу, Бога та ін. Дотичними є дослідження теологів, які 
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вивчають співвідношення правди та істини в житті людини [173], вияви концепції 

християнства в проповідях [155], філософсько-релігійні впливи в українському 

православ’ї XVII ст. [88].  

Лінгвістичні дослідження присвячені окремим аспектам вивчення проповіді. 

Т. Таран (Майданович) розглядає принципи поцінування емоційно-експресивного 

синтаксису барокової проповіді. Механізм експресивності передбачає поєднання 

інтелектуальності та алогізму. Експресія оперує категоріями логіки, за якими розум 

класифікує поняття, тому є інтелектуальною; водночас вона алогічна, оскільки 

експресивний знак так змінює спосіб вираження категорій, що логіка маскується 

або приховується. Незважаючи на те, що риторичний синтаксис є універсальним 

для багатьох мов світу, він має свої особливості в українському бароковому 

проповідництві. Це повтори, симетрія синтаксичних структур, інверсовані 

конструкції, речення-вигуки, хвилеподібні синтаксичні єдності, лексичні засоби та 

ін. В І. Галятовського та Л. Барановича експресія логічна, у Д. Туптала – гармонійне 

поєднання логічної та емоційної експресії, а в А. Радивиловського переважають 

емоційно-риторичні фігури і композиційні прийоми [181, с. 48]. 

О. Купчинський докладно проаналізував мову «Казання» М. Смотрицького 

на похорон Л. Карповича. Дослідник називає цей текст «пам’яткою 

пізньосередньовічного письменства», яка є зразком «високої» панегіричної 

проповіді [90, с. 225]. Загалом «Казання» має традиційні риси, але образна 

фразеологія, тропи, алегоричність та символіка свідчать про зародження барокової 

манери письма. О. Купчинський з’ясовує мовні особливості пам’ятки (фонетичні, 

морфологічні, лексичні і частково синтаксичні), виявляє «ступінь 

заангажованости» руської («простої») мови (наявність церковнослов’янських, 

грецьких, польських та латинських рис), встановлює мовну спадкоємність 

пам’ятки, протиставляючи традицію і розвиток. 

Мовознавчому осмисленню проповіді XVII ст. присвячена дисертація 

О. Зелінської [59]. У роботі розглянуто характерні ознаки проповіді як жанрового 

різновиду релігійної літератури, визначено характерні риси барокової проповіді та 
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мовні засоби їх вираження. О. Зелінська вважає, що проповідь «нового типу» 

репрезентує художній стиль, який містить прообрази інших стильових виявів мови 

(передусім, наукового) й опосередковано відбиває процеси, які характеризують 

розвиток літературної мови. Дослідницю також цікавив лексичний склад, спосіб 

цитувань у проповідях і фразеологічний потенціал, відображений у цих текстах, із 

чого О. Зелінська робить висновки про зближеність літературної та 

народнорозмовної мови XVII ст., а також спадкоємність традиції у сучасній 

українській мові. 

Фразеологізми у казаннях В. Ясинського проаналізувала О. Суховій у своїй 

дисертації [179]. Дослідниця розглянула структуру, тематику, семантику, 

етимологію та стилістичний потенціал фразеологізмів, а також особливості 

використання, трансформації і власне творення фразеологізмів. 

На матеріалі староукраїнських проповідей окремі мовні явища досліджено в 

статтях О. Ніки [110], С. Росовецького [152], Л. Костич [81], Н. Томи [185] та ін. 

Староукраїнському проповідництву присвячена монографія М. Кучинської [233], 

яка розглядає функціональну специфіку та еволюцію жанру проповіді, головним 

чином порівнюючи збірники К. Транквіліона-Ставровецького та І. Галятовського. 

Науковець вважає, що коментовані Євангелія еволюціонували, ставши основою 

для витворення «нової» святкової проповіді. Мову та стиль учительних Євангелій 

дослідили Г. Чуба [200] й У. Добосевич [48]. 

 Г. Наєнко представила дослідження наукового дискурсу 

середньоукраїнського періоду, розглядаючи передмови до деяких збірників 

проповідей, а також перший гомілетичний трактат авторства І. Галятовського як 

ланку формування наукового дискурсу і староукраїнської літературної мови. 

Дослідниця реконструює тогочасний концепт «наука» і простежує жанрово-

стильову диференціацію текстів, а також засоби вираження їх смислової структури 

в динаміці [109].  

Спроби реконструювати мовну свідомість староукраїнського книжника та 

освіченої частини суспільства належать Л. Гнатюк [32]. Дослідниця розглядає 



80 

 

тексти Г. Сковороди як вербалізацію особливого способу мислення, що 

сформувався на багатомовному ґрунті, потужній освітній базі, з поєднанням 

книжної традиції і барокового інноваторства. 

Дослідження давніх текстів і проповідей зокрема спрямовано на 

встановлення діахронічних зв’язків із попередніми і наступними періодами, 

вивчення когнітивної бази і комунікативної поведінки значущих історичних осіб, 

що є необхідним для розуміння безперервності історичного процесу і культурної. 

Із цього погляду вартими уваги є сучасні роботи, присвячені польським проповідям 

кінця XVI – XVII ст. [234], текстовим структурам в німецькій середньовічній 

духовній прозі [14], а також конфесійній мовній особистості [158]. 

 

2.2.  Діахронічні виміри староукраїнської проповіді XVII ст.  

 

Поява проповідництва в Київській Русі пов’язується з поширенням 

християнства в середині Х ст. як спосіб навернення окремих груп осіб у нову 

релігію [182]. У ширшому географічному контексті проповідь відома першими 

зразками християнських текстів святих отців Василія Великого, Іоана Златоуста, 

Григорія Великого, Єфрема Сиріна та ін. Ці проповіді заприявлені в києворуській 

літературі в численних збірниках: «Ізмагард», «Маргарит», «Андріатис», 

«Златоструй» та ін. Призначення церковнослов’янської мови для ведення 

богослужінь зумовлює частоту практики перекладу з грецької мови. Переклад 

проповідницьких текстів є частиною тенденційного процесу засвоєння 

візантійської книжності; ця традиція стає популярною і поширюється на переклад 

джерел з інших мов.  

Поява оригінального проповідницького твору – «Слова про закон і 

благодать», приписуваного митрополитові Іларіону Київському, – мала політичні, 

державотворчі передумови. Найголовнішим комунікативним завданням 

митрополита Іларіона було теологічне обґрунтування важливості прийняття 

християнства в «нових язиках» (Русі) і звеличення власної держави перед лицем 
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«нашого Бога» [44, с. 141]. Догматичне обґрунтування християнської віри та 

імплементація відповідної ціннісної парадигми, що сприяє зміцненню політичного 

статусу Русі, втілюється через риторичне протиставлення Старого і Нового Завіту. 

Джерельною основою твору є Святе Письмо та апокрифічна література. Мова 

«Слова про закон і благодать» є гомогенною: автор використовував 

церковнослов’янську для написання основного тексту і цитат. Проповідник не мав 

альтернативи використання мови, адже середовище побутування тексту 

передбачало його книжність і літературність. Високий соціальний статус суб’єкта 

мовлення відповідав такому самому статусу його адресатів, першому з яких, 

Володимиру Великому, присвячено хвалебну частину проповіді. 

Представником тієї самої школи вважають Кирила Турівського, автора 

восьми відомих святкових проповідей, які мали традиційно пишну образність і 

відповідали високому слогові. Формальна подібність зберігається у «Слові» 

Даниїла Заточника, яке, проте, є унікальним за тематикою: автор звертається до 

князя із проханням звільнити його від заслання. Поряд із книжними конструкціями 

в тексті з’являються народнорозмовні елементи, притаманні південноруській 

писемності. 

Відомими також є повчальні проповіді Феодосія Печерського, які  

акумулюють морально-етичні приписи і містять дидактичні вказівки, спрямовані 

до ченців і руського народу. На відміну від твору митрополита Іларіона, 

проповідницькі тексти преподобного Феодосія є досить простими і популярними, 

що пояснюється «інакшістю» адресата. Мовна гетерогенність властива також 

«Повчанню дітям» Володимира Мономаха: наслідування церковнослов’янських 

конфесійних текстів з метою створення урочистості поєднується з прагненням до 

зрозумілого викладу, характерного для розмовного мовлення. 

Деякі дослідники зараховують до ораторського-проповідницької прози 

Київської Русі «Послання» Климента Смолятича до Фоми пресвітера, яке має 

релігійно-полемічний характер [64], і промову князя Ігоря до дружинників із 

закликом до єдності Русі, що зафіксована у «Слові про Ігорів похід» [89]. 
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Риторичне мовлення і мета впливу на реципієнта, заприявлені в текстах, 

зумовлюють рішення дослідників про визначення  цих творів як проповідницьких. 

У переходові часи кількість створених ораторсько-проповідницьких текстів 

є дуже обмеженою. Окрім вже відомих переписуваних перекладних збірників і 

окремих оригінальних текстів, через балканське посередництво засвоюються нові 

тексти. Мовне оформлення цих пам’яток – церковнослов’янське; переважно це 

збірники мішаного складу, жанрове наповнення яких є також не лімітованим 

[напр., №1 – 3, 241, с. 1 – 11]. Однак роль проповідництва в цей час важко 

переоцінити: монастирі існували як центри християнської проповіді. У межах 

другого південнослов’янського впливу виразною є проповідницька діяльність 

митрополитів Кипріяна і Григорія Цамблаків, які, проте, не створюють нової 

гомілетичної школи. Обмежені західні впливи на українське релігійно-культурне 

життя і зокрема проповідництво виявилися у появі поодиноких збірників, 

наприклад, новій обробці відомого «Ізмарагду». Зрештою, на думку 

Д. Чижевського, навіть незначні західноєвропейські віяння в українській культурі 

у період XIV – XV ст., на відміну від московської, «поволі підготували її до зовсім 

іншого прийняття новітніх західних впливів» [198,  c. 86]. 

Складні процеси у європейській Церкві відбилися на пожвавленні діяльності 

українського соціуму у конфесійній сфері, у тому числі різновекторних мовних та 

ідейних характеристиках ораторсько-проповідницької прози. У цей час широко 

відомими стають учительні Євангелія – збірники проповідей на недільні та святкові 

перикопи  (євангельські читання), переважно рукописні, які в українській книжній 

традиції беруть початок ще з перших років упровадження християнства. Найбільш 

популярним є «Учительне Євангеліє» Калліста, справжнім автором якого вважають 

патріарха Філотея [96, c. 48], перекладене з грецької церковнослов’янською мовою 

наприкінці XIV  або на початку XV ст., а з другої половини XVI ст. поширюється 

також у друкованій книжній традиції. Серед неканонічних перекладних текстів 

відомими є Нягівські повчання, кальвіністські постили, спрямовані на тлумачення 

Євангелій для повнішого розуміння прихожан [45]. 
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У цей час з’являється цілий пласт нових оригінальних творів – Учительні 

Євангелія нового типу, джерельною базою для яких були тексти протестантських 

авторів – домашні постили (“Hauspostille”), зокрема М. Рея. Написані за зразком 

традиційних перекладних учительних Євангелій, нові тексти, крім схеми побудови, 

суттєво відрізняються від них. Використання відомої назви аж ніяк не обмежило 

творчих прагнень староукраїнських книжників, тексти яких, проте, були 

анонімними. Як зазначає Г. Чуба, визначальними рисами учительних Євангелій 

були руська мова і спрямування – «проповідь для люду» [199, c. 5]. Незважаючи на 

динамічні процеси в письменстві XVI ст., проповідь цього періоду «коріниться в 

давньоруських переказах і складається зі слів учителів Церкви, давньоруських 

проповідників і повчань учительних Євангелій… і не має строго визначеної форми, 

яка б виділяла її в особливий рід літератури» [96, c. 49]. 

Розвиток протестантизму і, як реакція, католицизму, поширення інших 

єресей окреслили помітну загрозу для православної Церкви, яка відчула 

необхідність протистояти тиску іновірців і прагнула повернути мирян до 

«традиційного» віросповідання. На початку  XVIІ ст. продовжуть активно 

використовуватися в богослужінні вже звичні збірники святоотцівських слів 

(«Пролог» та ін.). Першим авторизованим проповідницьким збірником є 

«Учительне Євангеліє» К. Транквіліона-Ставровецького (1619 р.), виникнення 

якого проповідник пов’язує з тогочасними потребами суспільства. Учительні 

Євангелія написано церковнослов’янською мовою, без нагромадження риторичних 

засобів, та все ж вони наслідують зразки давньогрецької проповіді. 

Протиставляючи свої тексти західноєвропейським постилам, К. Транквіліон-

Ставровецький неодмінно користувався цими творами (хоч і не наголошував на 

цьому), про що свідчать покликання на окремих авторів. 

Проповідницькою діяльністю також займалися Стефан і Лаврентій Зизанії, 

але про те, чи створювали вони власні тексти, не відомо. У 1615 р. виходять друком 

«Казаньє двоє» Л. Карповича, які відрізняються насиченою метафористикою і 

вишуканою риторикою. Рівень проповідницької майстерності Л. Карповича високо 
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оцінили його послідовники, про що свідчить копіювання казань у рукописних 

збірниках. Не зважаючи на цитати з церковних пісень, якими починаються обидва 

казання і які можна прийняти за тему в пізніших проповідях, С. Маслов зауважує, 

що ця подібність є більше формальною, а тому вважає Л. Карповича ближчим до 

традиційного проповідництва [98, c. 126]. 

Наступником Л. Карповича на посаді архімандрита Віленського монастиря і 

прибічником в поглядах на гомілетику був М. Смотрицький. У 1620 р. з’являється 

«Казаньє», написане з приводу смерті Л. Карповича. Цей твір вважають 

ранньобароковим, який, попри наявність церковнослов’янських елементів, 

відходить від давньої книжної традиції. За спостереженнями дослідника 

О. Купчинського, «мова пам’ятки прямо засвідчує втілення в життя теоретичних 

засад М. Смотрицького про «руську мову», що були раніше викладені в 

«Граматиці» та дискутовані в полемічних творах» [90, c. 244]. 

Поява похоронних проповідей на православних землях Речі Посполитої в цей 

час свідчить про розширення меж жанру, тематичне оновлення і становлення 

ранньомодерного проповідництва. Серед пам’яток цього жанру відомими є 

«Казаньє» (1624 р.) і «Омілія» (1625 р.) З. Копистенського, написані на смерть і 

роковини Київського архімандрита Є. Плетенецького, «Казаньє на погребі Іллі 

Святополка» (1941 р.) авторства І. Оксеновича-Старушича. Погребальні казання 

виникають у контексті барокових ідей про смерть, паралельно з епітафіями та 

іншими фунеральними творами. Ці казання, на відміну від святкових, є 

індивідуалізованими, оскільки передбачають біографічні ремінісценції та 

виславлення померлого. 

У розвитку староукраїнського проповідництва знаковим вважають «Хрест 

Христа спасителя» П. Могили (1632 р.), полемічно-публіцистичну проповідь, 

спрямовану на захист православ’я, реакцію на зростаючу загрозу ортодоксальній 

вірі у 1630-х роках. Автор відділяє цитату, яка стоїть на початку тексту, і на берегах 

указує: «fgма, то gстú фuндамgнт(ú) каза(н)#» (Мог., c. 6). Наявність цієї 

дефініції свідчить про те, що термін «тема» був новим для тогочасної гомілетики і 
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вимагав пояснення. Екзордіум і нарація (ці терміни будуть використані пізніше, в 

І. Галятовського) у тексті П. Могили не позначені; межу між ними можна лише 

інтуїтивно впізнати в останньому реченні вступу: «Што зась по сп ҃ситgлно(м) Га҃ 

и Бга҃ нашgгw расп#тїи кр(с ҃)тú ч(с ҃)тнrй естú, любви вашgи досконалg с# 

покажgтú» (Мог., с. 6–7), що, згідно з визначенням І. Галятовського, можна 

вважати «пропозицією». Висновкову частину проповідник виділяє так: «конклюзї# 

прúшgи части и сuмова(н)g еи» (Мог., с. 27). Новим підходом у складанні 

проповіді, використаним у «Хресті» П. Могили, є числовий поділ понять і 

насиченість цитатами з вказівкою на джерело інформації.  

Про розробку жанру проповіді в цей час свідчать також тогочасні теоретичні 

розробки викладачів Київської колегії, які викладали оригінальні курси лекцій із 

риторики і поетики. Серед таких підручників найпершим є «Orator Mohileanus 

Marci Tullii Ciceronis apparatissimis partitionibus excultus» (1635/36) Й. Кононовича-

Горбацького. На думку тогочасних теоретиків, публічне мовлення може бути 

успішним лише за умови його попереднього раціонального опрацювання. Риторика 

вимагає дотримання правил використання мови і підпорядковується принципам 

логіки. 

Інший відомий викладач риторики І. Галятовський виклав свої погляди на 

проповідництво у староукраїнськомовному трактаті «Наука, або спосіб складання 

казання» (1659 р.), який разом зі збірником святкових казань «Ключ 

розуміння» (1659 р.) становить теоретико-практичну працю з гомілетики, що має 

епохальне значення для ораторсько-проповідницького мистецтва. Постулати 

І. Галятовського про композицію, джерельну базу і вимоги до виголошення 

проповіді стали широко відомими, оскільки стосувалися нового осмислення 

діяльності казнодії. 

Згідно з правилами складання казання було створено тексти 

А. Радивиловського, а саме збірники проповідей на Господські і Богородичні свята 

«Огородок Марії Богородиці» (1676 р.) і «Вінець Христов» (1688 р.). Як ігумен 

Микільського монастиря, А. Радивиловський відчував нагальні потреби 
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проповідництва, пов’язані зі зміною соціально-культурної ситуації. «Нова» 

полемічно-публіцистична проповідь відігравала значну роль в ідеологічній 

релігійній боротьбі й розвитку красного письменства в Україні. Епоха бароко зі 

своїм стилем «плетенія словес» та орієнтація на латинських і польських авторів 

вносять суттєві зміни у панівне греко-слов’янське проповідництво, разом з тим не 

заперечуючи його здобутків. Щодо комунікативного завдання, то на перший план 

висувається вимога інформативності і практичності знання: проповідь мала 

розширювати світогляд вірян, пояснювати святописемні положення так, щоб 

прихожанин міг прикласти їх до свого життя, а священик – уміти виголосити 

проповідь за поданими зразками. Варто зауважити, що настанови проповідників 

стосувалися великою мірою і мовного оформлення текстів. Розраховані на 

аудиторію з нижчим ступенем освіченості, ніж у авторів, проповіді написані 

староукраїнською літературною мовою зі збереженням церковнослов’янських 

цитат із Біблії, а почасти їх перекладом, поясненням і спрощенням. Однак ці 

тенденції поступово зникають наприкінці XVII ст. 

Помежовим вважають проповідництво Д. Туптала і С. Яворського. 

Перебуваючи на посаді митрополита, святитель Димитрій (Туптало) має обов’язок 

складання слів на недільні служби та інші події. Його проповіді містять 

різноманітні риторичні засоби, питання, уявні діалоги, питання з несподіваними 

відповідями, чудесні історії-приклади, незвичайні порівняння. У руслі барокових 

тенденцій Д. Туптало будує проповідь на значенні імені святого [67, c. 368] або на 

інших концептах, як у погребальній проповіді з приводу роковин смерті І. Гізеля 

«Піраміс, албо столп…», де автор визначає діяльність померлого архімандрита як 

підпору Церкви Божої. Однак згодом, у ростовський період, проповіді Д. Туптала 

втрачають ці риси, стаючи коротшими, простішими і з меншою кількістю прикрас. 

Проповіді С. Яворського, підкріплені теоретичними постулатами, які він 

розробляв на посаді викладача риторики, є «по-бароковому вишуканими, а часом і 

перенасиченими бароковими засобами» [67, 370], з цитатами античних авторів та 

західних істориків, не було схвально зустріті в проповідницькому середовищі 
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пізнішого часу. Одним із критиків був Ф. Прокопович, який заперечує 

пишномовність, символізм та алегоризм, характерні для казання другої половини 

XVIІ ст. Ф. Прокопович негативно оцінює введення прикладів, жартів та наукових 

свідчень до тексту проповіді, що, на його думку, спрямовано на розважання 

слухача, а не на тлумачення тексту Святого Письма. «Прогресивність» 

проповідництва І. Галятовського та А. Радивиловського у XVIІI ст. не знаходить 

свого продовження; натомість для цього періоду властивою є зміна мовного коду, 

що тягне за собою інше оформлення і наповнення проповідей. Інакше кажучи, 

ораторсько-проповідницьке текстотворення XVIІI ст. розвивається в оновленому 

руслі старої греко-візантійської традиції, пориваючи з бароковими принципами, 

відображеними в казнодійстві минулого століття. 

 

2.3.  Староукраїнський проповідницький дискурс XVII ст. і нові 

дискурсивні практики 

 

Згідно з М. Фуко, дискурсивні практики є «сукупністю анонімних, 

історичних, завжди детермінованих в часі і просторі правил, які в цю епоху і для 

цього соціального, економічного, географічного або лінгвістичного сектора 

визначили умови здійснення функції висловлення» [193, c. 227–228]. Оскільки 

центром людської діяльності є мовлення, суб’єкт не існує без або окремо від 

дискурсивних практик, хоча мовці не усвідомлюють особливостей їх творення, 

тобто мовленнєву норму. Кожній сфері діяльності відповідає певний дискурс, який 

становить специфічну форму знання, що диктує не лише мовленнєву поведінку, але 

й мислення індивідів.  

Із цього погляду варто розглядати не історію подій, а «історію різних 

способів суб’єктивації людських істот у нашій культурі» [193, c. 25], тобто 

встановлювати історичну форму суб’єкта відповідно до періоду, який він 

репрезентує. Так, динамічні процеси в економічній, соціальній і культурній царині 

передбачають зміну дискурсивних практик, формування якісно іншого зрізу знання 
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(оновлення епістеми). Одним із таких етапів зміни форм пізнання є XVII ст., що 

пояснюється передусім переорієнтацією українського соціуму Речі Посполитої на 

західноєвропейський інформаційний простір. Раніше обмежений вплив західного 

світу приводить до зміни вектору комунікативної діяльності, що викликає 

негативну реакцію серед традиціоналістів. 

В українській історичній філології прийнято виділяти два типи 

проповідницького дискурсу: греко-слов’янський і латино-польський. 

Беззаперечним є факт відмінності «Слова про закон і благодать» митрополита 

Іларіона від будь-якого казання І. Галятовського, адже умови створення текстів 

були різними. Дискурсивні практики митрополита Іларіона ґрунтуються на 

політичних і державотворчих засадах, а для мовленнєвої діяльності 

І. Галятовського характерні практичні та культурно-мистецькі принципи. Не менш 

важливими є відмінності між авторами і їхніми аудиторіями. Освітній рівень і 

соціальний статус потенційних читачів/слухачів другої половини XVII ст. був 

нижчим, ніж у києворуського проповідника. Це зумовило відмову І. Галятовського 

від церковнослов’янського оформлення. 

Порівняно з «традиційним» проповідництвом, «нова» проповідь є відкритим 

до джерел текстом. Окрім канонічних візантійських джерел, у проповідях XVII ст. 

використовуються наукові свідчення, особливо часто природничого змісту, твори 

античних авторів та іновірців-сучасників проповідника. Поруч із Євангеліями 

використовуються апокрифічні легенди  і народні оповідання. Фольклорні 

елементи й актуальні суспільні проблеми (недотримання посту, надмірна розкіш, 

жебрацтво), на які звертали увагу казнодії, зумовили застосування уточнювального 

атрибуту «народна» проповідь щодо казання XVII ст. у працях 

дослідників [96, c. 37]. Цей вектор розвитку ідей українське проповідництво 

перейняло від польського, у такий спосіб долучившись до латинськомовної 

церковної спадщини. Крім того, у казання проникають західноєвропейські тексти 

секулярної культури. Наприклад, «фацеції», сатиричні історії, спрямовані на 
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висміювання соціальних вад, були джерелом жартів, близьких для пересічної 

людини. 

Всупереч тому, що католики і протестанти перебували в опозиції до 

православних, їхні тексти становили важливий матеріал для «нової» проповіді: 

вони копіювалися, перероблялися, впливали опосередковано та безпосередньо на 

православну релігійну культуру. Шанування латинських ікон, читання книжок, 

використання обрядових елементів були поширеними запозиченнями з католицької 

релігійної культури. Під час складання проповіді малоосвічені священики могли 

плутати православних і католицьких святих, оскільки користувались польською 

агіографією.  

Варто сказати, що український і польський проповідницькі дискурси 

розвивалися тенденційно. Дослідники відзначають «простоту і природність у 

викладі предметів віри, серйозність, поважність, пряме і правильне звернення до 

Святого Письма», властиві як українській, так і польській гомілетиці 

XVI ст. [96, c. 37]. Це змінюється з приходом єзуїтів і досягає свого апогею в обох 

релігійних культурах у другій половині XVIІ ст. 

Починаючи з праці М. Сумцова «Характеристика южнорусской литературы 

XVII в.» (1885 р.) [177], науковці виокремлюють два періоди розвитку проповіді: 

«слов’яно-грецький» і «латино-польський». Початок другого періоду пов’язується 

з «Хрестом Христа спасителя» (1630 р.) П. Могили, а теоретичне обґрунтування 

проповіді «нового» типу – з «Наукою» І. Галятовського (1659 р.). Вважалося, що 

«традиційна» проповідь прагнула передати високі істини християнства в 

зрозумілій формі, а «нова», барокова проповідь (казання) була спрямована на 

створення конкурентного продукту до західноєвропейської культурної парадигми. 

На думку М. Марковського, барокові проповідники «не додали нічого нового… в 

їхніх творах нема простоти, але є схоластична вченість» [96, с. 53]. Аналогічну 

оцінку гомілетиці XVIІ ст. давав К. Біда, вважаючи, що їй властива «припадковість 

у виборі теми, орудування символами, побудованими на припадковій асоціяції 

матеріяльних і духовних понять, а не на мистецькім та органічнім асоціюванні 
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образів та думок, яку бачимо в давніх ораторських творах, від проповідей 

митрополита Іларіона, Кирила Турівського та авторів Учительних Євангелій, що 

творили у стилі давньої візантійської літературної школи» [10, с. LXI]. 

На противагу цьому, сучасні дослідники проповіді визнають, що атрибути 

«латино-польський» і «греко-візантійський» є стереотипними і вимагають 

перегляду, оскільки поляризація грецької та латинської богословських традицій не 

відповідає історичній правді. Так само іллогічною є ситуація протиставлення 

«слов’янської» і «польської» проповіді, оскільки ці означення мають гіперо-

гіпонімічні відношення. Зрештою, українське барокове проповідництво не 

підпадає ні під один, ні під інший шаблон, і прикладом цього вважають творчість 

Л. Барановича [66, с.  32]. 

Причиною закріплення зазначеної термінології вважають заідеологізований 

погляд на латинську проповідницьку культуру як питомо чужу, неправильну, 

несприйнятливу, яка становить «ворожий» бік у біполярному світогляді. Утім, 

неупереджене вивчення пам’яток показує, що українська ранньомодерна проповідь 

не суперечить власній богословській культурі, успадкованій з Візантії у 

києворуські часи. Так, більш доречним є поділ проповідництва на середньовічне 

(XI – XVI ст.) і барокове (XVII – XVIIІ ст.): першому властивий алегорично-

символічний стиль, сприйняття світу як конструкту Божественного інтелекту і 

Біблії як єдино можливого способу потрактування життя. Бароковий 

періодницький дискурс враховує досвід середньовічної гомілетики і фіксує 

застосування приписів латинських риторик, динамізм образів і композицій, 

складну метафоричність, контрастність та емблематичність. 

Нові дискурсивні практики староукраїнського православного 

проповідництва XVII ст. не є тотожними ні тогочасним католицьким 

відповідникам, ні православним московським. Зміщення цих дискурсивних 

практик пов’язано з подією приєднання Української Церкви до Московської в 

1686 р., що увиразнюється вже на початку наступного століття і стосується 

пізнього періоду доби бароко. 
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2.4.  Регламентація казання в гомілетичному трактаті «Наука» 

І. Галятовського 

 

Серед викладачів Києво-Могилянської академії існувала традиція 

розробляти власні курси лекцій. Результатом такої роботи є «Наука албо способú 

зложеня казання» – перший український гомілетичний трактат, який увійшов до 

збірника «Ключú разумhнія» (1659) і був перевиданий разом з ним тричі. Автор 

тексту, І. Галятовський, був учнем і послідовником Л. Барановича, але у своїх 

поглядах на гомілетику був ближчим до П. Могили, який прагнув розвитку і 

новаторства.  

Сам трактат поділений на декілька частин. Спочатку автор подає загальні 

настанови до складання проповіді, пояснює структурні особливості і вказує на 

джерела, до яких слід звертатися в роботі. Далі – гомілет дає рекомендації щодо 

святкових і погребальних казань, після чого обговорює практичне застосування 

теорії. У кожному наступному виданні збірника І. Галятовський розширював 

«Науку», додаючи корисну інформацію, яка б стала у пригоді читачам. 

За визначеннями книжника, основою казання є тема, цитата зі Святого 

Письма, відштовхуючись від якої автор будує весь текст. Якщо тема досить велика 

і складна, її треба розділити на декілька частин і обговорити їх окремо в основній 

частині. І. Галятовський зазначає, що проповідь може бути і без теми, «алg того 

стvлю казнодhи тgпgрgшнgго вhкu мало заживаю(т)» (Гал. Наука, с. 417). 

Екзоріум – це вступна частина, до якої входить пропозиція – «постановлgн(ь)g 

qмrслu своgгw», теза, яку проповідник розкриває у своєму казанні, в чому 

просить Бога або Діву Марію допомогти, а прихожан – уважно послухати. 

Пропозиції мають бути « «»»»мuдрrи и дивнrи, часомú вgсgлrи» (Гал. 

Наука, с. 318), складені принагідно до конкретної ситуації. 

Найбільшою за обсягом і найменш регламентованою є нарація, оповідна 

частина. Завершує проповідь конклюзія, у якій священик закликає людей до добрих 

думок і вчинків. Автор має уважно перечитувати свій текст, аби переконатися, що 
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йому вдалося досягти мети, заявленої в пропозиції, і що обрана тема пасує до всіх 

частин проповіді. Теоретик додає, що з однієї теми можна скласти декілька 

повноцінних казань, не повторюючись. Як уже було зазначено, такий 

композиційний поділ проповіді вперше застосував П. Могила в «Кресті Христа 

Спасителя і кождого человhка» (1632 р.), а І. Галятовський описав специфіку 

кожної структурної частини. 

У «Науці» вказано, що текст має відповідати горизонту очікувань реципієнта, 

задовольняти його комунікативні потреби. Саме тому проповідник має оцінювати 

рівень освіченості аудиторії, її смаки, потреби часу. І. Галятовський дає таку 

пораду: Старайс#, жgбr всh людg зрозuмhли тоg, mо тr мовишú на 

казаню (Гал. Наука, с. 418), адже якщо проповідника ніхто не розуміє, це означає, 

що він прославляє самого себе, а не слово Боже. Можливо, тут гомілет мав на увазі 

представників традиційного проповідництва, Л. Барановича й І. Гізеля, які не 

підтримували демократичних віянь у тогочасній екзегетиці і, навіть, засуджували 

«изобрhтgніg вú проповhд"хú новостgй нgподобаюmихú» [96, c. 57]. 

Важливо, щоб повчальний елемент казання відповідав ученню, яке сповідує 

церква, і не суперечив словам Христа, апостолів і святих отців. І. Галятовський 

попереджає священиків про відповідальність, яку вони на себе беруть, навчаючи 

людей Божому слову: Злою наuкою нg збuдugшú людgй,… алg зопсugшú и дш ҃и 

ихú погuбиш(ú) (Гал. Наука, с. 418). 

На думку І. Галятовського, найкращий екзордіум – складений як розширення 

й обговорення теми, однак можна використати тут (а також у конклюзії) «приклад» 

або «подобенство», за допомогою яких простіше пояснити невидимі і недоступні 

розуму речі. «Перелки» («приклади») і «подобенства» (порівняння) проповідник 

бере з найрізноманітніших усних та писемних джерел. Вони мають бути доступні 

для слухача, зустрічатися в щоденному житті у вигляді візуальних образів і 

матеріальних речей або бути вражаючими і легко запам’ятовуватися. Власне це 

поєднання непоєднуваного – звичне і близьке vs. нове і несподіване – і «вабить до 

слухання» прихожан. 
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В екзордіумі, щоб підкреслити велич згадуваної особи, І. Галятовський 

пропонує «понизити» себе. Але головне завдання вступної частини – зацікавити 

слухача, аби він уважно сприймав проповідь. Це є частиною загальної настанови, 

якої мають дотримуватися священики, – заохочувати людей відвідувати 

богослужіння і пізнавати Бога через Церкву. У часи релігійних контраверсій було 

важливо утримати «своїх» прихожан, тому І. Галятовський пропонує анонсувати 

проповідь, яка звучатиме за тиждень, а наступної неділі нагадувати те, що було 

минулого разу. У такий спосіб казнодія виховував відчуття «причетності», 

вибудовував єдність серед парафіян і відданість своєму храмові і пасторові. 

І. Галятовський закликає священиків бути мудрими і мислити глибоко. 

Використання таких концептів, які можуть бути потрактовані по-різному, дозволяє 

конструювати проповідь навколо одного образу. А матеріалом для побудови тексту 

може бути найрізноманітніша література. Окрім Біблії, праць Учителів Церкви та 

житій святих, «трgєба читати гисторїи и кройники w розмаитыхú панствахú и 

сторонахú, mо с# в(ú) них(ú) дh#ло и тgєпєgрú mо с# дhєgт(ú), трgєба читати 

книги w звhрох(ú), птахахú, гадахú, рыбахú, дgєрєgвахú, зhєлах(ú), камhн#хú 

и розмаитыхú вwдахú, которыи в(ú) морю, в(ú) рhкахú, в(ú) стuдн#хú, и 

на иншихú мhстцахú знайдuютс#» «(Гал. Наука, с. 419 зв.). Крім того, 

проповідникам рекомендовано читати і своїх колег-сучасників, щоб об’єктивніше 

оцінювати свою майстерність, навчатись мудрості і складати проповіді «на хвалu 

Бж҃їю, на w(т)порú гєgрєgтикомú, на збuдован(ь)gє вhрнымú, и на сп ҃сgєнїєg дш҃и 

своєgй» «(Гал. Наука, с. 419 зв.). 

На день святого або мученика треба звертатися до агіографічної літератури і 

зазначати чесноти, які згадувана особа мала, добрі вчинки, які вона робила за 

життя, а також дива, що відбуваються після смерті і які можна спостерігати і тепер. 

У такий спосіб образ святого стане прикладом для наслідування, взірцем, який 

існує в тому самому часі й просторі, що й слухач.  У недільній проповіді, як нагадує 

І. Галятовський, необхідно використати фрагмент із євангельського літургійного 

читання, а в пропозиції теоретик рекомендує хвалити людські чесноти, серед яких 
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«покора, постú, "лмuжна, страннолюбїg, тgрпgнїg, молчанїg, мл ҃тва, 

послuшgнство, чистость дgвичgска", животú законничrй, кротость, 

справgдливость» (Гал. Наука, c. 415 зв.). Цей матеріал засвідчує уявлення 

книжника про позитивні риси характеру і поведінку, схвалювану в православному 

соціумі. 

Проповідник має бути вільним із цілим і частинами, вміти компресувати 

інформацію і будувати повноцінне казання з малого фрагмента. Якщо певний 

уривок є інформаційно насиченим і може бути ядром для конструювання нового 

тексту, «трgба тuю часть казан# амплhфhковати, роз(ú)ширати, трgба 

придавати до нgи прикладr, подобgнства» (Гал. Наука, с. 430 зв.). Інакше 

кажучи, І. Галятовський вважає текст продуктом діяльності його автора: 

використовуючи аплікативний метод, проповідник складає казання з різних 

джерел, які він вважає корисними в досягненні своїх цілей. « 

У розширеному «Ключі розуміння» (м. Львів, 1665 р.) уміщено чотири 

приклади погребових казань: Казань" на погрgбh "когоколвgк(ú) чл ҃ка 

правовhрнаго (Гал. Наука, с. 479–513). Це шаблонні тексти, абстраговані від 

індивідуальних особливостей, зразки, на основі яких проповідники мають складати 

свої казання. Незважаючи на загальний панегіричний характер погребальної 

проповіді, І. Галятовський наголошує, що головна мета – щоб інші люди, слухаючи 

про чесноти і добрі вчинки померлої людини, жили побожно, праведно і завдяки 

цьому здобули Царство Небесне. 

У вступі теоретик радить говорити про смерть, швидкоплинність життя, у 

нарації – виславляти померлу людину, говорити про її рід і титул. Побудувати 

погребальне казання можна з герба, імені, прізвища і соціальної ролі людини. 

Звісно, слід враховувати вік, в якому померла людина, якою було її життя, чого 

вона досягла. І. Галятовський пропонує різні цитати, які можна взяти за тему для 

похоронної проповіді на честь людини старшого віку, дитини, священика, воїна, 

заміжньої жінки, молодої дівчини, адже в кожного з них був свій шлях. Можна 

завважити про час, коли померла людина, і про місце, де її тіло ховають. У 
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конклюзії – слід дякувати від особи померлого, що про нього пам’ятають і просити, 

щоб його рідні і близькі молилися за його душу. Зазначена композиційно-змістова 

відповідність так чи інакше простежується і в попередників І. Галятовського, 

ґрунтуючись на досягненнях яких, імовірно, він і вибудовував теоретичні 

положення, оскільки відомостей про його практику похоронного проповідництва 

немає. 

І. Галятовський подає перелік титулів, які проповідник має використовувати, 

звертаючись до людей на погребальному казанні. Так, до священнослужителів слід 

уживати такі гоноративні апелятиви: до священика і законника – велебний в Бозі 

отець і милосердник, до ігумена і протопопа – превелебний, до архімандрита – 

висоце превелебний, до єпископа – ясне превелебний, до архієпископа й 

митрополита – преосвященний, до патріарха – святійший.  Титули, які належать 

світським людям, відрізняються не за родом діяльності, а за статусом; 

прирівнюються бурмістр, війт, шляхтич, підчаший, підстолій, ротмістр, поручник і 

хоружий – його милості пан, підкоморій і полковник – вельможний його милості 

пан, гетьман, каштелян, канцлер, маршалок, воєвода й сенатор – ясновельможний 

його милості пан, княжич – ясноосвященний, король, цар, цісар – найяснійший, 

незвитяжений (Гал. Наука, с. 479–479 зв.). Визначення гоноративних звертань дає 

змогу висновувати про ієрархізацію суспільних верств XVII ст. Для порівняння 

І. Гізель виділяє чотири тогочасні соціальні групи: «духовный санъ, сан 

супружниковъ и господій, власти и строители добра общаго, чин купецкий, 

художничий, и прочіи общіи» [49, с. 165]. 

Важливо зазначити, що І. Галятовський усюди подає приклади, і тому 

читачеві зручно звернутися до конкретного казання і подивитися, як 

обговорюваний елемент функціонує в тексті. Крім того, в останній частині «Науки» 

гомілет показує, як можна використати фрагменти його текстів і побудувати на їх 

основі інші проповіді. Таке пояснення практичного застосування теоретичних 

принципів є, безперечно, прогресивним кроком у тогочасній теології. 
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Насамкінець зауважимо, що, попри схоластичність і формалізований підхід 

до проповіді, трактат «Наука албо способú зложеня казання» є важливим етапом у 

розвитку теології та антропології загалом. Безсумнівно, це вдала спроба 

представлення проповіді наукометричними засобами, яка була високо оцінена 

духівництвом та інтелігенцією багатьох поколінь завдяки не лише теоретичному 

оформленню знань про гомілетику, але й практичним настановам зі складання 

проповідницького тексту. 

 

2.5.  Дискурсивна зумовленість проповідей ХVІІ ст. 

 

2.5.1. Староукраїнське святкове казання 

Староукраїнське святкове казання продовжує традиції виголошення 

урочистої проповіді на церковні свята. До святкової проповіді висуваються 

особливі вимоги; її мета – привітати з християнським святом, нагадати його 

історію, пояснити роль і значення у православній вірі, створити піднесений настрій 

серед слухачів. Святкове проповідництво є найбільш відповідальним для 

священика, адже в ці дні на службі присутня найбільша кількість прихожан, і 

проповідь має відповідати горизонтові очікувань численної аудиторії, що 

допоможе священослужителю отримати прихильність вірян, а також утвердить 

авторитет церкви як соціального інституту. Ці завдання увиразнюються у кризові 

періоди культурно-релігійного життя нації, що було характерним сумарно для 

більшої частини XVII ст. 

Серед ранньобарокових святкових проповідей необхідно вказати на три 

тексти Л. Карповича. Щодо їх мовного оформлення, то С. Маслов зазначає так: «Се 

звичайний літературний язик того часу, так званий «простий руский», до якого 

удавались письменники, коли бажали впливати на ширший загал» [98, с. 124], 

проте в мові Л. Карповича наявні церковнослов’янські, польські та латинські 

елементи. «В н(д҃)лю прg(д) Рж҃ствомú Хв҃rмú наuка», що входить до рукописного 

збірника, має подвійну спрямованість: з одного боку, вона розкриває значення 
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свята, а з іншого – пояснює уривок з Євангелія, читаний на цей день. Ідентифікація 

у назві твору жанру «наука» відображена морально-повчальним спрямуванням 

тексту, закликом до каяття та очищення людей перед народженням Христа. На 

противагу цьому, друковані проповіді – на Преображення і на Успіння Богородиці, 

що разом становлять «Казаньє двоє» (Єв’є, 1615), – мають, відповідно, 

експланаторний і панегіричний характер, є значно більшими за обсягом, 

багатшими за змістом і краще опрацьованими. Так, у Л. Карповича «казаньє» є 

більш широким поняттям на позначення проповідницького жанру взагалі, тоді як 

«наука» є назвою повчальної проповіді. 

Як уже було зазначено, «Крgстú Христа спаситgл" и кождого 

чgловhка» (1632 р.) П. Могили прийнято вважати першим зразком «нової» 

проповіді, що має особливі структурні вимоги, а також практичне застосування, 

про що свідчить висновок, який робить проповідник: Маgмо тgдr юж(ú) 

конgц(ú) дрuгои части каза(н)# bnнашого в которои наuчилисмо с# самr(х) 

сgбg запрhти и кр(с ҃)тú свой носити (Мог., с. 53). Казання складається з двох 

великих частин, близько пов’язаних за змістом, написане староукраїнською 

літературною мовою, з маргінальним глосуванням церковнослов’янізмів 

(вúзрастu – вhкu (Мог., с. 30) і полонізмів (mgґuлнои – выдhлнои (Мог., с. 54). 

Зауважимо, що підставою для зарахування цього тексту до святкових казань є той 

факт, що проповідь було виголошено на хрестопоклонну неділю 4 березня 

1632 р. [57, с. 54], однак їй властива не стільки святкова, скільки полемічна 

тональність. Так, «Хрест» спрямований насамперед на захист православної віри і є 

відповіддю на чергову спробу організації собору для проведення «універсальної 

унії» у 1627–1629 рр. 

У 1659 р. з’являється збірник проповідей І. Галятовського «Ключь 

разумhнія», до якого входять 32 казання: по два казання на десять господських і по 

два казання на шість богородичних свят. Наприкінці подано гомілетичний трактат 

«Наука, албо спосw(б) зложе(н)" казан"», який містить поради щодо складання 

святкових і похоронних проповідей. У передмові до читача автор пояснює значення 
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назви і подає цитати з Євангелія, які вказують на значення проповідування слова 

Божого. Окремо виділено передмову до священиків, в якій І. Галятовський зазначає 

мету своє праці: «жgбr сm҃gнники самr собh на нд ҃ли и на ст҃а могли qчинити 

и повhдати казан#, погл#даючи на мои» (Гал., Передм.). У післямові до читача 

автор просить виправити друкарські помилки, пояснюючи: «Нg дивuйс# 

читgлникu тr(м) помилкам(ú), которrис# в той книзh зна(й)дuю(т), бо 

та# книга такого часu робилас# в(ú) котрr(й) болшú есмо qтhкали и на 

см҃рть нgжgли на книгu тuю погл#дали» (Гал., с. 253 зв.). Основна мова збірника 

– староукраїнська, тоді як біблійні цитати збережено церковнослов’янською, але у 

складних випадках пояснено староукраїнською. Визначною рисою є покликання на 

різноманітні джерела, про що автор відкрито заявляє в «Науці»; якщо «стара» 

проповідь була екзегезою біблійного тексту у морально-повчальному дусі, то в 

казанні другої половини XVII ст. матеріал Святого Письма є тільки одним із 

цитованих джерел. Новий казнодія добирає матеріал з географічних, історичних та 

біологічних праць з метою розширення кругозору своєї аудиторії. Це стало однією 

з причин популяризації проповідництва І. Галятовського, і збірник «Ключь 

разумhнія» було перевидано двічі у 1663 і 1665 рр., із певними змінами у змісті. 

 Отримавши схвальні відгуки  про свою працю, І. Галятовський видає додаток 

до збірника «Казаня приданыи» (1660 р.), у якому вміщено чотирнадцять казань на 

дні православних святих: великомученика Георгія, архієрея Миколая, верховних 

апостолів Петра і Павла, пророка Іллю, Іоанна Хрестителя, архістратига Михаїла, 

святих Антонія і Феодосія Печерських. У передмові І. Галятовський зазначає, що 

додає нові проповіді, «жgбr тrм(ú) ст҃rм(ú) в(ú) дg(н) их(ú) чg(ст) и 

похвалu казан# повhдаючи w(т)дававно» (Каз. Прид., Передм.). Очевидно, 

гомілет відчував потребу в додаткових казаннях, зумовлену браком нових текстів 

на дні православних святих, тому, дотримуючись стилю «Ключа», видає ще один 

збірник святкових проповідей. 

Формально та ідейно витриманими у такому дусі є святкові проповіді 

А. Радивиловського, проте безпосереднє наслідування ним творчості 
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І. Галятовського викликає сумніви, оскільки сам А. Радивиловський уже в 1656 р. 

був відомим проповідником [96, с. 4]. Гомілетична спадщина А. Радивиловського 

охоплює два стародруковані збірники, надруковані без дозволу Московської 

церковної цензури. «Огородок Марії Богородиці» (1676 р.) – староукраїнський 

збірник проповідей на свята, починаючи з дня Воскресіння Христового, до якого 

увійшли тексти з двох рукописних томів. Окрім семи останніх, які суттєво 

відрізняються за різними параметрами, усі проповіді присвячено святковим дням. 

Композиційно проповіді відповідають принципам, визначеним у «Науці» 

І. Галятовського, тобто мають тему і складаються з трьох частин. 

Другий збірник А. Радивиловського – «Вінець Христов» (1688 р.) – містить 

проповіді слова Божого на неділі року. У цьому збірнику всі казання мають 

гомогенну структуру і змістове наповнення. На позначення проповіді 

А. Радивиловський послуговується терміном «слово» і визначає свою аудиторію як 

«посполитrй людú». Окрім використання наукових джерел з метою інформаційно 

збагатити свої тексти, А. Радивиловський прагне наблизити їх до слухача. Так, в 

казаннях цього автора легко знайти фольклорні елементи, що раніше вважалося 

неприпустимим для гомілії і церковної літератури загалом. У зв’язку з цим 

визначають «народність» – особливу рису мовотворчості книжника, яка полягає в 

зміні регістру спілкування, що допомагає малоосвіченому реципієнту краще 

засвоїти знання. Поєднання схоластичної і народної течій у проповідництві 

А. Радивиловського пояснюється як мета і спосіб її досягнення. У цьому автор ішов 

за західноєвропейською тенденцією, оскільки був ознайомлений із латинськими і 

польськими джерелами. Проте не варто вважати проповідь А. Радивиловського 

копією західноєвропейської: незважаючи на те, що «Вінець Христов» наповнений 

«прикладами» (чудесами і видіннями) з популярного польського збірника 

«Гостинець» і подібний за своїм ідейним спрямуванням до текстів Меффрета, 

староукраїнська гомілетика поєднала давню традицію і тогочасні новації. Для 

прикладу, структура святкового казання І. Галятовського й А. Радивиловського 

відрізнялася від відповідних польських текстів: у казанні П. Скарги перша частина 
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– догматично-полемічна, а друга – практично-моральна; у Т. Млодзяновського – 

друга частина наближається до гомілії для простого люду [96, с. 33]. 

У староукраїнській книжності, як правило, визначають два способи нарації: 

перший з них передбачає компілятивну роботу, тобто компонування готових 

зразків текстів згідно з традиційними вимогами. Над функціонуванням набору ідей 

тут також тяжіє авторитет попередньої традиції. На противагу цьому, другий тип 

текстотворення передбачає більш авторське опрацювання залучуваних джерел, 

вигадливе оформлення ідей, спосіб пояснення складного через просте, звертання 

до світових здобутків без обмеження богословським спадком. Цей другий тип 

найповніше розвинувся в казаннях І. Галятовського й А. Радивиловського, однак 

не виявився домінантним для інших їхніх сучасників. 

Чернігівський архієпископ Л. Баранович є автором двох збірників святкових 

проповідей. У 1666 р. з’являється «Мgчú дuховнrй» – збірник слів і повчань на 

неділі року, а також на рухомі свята, починаючи від Великодня до Великої суботи. 

У передмові проповідник звертається до царя Олексія Михайловича і просить його 

про покровительство; у передмові до читача автор пропонує свій «Мgчú 

дuховнrй» «»«на заmиmgнїg вú брани житї# сgгw», а в післямові автор висловлює 

своє побажання: «да uбо в(ú) тgбh читатgлю и вú мнh в(ú) сgмú 

потрuдившgмúс# дhлh, вú вhки Бг ҃ú прgбuдg(т), uсgрдно 

жgлаю» (Бар., с. 465 зв.). Кожну проповідь Л. Барановича можна поділити на три 

частини: зачин, основна частина, заключна частина. Наприкінці вступу 

проповідник звертається до Бога з проханням про допомогу йому у виголошенні 

проповіді і слухачам у сприйманні. Перехід між основною та висновковою 

частинами мало помітний, хоча остання, як правило, починається звертанням до 

слухача і завершується молитвою. Мова проповідей – церковнослов’янська, з 

незначною часткою українських елементів. Кожна проповідь починається цитатою 

зі Святого Письма, яка скорочено повторюється перед основною частиною. 

У 1674 р. виходить другий збірник Л. Барановича – «Трuбr словgс 

проповhднrх», в який уміщено проповіді на свята і дні святих. Серед них – слова 
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на Київського митрополита Олексія, Казанського архієпископа Гурія, святого 

Володимира, Андрія Первозваного, князів Бориса і Гліба та ін., побудовані за тією 

схемою, що і проповіді з «Меча духовного». Другу частину становить «Прилогú 

лишgннrх(ú) словg(с) на разлїчнr# жg нuждr пwлgзнrхú», до якого входять 

слова різного змісту (на покаяння, шлюб, постриг та ін.) і обсягу. 

У своїх поглядах на церковну проповідь до Л. Барановича були близькими 

І. Гізель, для якого проповідницька діяльність була більше як обов’язок, тому, 

маючи можливість, він не прагнув друкувати свої проповіді, а також В. Ясинський, 

гомілетична спадщина якого становить рукописний збірник 1690-х років, який за 

своїми рисами є ближчим до наступного періоду. 

Роль барокових проповідників оцінена у науковій літературі по-різному. 

Наприклад, М. Костомаров критикував Л. Барановича за поверховість і 

надуманість використовуваних ним порівнянь, витійство, пишномовність, які 

переважали над зв’язністю думок і багатством уяви; «такі проповіді в свій час 

могли подобатися хіба що книжникам, які ганялися за словами і виразами, але, 

напевно, не могли бути зрозумілими народу» [82, с. 381]. М. Марковський 

узагальнює проповідь другої половини XVII ст., вважаючи, що вона перебувала в 

«хащах схоластики», даремно покинувши традицію, що розквітла в учительних 

Євангеліях [96, с. 94]. Крім цього, казання А. Радивиловського вважають 

псевдонародними, оскільки автор не визначав рис, що відділяли український народ 

від польського [96, с. 61], а казання І. Галятовського – непатріотичними, оскільки 

він, на відміну від Л. Барановича, «ніколи не відрізнявся твердою поставою 

відносно вимог Москви» [10, с. XXXVII]. Проте не викликає сумніву те, що 

проповіді І. Галятовського та А. Радивиловського відіграли значну роль у розвитку 

староукраїнської літературної мови, а отже, і національної культури загалом. 

Серед рукописних святкових проповідей А. Радивиловського, які не ввійшли 

до стародруку, є дві орації: «Слово на посвяту Іннокентія Гізеля в архімандрити 

Печерського монастиря», текст якої подав М. Марковський, а також втрачена 

орація Петру І [96, с. 73]. Орація є різновидом святкової проповіді, яка передбачає 
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привітання слухача з певного урочистого приводу. Імовірно, що, коли І. Гізель 

отримав сан архімандрита у 1656 р., А. Радивиловський мав авторитет успішного 

проповідника і тому був запрошений виголосити церемоніальну промову. Орацію 

написано староукраїнською літературною мовою, а цитати з Євангелія та Учителів 

Церкви подано церковнослов’янською. Структурно орація не має чітких частин, 

починається і закінчується звертанням до нового архімандрита. Проповідник 

згадує попереднього архімандрита, Йосифа Тризну, і наголошує на 

відповідальності, яку тепер має І. Гізель на цій посаді. Привертає увагу несподіване 

порівняння архімандрита Печерського монастиря І. Гізеля і римського полководця 

Сципіона Африканського. Орація будується навколо образу хреста, за допомогою 

звичного для А. Радивиловського прийому діалогізації оповіді. 

Частина святкових проповідей, датованих XVII ст., походить із рукописів, які 

зберігалися при Київській духовній академії. Це тексти переважно без авторства, 

точної дати і місця створення, вміщені в збірники, неоднорідні за змістом. Одним 

із них є скорописний збірник першої четверті XVII ст. (Рук.), до якого входять 

переважно виписки з праць Отців Церкви, але серед них також є оригінальні тексти, 

такі, як чотири староукраїнськомовні й одна польськомовна орація, написані 

учнями Київської братської школи (1618) і колегії (1638) з нагоди привітання 

ректора, архімандрита й архієпископа з Різдвом і Воскресінням Христовим. Одна 

зі святкових проповідей, датована 1618 роком, більша за обсягом і містить 

звертання до керівництва школи і до братії. Примітно, що заключна частина у всіх 

п’ятьох ораціях відрізняється від пізніших казань, для яких характерна коротка 

молитва, наприклад, «дай намú Хg҃ Бж҃g нш҃ú, голосú той почuти, Аминь» (Гал.). 

Тим самим роком датована і четверта, коротша, польськомовна промова на Різдво, 

в якій чітко не виділено структурних частин, але за побудовою і 

використовуваними прийомами вона близька до інших барокових казань. 

Рукописний збірник першої половини XVII ст.  (Зб. 1) складається зі слів 

Святих Отців і проповідей, оригінальність яких не встановлено. Однак за своєю 

структурою вони є унікальними: після назви казання є його зміст – «Роздhленїе 
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речи», після якого – коротка цитата зі Святого Письма (як епіграф до проповіді), 

далі – «фигqра», тобто коротка історія, яка є ключем до прочитання ідеї казання, 

подібно до того, що у Галятовського називається «темою». Переосмислення і 

співвіднесення її з актуальною подією, на яку складено гомілію, формує очікування 

реципієнта від нинішнього тексту. Наприклад, у «Казанні на ст҃ого Стефана 

преподобномученика», представлено таку «фігуру» зі Старого Завіту: Невинный 

wнú ізраg(л)чикú Нава(т) кгды незбожномu цр҃u Ахавq, котрuю w(т) 

про(д)ков(в) своихú мh(л) винницu, нg хотh(л) з нgй qстuпити оскаржоный 

в(ú) стродливо(м) жарu проклятого злостр(с ҃)тї# бgзбожной Єлизавgли, за 

мандато(м) црк(в҃)ны(м) камgнїє(м) бы(л) побитrй (Зб. 1, с. 20). Далі мовець 

порівнює святого Стефана з Наватом, як оновлення образу: новый якїйсь ізраgлита 

Стgфанú мовлю м(ч ҃)никú. 

Збірник казань XVII ст. (Каз.), початок і кінець якого втрачено, містить дві 

проповіді на Воскресіння, написані різними писарями, і двадцять шість однотипних 

уривків з апокрифів і праць Отців Церкви. Обидва казання мають схожу структуру: 

цитата із Святого Письма, велика за обсягом основна частина й невелика заключна 

частини. Основний текст написаний напівуставом, але обидві проповіді – різного 

авторства. Додаткові записи зроблені напівуставом і скорописом, 

староукраїнською і польською мовами. Серед них – переважно усунення тексту за 

допомогою дужок, заміна слів через надрядкові записи, покрайні (маргінальні) 

текстові примітки та позначки, що свідчить про активне користування книжкою.  

Серед перекладних є збірник слів на господні й богородичні свята й пам’яті 

святих (Зб. 3), написаний церковнослов’янською мовою, в якому окремі тексти 

мають специфічний жанр – слово-похвала. Покрайніх записів досить мало; більша 

їх кількість – вказівка на джерело, яке цитується/переповідається у тексті. Також 

трапляються глосування: тhм(ú) жg братїєg, еєгда хоmg(м) мл(с҃)тыню творити 

нg зри(м) на трuшgнїg (на берегах: расточgнїg) имhнї#, но зри(м) на сúбранїg 

правды…... нg зри тmимаго (на берегах: расточимаго) богатgства (Зб. 3, с. 203). У 

першому випадку народнорозмовний елемент замінено на церковнослов’янський. 
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Перша заміна тягне за собою другу з метою збереження однотипності. В іншій 

проповіді натрапляємо на перефразування, спричинене бажанням дохідливіше 

пояснити: "кожg сво# твор#mg свhтлы, цвhтны(м) шаромú всюдh 

qкрашаgмú  – "коже иконописци по стgна(м) или на досках цвhтны(м) 

шаро(м) свhтлы вúwбражаюmg образы (Зб. 3, с. 224 зв.). 

«Книга трет## казан# розные» (Трет.) – скорописний збірник, який, 

очевидно, становив частину зібрання з трьох або більше книжок. У ньому казання 

поділено на декілька розділів: про покуту, воєнні, погребальні, і казання на 

молитвах. За дослідженням С. Голубєва, цей збірник є перекладом з відомого 

польського проповідника Петра Скарги, з певними змінами і підлаштуваннями до 

православного слухача [33, с. 97]. Однак, як відомо, тогочасне перекладацтво було 

не стільки точним й однозначним, скільки вільним і креативним. Писарі-

перекладачі почувалися повноцінними співавторами, які не лише змінювали 

мовний код, але й додавали багато суб’єктивного. 

Ще один перекладний збірник – це «Поученїя разныя» (Зб. 2). Він містить 

проповіді на недільні свята всього року, є перекладом з грецької 1407 року. Такий 

самий, але повніший за обсягом збірник зберігся з XVI ст. [33, с. 97]. Очевидно, що 

велика кількість перекладів і списків свідчить про майстерність проповідей і 

популярність збірника. Розглянемо уривок однієї з проповідей, який свідчить про 

метафоричність і образність збірника: «Пост(а)ра(и)мос# (ж) и мr братїg 

мл҃твою и постом… бhсо(в)ски(х) покqшgнїй w(т)бhгнuти» (Зб. 2, с. 142 зв.). 

Молитву і піст далі названо двома крилами, які рятують людину. Так, людина 

своїми крилами може дорівнятися до янгола своєю безгріховністю і 

благочестивістю. 

Серед іншомовних гомілетичних збірників, створених на українських землях, 

назвемо польськомовний збірник «Kazania» на свята Богородиці XVII ст., рукопис 

польською, латинською і староукраїнською мовами «Memoriale volume ex variis 

authoribus pro necessitate conscionali…» і посібник для складання проповідей 
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«Libellus variorum annotationum» церковнослов’янською, польською і латинською 

мовами. 

 

2.5.2. Староукраїнське воєнне казання 

Староукраїнське воєнне казання представлено відносно невеликою кількістю 

зразків, більшість яких збереглася в рукописах. Найвідомішими серед них є п’ять 

слів «часу войнr», що входять до рукописного збірника «Вhнgцú Христовú» 

(1676–1683) А. Радививловського. Казання написані під час московсько-турецької 

війни 1676–1681 рр., коли Османська імперія намагалася завоювати землі 

Правобережної України. Вважається, що «Слово пgрвоg часu войнr побuжаючgg 

воиновú християнскихú до споткан# с# сú тuрками і татарами» було виголошено 

влітку 1677 р. перед українсько-московським військом, яке вирушало під Чигирин 

[187, с. 534]. Жодне казання до війська не було надрукованим, імовірно, через 

кількісну обмеженість і тематичну окремішність – усі проповіді «Вінця» є 

гомогенними за будовою текстами, виголошуваними на недільних службах. 

Воєнні казання А. Радивиловського починаються біблійною цитатою, 

подібною до «теми», однак їхня композиція є не такою чіткою, як у святкових 

проповідях. Адресатом казань є як «православнrй слuхачú», так і «прgзацноg 

христианскоg воинство», яким автор наприкінці проповіді пропонує молитву за 

отчизну, яку вони мають промовляти до Бога перед боєм. А. Радивиловський не 

конкретизує ворога, називаючи його лише «поганином» або «бhсuрманскои 

вhрr», який «qн"вú тgбh чgсти, Бж҃g нш ҃ú правдивrй, коли такú много 

христианú в(ú) зgмли нш҃gи Рwссїйстgй вrгuбивú»»» (В. Рук., c. 1543). Окрім 

цитат із Псалтиря, послань апостолів і Старого Завіту, проповіді рясніють 

прикладами з історичних джерел, які оповідають про воєнні дії, полководців, Божу 

волю в розв’язанні збройних протистоянь, а також афоризмами Цицерона, Еразма 

Роттердамського та інших про вітчизну. 

У рукописному і стародрукованому «Огородку» є одне воєнне казання – 

«Слово побuжаючggtttєєєєєttl до мл҃твы и постu, часu военного нgбgзпgчgнства», написане, 
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за дослідженням М. Марковського, до 1671 р. (Марк., с. 7). На відміну від 

попередніх проповідей, відомостей про виголошення цієї немає. Побудова тексту, 

так само, як і в інших несвяткових казаннях «Огородка», відрізняється від казань 

на неділі, свята і дні святих. У «Слові» А. Радивиловський звертається до 

«православного слuхача», а ворожою стороною тут постає абстрагований «мgчú 

пога(н)скїй» (О., с. 1077). Проповідник закликає до молитви і посту, а також 

пояснює вірянам, що війна – це покарання за гріхи. Загалом казання будується 

навколо образу меча, сповнене риторичних фігур і експресивних конструкцій. 

Безперечно, староукраїнські проповідники були ознайомлені з писемним 

спадком П. Скарги, в якого серед інших соціально-політичних казань є написані з 

приводу воєнних перемог польського війська під командуванням короля 

Сигізмунда ІІІ Вази над мултянами (1600 р.), шведами (1605 р.) і 

московитами (1611 р.). Дослідники виокремлюють подібні тексти у групу 

тріумфальних казань, які, на відміну від традиційних святкових, виголошувалися 

за межами церкви, якщо точніше, у міських замках [234, c. 211]. Однак це ніяк не 

означає секуляризації казань: поруч із війною мирською, П. Скарга наголошує і на 

війні релігійній, адже так само необхідною була оборона католицької віри від 

поганської та єретичних, з погляду католицизму, конфесій: лютеранства, 

кальвінізму, православ’я. Тріумфальні казання починаються темою із псалмів та 

слів пророків і складаються з трьох частин: екзордіуму, нарації, конклюзії. 

Близьким до староукраїнських воєнних казань за інтенційністю є вірш 

«Pobudka wychodzącemu wojsku pod Ołykę pro 1 Maii anno 1649» С. Твардовського, 

який було виголошено перед воїнами, що збиралися в похід проти козаків. Автор 

уславлює шляхетський народ і говорить про те, що він разом із воїнами. Ці слова 

не могли не знайти відгуку серед слухачів, оскільки сам автор нерідко брав участь 

у воєнних діях. Досвід перебування в такій соціальній ролі дозволяв мовцеві 

розуміти комунікативні потреби його аудиторії, а тому ймовірно припустити, що 

дискурсивні практики, до яких вдавався С. Твардовський, були дієвими. Подібно 

до воєнних казань, аналізований твір має центральну комунікативну стратегію 
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заклику, спонукання, але, на відміну від них, вірш С. Твардовського спрямований 

до «рицарів-шляхтичів». Мовець репрезентує себе як виходця з того самого 

шляхетського стану, що і його слухачі, обговорює причини соціально-політичного 

становища Речі Посполитої і закликає захищати добро вітчизни і власну безпеку. 

На противагу цьому, воєнні казання спрямовані до «християнського воїнства», для 

якого захист батьківщини – богоподібний подвиг, зважаючи на те, що вони 

обороняють свою землю від агресора, який, до того ж, є іновірцем. 

 

2.5.3. Староукраїнське погребальне казання 

Погребальні проповіді зародилися в Речі Посполитій на межі ХVI і ХVIІ ст. 

У них простежується антитетична фігуральність, поєднання християнських 

поховальних звичаїв і фольклорного обряду голосіння. Наприклад, в останній 

частині «Kazaniа na pogrzebie Krolewey Polskiey Anny» (1596) П. Скарги зроблено 

акцент на оплакуванні всього польського народу померлої королеви.  За вимогами 

похоронної проповіді, характер і вчинки померлої людини мають становити 

центральну тему тексту. Для того, щоб оповідати про чесноти і здобутки, 

проповідник має добре знати померлого. Зазвичай проповідник був учнем, другом, 

колегою або наступником померлої людини. Так, Ф. Бірковський, чиє ім’я стало 

відомим саме завдяки погребальним казанням, створив проповідь на смерть 

П. Скарги. У цьому творі постає образ Петра Златоуста, на кшталт святого Іоана 

Златоуста, тобто королівський проповідник уподібнений до візантійського 

святителя своїм красномовством [178, с. 132]. 

Однією з перших стародрукованих проповідей ХVIІ ст. є «Казаньє на 

чест(ъ)ны(й) погрgбъ... Леонтія Карповича» (1620) М. Смотрицького. Текст 

починається цитатами зі Святого Письма, до яких автор звертається далі в казанні. 

У передмові М. Смотрицький звертається до митрополита Й. Борецького, що є 

етикетною вимогою, а також пояснює свою ситуацію, що йому доводиться вперше 

звертатися до слухачів, перебуваючи на посаді архімандрита. Саме казання 

поділено на п’ять тематичних частин, у яких проповідник подає свої міркування 
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про різні «шляхи» життя і смерті, досить узагальнено говорить про благочестиве 

життя Л. Карповича і просить Бога, щоб той прийняв душу померлого до Царства 

Небесного. Підпорядкування проповіді цитатам-темам, фабульна послідовність і 

числовий поділ понять дають підстави вважати казання переходовим у розвитку 

проповідництва. 

Традицію написання проповіді з приводу смерті свого попередника 

продовжує З. Копистенський, який створює «Казаньє на чест(ъ)ном погрhбh 

Єліссgа Плgтgнgцкого» (1624) та «Омілію, албо Казаньg на роковuю пам#ть отца 

Єліссgа Плgтgнgцкогw» (1625). Казання на роковини складається з двох частин: 

«пgрваа часть бuдgтú w томú, ижú qмgрлrхú поминати, за нихú мл ҃твr и 

офhрr приносити …... Втораа часть ... то естú, рочнuю пам#ть 

w(т)правовати» (Коп., с. 5). У проповіді на річну пам’ять свідчень про померлого 

майже немає; увага автора тут більше зосереджується на повчанні слухачів, як 

відзначати роковини. Характерною рисою цього тексту є глосування; зазвичай на 

берегах коротко окреслюється зміст тексту на аркуші: «qмgрлому добрg чин#чїи 

собh добрg чини(т)» (Коп., с. 24), «пgрgсторога живымú» (Коп., с. 25). 

Казання виголошувалися також на смерть світських людей, які були 

відомими і мали особливі заслуги перед державою. Так, католицький священик 

Я. Ґаватович створює «Kazanie na pogrzebenie szlachetney Paniey J. MP. Elżbiety 

Ważyńskiey», надруковане 1629 р. у Львові, а ректор Києво-Могилянської колегії, 

І. Оксенович-Старушич виголошує «Слово погрgбовоg надú тhломú Иліи 

Св"тополка» (1640), шанованого військовика Речі Посполитої і впливового 

православного шляхтича. Проповідник наголошує на героїзмі і патріотизмі князя, 

рисах, притаманних і його пращурам, визначає етимологію його прізвища, 

порівнює загиблого воїна з біблійним Давидом. Разом з тим, до тексту вводяться 

мікросюжети з античної літератури, згадуються висловлення Олександра 

Македонського, Сенеки, Плутарха, Прокопія Кесарійського. У дусі похоронних 

проповідей, текст сповнений риторичних фігур, які викликають журливий настрій 

у слухачів. 
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У рукописі А. Радивиловського збереглися три погребальні казання: на 

роковини Петра Могили (1657), на смерть Варнави Лебедевича, ігумена 

Межигірського (1663), і на смерть Климентія Старушича, ігумена Видубицького 

(1664). У «Слові на погреб Варнави Лебедевича» проповідник називає померлого 

золотим перснем правої руки церкви, коштовною оздобою, яку втратив монастир. 

Привертає увагу приклад язичницького звичаю створення певних символічних 

зображень на каблучках: «старожытнrи рысовали дgлфина, кuра, qжа, м(с ҃)ць, 

обра(з) дgвицы и звhздu» (Марк., с. 23), які, на думку проповідника, можна 

також застосувати до персня В. Лебедевича, оскільки ці символи відповідають 

позитивним характеристикам померлого. А. Радивиловський також згадує про 

покійних С. Косова і П. Могилу і висловлює своє переконання, що вони всі досягли 

царства небесного через своє побожне земне життя. У фінальній частині казання 

проповідник звертається від імені усієї братії до померлого з таким проханням: 

«заставл#йс# мл҃итвами своими за сію ст ҃uю обітgль» (Марк., с. 30), щоб вони 

могли наслідувати його побожне життя. 

«Слово на погреб превелебного отця Климентія Старушича» за структурно-

стилістичними особливостями близьке до розглянутого казання. Центральним тут 

є образ зірки, яка сяє на небі; з нею порівнюється ігумен, який випромінював світло 

православної віри, тому на завершення казання проповідник закликає: «поднgсhмо 

рuцh кu нgбu а рgчhмú: Пом#ни его Ги҃ вú цр(с҃)твии своgм(ú) нб(с҃)ном(ú), 

аминь» (Марк., с. 36). Прикметним для барокової риторики є те, що проповідник 

демонструє свою вченість, наводячи у погребальному казанні приклад про 

вельможу, в якого на гербі був напис «Omnia», але його жартома переправили на 

«Somnia». Відштовхуючись від цієї історії, А. Радивиловський розмірковує про те, 

що всі матеріальні речі в житті є ефемерними і неважливими, як сон. 

У межах гомілетичного трактату «Наука» І. Галятовський зауважує на 

вимогах до складання казання на похорон. Після цього гомілет подає зразки 

погребальних казань, які священики можуть застосувати у своїй практиці. Саме 

тому проповіді І. Галятовського мають вигляд шаблонів, тобто не прив’язані до 
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ситуації, а є узагальненими текстами, поділеними за гендерними, віковими і 

статусними характеристиками людини, на смерть якої виголошується казання. Тут 

є безперечна спільність із рукописними похоронними проповідями зі збірника 

«Книга трет## казан# розные» (Трет.): «Казанg при погрgбgню вhчного чл҃ка», 

«Казанg при погрgбgню чл҃вка хрgстиа(н)ского», «Казанg при погрgбgню пана 

вgликого» та ін. Одна погребальна проповідь наявна в збірнику «Меч духовний» 

Л. Барановича, однак вона також має узагальнювальний характер і є радше зразком 

проповіді на смерть людини, оскільки події виголошення Л. Барановичем цього 

«Слова» не відомо. 

У підсумку відзначимо, що казання XVII ст. не є однорідними і свідчать про 

динаміку жанру. Для них властиво збереження зв’язку з традицію, але водночас і 

відкритість до інновацій. Найбільшу групу становлять святкові казання, що 

створювалися для церковних богослужінь на неділі року, Господські і Богородичні 

свята, а також дні святих. Ці проповіді поєднують епідейктичний і дидактичний 

елемент, спрямовані на інформування і повчання пастви. До окремої підгрупи 

належать орації, урочисті проповіді, виголошувані з приводу святкової події. 

Виникнення воєнних казань пов’язане з вимогами часу, нестабільністю соціально-

політичної ситуації, осторонь якої не могли залишатися і церковнослужителі. 

Проповідник виступав перед воїнами, які мали йти в похід, а тому перед ним стояло 

непросте завдання – підняти їхній бойовий дух, готовність обороняти батьківщину 

і православну віру. Похоронне проповідництво розвивається у XVII ст. разом з 

іншими жанрами фунеральної літератури і за своїми параметрами становить 

найбільш гомогенну групу. Як бачимо, староукраїнські казання XVII ст. у своїй 

більшості тяжіють до барокової естетики, демонструють тогочасну культуру 

живого слова і відбивають суспільно-політичні процеси, які відбувалися на 

українських землях Речі Посполитої. 
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2.6.  Дифузність проповідницького та агіографічного дискурсів ХVІІ ст. 

 

Агіографічна проза XVII ст., так само, як ораторсько-проповідницька, 

ґрунтується на досвіді і здобутках попередніх періодів. Житія становлять ледь не 

найбільш містку частину християнської літератури, а тому їхні жанри, схеми 

побудови тексту, мотиви і прийоми зображення широко варіюються. Так, із 

києворуських часів відомими є різні жанри агіографічної літератури: проложні 

житія – короткі тексти, що походять з візантійських синаксарів; четьї мінеї – 

розширені житія, поєднувані в збірнику за календарним принципом; 

торжественники і соборники – збірники похвальних слів святим і повчальних 

житій; патерики (отечники) – збірники, укладувані за тематичним і географічним 

принципами.  

На початку XVII ст. у рукописних списках і в стародруках поширюються 

житійні тексти католицького походження, найпопулярнішим серед яких є «Żywoty 

świętych» (1579 р.) єзуїта П. Скарги. Крім цього, в освічених колах православних 

побутують латинськомовні «Acta Sanctorum» болландистів, рідше – «Житія 

святих» Симеона Метафраста і «Великі Четьї Мінеї» митрополита Макарія. 

Міжконфесійне протистояння загострюється в могилянський період і визначає 

нову хвилю творення стратегічно важливих текстів, спрямованих на виховання 

поваги православного люду до рідної церкви. З таких міркувань українські 

книжники ставили перед собою завдання ідентифікації текстової бази, яка б 

становила фундамент ортодоксальної віри, однак прагнення систематизації 

житійно-повістевої літератури гальмувалося попередньою необхідністю 

канонізації нових святих і непридатністю прологів для широкого користування. 

Наміри створення агіографічного корпусу простежуються у власноручних 

записах  П. Могили, зроблених у 1628–1632 роках. Архімандрит фіксує оповіді про 

чудесні події, які відбувалися у Києво-Печерській лаврі, і чудеса за її межами, 

пов’язані з православними святинями, однак П. Могила не береться впорядкувати 

агіографічний збірник. Натомість у 1635 році в колі київських книжників 
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з’являється польськомовна редакція Печерського патерика – «Paterikon» С. Косова. 

Автор використовує форму проложного житія, але звільняє її від середньовічної 

топіки, додає нові житія і вилучає фантастичний матеріал, що мало б забезпечить 

правдоподібність історій. Тексти у збірнику утворюють єдність завдяки передмові 

і коментарям. Для цього твору, як і для усієї барокової агіографії, характерно те, 

що «сюжети ґрунтуються на образах конкретних осіб, а не на оцінках їхніх дій і 

вчинків» [65, с. 227]. 

Взагалі житіє святого має на меті не переказати біографію людини, а подати 

опис її життя в ракурсі здобуття святості, тому важливим є не перебіг життєвих 

подій подвижника, а динаміка його спасіння. До того ж, для барокової агіографії 

важливою є не стільки повчальність сюжету, скільки осягнення духовної 

індивідуальності персонажів. Це увиразнюється через змішування у XVII ст. 

способів опису мученицького життя святого. Традиційно в східній агіографії 

застосовувалася зворотна перспектива нарації: святий оглядає свій шлях до 

спасіння, тоді як для західної традиції характерною була хронологічно правильна 

оповідь. За спостереженням В. Живова, існувала співвіднесеність житійної 

літератури та іконографії святих: сюжетність західних ікон і статичність 

візантійських (Св.), натомість барокова агіографія поєднує зазначені традиції. 

Окрім розширення матеріалу, який служив зразком для творення текстів, 

через західноєвропейські джерела, барокова агіографія розвивалася в системі 

інших жанрів церковного письменства. Помітний поступ ораторсько-

проповідницького мистецтва впродовж XVII ст. був чи не найінтенсивнішим в 

усьому релігійному дискурсі. Вплив барокового казання на житійну літературу на 

структурному рівні заприявлений у «Патерику, або Отечнику Печерському» (1661). 

Незважаючи на традиційне використання церковнослов’янської мови і змістову 

визначеність цього збірника (частини, які створили Нестор, Полікарп і Симон), 

агіографічні тексти мають оновлену композицію. За аналогією до так званого 

«латино-польського» казання, кожне житіє в цьому збірнику починається темою, 
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тобто зазначенням тези, на основі якої будується текст. Так само, як і проповідь 

«нового типу», житіє складається з трьох частин: вступної, оповідної і висновкової. 

Агіографічній літературі властиві стандартні мотиви: народження від 

благочестивих батьків, байдужість до дитячих ігор, молитва мученика перед 

смертю і видіння Христа або Царства Небесного, яке відкривається подвижнику під 

час його страждань. Ці стандартні мотиви зумовлені не лише орієнтацією одних 

творів на інші, але й христоцентричністю самого феномену мучеництва: мученик 

повторює перемогу Христа над смертю й отримує спасіння у небесному житті (Св.).  

Такий агіографічний жанр, як похвала святому, поєднує характеристики 

житія і проповіді. У ньому виділяється досить чітка композиційна структура (вступ, 

основна частина і післямова) і тематична схема основної частини (походження 

святого, народження і виховання, діяння і чудеса, праведна смерть, порівняння з 

іншими подвижниками). 

К. Рапп указує на дві співіснуючі традиції творення агіографічного 

тексту [244, с. 116]. Перша з них, «текст, що зникає», стосується тих житій, що 

тяжіють до «невидимих» текстів, головною метою яких є не стільки створення 

образу святості через вшанування суб’єкта свого наратива, скільки сам повчальний 

елемент, фіксація присутності святого, його непідвладність часу. Друга традиція, 

«текст як повідомлення», виявляється в залежності тексту від його авторської 

репрезентації в певній літературній формі. У цьому разі й автор, й аудиторія є 

активними, а форма тексту є так само важливою, як і зміст, оскільки текст є 

втіленням і носієм повідомлення. Життя святого, його страждання і вчинки 

вшановуються через текстотворення мовця і сприйняття реципієнта. 

З погляду дифузійності агіографії XVII ст. варто згадати про маловідомий 

текст митрополита Йосифа – «Relacya o zamordowaniu … Ozca Jozafata 

Kuncewicza» (1624), в якому оповідається про обставини мученицької гибелі 

полоцького архиєпископа. Подібно до мартиріїв, оповідань про страждання і 

загибель християн, цей текст присвячений померлій насильницькою смертю 

людині. Написана за зразком passio sancti, «Історія вбивства» греко-католицького 
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священика, є передовсім полемічно-публіцистичним твором, який поєднує риси 

декількох жанрів. По-перше, на відміну від агіографії, особа, про яку йдеться, не є 

канонізованою. По-друге, «Relacya» не стільки спонукає слухача до наслідування 

способу життя загиблого Й. Кунцевича, скільки спрямована на розголошення 

прецеденту вбивства греко-католицького священослужителя, яке скоїли 

православні, а також обстоювання правильності свого віросповідання. По-третє, 

твір має на меті вшанування пам’яті архієпископа, з яким автор перебував у 

близьких стосунках, а тому біографічний складник твору є фактуальним, а не 

типізованим. Отже, за названими ознаками твір близький до житій, але більше до 

погребальних казань, де автором тексту зазвичай є близький знайомий померлої 

людини, який сприймає її як собі рівну, а не як образ святості. 

Чотиритомна праця святителя Д. Туптала «Книги житій святих» (1689, 1694, 

1700, 1705) за своїм жанром подібна до середньовічних Четьїх Міней, місячних 

читань на дні пам’яті святих. Джерела, якими користувався автор, охоплюють 

слов’янські і латинські житійні збірники, проте Д. Туптало замовчує залучення 

західних джерел, на що існують зрозумілі причини. Увібравши всі житійні 

оповідання Патерика, «Книги житій» засвідчують тяглість агіографічної традиції. 

Тексти, що входять до збірника, поділяються на три типи: житіє, страждання і 

пам’ять. Власне житія – це великі за обсягом твори, що переповідають біографію 

святого. Для страждань центральною подією є мученицька загибель героя. 

Пам’ять – найкоротший за обсягом текст, який містить лаконічну інформацію про 

святого. Варто зауважити, що в «Книгах житій» є випадки відхилення від 

основного жанру: це тексти повчального характеру, які визначено, як «слово», 

«синаксар» або «сказання». Творче опрацювання матеріалу означало розширення 

або скорочення оригіналу, зміну форми первісного тексту: автор «похвальну 

промову замінював історичним оповіданням, форму діалогу – 

оповіддю» [67, с. 400]. Із цього випливає, що житія свт. Димитрія втратили 

«класичні» жанрові ознаки й утворюють синтетичний жанр, специфічний для доби 

бароко, так само, як казання. 
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Особливу групу серед агіографічної прози становлять богородичні 

оповідання. У 1665 р. виходить збірник І. Галятовського «Небо новоє», який 

охоплює 445 оповідань про чуда Пресвятої Богородиці, об’єднаних у 24 тематичні 

групи. Тексти збірника мають легендарні й апокрифічні сюжети, але водночас 

тяжіють до документалізації, тобто точної вказівки на час, місце, учасників подій. 

Прагнення до фактуальності викладу пов’язано з наміром подальшого 

використання матеріалу збірника в інших текстах, передовсім проповідях. Про це 

також свідчить включення частини цих текстів у «Казаня приданыи» (1660 р.). 

І. Галятовський подає лаконічний виклад дев’яноста шести  чуд, зафіксованих 

різними авторами в різний час, і зазначає, що цей матеріал стане в пригоді 

«казнодhw(м) дл# прuдшо(г)[о] и латвh(й)шо(г)[о] зна(й)дgн# матgрїи, 

на празни(к) Бг҃ородичg(н)» (Каз. Прид., с. 134). 

Подібне спрямування мали збірники «Скарбниця потребная» (1676 р.) 

І. Галятовського, присвячений чудотворній іконі Богородиці Єлецької, і «Руно 

орошенноє» (1677 р.) Д. Туптала, в якому йдеться про чуда Іллінсько-

Чернігівського образу Богородиці. Для опису чуда характерна така схема: власне 

чудо, бесіда про нього з похвалою Богородиці, моральне повчання; двовірш, прилог 

і приклад(и) подібного чуда в інших монастирях. Зазначені богородичні збірники 

віддзеркалюють роль Богоматері в українській релігійній культурі XVII ст. і 

спрямовані на доведення цінності й божественності ікон, а отже, зв’язку храмів, в 

яких вони є, з Богом. 

Узагальнюючи сказане, зазначимо, що житійні і проповідницькі тексти дають 

змогу реконструювати характер духовності, соціальні параметри релігійного 

життя, конфесійно-культурні уявлення суспільства. Незважаючи на 

консервативність агіографічного жанру, у XVII ст., частково під впливом 

домінантного жанру казання, житійні збірники набувають нових рис. В оновлених 

житіях автор подає власну інтерпретацію попереднього досвіду, розширюючи коло 

використовуваних джерел, відмовляючись від середньовічної топіки і 

встановлюючи композиційну норму. На додаток до спільних структурно-
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тематичних рис житія і казання, вони мають співвідношення часткового і цілого: 

житійний текст становив основу для проповіді на день святого, а також фрагменти 

текстів про страждання мучеників і богородичні чуда використовувалися як 

приклади в проповідницькому жанрі. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2. 

 

Староукраїнська проповідь XVII ст. продовжує тяглість проповідництва, яке 

відоме на теренах українських земель києворуськими перекладними збірниками 

візантійського походження, а також оригінальними творами. З XVI ст. помітне 

розширення аудиторії декларується в «проповіді для люду» – Учительних 

Євангеліях, однак розквіт проповідництва припадає на період XVIІ ст., коли 

Православна Церква зміцнює свої позиції з метою протистояння єресям. Поряд із 

функціонуванням традиційного проповідництва, зосередженого на утвердженні 

високих істин християнства, спостерігається зміна дискурсивної парадигми. 

Переорієнтація української інтелігенції Речі Посполитої на західноєвропейський 

інформаційно-культурний простір зумовлює появу нових дискурсивних практик, 

тобто сукупності правил когнітивної і комунікативної поведінки, не 

усвідомлюваних мовцями. «Нова» проповідь передбачає розширення 

інтенційності: крім пояснення постулатів віровчення, вона спрямована на 

збагачення знань прихожан у релігійній та інших сферах, розвиток їхнього 

мислення і формування світогляду. «Новий» тип казання не відкидає греко-

слов’янських здобутків, але водночас враховує європейський досвід і розвивається 

тенденційно з польським проповідництвом. Приклади з античних джерел, цитати з 

праць ренесансних книжників і фольклорні оповідання допомагають 

проповідникові «повабити до слухання» і виховати в пастви відчуття 

«причетності» до Православної Церкви. Мовне оформлення, продумана 

композиція і риторичні прийоми забезпечують ефективність сприймання 

проповіді. Поява погребального казання як розширення спектру фунеральних 
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творів свідчить про утвердження барокового принципу «memento mori», а воєнного 

казання – є реакцією на соціально-політичні події, тобто демонструє актуальність, 

суспільну значущість проповідництва. Отже, казання XVII ст. вербалізують 

особливості світосприйняття в ранньомодерній Україні і відбивають розвиток 

староукраїнської літературної мови. 

Основні результати розділу викладено в публікаціях [123; 118; 124; 121].  
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РОЗДІЛ 3 

КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ 

СТАРОУКРАЇНСЬКОГО ПРОПОВІДНИЦЬКОГО ДИСКУРСУ XVII СТ. 
 

 

3.1. Актуалізаційна природа дейксису в староукраїнському 

проповідницькому дискурсі XVII ст. 

 

До актуалізаційних параметрів проповідницького дискурсу зараховуємо 

дейксис, який показує референційну співвіднесеність мовця, висловлення і 

реципієнта. Індексальність у проповіді відбиває смислотвірні процеси, пов’язані з 

прагненням казнодії витлумачити догмати християнського віровчення. Дейктики є 

егоцентричними елементами, що вказують на такі дискурсивні особливості, як час 

і місце, а також на учасників комунікативної ситуації. У зв’язку з цим прийнято 

виділяти темпоральний, просторовий і персональний дейксис. Зауважимо, що в 

роботі аналізується насамперед первинний дейксис, оскільки він фіксує позицію 

мовця в комунікативній ситуації. 

 

3.1.1. Темпоральний дейксис 

У дисертації визначаємо темпоральний (часовий) дейксис як актуалізаційну 

характеристику проповідницького дискурсу, яка виражається за допомогою 

часових показників ситуації мовлення. 

У староукраїнських казаннях XVII ст., передусім призначених на свята, 

проповідник використовує теперішній історичний час, у зв’язку з чим реципієнт 

почуває себе свідком оповідуваних подій (так звана eye-witness perspective). За 

допомогою історичного презенса мовець візуалізує дії, описувані у висловленні: Хс҃ 

... вз#вши п#ть хлhбwвú w(т) (оу)ч ҃никwвú, бл҃гословл#gтú оныg, ломитú, 

(оу)ч҃никwвú своихú и народú многú кормитú (В., с. 160 зв.). Дієслова 

теперішнього часу унаочнюють дії і підкреслюють процесуальність. Дієприслівник 
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минулого часу вз#вши служить для визначення порядку дій, коли одна з них 

передувала іншим.  

Необхідно також зауважити, що використання дейктиків на позначення 

теперішнього часу зумовлено прагненням проповідника забезпечити 

персвазійність висловлення. Як зазначає С. Єрмоленко, «теперішній історичний 

час може застосовуватися в оповіді про події, свідком яких мовець не був і навіть 

не міг бути, отримавши відомості про них «із інших рук» [51, с. 159]. 

Окрім дієслів теперішнього часу, актуалізація темпоральної вказівки 

уможливлюється використанням у проповідницькому дискурсі прислівників часу і 

займенників з іменниками. У такий спосіб минуле співвідноситься з дискурсивною 

ситуацією: Если wны(х) людgй которїи на w(н) ча(с) жg нg та(к) вgликим(и) 

грhхами своими маgста(т) Бж҃їй uражати, "кw мы тgпgрú uражаg(м), 

мgчg(м) грози(л). чого (ж) с# мы сподhвати маg(м) (О., с. 1077). Завдяки 

вказівкам на w(н) ча(с) і тgпgрú виникає аналогія між подіями з минулого і 

сучасності мовця. 

Часові дейктики, які вказують на послідовність подій, забезпечують 

лінійність оповіді (як потомú у попередньому прикладі). Відповідно, дейктики, що 

вказують на раптовість, несподіваність, можуть переривати наратив: Тогдr Аввh 

Вgнgдиктu з(ú) вgлики(м) смuтко(м) она# мамка wзнаймила, которrй 

рuкою зараз(ú) ей просфорu далú (Коп., с. 26). Елемент зараз(ú) підкреслює 

одномоментність і завершеність дії, що пришвидшує плин оповіді й привертає 

увагу слухача саме до цієї дії. Такий прийом сприяє подоланню монотонності 

проподі і пожвавлює інтерес аудиторії. 

М. Бондарко, досліджуючи старонімецькі проповіді, визначає їхньою 

особливістю «фіктивне усне мовлення», у якому дейксис навмисно подано як 

ситуативно актуалізований [14]. Це виявляється в найбільшій кількості вказівок на 

теперішній час в евіденційних висловленнях, а саме в обох випадках: прямій 

засвідченості (мовлю), що є природним, і переповідності (мовитú, рgчgтú), що ми 

розуміємо як транспозицію презенса в контекст минулого часу. Проповідницьким 
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текстам властива конкретизація джерела взятих відомостей, але вони в більшості 

випадків не фіксують експліцитної оцінки мовцем наведеної інформації. Саме 

достовірність джерела і передбачається у використанні теперішнього історичного 

часу. Крім того, актуалізація подій і станів із минулого свідчить про їхню 

важливість і застосовуваність до контексту, сучасного для мовця – поточний стан 

речей цілком співвідноситься з тим, що фактично є на момент мовлення минулим.  

Специфіка релігійного дискурсу полягає в тому, що події і явища, які 

згадуються в проповідях і житіях святих, відомі із сакральних текстів, а тому вони 

існують поза часом і простором, а також є істинними. На користь цього свідчить 

використання теперішнього часу у висловленнях, що позначають відношення 

«мовець – Абсолют», а також пропуск дієслова бrти, у результаті чого 

темпоральні характеристики дієслова мінімалізуються, і з дієслова вони 

переносяться на інші елементи висловлення: «Г(с҃)дь просвhmgнїg моg и 

сп(с҃)итgль мой (Кн. Жит., т. 1, с. 314 зв.). Відсутність формального плану 

вираження усе ж таки не заперечує віднесеності наведеного висловлення до 

теперішнього часу, однак ще раз доводить твердження, що «індексальність 

презенса є суттєво іншою, ніж в претерита чи футурума, і ця відмінність перебуває 

саме у площині знакової репрезентації» [51, с. 158]. 

Дієслово бrти функціонує для позначення теперішнього часу, коли воно не 

просто визначає темпоральну ознаку, а вказує на опозицію стану за нею: В началh 

бh слово, а слово было u Бг ҃а, а wноє слово нg голоgє было, алg самы(м) Бг҃о(м) 

еєсть (Каз., с. 2 зв.). Канонічну євангельську цитату мовець видозмінює саме за 

рахунок часового компонента, а також розширює із тричастинного висловлення до 

чотиричастинного. Дві останні частини власне і утворюють темпоральну опозицію. 

Дейктики было і еєсть посилюють протиставлення «ніщо» (голоgє) і «все» (самú 

Бг҃ú), а тому остання частина висловлення заперечує не лише ознаку, але й часову 

віднесеність.  

Різнорідні темпоральні дейктики з’являються у висловленнях, що містять 

зіставлення і протиставлення. Переповідувані фрагменти інших текстів 



121 

 

функціонують у ролі еталона, з яким мовець співвідносить актуальну ситуацію, 

виявляючи схожість або відмінність: ... всgсилною своgю Бз҃кою рuкою нарw(д) 

мнwгú накормилú; такú и тgпgрú тоgю ж(ú) всgсилною своgю рuкою Бз҃кою, 

всhхú uбогихú и оутраплgны(х) людg(й) накормити можgтú (В., с. 160). 

Дейктики утворюють пару за темпоральною ознакою, але не зберігають 

антитетичної симетрії через появу модального значення потенційності у другому 

дейктику. Показовим є те, що частина висловлення з дієсловом минулого часу, що 

позначає інструмент дії (всgсилною своgю Бз҃кою рuкою), майже повністю 

повторена у висловленні з теперішнім часом дієслова. 

Казнодія аналізує події та осіб у текстах Святого Письма із проекцією на його 

сучасність. Такий прийом наближує обговорювані тексти до аудиторії 

проповідника, а також допомагає осягнути певне явище: Дв҃дú гuсл#ми своими 

граючи на нихú, w(т)ган#лú злого дuха w(т) Саuла Крол#, ... та(к) и мr 

кр(с҃)том(ú) ст҃rмú жgґнаючис# w(т)ган#gмо w(т) сgбg злrх(ú) 

дuховú (Гал., с. 240). У цьому випадку дієслово w(т)ган#ти, форми якого 

відрізняються в часі й особі, є засобом зіставлення осіб (Дв҃дú і мr) і їхніх дій 

(гuсл#ми граючи на нихú і кр(с҃)том(ú) жgґнаючис#). Інакше кажучи, 

темпоральний і персональний дейксис уможливлює застосування риторичної 

фігури порівняння, яка стимулює інтерес слухача і має емоційний вплив на нього. 

За нашими спостереженнями, теперішній історичний час підкреслює 

процесуальність і не вживається на позначення одномоментних дій, тому мовець 

використовує минулий час, коли говорить про раптову зміну стану: На той ча(с) 

лицg Моvсgwво w(т) лица Бж҃ого так(ú) стало "сно, жg бо#лис# Іи҃лт#нg до 

Мwvсg# пристuпити (Гал., с. 143 зв). Миттєвість дії (стало) у першій частині 

висловлення протиставляється тривалості дії (бо#лис# пристuпити) у другій. На 

окрему увагу тут заслуговує дейктик такú, що вказує на значний ступінь вияву 

ознаки. 
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Егоцентричність висловлення є ще більш помітною через спеціалізовані 

темпоральні дейктики. Вказівка на час у висловленні Родис# в(ú) лhта вgликагw 

Кwнстантіна, на кончинh царствованї# егw (Кн. Жит. 2, с. 326) є об’єктивною і 

тому зрозумілою для будь-кого, тоді як розуміння  днgсь і вчgра залежить від 

знання моменту мовлення, який є точкою відліку часових координат.  

У наративному режимі темпоральний дейктик забезпечує зв’язок між 

мовленням і дискурсивною ситуацією: Возвgличgна естú дш҃а мо# днgсь пачg 

всhхú днїй моихú (О., с. 340). Так, указівник днgсь засвідчує часову відповідність 

між висловленням і його змістом. Зауважимо, що дейктики естú і днgсь не є 

плеонастичними, тому що дієслово теперішнього часу не співвідноситься строго з 

моментом мовлення. Наведена цитата є темою проповіді, тому її дейктичність на 

початку казання свідчить про документалізацію подій минулого – день смерті 

Пресвятої Богородиці. Натомість, коли казнодія вводить зазначену цитату до 

екзордіуму, то прив’язує її до комунікативної ситуації – свята Успіння Пресвятої 

Богородиці. Додаючи до церковнослов’янскої цитати коментар «прїйдgтú до васú 

подобныхú qжити словú» (О., с. 340), мовець актуалізує її, установлює 

відповідність між поточним моментом мовлення з наративним режимом.  

Під час текстотворення мовець орієнтується на комунікативну ситуацію, в 

якій точка відліку часу буде спільною для нього і для аудиторії, тобто 

темпоральний дейктик має значення одночасності для обох учасників спілкування: 

Ст ҃о сgго дн# прgсла(в)ноgє и вgсgлоєg, такú далgко прgвышаєg(т) всh иныgє 

пра(з)ніки и ст҃а розныєg» (Каз., с. 1 зв.). Використання темпорального дейктика 

сgго дн# свідчить про те, що мовець і реципієнт перебувають в одному часі й 

просторі проповідницького дискурсу. Слухач розуміє, що свято Воскресіння 

Христового відбувається кожного року, але сьогодні свято є унікальним, оскільки 

стосується його особисто. 

Серед темпоральних дейктиків невизначеного часу найчастіше 

використовується нgґдысь, який може водночас стосуватися минулого й 

майбутнього. Невизначений темпоральний дейксис, з одного боку, свідчить про 
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неможливість мовця точно встановити часові межі події, про яку він оповідає. 

Передусім тут ідеться про апокрифічні тексти, які не мають чіткого датування. З 

іншого боку, невизначеність вказівки на майбутнє цілком логічна, оскільки мовець 

може тільки робити припущення про здійснення певної події в майбутньому. 

Вочевидь, невизначеність вказівки на час має місце в тих висловленнях, де 

темпоральна точність не потрібна для достатнього розуміння повідомлення мовця. 

Точна вказівка на час відбиває прагнення адресанта подавати верифіковану 

інформацію в персвазійній формі. Це особливо помітно в проповідях, присвячених 

святим і мученикам, агіографічних текстах і погребальних казаннях, оскільки вони 

спрямовані на вшанування певних осіб через їхні діяння. Так, у казаннях на смерть 

або роковини проповідник зосереджував увагу на подробицях життя і визначних 

позитивних рисах померлої людини, часом навіть гіперболізуючи їх. Наприклад, у 

«Слові на погреб Климентія Старушича» казнодія характеризує аскетичне життя 

ігумена Видубицького монастиря: то чинилú нgспанїgмú, постомú [бо в(ú) 

срgдu и в п#токú ни hдалú ни пї#лú] (Марк., с. 34). Парентетична конструкція, 

що містить часові дейктики (в(ú) срgдu и в п#токú), забезпечує ефект 

увиразнення й емоційного впливу. У дужках мовець уточнює, що тут ідеться не про 

обов’язкові православні чотири пости, а про постування впродовж усього року, а 

саме у два дні тижня: середу і п’ятницю. 

Аналогічно до попереднього прикладу, у висловленні нg тrлко в(ú) рокú, 

алg поки жити бuдg(м) (Коп., с. 48) часовий дейксис у поєднанні з емфатичною 

синтаксичною конструкцією акцентує на тривалості дії. Мовець підкреслює 

чесноти архімандрита Є. Плетенецького, значення яких не применшується з часом. 

Темпоральний дейксис у проповідницькому дискурсі застосовується для 

утвердження віри православних у силу і владу Бога. Наприклад, у висловленні Хс҃ 

и чвgрт(ь) годинr нg бави(л)с# в(ú)стuпuючи до нб ҃а, до которого прg(з) 

многw тrс#чg(й) лhт(ú) чл҃вкú тgпg(р) ити мuсh(л) (Гал., с. 144 зв.) часові 

показники (чвgрт(ь) годинr і многw тrс#чg(й) лhт(ú)) є контрастними, а 
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отже, служать для протиставлення: чверть години так само не може порівнятися з 

тисячами років, як Ісус зі звичайною людиною. 

У молитві, яка заприявлена у фінальній частині релігійної комунікації, а саме 

в проповідницькому й агіографічному дискурсах, обов’язковим компонентом є 

темпоральний дейктик, тобто формульне нынg и присно и вú вhки вhкwмú, що 

вказує на безперервність і вічність Божої слави. Важливо зазначити, що за умови 

скорочення молитви, як правило, залишається дейктик нескінченності 

продовження буття в часі: абысмо вhчнg выславовати могли. Аминь (О., с. 250), 

емu жg слава вú вhки, аминь (Кн. Жит. 2., с. 144 зв.). 

Теперішній час представлений у проповідницькому дискурсі невідривно від 

минулого і майбутнього, оскільки актуальна ситуація може бути усвідомлена лише 

через її темпоральні зв’язки. У погребальних казаннях увага наголошується на 

відмінності між минулим (життям людини) і теперішнім (її смертю): Жgсмо 

далшgи з(ú) нами живои притомности егw, дл# далшgгw дuховногw нашgго 

пожиткu, годнrми нg стали, жалuймо и плачмо (Смотр., с. 26 зв). Використання 

перфектної форми жgсмо нg стали свідчить про зв’язок минулих дій і їхнього 

результату на момент мовлення. Згідно з вимогами етикету, проповідник закликає 

до скорботи. 

 

3.1.2. Просторовий дейксис 

Просторовий (спаціальний) дейксис є актуалізаційним параметром 

локалізаційних характеристик дискурсу. За допомогою просторових дейктиків 

мовець фіксує подію в комунікативному просторі або за його межами.  

Згідно з християнськими уявленнями, земля є тимчасовим місцем перебування 

людини, де вона має готуватися до небесного життя, тому спаціальний дейксис на 

позначення простору людського життя пов’язується із негативним ставленням 

мовця до змісту висловлення. Відзначимо, що це суперечить усвідомленню людини 

наближених предметів і локацій як таких, які вона ототожнює із собою, а 

віддалених – як інших, чужих, внаслідок чого формується протиставлення: 
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близьке=позитивне//далеке=негативне. Порівняймо фрагменти, що містять 

дейксис наближеності/віддаленості: прагнu ... з(ú) Х(с ҃)омú Бг҃омú бrти, 

нhжли тuт(ú) на сgмú марномú свhтh жити (Смотр., с. 24); в(ú) сgмú мірh 

ижg вg(с) в sлh лgжит(ú); нб҃снаго возлюби зgмнаго жg 

вознgнавиди (Бар., с. 200 зв.); чgкаютú тgбg там жg на н҃бh аг҃гли и 

архаг҃гли (Смотр., с. 23 зв.); niebieską naprzód, a potem na tę doczesną (Sk., Kaz. 2). 

Земний світ постає як марний, злий, ненависний; натомість небесний світ є 

бажаним, що є традиційним для релігійного дискурсу загалом і для проповідництва 

та агіографії зокрема: то всg минаючgg, а то там нигдr не 

uтаваючgg (Жит., с. 36). Очевидно, вказівка на просторове розташування 

підключала жестикуляцію оратора, що пожвавлювало комунікацію і прив’язувало 

мовлення до реальної локалізації. 

Характерною ознакою проповідницького дискурсу є те, що казнодія постійно 

підкреслює, що Бог існує повсюди, а тому й на землі: Бг҃ú нш҃ú на нб ҃си и на зgмли,… 

... Бг҃ú навhки живg(т), нhґдr нg мhлú поча(т)кu, и конца нg бuдgт(ú) 

мhти (Гал., с. 229). Часо-просторові характеристики, які забезпечуються 

протиставними дейктиками місця на нб҃си і на зgмли, що перебувають у 

вертикальній площині, а також дейктиками поча(т)кu і конца, що перебувають у 

горизонтальній площині. До них долучається дейктична пара, виражена 

прислівниками, які утворюють смислову опозицію, – навhки і нhґдr, а також 

часова тріада «минуле-теперішнє-майбутнє», нg мhлú, живg(т) і нg бuдgт(ú) 

мhти. У такий спосіб створюється ефект часової і просторової нескінченності, а 

отже, стверджується всеохопність влади Бога. 

Аналогічне уподібнення «цього світу» і «того світу» заприявлено вже в 

казаннях першої половини XVII ст.: Б҃гú тоgє вамú нагороди(т) и тu(т) на 

зg(м)номь мg(ш)каню. И тамú в царствh своєg(м) нб(с҃)ном (Каз., с. 11). 

Дейктичні засоби, що мають протиставне значення в мові (тu(т), на зg(м)номь 
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мg(ш)каню – тамú, в царствh нб(с҃)ном), в аналізованій комунікативній 

ситуації стосуються однієї дії, а тому утворюють єдність. 

В окремих випадках людський світ перебуває в контрастивних відношеннях 

не з божественним світом, а з диявольським: Полїтика свhта сgго ножа заживати 

qчитú до хлhба, а політика дїаволска# "кw вижu нgзбожномu Св#тополкu 

ножа заживати кажg(т) и на ст ҃го Глhба роднаго брата своgго (О., с. 273). 

Дейктичний елемент політика дїаволска# вказує на інший, нечестивий світ, що 

може замінювати праведне життя на землі для людей, які стають на гріховний 

шлях. Об’єктний дейктик ножú використовується з антитетичним значенням: у 

першій частині висловлення він позначає кухонний інструмент, а в другій – 

знаряддя вбивства.  

Зауважимо, що віддаленість предметів чи осіб у просторі не завжди означає 

їх протиставлення. Передусім це стосується прикладів, транспонованих з інших 

джерел у староукраїнську проповідь: w(т)повhсть Гgоргїй ст ҃rй: азú ... 

сталgмú тuтú прgдú вами, "кw Кvпарисú в(ú) том(ú) краю, в(ú) 

котором(ú) кuпины сuть (О., с. 51). Такі випадки пов’язані з наративним 

режимом мовлення, а тому відбивають вторинний дейксис.  

Для досягнення впливу на реципієнтів проповідник вдається до творення 

ситуаційної просторової координати: мовитú единú uчитgль цр ҃ковнrй: Обrйти 

могu Гд҃и Нб҃о и зgмлю, мwрg и сuшu, и нhгдg нg знахожu тgбg, хиба на 

Кр(с҃)тh, тамо wпочиваgєши (О., с. 472). У цьому контексті спаціальні дейктики 

(Нб҃о і зgмлю, мwрg і сuшu) утворюють смислову цілісність (нhгдg), яка 

протиставляється іншому дейктику – на Кр(с҃)тh.  

На окрему увагу заслуговує функціонування просторового дейксису як 

способу оформлення чужих слів. Подаючи пряму цитату, проповідник 

використовує дейктик, що вказує на наближеність особи/предмету: Тuтú ст҃ый 

вgлико-мч҃ник(ú) мовитú (Каз. Прид., с. 6 зв.). Дейктик тuтú не означає 

фізичного місця розташування, але вказує на відношення висловлення до 
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попереднього контексту і належності до того самого часового виміру, у якому 

перебуває мовець, що посилюється приєднанням тuтú до безпосередньо часового 

дейктика мовитú. 

У погребальних казаннях XVII ст. в окремих випадках мовець указує на свою 

локалізацію, передбачаючи, що слухач перебуває з ним в одному просторі: 

Звrклrм(ú) поважнrмú и ст҃rмú цр҃ковнrмú пор#дкомú на мhст(ú)цg 

сgg…є... а з(ú) мhст(ú)ца сgгw до Мл(с ҃)ти вашgи, блгочgстивrи хрїстїанg, 

пgрвuю мою дuховнuю бgсhдu мhти хотhти (Смотр., с. 5). М. Смотрицький 

починає казання з того, що він тепер перебуває на іншому місці, точніше, на посаді 

архімандрита Святодухівського монастиря. Далі проповідник метафорично 

окреслює напрямок своєї діяльності, яка починається у Вільно. Початокú 

дuховнrмú з(ú) православнrми бgсhдамú моимú в(ú) сgмú мhстh 

Вилнh (Смотр., с. 5 зв.). Вочевидь, ця посада була дуже важливою для 

проповідника, він мав зарекомендувати себе, тому так наголошує на новому чині. 

Проповідник визначає шлях очищення як відмову від усього негативного: 

Клопоты свhцки(и) выки(н)тg з ср(д ҃)ца своgго wныgє wкинuвши w(т) сgбg 

wпрhсноки старозаконнrg жалю и фрасuнкu (Каз., с. 9 зв.). Тут засвідчено не 

статику, а динаміку в просторі, що позначається дієслівними формами зі значенням 

«рух від мовця», а також іменника з прийменником, які становлять дейксис 

напрямку віддалення. 

У проповідницькому дискурсі заприявлена контамінація дейктичних значень 

темпоральності і локалізованості. Дейктик тuтú у протиставленні з дейктиком в 

wстатнїй д҃нь активізує значення темпоральної ознаки: В wстатнїй д҃нь людg 

qбогїи богатrх(ú) ... нg бuдu(т) сg та(к) бо#ти, "ко тuтú 

бо#лис# (Гал., с. 181). У цьому випадку тuтú вказує не стільки на часо-просторові 

особливості моменту мовлення, скільки на земний світ загалом.  

У погребальних казаннях дейксис близького розташування трапляється у 

висловленнях, що відбивають негативне ставлення до дійсності. Це зумовлено тим, 

що ситуація, в якій перебуває мовець, диктує його комунікативну поведінку: 
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Тuт(ú) тgпgрú намú gстú жаль и плачú (Смотр., с. 6). Як уже було зазначено, 

дейктик тuтú позначає не лише наближений до мовця простір, але також і вказує 

на часові межі, близькі до моменту мовлення. Коли ж тuтú і тgпgрú функціонують 

в одному висловленні, просторовий дейктик об’єднує суб’єкт і об’єкт висловлення, 

а часовий – роз’єднує: «тут» стосується місця, де перебувала за життя померла 

людина і де зараз перебуває колективний мовець; «тепер» вказує на те, що дійсність 

відрізняється від минулого. 

 

3.1.3. Персональний дейксис 

Персональний (особовий) дейксис є актуалізаційним параметром 

проповідницького дискурсу, що визначає взаємодію учасників комунікації. 

Використання займенників першої особи однини та множини є обмеженим 

явищем для староукраїнської проповіді XVII ст. З метою вказівки на першу особу 

вживається дієслово, що об’єднує значення часу, особи і дії: жgбrсмо пgвни были 

w(т)мhнности дgкрgтu твоgго (О., с. 1082). У цьому випадку протиставними 

дейктиками є структура «сполучник+дієслово» і присвійний займенник. 

Відповідно, висловлення із дейктиком «я» або «ми» сприймаються як 

плеонастичні, а тому в таких випадках слід говорити про переакцентуацію з 

предиката на суб’єкт: Сто#хu при кр(с ҃)тh Іс҃овh м҃ти егw и сgстра матgрg егw, 

а то дл# тогw, жgбrсмо и мr до кр(с҃)та Іс҃ова приходили и 

шановали (Гал., с. 236). У цьому випадку дейктик мr  підсилений видільною 

часткою и, що увиразнює зіставлення суб’єктів дії у минулому (м ҃ти егw и сgстра 

матgрg) і гіпотетичних суб’єктів дії в майбутньому (мr). 

Персональний дейктик, що вказує на мовця (перша особа однини), 

функціонує в проповіді з метою вказівки на самого мовця і у прямих цитатах, для 

вказівки на іншу особу. Дейксис першої особи регулярно експлікується у вступній 

частині проповіді, точніше кажучи, у пропозиції (за визначенням І. Галятовського), 

де мовець заявляє про свої наміри: покажu тоg в(ú) мовh своgй (Каз. Прид., с. 34). 
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У нарації дейксис першої особи є більш гнучким, хоча найчастіше зустрічається, 

коли проповідник уводить уявний діалог зі слухачем і відповідає на його питання. 

Ширше представлений дейксис першої особи однини в погребальних 

текстах. На відміну від святкових проповідей, які могли бути виголошені фактично 

будь-яким священиком, у будь-якому місці та в будь-який рік, казання на смерть 

або роковини призначені для конкретної події. У проповідях на церковні свята 

комунікативна поведінка мовця ґрунтується на соціальній ролі – проповідник, тоді 

як у погребальних проповідях він є, перш за все, близькою людиною померлого чи 

належить до вищої ієрархії церковного стану: На мgнg нgдостойного ... до 

г(с҃)дина моgгw и w(т)ца (Смотр., с. 8 зв.–9). 

Казнодія встановлює зв’язок між Святим Письмом й актуальним дискурсом 

через зіставну вказівку на двох проповідників Слова Божого: пророка Старого 

Завіту й себе. Подібність дій (інтерпретація двоякого народження Сина Божого й 

інтерпретація поняття слави Діви Марії) уможливлює зіставлення в межах 

особового дейксису: Что на wнú часú ст ҃омu пр(о ҃)ркu Ісаїи забавл#ючомuс# 

коло пон#т# дво#когw рж(с҃)тва Сн҃а Бж҃gгw способu пришло мовити, тоg мнh 

тgпgрú хот#чgмuс# троха забавити wколо пон#т# вgликои славы 

прgбл(с҃)вgннои Дв҃ы Мр҃іи (О., с. 340). Отже, в аналізованому висловленні 

проповідник фактично визначає свою роль у дискурсі, указуючи на себе як на 

одного з посередників між Господом і людьми, покликаного нести сакральне 

знання й відкривати його для вірян. 

До Бога мовець звертається не від свого імені, а від імені усіх вірян, тому в 

такому типі комунікації функціонують дейктики мr (адресант) і тr (адресат): 

Тобh абовhмú самомu w насú промrслú, тобh ... єединомu пgчалован(ь)g. А 

мr тgбg …... славити и хвалити бuдgмо (Смотр., 28). Інверсоване висловлення 

робить акцент на адресаті, який локалізується за іншою просторово-часовою 

координатою у проповідницькому дискурсі. Дейктик мr вказує на соціальну групу 

вірян, об’єднаних спільним віросповіданням; на противагу цьому дейктик однини 

тr вказує на те, що Бог єдиний, обраний.  
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У «Казанні на Успіння Пресвятої Богородиці» мовець звертається до 

Богородиці, вказуючи на її значення для вірян через Ісуса Христа: тgбg, дл# нgго, 

люб#тú, и его, в(ú) тобh, слав#ть (Карп., с. 49 зв.). Відзначимо, що саме 

персональні дейктики утворюють ритмізовану структуру, що цілком відповідає 

бароковій естетиці співвідношення зовнішнього та внутрішнього світів, і в 

проповідницькому дискурсі формують висловлення: ти-він-вони, він-ти-вони. 

Переміщення вказівки на особу надає висловленню динамічності, проте 

темпоральні дейктики презенса вказують на позачасовість, постійність, 

статичність. 

Для вказівки на адресата, якому призначена проповідь, заприявлені два 

можливі дейктики, що граматично відповідають другій особі однини чи множини. 

Паралельно із православнrи христїанg і ласкамú вашимú використовуються 

читgльникu ласкавrй і слrшатgлю возлюблgнrй. Вочевидь, коли мовець має на 

меті згуртувати аудиторію, він звертається до неї в множині, натомість звертання в 

однині підкреслює те, що проповідник комунікує з кожним її представником 

окремо. 

На відміну від полеміки, адресат казнодії переважно не є його опонентом. А 

оскільки обидва учасники дискурсу є одновірцями, то проповідник має на меті 

своїм звертанням вказати на їхню «спільність», здобути прихильність 

реципієнта: Єесли жú сgй животú нашú еє(ст) брань, война, то мы на сgм свhтh 

повинны смw жити яко воинwвg (О., с. 49). Персональні дейктики, що 

відповідають першій особі множини, проповідник використовує, аби перетворити 

процес пояснення догм віри на інтерактивну діяльність. 

У воєнних казаннях проповідник також використовує 

контактовстановлювальну тактику, прагнучи викликати емоційний стан єдності, 

причетності кожного слухача до Православної Церкви: Гд҃ь Бг҃ú поможg(т) намú 

противu нgпрї#тgлgй нашихú (В. Рук., с. 1583). Адресату казання – прgзацноg 

хр(с҃)тїанскоg воинство – протиставляється wкрuтнrй и страшнrй нgпрї#тgль, 
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оскільки він є «іншим» за конфесійною ознакою, а також прагне «w(т)чизнu нашu 

милuю спuстошити»» (О. Рук., с. 1534). 

У погребальних казаннях адресати розділяються на дві категорії: реальна 

аудиторія, що складається із присутніх на події людей, та ірреальний реципієнт, 

тобто померла людина. Так, за допомогою відповідних дейктиків, а також 

синтаксичної структури зі сполучником протиставлення, ці особи розводяться: Вr 

во(з)люблgн(ú)нrи, дрuговg и братї# мои естg, а то Панú мой и wтgцú: Вr 

спо(л)слuхачg мои и спо(л)uчнgвg, а то всhхú насú наставникú и 

uчитgль (Смотр., с. 7–7 зв.). Як бачимо, інтеракція осіб здійснюється за допомогою 

дейктиків «я-ви-він», однак ця модель не є сталою; наприклад, «я» і «ви» можуть 

об’єднуватися в «ми» (Поминаgмú его з(ú) побожности и 

mgдробливости (О. Рук., Т. 2, с. 866)), а «він» переходить у «ти», коли колективний 

мовець звертається до померлого (Тrлко прwси(м) пригл#дис# з(ú) "кімú т# 

жалgмú поминаgмú (О. Рук., Т. 2, с. 870)). 

Спільною ознакою для всіх типів проповіді, а також агіографії є те, що в 

завершальній частині дискурсу актуалізується третій адресат – Бог, до якого 

мовець звертається з молитвою.  

У межах особового дейксису варто звернути увагу на особливу групу –

соціальний дейксис, який позначає соціальних статус осіб, залучених у 

проповідницький дискурс. Як правило, проповідник звертається до визначних осіб 

з пошаною, щоб підкреслити їхній соціальний статус або важливу роль: такú 

вrсокихú и такú wказалrхú цнотú мuжú (Смотр., с. 26 зв.), тgпла# 

прg(д)статgлница, бл҃гопрї#тна# помощница (Карп., с. 48). 

Наприкінці збірника «Ключ розуміння» (Львівське видання 1665 р.) 

І. Галятовський подає вимоги і поради до складання погребального казання, де він 

визначає соціальні гоноративи, які казнодія має вживати: Тuтú вhдати трgба 

титuлr, которrи на погрgбh повинgнú еси "комu чл ҃вкови давати. 
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Сm ҃gнникови и законникови титuлú налgжитú вgлgбнrй в(ú) Бз ҃h w(т҃)цú и 

м(ч҃)кú, игuмgнови и протопопh налgжитú прgвgлgбнrй, ... (Гал., с. 972). 

У процесі порівняння староукраїнських погребальних казань першої і другої 

половини XVII ст. відзначимо, що приписів, указаних у теорії І. Галятовського, 

дотримуються лише проповідники другої половини століття. Наприклад, 

М. Смотрицький називає архімандрита Л. Карповича «вgлgбнr(й), и юж(ú) н ҃нh 

блажgн(н)rй г(д)динg мой и w(т)чg» (Смотр., с. 7 зв.), архімандрита 

Є. Плетенецького З. Копистенський номінує так: ««бл҃жgнномu w(т)цu нашgмu 

архімандритu»» (Коп., с. 29). Натомість вслід за вимогами І. Галятовського, 

А. Радивиловський звертається до архімандрита П. Могили так: «вrсоцg 

прgвgлgбнrй w(т)чg архімандрито» (Марк., с. 25). 

Відповідно до книжної традиції цього часу, проповідник мав бути скромним 

і, навіть, вдаватися до «самоприниження», вивищуючи цим осіб, яким 

присвячувалися казання. І. Галятовський так пояснює етикетну функцію 

авторизації в казанні: Еbkордіuмú можgшú часомú написати 

понижаючи сgбg, приписuючи собh нgдосконалость, слабость, 

нguмhgтно(ст) (Гал. Наука, с. 514 зв.). Цього дотримується більшість 

проповідників XVII ст., називаючи себе рабú Бж҃їй, на(и)низшїй подножокú, 

нgдостойнrй, хоча Л. Баранович після передмови до збірника «Труби словес 

проповідних» документує свій титул так: Лазарú Барановичú архїgп(с ҃)кпú 

Чgрнhговскїй Новгоро(д)скїй и про(ч ҃)  (Бар., Передмова). 

Необхідно зазначити, що індексальність проповідницького дискурсу є 

багатовимірною і вибудовується на основі опозицій. Комплексне протиставлення в 

тексті відбувається за допомогою дейктиків на позначення часу, простору та осіб: 

Тgпgрú на свhтh знайдuют(ú)с# люди uбогїи, слuги и нgволники; а в(ú) нб ҃h 

бuдuтú всh богатrми, панами и цар#ми (Гал., с. 156). У наведеному 

висловленні антитетичні пари на свhтh – в(ú) нб҃h, знайдuют(ú)с# – бuдuтú, 

люди uбогїи, слuги и нgволники – богатrми, панами и цар#ми демонструють 
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різні площини дейксису, що характеризує проповідницький дискурс як складний і 

багатовимірний феномен. 

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що темпоральний дейксис представлений 

у проповідницькому дискурсі XVII ст. зв’язком теперішнього і майбутнього часу, 

що відображає християнське уявлення про небесне життя як продовження земного. 

Події з минулого актуалізуються у всіх типах проповіді як досвід через 

використання теперішнього історичного часу. Особливістю погребальних казань є 

опозиція минулого (земне життя звеличуваної особи) і сьогодення (смерть і віра у 

небесне життя цієї особи). На відміну від цього, агіографічний дискурс фіксує 

темпоральну спрямованість у минуле (праведне життя святого і його загибель), яке 

має послужити реципієнту прикладом для наслідування. 

Услід за християнським вченням, ідеологія вірян, вербалізована в 

теологічному дискурсі, базується на кореляції понять «цей світ» – «той світ», що 

особливо увиразнюється у погребальних казаннях, коли душа померлої людини 

перебуває в іншому вимірі – «небесному житті». Просторовий дейксис у святкових 

казаннях, а також житіях святих, об’єднує мовця й адресата в одній спаціальній 

площині – «земний світ», а у воєнних казаннях їх локалізація уточнюється – 

wтчизна мила", война.  

Особовий дейксис реалізується в проповідницькому дискурсі залежно від 

структурної частини казання. В інтродукції мовець відокремлюється від аудиторії, 

створюючи з нею діалог, у нарації проповідник і паства об’єднані для інтеракції, у 

фінальній частині активізується третій член комунікації, Бог, оскільки його роль 

регламентована релігійним дискурсом. У всіх типах проповіді на позначення 

адресанта й адресата функціонує спільний дейктик «ми», проте в агіографічних 

текстах він прихований, але в окремих випадках виявляється у завершальній 

частині. У воєнних казаннях увага зосереджена на адресаті, який винесений у назву 

– Слово до воиновú – і протиставляється іншому колективному суб’єкту – ворогу. 

У казаннях на погреб і житіях центральною персоною є померла людина або 

святий, а тому проповідник і аудиторія представлені на другому плані. 
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3.2. Оптативність як репрезентант ірреальної бажальності у 

староукраїнському проповідницькому дискурсі XVII ст. 

 

У староукраїнському проповідницькому дискурсі XVII ст. оптативність 

відображає бажання мовця через казання транслювати сакральні смисли, 

зафіксовані у Святому Письмі, з метою збереження і розширення релігійної 

спільності. До головних елементів проповіді належить етикетне привітання, 

розповідь-нагадування, переказування Сакрального Тексту і його пояснення, 

повчання, доказ, настанова, застереження, заклик, побажання [151, с. 355]. 

Більшість цих значень, частково або в поєднанні з іншими значеннями, 

реалізуються в проповідницькому дискурсі через семантичну категорію 

оптативності.  

 

3.2.1. Значення бажання, поєднане зі значенням наміру і 

проспективності 

Необхідно вказати, що бажальність у казанні найперше засвідчена в 

екзордіумі, вступній частині, яка, як правило, коментує тему, подану після назви 

проповіді. Ця частина задає емоційний тон казання, активізує попередні знання 

аудиторії, допомагає налаштуватися на ефективне сприймання нової/оновленої 

інформації. Важливим елементом екзордіуму є постановка мети («пропозиція», за 

визначенням І. Галятовського), яку мовець ставить перед собою у цій проповіді. 

Цей елемент має місце наприкінці вступу і коротко окреслює головні ідеї проповіді, 

а також відбиває позицію мовця щодо події, якій присвячено проповідь: з тоgи 

wказїи хочu " мовити w всhх(ú) сакрамgнта(х), w тайна(х), котрrи сu(т) 

знаки видомrи (Гал., с. 28). Найчастіше мета казання стверджується за 

допомогою слів зі значенням бажання мовлення (хочu/жgлаю мовити) та наміру 

(бuдu на тrмú казаню хвалити). 
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У стародрукованому збірнику А. Радивиловського «Огородок Марії 

Богородиці», у всіх ста п’ятнадцяти казаннях, для постановки мети 

використовується стандартизоване w томú сіg слово бuдgтú, яке видозмінюється 

лише за допомогою додавання деяких елементів і зміни порядку слів. Регулярне 

вживання дієслова майбутнього часу свідчить про точність і спланованість тексту. 

Згідно з «Наукою» І. Галятовського, пропозиція мала чітко відповідати основним 

ідеям, розкритим у нарації, тому бажальність, що притаманна прикінцевим 

висловленням екзордіуму, перетинається зі значенням наміру. 

Враховуючи те, що проповідник зобов’язаний дотриматися відповідності між 

пропозицією та основною частиною, його бажання виражаються через 

дезидератив, якому властиве значення бажання, здійснення якого залежить від 

самого мовця, а отже, буде реалізованим. У таких висловленнях сам мовець є 

суб’єктом дії, результат якої може бути невдовзі перевірений. Це означає, що 

проповідник може висловлювати тільки те бажання, яке він сам обов’язково 

виконає: О той пчgлh дх ҃овной прgп(д ҃)бномú оц ҃h нашgмú Антwнїю 

Пgчgрскомú, и до которои з(ú) пчgлú естú подобgнú, словw моg до ласкú 

ваши(х) мhти жgлаю (О., с. 223). Незважаючи на видову характеристику 

предиката (мhти жgлаю), висловлення передбачає втілення бажань мовця. 

Окрім значень бажання і наміру, пропозиція, яку казнодія окреслює в нарації, 

може також фіксувати значення обіцянки: Обhцuю тgдr ласкамú вашимú на 

том(ú) казаню показати (Каз. Прид., с. 1 зв.). Такий семантичний відтінок тільки 

підкреслює персвазійність мовця, його впевненість у реалізації пропозиції казання, 

адже виконання обіцяного підлягає верифікації. 

Відзначимо, що бажання проповідника – це здійснення в казанні практичних 

настанов, які були б корисними прихожанам, наприклад: жgбrстg wхотнhй 

"лмuжнu qбогимú давали, покажu в(ú) нrнhшнgй мовh моgй пожитки, 

которrи нам "лмuжна приноситú, ґдr онuю даgмо qбогимú (Гал., с. 34 зв.). 

Так, казання становить прагматичну цінність, адже висловлені поради можуть бути 

застосовані вірянами у щоденному житті. 
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У воєнно-проповідницькому дискурсі бажання казнодії стосуються впливу 

на спосіб мислення і поведінку слухача не лише як православного християнина, але 

і як воїна: Чтобr васú до росправr воgнной з(ú) тrмú wкрu(т)нr(м) и 

страшнrмú нgпрї#тgлgмú порuшити могло, w томú до любви вашgй сїg слwво 

мhти жgлаю (В. Рук., с. 1534). Проповідник бажає закликати свою аудиторію до 

боротьби з ворогом, активних дій, які б водночас не суперечили релігійним 

приписам.  

 

3.2.2. Значення ірреально-потенційного бажання, яке має 

гіпотетичність здійснення 

Оптативність, що має значення бажання, реалізація якого не залежить від 

мовця, як правило, представлена в проповідницькому дискурсі XVII ст. в 

одиничних випадках: призrваю тgбg на помочú прч(с ҃)та# Дв҃о... жgбr(с) мнh 

помогла сgбg самuю хвалит(и)... просилg(м) прgч(с҃)тuю Дв҃u Бц ҃u w помо(ч), 

ласк(ú) ваши(х) прошu w слuха(н)g (Гал., с. 171 зв.). У цьому прикладі 

оптативні висловлення мають адресацію (до Богородиці і слухачів), однак перше з 

них має значення вищого ступеня необхідності реалізації бажання, про що свідчить 

прийом повторення, до якого вдається мовець. Перформатив призrваю 

з’являється пізніше у перефразованому вигляді просилgмú, тобто мовець знову 

називає мовленнєву дію, але цього разу зазначає її часову віднесеність. 

Використання дієслів призrвати і просити свідчить про поєднання значень 

бажання і потреби/необхідності. 

Подібні приклади зафіксовано в польських казаннях, але в прикінцевій 

частині тексту: Do iednośći świętey / do dniey świętey / proszę / proszę (Birk., с. 18). 

Повторюваний перфоматив proszę вказує на інтенсивність прохання мовця, що 

водночас можна вважати риторичним прийомом сугестії, який працює завдяки 

ритмічно-ітеративній організації висловлення. 

Проповідник висловлює бажання, щоб віряни усвідомили і дотримувалися 

важливих релігійних постулатів: Тылкw абы чрgз(ú) тоg знати, жg кто хoчg(т) 
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звhт#жити дїаволо(в), ... того доказат(и) бgз(ú) мл҃твы и постu жаднымú 

способомú нg можgтú (В., с. 180). Емфатична структура, що не має граматичної 

вказівки на суб’єкт бажання (тылкw абы знати), специфікує бажання мовця, яке 

постає інтенсивним і винятковим. 

У зв’язку з тим, що проповідник наділений функцією комунікації між Богом 

і вірянами, він вербалізує бажання, які, згідно з християнським уявленням, 

походять від Абсолюту: Хс ҃ Сп(с҃)тgль понgважú хочgтú жgбысмw егw всhмú 

ср(д҃)цgмú нашим(ú), и всgю д҃шgю, и всgю мыслїю любили (В., с. 122). У цьому 

випадку маємо справу із переповідною бажальністю, яка не обов’язково відбиває 

реальні бажання суб’єкта, оскільки він не збігається з мовцем, а представлений у 

висловленні третьою особою. Бажання, адресоване мовцеві і його аудиторії, (а 

вони, як уже було зазначено, об’єднані за параметром віри), інтенсифікується 

завдяки ампліфікації – переліку однорідних елементів (ср(д҃)цgмú нашим(ú), и 

д ҃шgю, и мыслїю), що увиразнюється за допомогою займенника, який указує на 

неподільність, всеохопність, а, отже, посилює висловлене бажання. 

Оптативність може бути виражена за допомогою неспеціалізованих засобів, 

які не мають безпосередньої вказівки на бажання мовця, однак є результатом його 

волі. Так, у «Казанні на Успіння пресвятої Богородиці» проповідник звертається до 

Богородиці: Тgбg… …... w причrнu сú слgзами прwсимú (Карп., с. 48 зв.). Мовець 

говорить від імені усієї спільноти православних християн, які хочуть мати захист 

Богородиці. Прохання про здійснення чогось свідчить про бажання і неможливість 

його виконання самим адресантом. Перформатив прwсимú, ускладнений 

елементом сú слgзами, вказує на уточнення значення, а саме інтенсифікацію – 

«благання про здійснення бажання». Незважаючи на адресованість висловлення, 

воно є бажальним, а не спонукальним, оскільки бажане має описову форму, а не 

імперативну. 

Як було показано вище, для проповідницького дискурсу є властивим 

вербалізоване об’єднання мовця і слухачів. Утім, об’єктне «нам» може 

розщеплюватися на «мені» і «вам» залежно від розділення бажань: Прошu того 
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истин(н)аго свhта просвhmаюmаго в(ú)с#кого чл ҃ка, …... абr онú… …... и мнh 

мов#чомu, и ва(м) слuхаючr(м) ... д ҃шgвнrg wчr w(т)ворити, и 

просвhтити свhтом(ú) своgго бг ҃оразuмїа, рачrлú (Карп., с. 4). Прохання 

адресовано третій особі і цим відрізняється від імператива. Фактично проповідник 

увесь час веде розмову зі своїми слухачами, пояснюючи їм слово Бога, тому така 

ситуація прохання є опосередкованою. 

У погребальних казаннях прийнято просити про упокоєння душі померлого, 

про прихильність Бога на небі. Мовець говорить не від свого імені, а від усіх 

християн, які вшановують пам’ять померлого. Відповідно, у цій комунікативній 

ситуації вибудовується тріада: ми (адресант) – Бог (адресат) – померла людина 

(об’єкт): И мr благаєgмw Бг҃а, абrсмr тоgи вhрr прgставльшgмuс# нагородu 

qпросили, ... абr w(т) Бг҃а дш ҃а та# uлюблgна бrла (Коп., с. 32). Незважаючи 

на те, що формально бажання адресата спрямовано на себе (мr благаєgмw 

абrсмr qпросили), за смислом висловлення бажання має інший вектор. 

 

3.2.3. Значення бажання, поєднане зі значенням спонукання 

У проповідницькому дискурсі XVII ст., а саме в конклюзії, проповідник 

спрямовує бажання до Бога, наприклад, просить Його про виконання певної дії, у 

результаті чого бажання справдяться: Справú тоg w(т)чg нашú ласкавый! Абы 

вода wна# и кровь ... пgкgлный огнь пgрgд(ú) нами загасили, жgбысмо волными 

w(т) нgго зоставши, цр(с҃)тво твоg Нб(с ҃)ноg wдgржати могли. 

Аминь (Гал., с. 1119). Фактично адресат, на прохання адресанта, сприяє 

здійсненню бажання, але не виконує його сам, що дозволяє вважати висловлення 

(точніше, його частину) оптативним. 

Звертання до Бога із закликом чи проханням свідчить про довіру мовця 

вищим силам своїх найбільших бажань, його віру у всесильність Бога: нg w(т)ходи 

w(т) насú ... нg wставuй насú Бж҃g Сп҃ситgлю нашú… ... бuди с(ú) нами до 

скончанї# вhка. А ґдr тr бuдgшú с(ú) нами, ктw на нr? Аминь (В., с. 304). 

Прохання в імперативній формі насправді відбивають не бажання мовця, а методи 
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його досягнення, тоді як прагнення мовця можуть бути з’ясовані шляхом 

інференції. 

Традиційними також є звертання до інших святих із проханням про захист і 

допомогу. Як правило, такі звертання містяться в казанях на дні святих у 

прикінцевих частинах тексту. Наприклад: Ст҃rй Міхаилg и прочїи силr, 

проси(м) васú и мr, и тgпgрú в#житg смокwвú пgкgлнr(х) (Каз. Прид., 

с. 103 зв.). Такі висловлення свідчать про бажання вірян заручитися підтримкою 

вищих сил, тому значення прохання (проси(м)) нейтралізує спонукання (в#житg).  

Крім того, попри наявність адресата висловлення, що свідчить на користь 

імперативного значення, особливість адресації (неточність: прочїи силr) і 

метафоричність прохання (в#житg смокwвú пgкgлнr(х))  указують на 

відсутність монолітного, натомість, поєднання декількох значень. 

У проповідницькому дискурсі відбито уявлення про спільність вірян у своїх 

бажаннях, а також унікальність Бога як єдино можливого «помічника» у здійсненні 

цих бажань: Зда(р) то Хg҃ Бg҃ на(ш), жgбrсмо вси с тобою могли та(к) в(ú) 

н҃бh ро(з)мовл#ти, ами(н) (Гал., с. 145 зв.); Здарú и намú нgдостойнrмú …... 

тrхú твоихú нgпрgбранrхú дwбрú ... qчастниками бrти (Карп., с. 4). 

Завершальна формула «амінь», до якої додається вагомий невербальний елемент 

(хресне знамення), не просто сигналізує про завершення молитви і проповіді 

водночас, але підкріплює, стверджує всі висловлені бажання. Акцент на 

неспівмірності характеристик учасників комунікації «мr нgдостойнrи» і «твои 

нgпрgбранrи дwбра» інтенсифікує вияв бажання. 

Як уже було зазначено, висловлення, що містять дієслова наказового 

способу, можуть передавати значення бажання, поєднане з проханням: дай еєй по 

тrхú вrкинgнrхú з(ú) нgи падалцахú и базїліскахú бg(з)пgчнg ходити, а 

потоптати лва и смока (Смотр., с. 28). У цьому прикладі, де засвідчено 

використання імператива з об’єктним інфінітивом, слід говорити про поєднання 

значень бажання і прохання. Відсутність каузації також наближає конструкцію до 
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оптативної: висловлення є адресованим, проте виконання вказаної дії не може бути 

верифікованим. 

В одній із проповідей Л. Барановича наприкінці екзордіуму проповідник 

звертається до Ісуса Христа з проханням здійснити бажання, які стосуються окремо 

проповідника, слухачів, а також усіх вірян: Даждú единагw, ради твоgгw 

стр(с҃)тотgрпца, мнh гл҃ú, дрuгагw ради, даждú слrшатgлgм(ú) qсgрдноg 

слrшанїg, wбою жg, ради мч҃никw(в) твоихú, wбома нама, мнh и 

слrшатgлgмú, даждú твою Бж҃ію Помоbnmú (Бар., с. 252). Прохання, навіть, 

уподібнюється до благання, зважаючи на вставні повторювані структури ради ..., а 

абстрактний характер бажання і відсутність каузації свідчать про оптативність 

висловлення. 

На відміну від святкових проповідей, в яких казнодія просить прихожан 

послухати його (Прошu ближgй qха наклонитg (Коп., с. 32)), в ораціях мовець 

звертає своє бажання до Бога, який би допоміг слухачам сприймати орацію: 

напо(л)нї слuхачо(в) мои(х) дх ҃ом ст ҃ы(м) абы з пи(л)ностю послuхали w 

то(м) дню знамgнїто(м) и вgсgлы(м) абы слuха(в)ши до радости ср(д ҃)ца 

свои побuдили (Каз., с. 8). Так, бажання проповідника й оратора збігаються, але 

шляхи його здійснення вони бачать по-різному. 

Оптативність заприявлена також у наративному режимі спілкування, де 

формальні показники актуального мовця (дієслово першої особи однини) 

перебирає на себе мовець із цитованого тексту. Наприклад, бажання, що звучить з 

уст мовця-проповідника, належить Йовові: Змилuйтgс# надú мною принамнh(й) 

вr ближнїи моh, прїатgлh моh (Коп., с. 30).  У цьому випадку заприявлена 

концесивна (поступлива) оптативність, коли адресат бажання звужується, а 

значення висловлення наближається до благання. 

У разі перетину значень бажання і спонукання, формально виражених 

дієсловом першої особи множини, доречно зазначати на контамінації значень 

оптатива і гортатива:  вrстgрhгаймо жú с# и мr славr свhтскои прожнои, 

дочаснои, жgбr и насú нg карал(ú) Бг҃ú (Гал., с. 23). Спонукальна природа 
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імператива вrстgрhгаймо нейтралізується за рахунок того, що мовець є одним з 

адресатів висловлення; врешті, висловлення поєднує значення менш категоричного 

спонукання, бажання, поради, необхідності/готовності здійснити задумане. 

Такі конструкції також передають бажання проповідника, щоб прихожани 

виконали певну дію. У разі вираження бажання, що пов’язано з власною волею 

мовця, його висловлення має бути кваліфіковано оптативним; коли ж висловлення 

відбиває зовнішній примус, що не відповідає бажанню мовця, воно є 

спонукальним. Наприклад, висловлення вола(й)мо до нgго с(ú) плачgм(ú) 

мов#чи: оч҃g, согрhшихом(ú) на нб ҃о и прg(д) тобою (О., с. 1081) пояснюється 

власним бажанням людини до очищення через каяття і сльози, інакше кажучи, 

благання зумовлені внутрішніми прагненнями людини. Дієслово вола(й)мо має 

семантику вираження сильного бажання, оскільки в комунікативній ситуації 

прохання, благання, моління людина вербалізує думку, а тому передає 

інтенсивність вияву бажання. Оптативність представлена не модальним дієсловом, 

а дієсловом на позначення «процесу мовлення»; його можна замінити 

контекстуальним синонімом «звертатися», який однак не несе інформації про 

інтенсивність бажання. 

Прикінцева частина проповіді традиційно містить поради, прохання, заклики. 

Використання гортатива є психологічним прийомом – слухач розуміє, що він не 

один, він має підтримку однодумців, що зміцнює його віру: А мr православнrи 

хр(с҃)тїанg мhймо такuю надhю, жg всh достuпимw збавgн# 

вhчногw (Каз. Прид., с. 14 зв.). У цьому висловленні мr мhймо відбиває 

дебітивну модальність («ми повинні мати надію»), а надhю, жg всh достuпимw – 

бажання, реалізація якого віддалена у часі від комунікативної ситуації. 

Конструкції із дієсловом наказового способу першої особи множини 

поєднують різні значення. Наприклад: Павgлú ст҃ый такú мовитú: Их(ú) жg 

прg(д)оувидh тhхú и прg(д)оустави соwбразни быти образu Сн҃а егw. Тuтú 

спытаймw чgмu ст҃ый ап(с҃)лú Павgлú пишgтú (В., с. 147). Предикат спытаймw 
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водночас охоплює значення бажання і заклику до дії, а також потреби і 

спрямованості дії в майбутнє, тобто дії, яка логічно слідує за попередньою дією. 

У воєнних проповідях, зокрема «Слові воєнного небезпеченства», бажання 

казнодії стосуються як внутрішнього світу читачів (зміцнення духовної сили), так 

і зовнішнього світу (вплив на події, непідвладні людям): Заховай насú w(т) 

врагú нашихú и мgча того которrмú прgзú пр(о҃)рка своgгw Іезgкїил# 

грозишú (О., с. 1072). Такі конкретні, земні прохання відрізняють воєнні казання 

від святкових, оскільки в перших мовець просить захистити не лише душу, але й 

тіло. 

Бажання казнодії, звернені до православних воїнів, поєднуються з відносно 

категоричним спонуканням, навіть, вимогою, оскільки мовець апелює до найвищих 

цінностей людини, до яких належить батьківщина: W(т)важайтg жú тgдr 

здоров(ú)g своg на вси воgннrg припадки за милuю w(т)чизнu 

вашu (В. Рук., с. 1538).  

Висловлення зі значенням небажання представлені в досліджуваних текстах 

обмеженою кількістю прикладів, що пояснюємо властивістю людини мислити 

конструктивно, а не деструктивно: Boże tego nie day: boymy śie przeklectwa 

onego (Birk., с. 28). Небажання мовця, яке характеризує його як християнина, 

виявляється через висловлення з побоюванням і застереженням. 

Відповідно, у воєнно-проповідницькому дискурсі небажання пов’язано з 

окупацією правосланих земель та обмеженням свободи співвітчизників: Что по 

насú бuдgтú хочú и зостанg(м) живr, ґдr w(т)чизна (чого нg дай Бж ҃g) 

прgз(ú) нgпрї#тgл# нашgго спuстошgна# бuдgт(ú) (В. Рук., с. 1541). 

Парентетичний елемент, який вживається для застороги справдження сказаного, 

емфатизує висловлення. 

 

3.2.4. Значення побажання 

Типовою для заключної частини казання є комунікативна ситуація молитви 

– спілкування людини з Богом, що «відрізняється особливою інтимністю, 
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посилюваною специфічними вербальними засобами звернення до 

Абсолюту» [91, с. 14]. За обсягом молитовна частина конклюзії проповіді 

коливається від декількох слів до декількох висловлень (хоча канонічна літургійна 

молитва може сягати тисяч строф), але зі збереженням основних необхідних 

компонентів: адресанта, об’єкта, адресата молитви, прохання. Завершується 

молитва доксологічною формулою, в якій прославлено Бога в трьох особах, і 

акламацією «амінь» [91, с. 24]. Оптативність властива молитві, оскільки поява 

останньої зумовлена бажанням зміни дійсного стану речей і проханням про це 

вищих сил. Так, проповідник має в заключній частині просити про здійснення 

бажань усіх своїх одновірців. Згідно з І. Галятовським, «конклюзї# людgй 

потhшаgтú и збавлgнь# имú надhю чrнитú» (Гал. Наука, с. 531). Навіть у 

погребальних казаннях вектор бажальності зміщується з упокоєння душі небіжчика 

(в основній частині проповіді) на прохання про прихильність і захист вірян (у 

прикінцевій частині), що створює оптимістичну емоційну налаштованість, змінює 

настрій слухачів, сповнює їх надії: Заmича(й) жg на(с) wборонцо нш҃ú ... Правда 

тво# ст҃а# тарчgю насú нgхай закладаgтú (Смотр., с. 27 зв.). 

Особливу групу становлять юсивні висловлення з нgхай і да, подібні до 

побажань. Вони мають характеристики, притаманні бажальним і спонукальним 

висловленням, і формально мають таку структуру: частка нgхай/да + 

[іменник/займенник 3 ос. одн./мн.] + дієслово одн./мн. дійсного способу. 

Незважаючи на те, що юсив співвідноситься з імперативом, відрізняючись 

від нього тільки особою, у мовленні він може втрачати значення імператива 

(спонукання, наказ, прохання) і набувати значення оптативності (побажання): 

Наuчитgс# на сg(м) свhтh вышшg свhта быти, и если тhло носитg, нgхай 

в(ú) васú лhтаgтú внuтрный птахú (О., с. 693). Метафоричність висловлення 

спричинює втрату конкретної ознаки адресованості, а тому його значення 

відповідає власне оптативності. 

Побажання з нgхай також зустрічається у фінальній частині святкової 

проповіді, де молитовна формула зазнає змін: ... которомu w(т) насú нgхай 
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бuдgтú "кw Г(с ҃)дu, ч(с҃)ть, слава, и поклонú на вhки вhкwвú, 

Аминь (О., с. 695). Порівнюючи з канонічним уривком «бо твоє є і царство, і сила, 

і слава», у якому мовець веде діалог з Богом і стверджує Його абсолютність, у 

проповіді мовець є колективним і спрямовує своє побажання уславленню Бога, 

безпосередньо не адресуючи їх. 

В інших висловленнях з нgхай значення побажання зникає, більше того, такі 

ознаки, як спонукальність і бажальність, нейтралізуються, що не властиво 

висловленням з імперативом і юсивом: звhт#житú кто wбжирство, п#нс(т)во, 

чuжолозтво, нgхай бuдgтú пgвgнú Цр(с҃)тва Нб(с҃)наго (О., с. 228). Конструкція 

нgхай бuдgтú може мати, на нашу думку, щонайменше, два трактування: як 

синонімічна до можgтú бrти  (модальне значення можливості) або синонімічна 

до бuдgтú (часова віднесеність у майбутнє, персвазійність).  

Конструкції з нgхай можуть функціонувати в підрядних синтаксичних 

конструкціях зі значенням умови; зрозуміло, що такі висловлення не варто вважати 

оптативними, оскільки бажальна семантика в них заприявлена опосередковано або 

навіть відсутня: Кто ест(ú) пrшнr(й)? нgха(й) бuдg(т) покорнr(й), то 

то(й) пgрgмhни(т)с#. Кто е(ст) гнhвливr(й)? нgхай бuдg(т) ласкавr(й), 

то той пgрgмhни(т)с#... Кто g(ст) п#ниц#? Нgхай кохае(т)с# в(ú) 

трgзвости, то то(й) пgрgмhнитс# (Гал., с. 145). У наведеному прикладі нgхай 

наближається за значенням до если (яке зазвичай функціонує в умовних 

синтаксичних конструкціях), але разом з тим уподібнює висловлення до поради. 

Адресованість мовлення до третьої особи пов’язано з наміром мовця узагальнити, 

не називаючи окремих осіб, і втілює морально-повчальний вектор проповіді. 

Нагромадження однотипних структур і риторичних запитань увиразнює смисл. 

У староукраїнських проповідях значення побажання може бути передано за 

допомогою конструкції з да. За значенням вони аналогічні до конструкцій з нgхай, 

однак, як правило, використовуються тоді, коли мовець цитує Святе Письмо 

церковнослов’янською мовою: да бuдgт(ú) нgпрgстанноg славлgнїg, вс#ка# 
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хвала, чgсть и поклонú (В., с. 343), слово вашg да бrваgтú всgгда вú блг(д ҃)ти 

солїю растворgно (Гал., с. 165). Зауважимо, що такі висловлення з бажальною 

семантикою проповідник використовує для персвазійності та утвердження у вірі. 

У проповідницькому дискурсі значення побажання може зближатися із 

порадою, проханням, закликом. Побажання не має адресата, а саме бажання є 

абстрагованим і не вимагає каузації: ... котороg любви огнь, абrс# и в(ú) 

нашомú оз#бломú ср(д ҃)цu роспаливши, ниґдr нg згасалú (Карп., с. 48 зв.). 

Бажання підсилюється категоричним ниґдr, а також увиразнюється завдяки 

антитетичним оз#блоg ср(д҃)цg і огнь. 

В агіографічному дискурсі побажання переважно спрямовано на третю 

особу, про яку йдеться в тексті. Наприкінці мовець має уславити святого, 

помолитися за нього; наприклад, «Житіє Миколи Чудотворця» завершується так: 

Да славитс# qбw w нgмú Бг҃ú в(ú) Тр(о҃)ци единrй, оц҃ú и сн҃ú и ст҃rй дх ҃ú: 

и егw ст҃оg им# qстнама всhхú, да почитаgтс# вú хвалgнїи вú вhки 

аминь (Кн. Жит. 2, с. 71). У наведеному прикладі славослів’я стосується і святого, 

і Святої Трійці. З одного боку, побажання мовця є етикетним (як виконання 

приписів, що стосуються усіх церковних текстів); з іншого боку, тут спостерігаємо 

прихований заклик до уславлення, шанування і хваління, який має конкретного 

адресата – читача. 

 

3.2.5. Значення бажання, поєднане зі значенням умови і порівняння 

Бажана у майбутньому ситуація може бути маркована як логічний висновок, 

результат попередніх дій особи, яка виявляє це бажання. Однак для перетворення 

бажаної ситуації на дійсну необхідне виконання певних умов: если хочgмú абы 

наши добрыи дhла налgжитuю сgбh w(т) Бг҃а wдgржали нагорwдu …... : нg 

твwрhмú оныхú з(ú) такимú намhрgнїgмú, абы з(ú) нихú людg насú 

хвалили (В., с. 156 зв.). Примітно, що в цьому випадку висловлення має форму 

припущення щодо бажання (если хочgмú), що зумовлено прагненням мовця до 

показової етикетності. Насправді ж висловлені бажання є універсальними для 
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християн. Отже, у цьому разі комунікативна поведінка проповідника спрямована 

на ствердження і підсилення бажання слухача. 

Для проповідницького дискурсу властиво відображення уявлення про 

бажання як таке, що може бути здійсненим лише за умови усвідомлення потреби 

наслідування релігійних приписів: Если хочgмú w(т) грhхwвú бrти 

воскрgшgнrми, напgрg(д) намú потрgба прgчú народú вrгнати, то естú, sлuю 

компанhю wпuстити (В., с. 311 зв.). Виконання умови, яка наближує осіб до 

здійснення їхнього бажання, залежить від них самих, а тому вони також впливають 

на реалізацію бажаної ситуації. За християнським віровченням, праведне життя є 

шляхом до спасіння душі. 

За аналогією в наступному висловленні прихильність Господа на землі є 

бажанням, яке також передбачає здійснення за певної умови:  вrстgрhгайможúс# 

и мr славr свhтскои прожнои, дочаснои, жgбr и насú нg карал(ú) 

Бг҃ú (Гал., с. 23). Скромне життя є запорукою Божої ласки, тобто мовець є одним 

із адресатів висловлювання, його імперативна природа якого через це 

послаблюється, натомість додається значення необхідності. 

Вербалізоване бажання не завжди є абсолютним, але може виявлятися в 

порівнянні з менш бажаним і протиставленні небажаному: Лhпшg естú мhти 

sлыхú нgнави(ст), а нhжgли товариство, бо "кw многw добра маgтú 

сполgчный животú ст҃ыхú, такú многw sла приноситú сполgчность 

sлыхú (О., 699). Узагальнене бажання усіх вірян передусім засвідчує бажання 

мовця. 

Бажання може вербалізуватися у порівнянні двох опцій, з яких лише одна є 

бажаною. У казанні П. Скарги «O miłości ku ojczyźnie» бажання проповідника 

спрямовано на процвітання батьківщини, що можна встановити з частини 

висловлення із запереченням nie: lepiej sto zdradziec zgubić, aby wszystka ojczyzna 

nie ginęła (Sk., Kaz. 2). 

Порівняння бажаної ситуації з іншими можливими зумовлено високим 

ступенем інтенсивності бажання, невідступність мовця перед своїм бажанням-



147 

 

мрією: нgхай qмрu, нgхай згинu, нgхай бuдu забитымú, былgбы царствовало 

тhло, былgбы на всg(м) емu добрg с# на сg(м) свhтh поводило (О., с. 692).  

Негативне значення наведених альтернативних варіантів контрастує з бажанням 

мовця, у такий спосіб підсилюючи його. У цьому разі бажання матері царя Нерона 

навмисне гіперболізоване з тим, щоб проповідник його заперечив (W глuпствw! 

W шалgнствw такого чл҃вка!) і пояснив необхідість дбати про душу, а не тіло. 

Староукраїнські казання також фіксують специфічний різновид 

бажальності – поступливість. Мовець пристає на менш, ніж оптимальний для нього 

варіант, що позначено використаням «принаймні», «хоча б» (пор.: англ. at least, нім. 

wenigstens) [229, с. 145]: если ... нhсмы достойны цhло(г)[о] твоgгw Бз҃кого 

мл(с҃)рдї#, зажити хлhба; то прина(м)нhй з(ú) позосталыхú оукрuховú, 

даждú намú "кiй оукрuхú бл(д҃)ти твоgи Бж҃gи (В., с. 162 зв.). Звужений об’єкт 

бажання "кiй оукрuхú бл(д҃)ти протиставляється повному об’єкту бажання – 

цhлоg Бз҃коg мл(с҃)рдїg. 

  

3.2.6. Значення ірреального бажання 

Нездійсненні бажання, які стосуються змін у минулому, заприявлені в 

проповідницькому дискурсі в одиничним випадках, коли казнодія коментує події, 

які відбулися: абrс(ú)мо, мовлю, wбачили, в(ú)прод(ú) wноg чuдов(ú)ноg ... 

проповhдниковú и апостолwв(ú) з(ú)громажgн(ú)g (Карп., с. 40 зв.). Бажання 

мовця відбиває його незадоволеність минулим, а тому висловлення має відтінок 

жалкування і нарікання. Варто зазначити на невідповідності між суб’єктом 

мовлення і бажаної дії (мовлю vs абrс(ú)мо wбачили), де мовлю фактично є 

еквівалентом до «хочу», тому адресант бажання (я) лише частково збігається з 

адресатом (я + інші). 

Значення ірреального бажання передається за допомогою конструкцій із 

часткою б (би): И хто (ж) бовhмú того бr собh нg зrчи(л), абr тrи всh 

слова скuт(ú)комú вrпо(л)нити могл(ú); …... хто бr крилú голuбинrхú нg 
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потрgбовалú, абr моглú взлgтhти на тuю горu (Карп., с. 2). Ампліфікація 

анафоричних риторичних питань (хто бr …... нg) увиразнює всеохопність, 

узагальненість бажання вірян. 

Ірреальність, недосяжність бажання виявляється у висловленнях із хочú 

(хоча й). Допустовий сполучник, який є за походженням скам’янілою 

десемантизованою формою дієприкметника, функціонує в оптативних 

висловленнях зі значенням заперечення потенційності здійснення бажання: хочú 

бы кто на сgмú свhтh до тако(й) пришолú чgсти, "кú Дв҃дú (В., c. 162 зв.). 

Казнодія не припускає можливості наближення будь-якої людини до Ізраїльського 

царя Давида, що свідчить про неспівмірність предка і сподвижника Ісуса Христа і 

простих християн. 

Отже, для проповідницького дискурсу XVII ст. особливістю є вербалізація 

бажання, яке казнодія має на меті втілити в проповіді. Намір казнодії чітко 

окреслений у святкових і воєнних проповідях, а саме в останньому висловленні 

екзордіуму – пропозиції. Відтак, проспективне бажання втілюється у виголошенні 

впливового казання, яке має прикладний характер, тобто передбачає практичне 

застосування порад проповідника, (які, звичайно, узгоджуються зі Словом Божим), 

у щоденному житті і під час війни. 

Значення ірреально-потенційного бажання, яке має гіпотетичність 

здійснення, загалом не характерне для проповідницького дискурсу XVII ст. і 

репрезентоване в одиничних висловленнях, які відзначаються дифузованістю 

значення. 

Поєднання бажальності і спонукальності заприявлено через заклик до 

прихожан наслідувати Закон Божий. Колективний суб’єкт, вербалізований у 

гортативних конструкціях, є водночас і потенційним виконавцем бажання. У 

конклюзії, у прикінцевій частині, проповідник традиційно промовляє молитву, в 

якій від імені всіх православних християн звертається до Христа, Святої Трійці, 

Богородиці та інших святих. Незважаючи на формальне вираження імперативною 
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структурою, специфіка адресата й відсутність каузації свідчать на користь 

оптативності висловлень. 

Значення побажання реалізується переважно у фінальній частині казання та 

стосується бажань, яких не можна досягти в результаті виконання певних дій. 

Контамінація значення бажання з іншими значеннями відображена в 

проповідницькому дискурсі у випадках, коли мовець усвідомлює, що його бажання 

може справдитися лише за певної умови. Наприклад, досягнення Царства 

Небесного і спасіння душі є можливим лише за умови праведного життя на землі. 

Бажання, яке висловлює проповідник, не завжди є абсолютним, натомість 

визначається як найбільш приваблива опція з-поміж інших можливих. 

Значення ірреального бажання уточнюється через жалкування про певні дії в 

минулому, які не підлягають змінам на момент мовлення. Традиційним для 

релігійного дискурсу і для проповідницького дискурсу XVII ст. зокрема є повсюдне 

виявлення ірреальності бажання в незбагненності Бога, його недосяжності для 

людського пізнання, що відбиває християнське уявлення про грішність людей і 

всемогутність і досконалість Абсолюту. 

 

3.3. Метадискурсивні  визначники староукраїнського казання XVII ст. 

 

3.3.1. Метадискурс структуризації 

У староукраїнському проповідницькому дискурсі XVII ст. засоби 

структуризації фіксують рух думки казнодії, послідовно організовують текст, 

поєднуючи його частини. Вони впорядковують ідеї проповідника не лише 

формально, але і семантично. Забезпечуючи цілісність, зв’язність і завершеність 

тексту, метадискурс структуризації сприяє раціональному оформленню сакральних 

знань, які проповідник транслює у теологічному дискурсі. 

У «Слові першому на святих верховних апостолів Петра і Павла» 

А. Радивиловський порівнює цих святих із коштовним камінням. З метою 

послідовної аргументації він використовує числову організацію ідей: ст҃ый 
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ап(с҃)тлú Пgтрú ……... положgный естú "кw іасписú, слuхачu право(с ҃). Пgрша#, 

іасписú ест(ú) фарбы sgлgнои… ……... ……Повторg, іаспи(с) ………... мнwго маgтú иншихú 

фарбú сgбh примhшаныхú ………... Потрgтg, іасписú застановл#g(т) тgчgнїg 

крови ……... Почвартg, позорú іасписовú барзо вд#чный ест(ú) окu лю(д)скомu 

(О., с. 186). Таке впорядкування аргументів сприяє кращому осмисленню і 

запам’ятовуванню аргументів казнодії. Проповідь, передусім, розрахована на усну 

презентацію, тому для слухача важливо стежити за розвитком думки мовця, 

уявляти побудову тексту. Для проповідників другої половини XVII ст. характерним 

є прийом числового поділу понять [197, с. 30], що свідчить про сприйняття світу як 

багатовимірної цілісності. Перераховуючи певні одиниці, мовець найчастіше 

нумерує їх за важливістю в порядку зниження. Так, подаючи аргументи, він 

починає з найсильнішого, залишаючи найменш вагомий, на його думку, наостанок. 

Казнодія дотримується аналогічного принципу, коли зазначає причинr, дл# 

якихú злrи людg добрrхú нgнавид#(т) (Каз. Прид., с. 1 зв.). 

Метадискурс прояснює особливості текстотворення, він є ключем до 

розуміння мислення мовця, логіки побудови його тексту. У «Казанні на святого 

Архистратига Михаїла» проповідник перелічує дороги, на которr(х) аг ҃глr 

стgрgгuт(ú) нас…. Доходячи до шостої, він сигналізує про завершення смислової 

єдності: Шgста# wстатна# естú дорога (Каз. Прид., с. 93). У цьому висловленні 

поєднуються метадискурсивний маркер структуризації (шgста# дорога), який 

функціонує у випадках перелічування ідей, та ендофоричний маркер (wстатна# 

дорога), який вказує на внутрішньотекстові відношення між ідеями. 

Метадискурсивні маркери структуризації виконують роль напрямних ліній 

для окремих частин, а також для всього тексту. Під час усного виголошення є 

доцільним вказати, що казання добігає кінця: Наwстатокú, в(ú) чомú с҃та# 

wбитgль Пgчgрска# подобна# до Ковчgга Нwgва (О., c. 83). Мовець дає зрозуміти, 

що нарація завершується, і в такий спосіб готує слухача до висновкової частини.   

Вказані метадискурсивні засоби поділяють проповідь на частини, що є 

важливим для аудиторії (слухання і читання), так і для проповідника (підготовка і 
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виголошення проповіді). Значні за обсягом тексти вимагають певних підказок, які 

б допомогли орієнтуватися в дискурсі. Наприклад, у «Казанні на смерть короля 

Швеції Густава ІІ Адольфа» проповідник зазначає «рrzyczyny dła ktorych Gustaw 

zginąl» (Birk., с. 38) і робить позначки на берегах («pierwsza kacerstwo», «druga 

przyczyna, łakomstwo», «trzecia przyczyna przegraney»), які полегшують пошук під 

час роботи з текстом. Зазначимо, що покрайні записи – єдиний вид сепаративного 

метатексту, представлений у проповідях XVII ст., але більшість покрайніх засобів 

використовується для вказівки на джерело інформації, тобто для розкриття 

інтертекстових зв’язків. 

Медискурсивні маркери відповідають не лише за структуризацію частин 

тексту, але й окремих ідей у ньому. Відношення зіставлення/протиставлення стає 

можливим завдяки метатексту: Што за вgликост(ú), што за 

простран(н)ост(ú)…... а при томú, и што за сличност(ú)? (Карп., 29 зв). 

Впорядкування ідей, а саме за принципом градації відбувається за рахунок 

початкових метадискурсивних елементів на початку висловлень: А нg тол(ú)ко... 

А наконgцú (Карп., с. 28 зв.). 

До цієї групи також належать метадискурсивні маркери, що встановлюють 

еквівалентність або квазіеквівалентність у тексті. К. Гайленд називає ці елементи 

кодовими глосами, які допомагають інкорпорувати дефініції. Вони з’являються в 

тому разі, коли мовець відчуває необхідність уточнити чи пояснити значення. 

Метадискурсивні елементи використовуються для тлумачення цитат із Святого 

Письма, які виносяться в тему казання. І. Галятовський в «Науці» називав її 

фундаментом проповіді нового типу; хоча тема зазначалася на початку, перед 

екзордіумом, проте в нарації мовець до неї повертався, пояснюючи її: …...сg той 

твор#шg дhло на колgсh. То естú, сg Дїwклитї#нú выдалú дgкрgтú, абы 

Гgwргї# ст҃огw мuчgно на колgсh (О., с. 62). Аналогічне експланаторне 

функціонування метадискурсу спостерігаємо і в агіографічному тексті:  Противu 

лица дамаскова, сіgст(ú), противu sловhрї# ерgтичgскаго (Кн. Жит. 2, с. 73). 
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Подібно до цього метадискурсивні оператори функціонують у випадках 

інтерпретації цитат зі Святого Письма. На відміну від попереднього прикладу, 

проповідник розширює інформативне наповнення висловлення: Нg изrйдgши 

w(т)тuдu до(н)дgжg во(з)даси послhднїй кодрант(ú), кодрантú значитú 

вhчность, бо грhшнrи людg навhки в(ú) пgклh бuдuтú 

мuчитис# (Каз. Прид., с. 87 зв.). Мовець видобуває неявну, підтекстову 

інформацію із цитованого висловлення за допомогою метадискурсивного маркера 

значитú. Друге висловлення є еквівалентом першого, точніше кажучи, розкриває 

його значення в процесі текстопородження. 

Значна кількість випадків появи метадискурсивних операторів, що 

встановлюють еквівалентність між елементами висловлення, зумовлена 

необхідністю забезпечення внутрішньорядкового глосування. Вони функціонують 

як ланки, що поєднують незрозуміле слово (на думку мовця) і його переклад: 

скнип»r, то єестú комарh (Каз. Прид., с. 43 зв.); в опокu албо в(ú) 

зgмлю (Каз. Прид., с. 95). Очевидно, мовець припускав, що церковнослов’янське 

скнип»r (Етим., т.5, 276; Тимч., кн. 2, с. 325) і староукраїнське, однак не поширене, 

опока (Етим., т. 4, с. 201), від пол. оpoka – скеля (Тимч., кн. 2, с. 47), вимагають 

додаткового уточнення для достатнього розуміння. Іноді переклад подано в 

дужках: Мз(д)а мо# (заплата мо#) (Каз. Прид., с. 93 зв.). В тій самій проповіді 

трапляються як випадки перекладу слова в тексті, так і внесення його в дужки, 

отже, для мовця ці ситуації були дещо різними. Як показує досліджуваний 

матеріал, коли проповідник вважав, що слово є відомим для більшості його 

слухачів і переклад не є необхідним, він подавав переклад у дужках. Зауважимо, 

що в обох прикладах (мзда і скнипr) – церковнослов’янізми, але перший 

трапляється в давніх текстах частіше і був більш знайомий для тогочасного 

реципієнта, тому його переклад – в дужках. Готуючи проповідь до виголошення, 

мовець мав можливість регулювати свій текст: залежно від аудиторії, міг 

озвучувати або замовчувати переклад, поданий у дужках. Це стосується і 

вставлених конструкцій, які деталізують і уточнюють висловлення, але не є 
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обов’язковими для його достатнього розуміння: нg qмираgшú ("кú 

пgрва# ЄЕвва) смgртїю: нg сходишú с того свhта ("ко wна) в(ú) болhзúни 

(Карп., 48); Просторg Сїwнú [nто ест(ú) цр҃ко(в)] (Марк., с. 23). 

Варто зауважити, що іноді в дужках подається слово/фраза, яка є необхідним 

компонентом висловлення: Написано вú Апокалиjи: звgржgнú бr(ст) (sмїй) 

на зg(м)лю (Каз. Прид., с. 96). Подаючи пряму цитату, проповідник наводить у 

дужках відсутнє в ній слово, якого бракує для достатнього розуміння, маючи на 

меті дотриматися точності у цитуванні, але і бути зрозумілим для аудиторії. 

На відміну від попереднього прикладу, парентеза, як правило, виділяється 

інтонаційно: Злrи за(с) аг ҃гли (ґдr чл҃вкú qмрg(т)) гамuю(т) и 

задgржуютú д҃шu єегw на повhтрю (Каз. Прид., с. 101 зв.). Тут формально 

імплікована парентетична конструкція виявляється необхідною, зважаючи на її 

структурно-семантичний зв’язок з основним текстом (співвідношення іменника 

чл҃вкú і займенника єегw), а таке графічне її виділення пояснюється зміною 

словопорядку на інверсований. 

Близькими за значенням до метадискурсивних елементів, що встановлюють 

еквівалентність/квазіеквівалентність між частинами висловлення, є такі, що 

використовуються для звуження або розширення інформації: Наприкладú, 

заволалú до тgбg Іакwвú Патрїарха (О., с. 1082). Метадискурсивний маркер 

наприкладú поєднує частини висловлення, коли мовець наводить ілюстрацію, а 

також є маркером переміщення, тобто засвідчує динаміку комунікації. 

У проповідницькому дискурсі для мовця постає завдання утримати увагу 

реципієнта, скерувати його в просторово-часовому континуумі тексту. 

Проповіднику нерідко доводиться нагадувати інформацію, яка вже раніше була 

представлена. Цю функцію забезпечують ендофоричні маркери, а саме 

ретроспективні, які дають відсилання до попередньо висвітленої інформації, як 

правило, в межах однієї проповіді: з(ú) тогw страшливогw тиранского кола, 

Гgwргї# Ст҃гw пришg(д)шаго qжg до wныхú показаных(ú) тuтú чотырохú 

колú нб(с҃)ны(х) (О., с. 69). Казнодія співвідносить нове (страшливогw 
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тиранского кола) і відоме (чотырохú колú нб(с҃)ны(х)), розкриваючи їх через 

зіставлення (подібність полягає у формі: коло) і протиставлення (колесування як 

тортури і чотири кола Божої благодаті). 

Завдяки ретроспекції реципієнт відновлює в пам’яті раніше отримані 

свідчення і переосмислює їх. Так відбувається переакцентуація смислу окремих 

частин тексту, і те, що здавалось неважливим і другорядним, завдяки повторному 

згадуванню набуває актуалізації. У «Житії і стражданні святої великомучениці 

Варвари» про Юліанію сказано досить мало, але коли мовець пізніше згадує про 

неї, стає зрозуміло, що попереднє інформування було недаремним: Мgждu жg 

народомú смотр#mи(м) на мuчgнїg Варварr ст ҃r#, сто#шg нgдалgчg 

вrшgпом#нuта# Іuлїанї# (Кн. Жит. 2, с. 31). 

Метадискурсивні оператори можуть бути поліфункціональними, як, 

наприклад, структуризувати текст і оцінювати його: Хто бr, и пов(ú)торg 

мовлю, на той прgславной Fавор(ú)ской горh станuти нg хотhлú, на которой 

ставали ст҃rи нwги Ха ҃? (Карп., с. 2 зв.). По-перше, метадискурсивний елемент 

пов(ú)торg мовлю є ланкою, яка пов’язує актуальне висловлення з попереднім, 

тобто встановлює внутрішньотекстові зв’язки; по-друге, цей маркер експлікує 

ставлення мовця до висловлюваного, а саме підсилює його важливість.  

Показники проспекції фокусують увагу на намірах мовця; в такий спосіб 

проповідник намагається зацікавити реципієнта наступним викладом. Проспекція 

засвідчує динаміку мислення мовця, порушує лінійну послідовність висловлень у 

тексті, допомагає передбачити, про що буде йти мова далі. У такий спосіб 

активізуються мисленнєві процеси реципієнта і досягається інтерактивність: Что 

(ж) далhй рhкu жалоснrй позираючи на захованrй пgрстgнь в(ú) Бг ҃u 

зgшлаго Варнавu Лgбgдgвича? Хиба жалоснg запrтаю ласкú 

вашихú (Марк., с. 27). Модальна частка хіба вживається для вираження 

припущення, вагання з якогось приводу і надає висловленню риторичності. 

Метафоричне сприйняття мовлення і мислення як процесу фізичного 

переміщення відбито у проспективному метадискурсі, а саме через дієслова ити, 
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пойти. Як зазначають Дж. Лакофф і М. Джонсон, людина уявляє теорії та 

аргументи у вигляді будівель [235, с. 47]. Перехід до іншої думки – це рух до іншого 

елемента у сконструйованій мовцем структурі тексту: Idę do wtorey (przyczyny) 

(Birk., с. 44). Використання граматичного теперішнього часу на позначення 

майбутньої дії свідчить про намір проповідника і його впевненість у скорому 

здійсненні сказаного. 

Проспекція може також виражатися за допомогою імператива у першій особі 

множини: Пойдhмо далhй выславuючи той мыслgн(н)ый вhнg(ц) Хв ҃ú 

Варварu ст҃uю (О., с. 680). Казнодія робить тактичний хід, ототожнюючи себе з 

аудиторією, і тому змушує її прийняти його заклик, як їхнє спільне прагнення. У 

цьому випадку метадискурсивний елемент вказує на тривалість дії  (выславuючи) і 

її безперервність (оскільки наступний крок мовця і наступна частина тексту буде 

продовженням попередньої). 

В одному з воєнних казань, а саме на початку нарації, проповідник подає 

молитву, яку радить воїнам виголошувати перед боєм. Наприкінці екзордіуму 

мовець переходить до молитовної частини так: Пойдhмú жg до 

мл҃твr (В. Рук., с. 1572), а по її завершенню переходить до тлумачення: Пойдhмú 

далhй до uважgн# силr до мл҃твr (В. Рук., с. 1574). Таке оформлення пов’язано 

з відхиленням від традиційної композиції казання, в якому коротка молитва 

заприявлена лише в конклюзії. 

У погребальних казаннях також відзначаєму значну кількість 

метадискурсивнх маркерів структуризації, які служать для зв’язування висловлень. 

Під час зміни теми метадискурс використовується для скріплення семантичного 

наповнення тексту:  Пuдмо до в(ú) Бз ҃h зg%шлого прgвgлgбнаго гн ҃а w(т)ца 

Варнавr Лgбgдgвича… (Марк., с. 21). У цьому прикладі імператив (пuдмо) вказує 

на майбутню дію, а зазначення особи, яка звеличується в казанні (в(ú) Бз҃h 

зg%шлого прgвgлgбнаго гн҃а w(т)ца Варнавr Лgбgдgвича), служить актуалізатором 

вже згаданого, тобто фактично метатекстова конструкція є водночас 

ретроспективною і проспективною. Оскільки в найближчому контексті не йшлося 



156 

 

про ігумена В. Лебедевича, то вказаний маркер проспекції також відповідає за 

введення нової інформації, зміну теми. 

Подібно до цього, маркер проспекції служить для розмежування дискурсу і 

тексту: Алg то старrй Законú ... Пойдhмú до Законu ласки (Коп., с. 7). Наведені 

елементи висловлення перебувають у протиставленні: Старий Завіт і Новий Завіт 

становлять смислову опозицію; ретроспективне (анафоричне) то і проспективне 

пойдhмú до позначають чітку межу у тексті – завершення попереднього 

інформативної частини і початок наступної. 

Поширеними метадискурсивними маркерами у проповідницькому дискурсі є 

евіденціали, які вказують на віднесеність переповідуваної  інформації до її джерела. 

Спеціальним лексико-синтаксичним засобом вираження переповідності є 

староукраїнський прийменник вєgдлuгú (відповідно до, згідно з, на підставі – 

СлУМ, вип. 4, с. 200): Оболоком еєстú тhло чл҃чоєg, которымú Хс҃ приwдhлú 

Бзс҃тво своєg, вgєдлuгú Ап(с҃)ла Павла, мов#чогw: Бú҃ "вис# вú 

плоти (Гал., с. 92). 

Евіденціали є маркерами доказу, тому часто засіб їх вираження, а саме 

дієслово, вживається у теперішньому часі, що актуалізує висловлення до ситуації 

мовлення: Ослица естú знамgнїєм(ú) працы, бw тgж(ú) и посполитg мов#(т), 

ґды когw по(д) т#жаро(м) "кимú вgликим(ú) вид#(т): наложgнw на нgго 

"(к) на осла» (В., с. 485 зв.).  

 

3.3.2. Рефлексивний метадискурс 

Поява показників рефлексивного метадискурсу в проповідницькому дискурсі 

пов’язана з контролем проповідника над висловлюваним. Рефлексивний 

метадискурс відбиває прагнення казнодії розставити важливі акценти в тексті, 

прокоментувати нову інформацію, наголосити на постулатах віри, сформувати в 

прихожан релігійне мислення, що можливо лише за умови взаємодії обох учасників 

комунікації. 
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Маючи на меті досягнення впливу на аудиторію, проповідник намагається 

встановити з нею контакт. Характерним для казань XVII ст. є звертання «слuхачu 

православный». Варто зауважити, що мовець звертається окремо до кожного 

слухача (іменник слuхачú – у формі однини), але атрибут православный є 

об’єднавчим для них усіх. У соціумі, у якому відбувається комунікація, нормою є 

індивідуалізоване звертання до адресата як представника спільноти з єдиною 

конфесією. Використовуючи таку форму звертання, адресант активізує 

самоусвідомлення адресата як православного християнина. 

Метадискурсивний елемент звертання, як правило, має місце у початковій і 

кінцевій частинах тексту, рідше – у нарації. Висловлення з метатекстом звертання 

зазвичай мають емоційне забарвлення: Чи то слuхачu православный u 

Св#тополка тоg значитú ст҃ый Глhбú, что u на(с) хлhбú? (О., с. 273). 

Звертання привертає увагу реципієнта і сприяє встановленню близького контакту з 

аудиторією, також завдяки вживанню займенника першої особи множини. 

Під час текстотворення мовець проектує інформацію, яку він наводить, на 

аудиторію, враховує гіпотетичний рівень знань, передбачає реакцію слухача і 

припускає діалог, який би міг відбутися. Коли він вважає, що наведена інформація 

не є достатньою для розуміння, він деталізує, пояснює й інтерпретує, звертаючись 

до слухача з тим, щоб він сконцентрував увагу саме на цій інформації: … прgз(ú) 

тgбg до вhры моgй навgрнuтс#. Тuтú слuхачu, самыg катwвg ……... прg(з) нgгw 

до вhры Хв҃ои навgрнgны зоста(в)ши, мов#тú (О., с. 66). 

Одним з найчастіше вживаних метадискурсивнх маркерів апелятива є 

дієслівна форма наказового способу + дейктик тuтú. У такому разі  метатекст ніби 

призупиняє перебіг основного тексту, оскільки завдяки вказівці тuтú на попереднє 

висловлення реципієнт сприймає його як умовисновок: ……...… тыи прїйдuт(ú) на 

мhсто сg мuчноg. слuхачu правосла(в҃): тuт(ú) жg qважайтg. "коg назвыско 

даgтú богачú пgклu (О., с. 1113). За допомогою імператива мовець спонукає до 

інтеракції, і слухач стає активним учасником комунікації, здатним не лише до 

отримання і зберігання інформації, але і до аналізу й обробки. 
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Метадискурсивні маркери звертання також розкривають ставлення мовця до 

висловлення; його зацікавленість цитованими фрагментами (слuхайтg что 

мовит(ú) (О., с. 342)) працює з метою «повабити до слухання». Безперечно, 

мовець прагне утримати увагу слухача, тому повсякчас звертається до нього і 

моделює діалог з ним, передбачаючи запитання, які могли б виникнути: Если мgнg 

тu(т) запытаgтg слuхачu, чтw е(ст) чл҃к(ú) ст҃обливый? W(т)повh(м), 

е(ст) тw карбuнкu(л) на монистh златh (О., с. 1087).  

Окрім апелятива, спрямованого на привернення уваги слухача, звертання є 

способом побудови основної частини казання, що за формою уподібнює її до 

діалогу (запитання – відповідь):  Спrтаgшú м# … Спrтаgшú м# 

зновu (Карп., с. 17–17зв.). Можливо, це пов’язано з тим, що казання Л. Карповича 

досить довгі, тому організація тексту вимагала старанного продумування. 

Рукописні проповіді засвідчують відхилення від традиційного апелятива, 

який структурно розгортається, за допомогою додавання присвійного займенника, 

спрямованого на індивідуалізацію та інтимізацію тексту: «Слuхачu мои 

право(с)ла(в)ныи» (Каз., с. 7 зв.). Як показують результати дослідження, 

проповіді з одного збірника фіксують різні вияви звертання. Апелятивні 

конструкції зазнають ще помітніших трансформацій у зовнішньому та 

внутрішньому планах, оскільки, здавалося б, невід’ємний атрибут для аудиторії, 

об’єднаної за конфесійною ознакою, нівелюється, замінюється епітетами 

позитивної характеристики: Подивg(н)# рgчь го(д)на#, слuхачg мои 

за(ц)ныи (Каз., с. 7 зв.), слuхачg мои милыи (Каз., с. 8). Використання апелятивів 

свідчить про уявлення про людину XVII ст., а саме бачення православним 

священиком ідеалу парафіян. Необхідно також звернути увагу на те, що в останніх 

двох прикладах адресат колективний, хоча звертання у формі множини є 

незвичним для досліджуваних текстів. Така форма апелятива пояснюється 

бажанням консолідувати слухачів, які мають відчути єдність і підтримку 

однодумців. 
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Святкові орації, авторами яких були учні Києво-Могилянської колегії, 

адресовані ректорові й архімандритові, де кожен з них по-особливому 

атрибутований, але також для привітання з Різдвом оратор звертається і до своїх 

колег: прgwсв#mnbgн(н)ный г(с҃)днg w(т)чg архиманúдритg, и чgсный гн ҃g 

w(т)чg рgкторú, и всh єжg во Хg ҃ братіа (Зб., с. 186). Соціальні гоноративи і 

порядок звертання відображають суспільну ієрархізованість слухачів. Це 

ускладнювало завдання мовця – задовольнити очікування неоднорідної аудиторії 

за соціальним статусом, але об’єднаних у проповідницькому дискурсі. 

У проповіді Л. Барановича «Слово второg на Рж(д҃)тво Хв҃о» (Бар., с. 114– 

119зв.) проповідник звертається до адресата так: «Слышатgлю 

возлюблgнный» (Бар., с. 114). Проте далі мовець уникає будь-якої взаємодії з 

аудиторією – розлогі синтаксичні конструкції і численні цитати зі Святого Письма 

не відповідають психологічним потребам слухача, навіть найосвіченішого, тому 

проповіді цього автора краще сприймаються під час читання, аніж на слух. 

Відповідно, метадискурс звертання у тексті Л. Барановича виконує суто етикетну 

функцію.  

У воєнних казаннях стандартизованим адресатом постає «православноg 

хр҃стїанскоg воинство» (В. Рук., с. 1568), якому в окремих випадках додається 

гоноративна характеристика прgзацноg. Специфічність реципієнта воєнних 

проповідей визначена у самих назвах, наприклад, «Слово часu войнr до 

воиновú», проте фіксуємо одиничні приклади звертання слuхачu 

православний (В. Рук., с. 1571). Отже, казнодія апелює до слухачів як до 

православних християн, але водночас і як захисників вітчизни. 

Метадискурс може засвідчувати експліцитну присутність мовця в дискурсі: 

Налgжало бы мнh прп(д ҃)бнагw Fgwдосї# нашgгw Пgчgрскагw нg до крuшцовú 

зgмныхú, алg до цgлнhйшихú планgтú нб ҃сныхú прировн#ти (О., с. 323). У цьому 

висловленні проповідник коментує порівняння перенесення мощей святого 

Феодосія до Печерської лаври з поверненням вівці господареві. Використання 
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умовного способу в поєднанні із займенником налgжало бы мнh виражає сумнів 

проповідника у висловлюваному, що разом із опозитивними атрибутами зgмныхú 

– цgлнhйшихú і підсилювальним цgлнhйшихú сприяє збільшенню контрасту між 

висловленнями і формує у реципієнта позитивну оцінку. 

Погребальні проповіді мають ще більш експлікований суб’єктивний 

складник. Святкові проповіді є універсалізованими, тобто розрахованими на 

виголошення будь-яким православним священиком принагідно до свята 

(незалежно від року). На противагу цьому, погребальні проповіді – специфіковані, 

у них чітко визначається адресант і адресат, вони виголошуються один раз. Для 

проповідника написання такого тексту є великою честю і водночас 

відповідальністю, тому що в цьому випадку його текст авторизований, тобто 

мовець усвідомлює себе не як «я=проповідник», а як «я=Антоній Радивиловський»: 

То # зажїю на залhцgнїg Варнавr Лgбgдgвича, а рgкu бg(з) жадного 

похлhбства ижú бh мuжú благú исполнь Дх ҃а ст҃а и вhрr (Марк., с. 27). Тут 

метадискурс пояснює попереднює висловлення (то # зажїю на залhцgнїg 

Варнавr Лgбgдgвича) і характеризує ставлення мовця до наступного (рgкu бg(з) 

жадного похлhбства). Казнодія наголошує на тому, що добре знав небіжчика, і 

своєю щирістю налаштовує слухачів на прихильне ставлення до себе й уважне 

сприймання проповіді. 

Коли проповідник вибудовує ієрархію аргументів або прикладів, які б 

підтверджували його думку, він обмірковує і припускає, що слухача має найбільше 

вразити і запам’ятатися. Для досягнення ефективності комунікації мовець 

розташовує аргументи/приклади за градаційним принципом. Останній з них 

завжди є найпереконливішим, що пояснюється специфікою сприйняття людиною 

інформації: Еmg зна(ч)нhйшїй прикла(д) зна(и)дuю в(ú) Писмh 

Ст ҃ом(ú) (О., с. 1080). Використання дієслова першої особи однини в 

теперішньому часі актуалізує висловлення, що створює враження спонтанності 

текстотворення. 
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У казанні Л. Карповича метадискурсивність та інтертекстуальність 

поєднуються. З одного боку, тут заприявлений безперечний зв’язок із Другим 

соборним посланням апостола Петра; з іншого боку, у цьому дискурсі апостол 

постає «званим гостем», тому його слова, які оцінюються, уже стають частиною 

тексту проповідника. W запра(в)дlr, слuш(ú)нg тоg слово, дрuгі(й), на 

н҃нhшнюю бgсhдu вg(з)ванrй, гост(ú) мови(т) (Карп., с. 6). 

Крізь призму метадискурсу можна спостерігати за вербалізацією мислення 

мовця: як саме формується і розвивається його думка. У погребальному казанні 

М. Смотрицький розмірковує вголос про мету своєї промови, про її реалізацію та 

про дотримання етикетної функції, заперечує можливість порівняння небіжчика, 

Л. Карповича, і себе на посаді Віленського архімандрита: рачgй, вgдлuгú 

мhл(ú)когw розuмu моgго, до цнwтú, вhчнr(х) твоих(ú) wздwбú... 

wголошgн(ú)# постuпuю (Смотр., с. 8–8 зв.). Проповідник дотримується 

тогочасного етикету саморепрезентації в тексті з метою контрастуваня зі 

звеличуваною особою (Смотр., с. 5). 

Через метадискурс також виявляється контроль над мовленням. 

Орієнтуючись на реципієнта, проповідник розвиває підтверджену інформацію, тоді 

як непідтверджену заперечує або уточнює: Хс҃ сп҃ситgль нашú збuдовалú собh 

намgшка(н)g, домú, ал(ú)бо рачgй палацú (Карп., с. 29 зв). Проповідник 

мотивує свій вибір пояснення, зокрема точності слововживання для розкриття 

складних релігійних понять. Будуючи висловлення в такий спосіб, казнодія імітує 

спонтанність і жвавість живого мовлення, що також пов’язано із вимогою усного 

виголошення тексту. 

В окремих випадках фіксуємо контроль проповідника над своїм мовленням: 

Алg что мовлю? Нg тrлко ва(м), алg всh(м) сgбg вhдомrмú, что иннаго 

бrлú если нg w(т)цgм(ú) qтhшgнї#? (Марк., с. 25). Казнодія розмірковує над 

своїм висловленням постфактум; риторичні запитання й уточнення (нg тrлко 

ва(м), алg всh(м)) увиразнюють проповідь і привертають увагу реципієнта. 
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Вставлення метадискурсивних елементів відбиває процесуальність 

текстотворення: И справr а послuги, р(ú)комо, твои, дл# своgго власного 

пожит(ú)кu, и дочgсного зrскu вrконrваютú, албо рачgй брuхu и мамонg 

слuжатú (Карп., с. 8 зв.). Висловлення засвідчує мовленнєві пошуки проповідника, 

спроби вербалізувати думку у зрозумілий для реципієнта спосіб. 

Емоційність дискурсу свідчить про небайдужість автора, а отже, формує 

почуттєвий фон реципієнта: Иноплgмgнники на(д) кимú нg показали мл(с ҃)рдї#, 

а на(д) хр(с҃)тїанами wноg показали; а тuтú ах(ú) нgстытg(ж)! Бра(т), 

ро(д)ной своgй братїи ... ……………ґды ихú тиранско забиваgтú (О., с. 273). 

Метадискурсивний елемент ах(ú) нgстытg(ж)! «втручається» в основний текст, 

перериває лінійність пропозиції, збуджує образну уяву реципієнта. 

Метадискурсивні маркери, що виступають засобами емоційної оцінки, 

привертають увагу слухача до важливих або суперечливих аргументів: 

Выхвал#ючи Хс҃ сп(с҃)тgль облюбgницu свою цр ҃ковú ……... рgкл(ú): ……... "кw 

qломокú "блка ґранатового, такú "годы твои, слuхачu православный. Тuтú 

мнh дивно!  Чgмu еи Хс҃  нg ровн#gтú з(ú) цhлымú ґранатовы(м) "блко(м), 

алg з(ú) qломко(м)? (О., с. 1084). Мовець рефлексує над цитованим 

євангельським текстом, озвучує його власні роздуми, закликає аудиторію до 

розмови. Звертання слuхачu православный включає слухача в процес комунікації, 

а запитання активізує його мисленнєву діяльність. 

Переповідаючи «чужі» свідчення, проповідник валоризує їх, стверджуючи 

достовірність висловлюваного або піддаючи його сумніву. Очевидним і логічним є 

той факт, що частішими є випадки позначення впевненості у своїй думці. 

Категоричною достовірністю характеризується наступне висловлення: Гд҃ь Бг҃ú... 

тgбg сполgчнg з(ú) ин(ú)шими ст ҃rми егw qгодниками qчинити рачилú, 

бg(з) жаднои # вонт(ú)пливости вhрuю (Смотр., с. 8). Зазначимо, що у цьому 

випадку мовець моделює уявний діалог із співрозмовником, тому в цій ситуації 

може дозволити собі щирість і емоційність, що пояснює його персвазійність. 
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Метадискурсивні маркери можуть відбивати прагнення мовця підкреслити, 

виділити висловлення, а також указувати на прийоми і способи оформлення думки: 

Ово згола тuтú что писмо ст ҃оg мови(т) w Варнавh (Марк., с. 27). Для 

проповідника є суттєвим уточнення, яке він подає, покликаючись на Святе Письмо, 

тому він зазначає на необхідності наведення цитати. 

Проповідник, як правило, подає у своєму тексті ті джерела, які вважає 

авторитетними. Ноg правh нg з(ú) рожаю, алg з(ú) правды 

qблажаgтс# (О., с. 80). Покликаючись на працю Амвросія Медіоланського, 

А. Радивиловський визначає її як достовірну, що посилює  важливість інформації. 

Крім того, метадискурсивні маркери впевненості мають місце в тих випадках, 

коли висловлення викликає сумніви у реципієнта і потребує пояснення. Наприклад, 

у «Слові на погреб превелебного ігумена Варнави Лебедевича» А. Радивиловський 

відзначає, що прgложонrй правh повинgнú бrти окрuглrмú прg(з) 

разважаніg вhчнr(х) рgчій (Марк., с. 21). За допомогою прислівника правh 

підкреслюється впевненість мовця у висловлюваному, що схиляє слухача також 

повірити йому. Згодом проповідник стверджує, що хоча ігумен був земною 

людиною, але його життя вічне, так само як перстень, зроблений із земних 

матеріалів, є округлим, а тому нескінченним. 

Показники достовірності можуть поєднуватися зі значенням оцінки. Мовець 

бере на себе відповідальність, маркуючи повідомлення як правдиве, що викликає 

довіру реципієнта; до того ж, висловлення схарактеризовано як похвала, що 

створює позитивний емоційний фон для сприйняття повідомлюваного: Заправды 

могu рgчи тоg на похвалu егw, жg нg было бы побожны(х) инокwв№ú в(ú) нашgй 

рwссійской зgмли (О., с. 82). Проповідник переконаний, що завдяки Феодосію (а 

також Антонію) Печерському з’явився монастир, і вважає за необхідне на цьому 

наголосити. 

Відповідно до уявлень християнина XVII ст., істина не є досяжною для 

«мирського» розуму, її можна знайти тільки в Богові [49, c. 262]. Тому висловлення, 

які мовець маркує як істинні, відповідають божественній волі: Бы нg Нwg 
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захwваный былú w(т) потопu, пgвна иста, нg было бы чл҃вhка на 

зgмли (О., с. 82). Метадискурсивний показник впевненості виражений 

парентетичною конструкцією, яку формують іменник з відповідною семантикою 

та прикметник, що посилює її. 

Такі висловлення мовець подає однозначно й безапеляційно, вони повинні 

бути сприйняті без сумнівів і заперечень: Кто жú тыи навалности 

qскромл#gт(ú)? если нg Мр҃ї#? w заистg, признати мнh можgтg! (О., с. 347). 

Додаткову роль для сприйняття відіграє емоційна насиченість, яка досягається за 

допомогою риторичних висловлень і метадискурсивного елемента w заистg.  

Високий ступінь достовірності засвідчує наступне висловлення із 

прислівником залgдво. Додаткової експресивності набуває висловлення за умови 

інверсії, коли метатекстовий маркер стоїть у початковій позиції: Залgдво ктw 

з(ú) ст҃ыхú всhхú славою Нікола# прgвышшити можgтú (О., с. 697). Крім того, 

додавання означального займенника з(ú) ст҃ыхú всhхú емфатизує наведене 

твердження. 

Метадискурсивні елементи у святкових проповідях, як правило, виражають 

високий ступінь достовірності висловлюваного: Правдать бrло ихú мнwго, алg 

такіи, которrи нg qсмотривали здров# лю(д)скогw, алg зrскu 

своgго (В., с. 175 зв.). Проповідник переконаний у правдивості наведеної 

інформації. 

Впевненість мовця у своєму висловленні також передається через  

перформативи, оскільки вони мають значення ствердження і здійснення: Початок, 

мовлю, дuховнrмú з(ú) православнrми бgсhдамú моимú в(ú) сgмú мhстh 

Вилни (Смотр, c. 5 зв.). Як зазначає А. Вежбицька, елемент «мовлю» має 

метаплеонастичний характер, оскільки він «дублює на метатекстовому рівні дію, 

яку фактично здійснює мовець самим промовлянням решти речення» [23, с. 421]. 

У погребальних казаннях фіксуємо приклад, який засвідчує припущення 

мовця щодо достовірності висловлюваного. М. Смотрицький звертається до 

померлого отця Л. Карповича, однак він не може бути впевненим у своєму 
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висловленні, оскільки воно не підягає верифікації: Дивugшúс# снать 

вgлgбнr(й) (Смотр., c. 5 зв.). 

За допомогою метадискурсивних елементів проповідник визначає наведену 

інформацію як неоднозначну й сумнівну. Це стосується тих евіденційних 

висловлень, в яких казнодія наводить приклади з легенд і фольклорних оповідань: 

Пишgтú gдинú зú историковú, жg вú нhкоторой краинh.…..…… gстú дрgво такоg, 

котороg вмhсто овощgй пgрла и камhн(ь)g дорогоg родитú. Чи правда то, чи 

нhтú.…..… (В., с. 451); Сапфирú, яко нhкоторыи пишuтú, gстú маткою карбuнкuла 

для того, жg вú gго жилахú ся родитú. Чи правда то, чи нhтú, жgбы Сапфирú 

мhлú быти маткою карбuнкuла (О., с. 189). З обох фрагментів видно, що 

проповідник наводить приклади неправдоподібних історій, які не підлягають 

науковому поясненню. Це можна пояснити щонайменше двома намірами: 

«повабити до слухання», апелюючи до емоційності слухача, і дотримуватися 

об’єктивності викладу. Звертаємо увагу, що в обох прикладах казнодія не називає 

точного джерела і не висловлює визначеного ставлення, тим самим пропонує 

реципієнтові вирішувати на свій розсуд. 

Метадискурсивні елементи можуть сигналізувати про метафоричність 

висловлення і, разом з тим, відстороненість мовця від нього: И "кобr 

кон(ú)цgм(ú) па(л)ца, вr(ш)нgго оно(г)[о] покар(ú)мu скоштова(в)шr, 

таgм(ú)ниц(ú) напо(л)нgнrg слwва w(т)рrгаgш(ú) (Карп., с. 3 зв.). 

Проповідник трактує традиційне зображення апостола Петра у такий спосіб: через 

палець, що вказує на небо, святий отримує істинні знання, якими він ділиться із 

земним людом. Метадискурсивний маркер "кобr  засвідчує те, що проповідник 

інтерпретує дійсність, але не наполягає на однозначності своєї позиції.  

Низький ступінь достовірності також виявляється у висловленнях із 

конструкціями "кобr рgклú, "кобr рgкомо, рgкuчи. Вони мають місце у 

випадках атрибуції переповідуваних джерел і стосуються невпевненості у 

розумінні «чужого» висловлення: "кобr рgклú, «»»qтhха и радость цр(с ҃)тва 

нб(с҃)ногw зближилrс# до насú…... Бл ҃жgни, мовитú, плачюmїи, "ко тїи 
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qтhшатúс# (Смотр., с. 6). Метадискурсивний маркер мовитú збігається зі 

значенням непрямої евіденційності (вказівки на авторитетне джерело, Євангеліє від 

Матвія) і засвідчує спробу проповідника інтерпретувати церковнослов’янську 

цитату. 

Використання евіденціалів пов’язано з потребою покликання на джерело 

інформації, але водночас і відсторонення від сказаного. На думку О. Ніки, 

«згортання модалізованої конструкції, приховування формальної вказівки на особу 

(опущення особових займенників і заміна відповідних форм дієслова 

дієприкметниками) засвідчує завершальний етап формування парентетичних 

одиниць» [111, с. 350]. 

У підсумках зазначимо, що метадискурс структуризації визначає логічну 

організацію проповідницького дискурсу відповідно до потреб православного 

слухача і читача, однак є особливо важливим під час усного виголошення казання. 

Метадискурсивні маркери структуризації відповідають за послідовний виклад ідей 

у проповіді, сигналізують про смислове завершення її частин. Найбільш 

поширеним прийомом структуризації проповідницького дискурсу є числовий поділ 

понять, який є основою для текстотворення. Метадискурсивні маркери, що 

позначають еквівалентність/квазіеквівалентність частин висловлення, служать для 

тлумачення постулатів віри і спрямовані на забезпечення розуміння тексту. 

Внутрішньорядкові глоси функціонують у випадках перекладу 

церковнослов’янських елементів з метою розкриття визначальних понять Святого 

Письма, а також пояснення метафоричних елементів, складних для осмислення. 

Серед ендофоричних маркерів виділяємо проспекцію, яка вказує на наміри мовця і 

дозволяє аудиторії передбачити способи розгортання дискурсу, у такий спосіб 

залучаючи її до інтеракції. Ретроспективний метадискурс поєднує висловлення в 

межах однієї проповіді, а також співвідносить нове і вже відоме. Повторне 

звернення до інформації свідчить про її значущість для релігійної комунікації. 

Евіденціали вказують на авторитетне джерело інформації і маркують 

відстороненість проповідника від «чужого» висловлення. 
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Рефлексивний метадискурс спрямований розставити смислові акценти у 

проповіді у відповідності до інтенцій казнодії. Діалогічність дискурсу забезчується 

за допомогою метадискурсивних маркерів взаємодії, які ідентифікують адресанта 

й адресата висловлення. Стандартизоване звертання «слuхачu православнrй» 

варіюється, змінюючись на множинне «мr» та «вr», залежно від намірів 

проповідника і специфіки дискурсу (святковий, погребальний, воєнний). 

Експліцитна присутність мовця у дискурсі і його специфікація є винятковим 

явищем, зафіксованим переважно у погребальних казаннях, що пов’язано з 

одноразовим призначенням проповіді. Крім того, метадискурс маркує контроль 

проповідника над мовленням, показує мотивацію вибору слововживання 

проповідником. Показники емоційності відбивають експресивну оцінку казнодією 

комунікативної ситуації, а персвазійність висловлення фіксує ступінь його 

достовірності і значущості у дискурсі. Зрештою, метадискурс є полісемантичним, 

оскільки використання евіденціалів пов’язано з покликанням на джерело 

інформації, а також вираженням ставлення проповідника до нього, а елемент 

наприкладú є водночас ендофоричним маркером, який поєднує частини тексту, і 

маркером переміщення, який засвідчує динаміку комунікації.  

 

3.4. Когнітивно-комунікативна зумовленість виправлень у рукописних 

казаннях ХVІІ ст. 

 

Особливість рукописних пам’яток полягає у тому, що вони становлять 

збірники, які часто охоплюють різнорідні релігійні тексти, які створювалися, 

перекладалися і компілювалися при монастирях, перебували у вжитку багатьох 

поколінь. З огляду на неможливість точного встановлення кількості осіб, які 

зробили записи в збірнику, доцільним є умовне розмежування тексту на основний 

і додатковий, і авторства – на первинне і вторинне. Тут ми не оперуємо терміном 

«вторинний автор» у тому сенсі, якого йому надавав М. Бахтін у розділі «Автор і 

герой в естетичній діяльності. Проблема автора». Вірогідно, манускрипт переходив 
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із рук в руки, і кожен наступний власник робив суттєві, на його думку, корективи. 

Так, щоразу текст перепрочитувався, набував нових характеристик, позбувався 

старих. У цьому розумінні доречним є визначення Р. Барта: «Текст становить 

багатовимірний простір, в якому сполучаються і суперечать один одному різні види 

письма» [5]. Крім того, ораторсько-проповідницький жанр розрахований на усне 

виголошення, тому казання щоразу також отримує незафіксовані письмово зміни. 

Словом, значна кількість «втручань», які суттєво доповнюють і уточнюють 

первинний текст, призводять до поліфонічності «вторинного тексту».  

Писемні пам’ятки вважають автоглотичними, оскільки часто не можливо 

встановити точного автора. Автоглотична культура відрізняється від усної, 

оскільки вона має технологію – письмо – яка передбачає «абстрактний рівень 

вербальної концептуалізації, що відмежовує слова від їхніх організаторів і сприяє 

новому виду теоретичного мислення» [240, с. 630]. Письмо, як особливий режим 

комунікації, реструктуризує думку мовця й унормовує його мовлення. 

Смислотвірна діяльність, вербалізована у «вторинному тексті», відбиває 

сприйняття тексту мовцем як свого власного продукту, який би демонстрував його 

знання і досвід, а також відповідав соціокультурним нормам нового часу. Можна 

припустити, що «вторинним автором» був радше священик, аніж пересічний 

ченець, оскільки проводив службу. У процесі підготовки до певної події 

проповідник визначав необхідний текст і підлаштовував рукопис відповідно до 

вимог своєї аудиторії [248, с. 9]. 

Проаналізувавши графічні особливості виправлень у текстах, слід визначити 

їх належність до кінця XVII ст., а за періодизацією В. Панашенко, яка покликається 

на І. Каманіна, третій період розвитку українського скоропису охоплює часові межі 

з кінця XVI ст. до третьої чверті кінця XVII ст. на землях Правобережжя, і до 

половини XVIIІ ст. на землях Лівобережжя [132, с. 8]. Враховуючи зміни, 

заприявлені у текстах, можна припустити, що рукописи перебували в активному 

використанні. Наприклад, в агіографічному збірнику на берегах однієї з перших 

сторінок міститься таке повідомлення: Отстuпи сїа лист»ы uставнrg, ... пиши 
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скорописнrg (Жит., с. 7). Гіпотетично, цей запис демонструє комунікацію 

наставника монастиря (або іншого церковного патрона) та ченця-компілятора. 

Імовірно, що манускрипт («первинний текст»), або принаймні його першу частину, 

було скопійовано з іншого джерела. У рукописному збірнику «Огородок Марії 

Богородиці» А. Радивиловського відсутні епіграфи до казань, проте на початку 

«Слова третього на Входження Ісуса Христа до Єрусалиму» зазначено: Слrшавшg 

яко Іс҃ гр"дg(т) во Іgєрuсали(м) при"ша ваи" w(т) фvникú н изrдоша во 

срgтgнїg gмu  (О. Рук., кн. 1, с. 743). З цього випливає, що деякі з текстів 

планувалися бути включеними до іншого рукопису або стародруку: певні 

виправлення мають суто графічну природу, наприклад, виправлення великої літери 

і пунктуації. 

Такі явища створюють підґрунтя для розуміння того, що текст мав велике 

значення для своїх власників, але водночас він не вважався недоторканною 

сутністю, на відміну від канонічної літератури. Звісно, кількісні і якісні показники 

«втручань» у рукописах варіюються. До них належать вилучення, додавання і 

заміна елемента; маргінальні і внутрішньотекстові примітки; редагування змісту 

тексту, орфографічні і пунктуаційні виправлення, записи для власних потреб. 

Серед процесів, відображених у «вторинному тексті», слід виділити найбільш 

системні. 

Заміна полонізмів питомими еквівалентами. У більшості випадків лексеми є 

точним перекладом, без особливих семантичних відмінностей: штuкu (з нім. Stück 

за посередн. пол. sztuka – фокус, мистецтво (Етим., т. 6, с. 482) замінено на хитрост, 

звhт"жити (пол. zwycieżyć – перемогти (Тимч., кн. 1, с. 305)) замінено на забити 

(Жит., c. 20), піgнкности замінено на wкрасr (В. Рук., с. 118), приgмност 

товарискuю (пол. przyjemność – приємність, задоволення (Тимч., кн. 2, с. 242))  

замінено на любов братgрскuю (Жит., с. 172). Необхідно зауважити, що цей процес 

не був послідовним, що підтверджується такими відхиленнями: злота виправлено 

на золота (Жит., с. 2), але срgбра  (Жит., с. 2) і злотh (Жит., c. 3) залишено без 

зміни. Як зазначає Л. Гонтарук, «процес запозичення з польської мови в українську 
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XVІ – першої половини XVІІ ст. був зумовлений як лінгвістичними, так і 

екстралінгвістичними чинниками: спорідненістю мов, їх безпосереднім контактом, 

напрямом реформаційних рухів та політичних впливів, особливістю ставлення до 

чужих елементів у вказаний період» [35, с. 101]. Відповідно, зміни, засвідчені в 

рукописах, вказують на поступове послаблення функціонування польської мови і її 

елементів у староукраїнській мові в православному середовищі. 

Аналогічним процесом є заміна церковнослов’янської лексики 

староукраїнською: рgкu замінено на мовлю (Жит., с. 35), bисцgлgниg замінено на 

uздоровлgн" (Жит., с. 40), а також переклад латинізмів староукраїнською або 

церковнослов’янською лексикою: сuбстанцію замінено на істность (В. Рук., 432), 

gлgкція замінено на избраніg (В. Рук., с. 641 зв.), сgмінаріuм замінено на початок 

(В. Рук., с. 623), амбhцї# пояснено, як чg(с)ти прагнgнїg (В. Рук., с. 443 зв.), 

инфлюgн(ú)цїи пояснено, як в(ú)ливанї# дh(й)с(т)вї# (В. Рук., с. 585). Як 

зауважує Л. Гнатюк, функціонування різнокодових елементів у межах одного 

дискурсу свідчить про «осмислення явищ світу в кількох площинах» [32, с. 182]. 

Полілінгвізм належить до суттєвих світоглядних засад барокової доби і XVII ст. 

зокрема, однак указані виправлення свідчать про специфіку адресата, а саме 

пересічний православний люд (Жит.) і більш освічена аудиторія, яка, втім, не мала 

глибоких знань латинської мови (В. Рук.). 

Зміни на морфологічному рівні пов’язані з прагненням оновити граматичні 

форми, що зумовлено прагненням актуалізути текст, надаючи йому сучасного 

оформлення, відповідно до дискурсивних особливостей. Активний короткий 

дієприкметник царствuющu замінено на повну форму царствuючомu (Жит., с. 5), 

флексію в займеннику і прикметнику жіночого роду тоg вgлgлhпноg замінено на 

повну форму тои вgлgлhпнои славr (Карп., 24), давню форму перфекта есмы 

вызналú замінено на пізнішу просту форму минулого часу вызналú (Жит., с. 601). 

Зрідка трапляються заміни на фонетичному рівні, заприявлені послідовно по 

всьому тексту: слhзами, гдh замінено на слgзами, гдg (Карп., с. 40 зв.). 
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Безперечно, зафіксовані явища відбивають процес нормування староукраїнської 

літературної мови. 

Серед «втручань» привертає увагу заміна дієслів з модальним значенням, що 

відбиває різницю у ставленні мовців до висловлення. Слід порівняти пари 

прикладів, перший елемент в яких належить до «первинного» тексту, а другий – до 

«вторинного»: тgрпhти мают замінено на тgрпhти бuдuт (Жит., c. 5) (дієслово 

зі значенням дебітивної модальності замінено на дієслово майбутнього часу), 

смhлú рgчи замінено на рgклú (В. Рук., с. 42) (дієслово зі значенням потенційної 

модальності замінено на дієслово минулого часу),  нg посмhлú замінено на нg 

моглú (Жит., с. 3) (зміна у відтінках потенційної модальності), повgлhваgт 

замінено на кажgт (Жит., с. 5) (дієслово зі значенням імперативної модальності 

замінено на дієслово на позначення мовлення), жадаю замінено на 

прошu (Жит., с. 4) (зміна у відтінках оптативної модальності). 

Характерним для «вторинного тексту» є тяжіння до лаконічності і 

стриманості висловлень. «Вторинний автор» уникає експресивно забарвленої 

лексики з метою нейтралізації емоційності мовлення: Викgнтїй... sлый и барзо 

срокгїй на христїанr гонитgль виправлено на Викgнтїй... вgликїй на христїанr 

гонитgль (Жит., с. 9) (експресивні атрибути sлый и барзо срокгїй, які разом з тим 

є полонізмами, замінено на нейтральний атрибут вgликїй),  зúгрhшилú кú тgбh 

розмовл"ючи сквgрнrми uстами нgчистrи рgчи виправлено на зúгрhшилú кú 

тgбh мов"чи нgчистrи рgчи (Жит., с. 5) (акцент з об’єкта й інструмента дії 

сквgрнrми uстами нgчистrи рgчи перенесено на саму дію зúгрhшилú, відтак 

знівельований сугестивний ефект, якого було доягнено завдяки акумуляції 

елементів з негативною семантикою), Гgрманú... wтпровадилú еh до монастыр", 

вú котором прgз дванадцат мhс"цgй пgрgмgшкала виправлено на Гgрманú... 

wтпровадилú еh до монастыр", вú котором прgз рокú пgрgмgшкала (Жит.,  с. 4) 

(фрагмент висловлення з акцентом на тривалості дії дванадцат мhс"цgй замінено 

на синонім, що нейтрально позначає часовий відтинок рокú), библиотgкu вgликuю 
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собрал в которои бrло стодвадцgт тыс"чgй книг виправлено на библиотgкu 

вgликuю собрал в которои бrло нgмало книг (Жит., с. 324) (фрагмент висловлення 

з акцентом на кількості (можливо, гіперболізованій) стодвадцgт тыс"чgй 

замінено на синонім, вказує на неозначену кількість нgмало, що пов’язано з 

прагненням «вторинного автора» до достовірності і переконливості). 

Необхідно зауважити, що, незважаючи на тенденцію до перекладу 

іншомовних слів питомими, у «вторинному тексті» фіксуємо спроби мовця уникати 

народнорозмовних елементів, які також містять емоційне забарвлення і, на думку 

«вторинного автора», не відповідають вимогам агіографії: "мú естgмú с пgлюхú 

христи"нин замінено на естgмú с дитинства христи"нин (Жит., с. 601), твоєgи 

с" катовнh нg бою замінено на твоєихú мuкú нg бою (Жит., с. 601), чаровник або 

попú поганскїй замінено на жрgц (Жит., с. 301).  

Подекуди коригування виразно пов’язані зі стилістичною маркованістю 

елементів як невідповідних до жанру, тому проповідник заміняв їх на більш 

гармонійні: збhгаймос" (сходитися – СлУМ, вип. 11, с. 89) замінено на 

сходhмос" (Каз., с. 10), нgпорожнg замінено на нgдаром (Каз., с. 11). У цьому разі 

доцільно звернутися до поняття когнітивного простору, яке визначають як 

«поліструктурне утворення, що включає в себе когнітивні, семантичні, семіотичні, 

прагматичні, прагмалінгвістичні, психофізіологічні конституенти, які, з одного 

боку, забезпечують багаторівневу складну організацію, з іншого боку, слугують 

фільтрами в передачі інформації в процесі комунікації» [40, с. 9]. Невідповідність 

нової інформації до когнітивного простору «вторинного автора» спричинювала 

«відторгнення» тексту і потребу «прилаштування» його до власного сприйняття. 

Окрім відносно суб’єктивних змін, які не завжди підлягають однозначному 

поясненню, «вторинний текст» також відзначається уточненням інформації, 

оскільки «вторинний автор» керувався принципом «ad fontеs». Наприклад, в 

одному рукописі додано покликання на Ісаю, главу 66 (Жит., с. 33), а в іншому – 

виправлено покликання: Іwанú: а҃і на Іса(и): а҃і. (В. Рук., с. 585 зв.). У «Житії 

святого Софронія» святого названо патріархом Олександрії (Жит., с. 53), однак 
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виправлено «Олександрія» на «Єрусалим» і додано ім’я дружини правителя. 

«Вторинний автор» почувається вільним із цитатами: він розширював або 

скорочував, додавав або видаляв їх, прагнучи до наукової точності. У 

євангельському уривку слuхайтg "ко мови(т) Хс ҃ Сп҃ситgль до ап(с ҃)тловú 

виправлено ап(с҃)тловú на нhкоторr(х) (О. Рук., т. 2, с. 839 зв.), що в точності 

відповідає тексту оригінальну. Такі явища демонструють вченість мовця і його 

відповідальне ставлення до тексту. 

В окремих випадках, з метою уникнення непорозуміння, у «вторинному 

тексті» додано пояснення й уточнення. У висловленні напgрgд вgсgл#тс# з нgи 

ст҃rи w(т)цgвg во адh зостаючїg або вhмú wна справила имú виправлено wна 

на побhда Хв҃а, що зумовлено відсутністю позначуваного іменинника у близькому 

контексті (В. Рук., с. 32). У деяких випадках спостерігаємо розширення думки, що 

спричинено прагненням не втрачати комунікативного зв’язку з адресатом. Так, 

наприклад, до висловлення wбач зgмлю "к широка ест и "к много маgт рgчїи 

дивнrх, а еднак то зровн"тис" з mаст"м людgи вhрнrх нg можgт додано 

пояснення:  бо то всg минаючgg, а то там нигдr не uтаваючgg (Жит., с. 36). 

Варто вказати, що «вторинний автор» не завжди вдається до перекладу; в межах 

одного мовного коду висловлення може бути розширеним за допомогою додавання 

інформації, якої бракує для достатнього розуміння: Извлgкшg wставашg вс# абїg 

вослhдú его идоша змінено на Извлgкшg wба корабл# на зgмлю, wставашg вс# 

вослhдú его идоша (В. Рук., с. 369). 

Для ефективності комунікації зроблено зміни в синтаксичних структурах, 

внесено суттєві корективи. Наприклад, це стосується словопорядку, що, однак, не 

пов’язано з перетворенням інверсованих конструкцій у правильний порядок: 

Wнrй прgзвитgрú ... показовалú о роскошахú и о добрах нgбgснrх, которrи 

дл" справgдливrх, и тgж о мuкахú пgкgлнrх которrg дл" грhшнrх людgй 

сuть наготованы змінено на Wнrй прgзвитgрú ... показовалú о мuкахú 

пgкgлнrх которыg дл" грhшнrх людgй сuть наготованr, и тgж о роскошахú 
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и о добрах нgбgснrх, которrи дл" справgдливrх (Жит., с. 2). Вірогідно, що 

мовець удається до психологічного прийому, ставлячи на друге місце той концепт, 

якому віддає перевагу кожна людина (о роскошахú и о добрах нgбgснrх). Більше 

з тим, негативні концепти мають більш потужний емоціогенний вплив, ніж 

позитивні, проте елемент, який займає фінальну позицію у висловленні, більш 

значущий у сприйнятті, що зумовило зміни в синтаксисі. 

Звертаємо увагу, що досліджувані рукописи поповнюють знання про 

аксіологічні уявлення й моральні норми суспільства XVII ст. саме у зв’язку з 

наявністю в них «вторинного тексту». Так, у фрагменті нg та(к) "ко 

нgщасливы(и) людg. которrи скоро по вgлицинни. wп#(т) до пg(р)ши(х) и 

го(р)ши(х) зло(с)тg(и) и грhхов ворочаю(т)с". до пь"нства, до 

обжи(р)ства, до тhлgсности, до гнhвu, до ро(с)ты(р)ковú, до лихвы, до 

лакu(м)ства, до лuпhжства и иньши(х) грhхов. в которы(х) "ко свини до 

калюжи ворочаю(т)с"» (Каз., с. 6 зв.) малозрозумілі слова виправлено на легші для 

сприйняття: вgлицинни замінено на и(с)повhди, ро(с)ты(р)ковú замінено на 

розпuсты; крім того, підібрано інше, більш вдале, на думку «вторинного автора», 

означення: wны(и) нgоуважны(и) замість нgщасливы(и). Проте більш суттєвими 

є коригування, пов’язані саме зі словопорядком, а саме додавання гріха 

вшgтgчgнство на третій позиції і злодhйство на передостанній, що свідчить про 

те, що для «вторинного автора» перелік основних гріхів був неповним, тому він 

вирішив додати ще два гріхи, вірогідно, за порядком важливості. У такий спосіб 

перелік гріхів розширився до десяти, хоч деякі з них можна логічно об’єднати: 

ненажерливість (пь"нство, обжирство, лакuмство), хтивість (тhлgсность, 

ротырки, вшgтgчgнство), жадібність (лихва, лuпhжство). Не названими 

залишились лінощі, гординя і заздрість. Принагідно вкажемо, що в «Грhхах 

розмаитіих» І. Галятовського подано перелік смертельних гріхів, затверджений на 

Київському соборі 1640 року, хоча є відхилення у послідовності 

перелічування [49, с. 222]. З цього випливає, що досліджуваний збірник був 

створений раніше, тому його зміст не узгоджується з «Катехизисом» П. Могили та 
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І. Трофимовича-Козловського. Мабуть, вказані в проповіді гріхи відбивали погляди 

суспільства конкретного часу й місця, а вживання двох-трьох синонімів на 

позначення одного гріха пов’язано з частотністю випадків саме такого переступу.  

Варто зауважити на непослідовності у виправленнях, що простежується в 

деяких рукописах. Так, в одному випадку дієслово потgр#ли виправлено на 

погuбили (Каз., с. 3 зв.), тоді як в іншому випадку дієслово тgр#єg(т) виправлено 

на тратитú (Каз., с. 4 зв.), що, можливо, пов’язано з об’єктом, який відноситься 

до дії. Подібно до цього, неочевидною є причина таких замін: шанuймо замінено 

на слuхаймо (Каз., с. 10), вывgл замінено на выпровадил (Каз., с. 10 зв.), 

побuжаg(т) замінено на взываєgт (Каз., с. 9 зв.), тросках (турботи, 

клопоти (Тимч., кн. 2, с. 401)) замінено на фрасuнках  (занепокоєння, тривога, 

смуток (Тимч., кн. 2, с. 456)) (Каз., с. 9 зв.). Причому в останньому прикладі один 

полонізм замінено на інший, тобто для «вторинного автора» не стояло питання 

перекладу. Так, вмотивованість заміни одного слова іншим стає занадто слабкою і 

навіть незрозумілою. 

Для «вторинного тексту» також характерним є уникнення самоідентифікації 

мовця: у фрагменті такú напо(л)нї слuхачо(в) мои(х) дх ҃ом ст҃ым викреслено 

присвійний займенник мои(х) (Рук., с. 7 зв.), что такою wб(ú)#сн#ю фhгuрою 

перефразовано на wб(ú)#сн#тс# (В. Рук., с. 84), довожu прикладами 

перефразовано на показug(т)с# (В. Рук., с. 1550). Аналогічний процес стосується 

викреслення звертань до аудиторії, які не відповідають стандартизованому 

звертання «слuхачu православнrй»: Подивg(н)# рgчь го(д)на#, слuхачg мои 

за(ц)ныи (Каз., c. 7 зв.), слuхачg мои милыи (Каз., с.8). 

Безперечно, серед виправлень є ті, що стосуються правописних помилок та 

інших графічних неточностей. Крім того, під час підготовки до служби священик 

позначав паузи та інтонацію, які б полегшували виголошення проповідей. 

«Вторинний автор» був також читачем, а тому на берегах збірника робив певні 

примітки, наприклад, занотовував короткий зміст абзацу або сторінки, позначав 

«NB!» і «+». Також є запис, що фіксує належність до храму і датування: «Domiłec 
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na Den 11 Maia собо(р) со всhми вhщами до собору належачиму 

1701» (Каз., с. 8 зв.). Такий вид роботи призначений для іншого адресата – самого 

священика або ченця (писаря), тому інтенційне спрямування деяких позначок і 

записів не підлягає точному тлумаченню. 

У підсумку зазначимо, що рукописні й окремі стародруковані тексти свідчать 

про комунікативні особливості соціальної групи людей, об’єднаних спільним 

віросповіданням, проте інтерактивність засвідчена не лише на рівні «священик – 

прихожани», але й на рівні «первинний автор» – «вторинний автор». Наявність 

різнорідних «втручань» у «первинний текст» зумовлена відмінністю в 

когнітивному просторі мовців, що вербалізовано у «вторинному тексті». Зрештою, 

діалогічні зв’язки між «первинним» і «вторинним» текстами вказують на зміни в 

ментальності українського суспільства XVII ст., а також на нормування 

староукраїнської літературної мови. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3. 

 

Комунікативно-когнітивні особливості староукраїнського проповідницького 

дискурсу охоплюють специфіку спілкування соціальної групи людей, об’єднаних 

спільною конфесією, і специфіку вербалізації осмислення досвіду віри і системи 

релігійних поглядів. Позиція проповідника в комунікативній ситуації казання 

відображена через індексальність – співвіднесеність у висловленні часових, 

просторових та особових параметрів. Актуалізаційна природа дейксису в 

староукраїнських проповідях реалізується через опозицію земного і небесного 

світів, що відповідає християнським уявленням, зафіксованим у Святому Письмі. 

Чітко регламентована домінантна позиція адресанта, який транслює сакральні 

смисли, а також роль слухачів і читачів казання виражені у персональному 

дейксисі. Статус медіатора між Богом і вірянами визначає бажання казнодії в 

релігійному дискурсі. Власне бажання виявляється у намірі мовця ефективно 

донести православні уявлення до аудиторії, що підсилюється спонуканням до 
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побожного життя і молитвою, зверненою до вищих сил із проханнями про захист і 

допомогу всім вірянам. Семантичний спектр бажання розширюється через 

поєднання значень бажання й умови, а також бажання і порівняння. Ірреальність 

бажання проповідника суголосна бажанню вірян осягнути велич Бога. Оформлення 

й увиразнення знань, які казнодія передає прихожанам, уможливлюється за 

допомогою метадискурсивних маркерів. Метадискурс структуризації забезпечує 

смислову завершеність тексту, його цілісність і зв’язність за рахунок 

функціонування ряду операторів. Рефлексивний метадискурс допомагає 

розставити акценти, пояснити нову інформацію, розтлумачити догми православної 

віри. Діалогічність проповідницького дискурсу є результатом ідентифікації 

адресанта й адресата та їх взаємодії. «Вторинний текст» як наслідок спільної 

комунікативної діяльності кількох мовців є історичним соціокультуно зумовленим 

феноменом, який відбиває розвиток української ментальності і нормування 

літературної мови. 

Основні результати розділу викладено в публікаціях [117; 119; 122; 126; 243]. 

  



178 

 

ВИСНОВКИ 
 

 

Вивчення мови в релігійній сфері комунікації є невід’ємною частиною 

історико-лінгвістичних студій і встановлення історично вмотивованих 

взаємовідношень між релігійною мовою, культурою, соціумом, віддзеркалених в 

українських писемних памʼятках різних періодів. Крім класичних підходів, що 

традиційно застосовуються в лінгвістиці, зокрема історичній, на сьогодні 

переважають наукові підходи, спрямовані на вивчення релігійної свідомості, 

релігійної картини світу, релігійних концептів, мовленнєвих жанрів молитви, 

сповіді, проповіді та ін.      

У сучасному мовознавстві репрезентовано стилістичний, теолінгвістичний, 

когнітивний, соціолінгвістичний, мовленнєвожанровий, дискурсивний, 

риторичний, семіотичний та ін. підходи до вивчення релігійної комунікації. За 

останнє десятиріччя в українському і зарубіжному мовознавстві активізувалося 

використання дискурс-аналізу, в тому числі і щодо релігійної сфери, проте 

переважно на сучасному фактологічному матеріалі. Ефективність застосування 

комунікативно-когнітивного підходу в історичній площині, засвідчена 

результатами дослідження, довела необхідність розбудови історичної 

дискурсології, що інтегрує висновки історичної прагмалінгвістики та 

лінгвокультурології.  

Перспективність і доцільність застосування цього підходу виявилась у 

вивченні староукраїнського проповідницького дискурсу ХVІІ ст. як історично і 

соціокультурно регламентованої смислотвірної діяльності, що реалізується у 

спілкуванні соціальної групи людей, обʼєднаної спільним віросповіданням, для 

осмислення і тлумачення постулатів віри. Аналіз писемних памʼяток 

староукраїнської мови ХVІІ ст. було здійснено у зв’язку з установленням 

соціокультурних інновацій і зʼясуванням тих передумов, які детермінували 

смислотвірну діяльність, вербалізовану в проповіді. Важливо, що дискурсивний 

аналіз проповіді дав можливість не лише визначити інституційні ознаки цього 
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різновиду релігійного дискурсу, але й уточнити його в конкретно-історичному 

аспекті. 

Проповідь як різновид інституційного дискурсу передбачає комунікативну 

поведінку, що нівелює особистісні характеристики учасників порівняно з їхньою 

роллю в інституції, до якої вони належать. Релігійний дискурс становить 

мовленнєву практику, обмежену часо-просторовими показниками, спрямовану на 

трансляцію конфесійних принципів і прилучення осіб до церкви. Відповідно до 

інституційних норм, проповідник є посередником у комунікації між Богом і 

людьми, він обраний і наділений повноваженням інтерпретувати містичний досвід. 

Як різновид інституційного дискурсу, православна проповідь спрямована на 

інтеграцію індивідів, утримання прихожан і виховання в них особливої моделі 

поведінки, схвалюваної віровченням, а також збереження основних ідей і 

принципів, які відрізняють цю конфесію від інших. 

У проповідницькому дискурсі реалізуються комунікативні стратегії і тактики 

впливу, які є когнітивними цільовими програмами, реалізованими у вигляді 

комплексів мовленнєвих дій, прагматично спрямованих на адресата відповідно до 

доктринальних уявлень. Специфіку проповіді розкривають три групи стратегій: 

організувальні, виокремлювальні та об’єднувальні. В межах цих груп 

домінантними виявляються закликова, стверджувальна і пояснювальна стратегії, 

що забезпечують закріплення інформації, зміцнення ціленастанов і закладення 

конфесійних принципів, поповнення знань прихожан, додавання відомостей про 

світ відповідно до актуального віровчення, формування релігійної картини світу й 

поведінки, яка відповідає постулатам віри. 

Інтерактивна природа проповідницького дискурсу полягає у двобічності 

комунікативно-когнітивного процесу. Внутрішній діалог, який неодмінно 

властивий проповіді, відбиває розуміння присутності іншого учасника комунікації, 

що надає цьому процесу сенсу. Діалогічність передбачає активну позицію та 

реакцію обох комунікантів всупереч тому, що вербалізованість присутності одного 

з них лімітована щодо проповідницького дискурсу.  
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Ефективність застосування комунікативно-когнітивного підходу в 

історичній площині, засвідчена результатами дослідження, довела необхідність 

розбудови історичної дискурсології. Така потреба також пов’язана з лакунарністю 

лінгвістичних досліджень релігійного дискурсу в діахронічному зрізі. Було 

з’ясовано, що проповіді староукраїнського часу було досліджено з позицій 

стилістики і фразеології, вивчено мовотворчість конкретних авторів, розглянуто 

окремі аспекти: експресивний синтаксис, семантику особи, еволюцію жанру 

проповіді.  

Встановлено, що староукраїнська проповідь XVII ст. має зв’язок із 

проповідництвом попереднього періоду, перекладними збірниками й 

оригінальними творами часів Київської Русі, Учительними Євангеліями XVI – 

початку XVII ст., і наступного, пізньобарокового, який зумовлений активними 

процесами в Православній Церкві кінця XVII ст. Нові дискурсивні практики 

староукраїнського православного проповідництва XVII ст. не були ідентичними ні 

до тогочасного католицького дискурсу, ні до попередніх проповідницьких 

традицій. 

Староукраїнські казання фіксують нові дискурсивні практики, які 

реалізувалися в умовах діалогу мов і культур, співвідносилися зі змінами в 

релігійній, політичній і соціальній сферах, творилися в період нового типу 

культури і формування української національної літературної мови. У казанні як 

новій практиці для дискурсивної діяльності XVII ст. розширювалися можливості 

інтерпретації Першотексту, відображення актуальних тогочасних суспільних 

потреб, взаємодії з європейськими дискурсивними практиками.  

Пожвавлення в різних сферах життя, в тому числі і релігійній, а також 

оновлення традиційної комунікації актуалізувало інтерпретаційний складник у 

церковно-проповідницькому письменстві. Разом із проповідництвом розвивається 

інший різновид релігійного дискурсу – агіографічний. У ХVІІ ст. дифузність цих 

дискурсів виявляється в їх формальних і змістових характеристиках. В окремих 

типах житій (напр., похвала святому) виділена чітка структура, епіграф зі Святого 
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Письма в ролі теми житія. Агіографічний дискурс слугував зразком для творення 

погребальних казань, в яких зазначалися приклади праведного життя померлого. 

Загалом житія органічно входили в проповідницький дискурс XVII ст., становили 

основу для казань на дні святих або повчальний елемент/ілюстративний приклад у 

проповіді. 

Характерною рисою рукописних пам’яток є те, що вони відбивають 

комунікативні особливості соціальної групи людей, об’єднаних спільним 

віросповіданням, проте інтерактивність представлена не лише через внутрішній 

діалог між священнослужителем і прихожанами, але і через діалогічні відношення 

між двома (або більше) мовцями, які працювали з манускриптом. Прокоментовано 

причини появи «вторинного тексту» як наслідок невідповідностей у когнітивному 

просторі мовців. Крім того, зміни в рукописах показують варіантність мовної 

норми. 

У староукраїнських святкових казаннях реалізується потреба проповідників 

донести слово Боже до прихожан під час служби в недільні та святкові дні. Окрім 

прагнення розтлумачити значення священних текстів, у святкових казаннях 

проповідник мав на меті утвердити православну віру і вберегти свою паству від 

переходу до іншої конфесії. Дискурс святкових казань ґрунтується на 

інформаційній насиченості та риторичності. Розраховані на аудиторію з нижчим 

ступенем освіченості, ніж у проповідників, казання дотримуються мовного коду, 

близького для слухача – староукраїнська мова зі збереженням 

церковнослов’янських цитат із Біблії, а почасти їх перекладом, тлумаченням і 

спрощенням. 

Зʼясовано, що у зв’язку з нестабільною політичною ситуацією, яка склалася 

на українських землях, з’являються казання, звернені до війська і «посполитого 

люду» під час воєнних дій. У них проповідник апелює до основних цінностей 

тогочасного православного християнина – віри та батьківщини. Особливого 

значення набували воєнні казання до війська, оскільки мали вплинути на морально-

психологічний стан православних воїнів та їхню поведінку на війні. 
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Із початку XVII ст. виникають погребальні казання в контексті барокових 

ідей про смерть, паралельно з епітафіями та іншими фунеральними творами. 

Похоронні проповідницькі тексти, на відміну від святкових, є індивідуалізованими, 

оскільки стосуються померлої особи, яка залучається до комунікації. 

Визначено, що для висвітлення комунікативно-когнітивних домінант 

староукраїнського проповідницького дискурсу XVII ст. є репрезентативними 

категорії дейксису, оптативності та метадискурсу. Відповідно до визначених 

мовленнєвих стратегій проповіді, вони організовують проповідь за 

актуалізаційним вектором (дейксис), за виявленням ірреальної модальності 

(оптативність), за способом коментування й структуризації дискурсу мовцем 

(метадискурс). Проведене дослідження дало можливість уточнити специфіку 

проповідницького дискурсу ХVІІ ст. за вираженням його часових, просторових і 

персональних характеристик, за спектром реалізації оптативних смислів, за 

функціональними ознаками метадискурсивних маркерів.  

Дейктичні особливості проповіді виявляються в її функціонуванні в системі 

дейктичних координат «я – тут – тепер», тобто визначають часові, просторові й 

персональні характеристики розгортання дискурсу. Індексальна семантика є 

властивістю власне дейктиків, проте її може набувати будь-яка лексична одиниця 

залежно від комунікативної ситуації. До основних засобів вираження дейксису у 

староукраїнському проповідницькому дискурсі належать особові та вказівні 

займенники, прислівники, дієслова, іменники, які, як правило, функціонують в 

опозитивних парах. 

Темпорально-спаціальна параметризація проповідницького дискурсу 

XVII ст. виявляється у протиставленні «земне життя – небесне життя», що 

відображає християнські уявлення про двосвітність. Усвідомлення людини в 

системі тривимірної часової і двовимірної просторової локалізації уточнюється 

відповідно до тематичного спрямування проповіді (святкова, воєнна, погребальна) 

і відповідає принципам барокової епохи. Святкові проповіді мають найбільш 

широкий спектр дейктичних значень. Специфіка воєнних казань виявляється в 



183 

 

ідентифікації контексту комунікативної ситуації – война; відповідно, реципієнтом 

проповідей є православне військо. У погребальних казаннях увиразнюється 

опозиція теперішнього й минулого, тобто життя і смерть покійної людини, яка 

також залучається до комунікації. 

Реалізація оптативності в староукраїнській проповіді визначає специфіку 

цього різновиду релігійного дискурсу як такого, що відбиває бажання і прагнення 

казнодії, які він транслює вірянам. Оптативність обмежується бажанням мовця і 

специфікується як бажання інтерпретувати сферу сакрального відповідно до 

сприйняття вірян. До основних засобів вираження оптативності в 

староукраїнському проповідницькому дискурсі належать дієслова зі значенням 

бажання, прагнення, прохання, обіцянки в теперішньому часі дійсного способу, 

частка абы з дієсловом минулого часу, дієслова наказового способу, частки нgхай/ 

і да з дієсловом теперішнього і майбутнього часу.  

Значення оптативності відповідають структурним частинам казання. 

Бажання досягти конкретної мети в казанні є визначальною рисою 

староукраїнського проповідницького дискурсу XVII ст., і виявляється у всіх типах 

проповіді в екзордіумі. Значення ірреального бажання показує неспівмірність 

людської сутності й образу Бога, а в погребальних казаннях уточнюється як 

значення жалкування за минулим. У конклюзії всіх типів казань значення бажання 

і прохання, вияв якого є завжди інтенсивним (благання), вербалізується в молитві. 

Нарація фіксує різні відтінки значення бажання, а закликова стратегія проповіді 

реалізується в бажально-спонукальних конструкціях, спрямованих на формуванні 

поведінки реципієнта, що набуває особливого значення в казаннях до війська.  

Метадискурсивні маркери виявляють прослідки мовця у дискурсі, 

позначаючи мовленнєву рефлексію проповідника над дискурсом і засоби 

оформлення його змістового наповнення. Будучи регулярним складником 

дискурсу, метадискурс представлений особливо широким діапазоном засобів у 

староукраїнській проповіді XVII ст., що забезпечує розширення інтерпретаційного 

складника. До основних засобів вираження метадискурсу в староукраїнському 
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проповідницькому дискурсі належать вставні слова, прислівники способу дії, 

сполучники, дієслова на позначення переміщення і мовлення (пойдhмú; мов#тú), 

окремі прийменники (вgдлuгú), прислівники (залgдво), частки ("кобr), вигуки, 

звертання. 

Метадискурс структуризації позначає перехід між композиційними 

частинами казання, сигналізує про зміну теми, впорядковує ідеї за ступенем 

значущості, відтак забезпечує цілісність, зв’язність і завершеність тексту. 

Евіденціали переважають у святкових казаннях, що пов’язано з метою 

інформування прихожан. Рефлексивний метадискурс спрямований на залучення 

реципієнта до інтерактивного процесу й інтерпретації мовленнєвих дій 

проповідника, передусім через апелятиви. Показники емоційної оцінки найбільш 

притаманні погребальним казанням, що зумовлено контекстом комунікативної 

події. Метадискурсивні маркери розставляють смислові акценти у казанні залежно 

від інтенцій проповідника та впливають на осмислення слухачами/читачами 

проповіді через забезпечення достовірності та персвазійності дискурсу. 

Перспективи проведеного в дисертації дослідження полягають у: 

а) поглибленні висновків історичної дискурсології на основі вивчення інших типів 

дискурсу; б) узагальненні категорій дейксису, оптативності та метадискурсу в 

староукраїнській мові; в) порівнянні дискурсивних практик різних проповідників 

ХVІІ ст. для встановлення особливостей інтерпретації ними релігійних понять у 

звʼязку з реальними ситуаціями; г) співвіднесенні проповіді ХVІІ ст. із наступним 

синхронічним зрізом – ХVІІІ ст.; ґ) розширенні джерелознавчого і лінгвістичного 

опису староукраїнських проповідей, що зберігаються в різних фондах і бібліотеках; 

д) зіставленні казань за мовою їх написання – староукраїнською, польською, 

церковнословʼянською; е) науковій публікації староукраїнських проповідей 

ХVІІ ст.  

  



185 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

1. Алексієвець Л. М. Києво-Могилянська академія у суспільному житті 

України і зарубіжних країн (XVII–XVII  ст.) / Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: 

Збруч, 1999. – 263 с. 

2. Алтабаева Е. В. Категория оптативности в современном русском языке: 

дис. докт. филол. наук: спец. 10.02.01 «Русский язык» / Елена Владимировна 

Алтабаева ; Московский государственный областной ун-т. – Москва, 2003. – 485 с. 

3. Аникушина М. В. Когнитивно-дискурсивные особенности современной 

англоязычной христианской проповеди : дис. канд. филол. наук : спец. 10.02.04 

«Германские языки» /  Аникушина Мария Вячеславовна ; Тульський гос. пед.  ун-

т имени Л. Н. Толстого. – Тула, 2010. – 195 с. 

4. Бабанина А. С. Лингвистическое осмысление речевого жанра 

православной проповеди: подходы, проблематика, тенденции / 

А. С. Бабанина // Молодий вчений, 2015. – № 3(1). – С. 102–109. 

5. Барт Р. Смерть автора / Р. Барт // Избранные работы: Семиотика. 

Поэтика. – М., 1994. – С. 384–391. 

6. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин / Сост. 

С. Г. Бочаров; Текст подгот. Г. С. Бернштейн и Л. В. Дерюгина; Примеч. 

С. С. Аверинцева и С. Г. Бочарова. – М. : Искусство, 1979. – 424 с. – (Из истории 

сов. эстетики и теории искусства). 

7. Бацевич Ф. С. Нариси з лінгвістичної прагматики: монографія / Флорій 

Бацевич. – Львів: ПАІС, 2010. – 336 с. 

8. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підруч / 

Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 342 с.  

9. Бенвенист Э. Общая лингвистика ; пер. с фр. / Эмиль Бенвенист. – М. : 

Прогресс, 1974. – 448 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101120


186 

 

10. Біда К. Іоаникій Галятовський і його «Ключ розуміння» / Константин 

Біда. – Рим: 1975 р. – 527 с. 

11. Бобырева Е. В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, стратегии (на 

материале православного вероучения) : автореф. дис. на соискание учён. степени 

докт. филол. наук :  спец. 10.02.19 «Теория языка» / Екатерина Валерьевна 

Бобырева ; Волгоградский государственный педагогический ун-т. – Волгоград, 

2007. – 38 с. 

12. Богачевская И. В. Религиозный дискурс как объект философско-

религиоведческой рефлексии [Электронный ресурс] / И. В. Богачевская. –                        

Режим доступа: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/15110/29-

Bogachevskaja.pdf?sequence=1.  

13. Бондар Н. С. Внесок Івана Вишенського та Іоаникія Галятовського в 

історію вітчизняної школи і педагогічної думки України / Н. С. Бондар // Збірник 

наукових праць: Спеціальний випуск «До витоків становлення української 

педагогічної науки» / В. Г. Кузь (гол. ред.) та інші. Науковий світ,                               

2002. – С. 172–174. 

14. Бондарко Н. А. Текстовые структуры в немецкой духовной прозе XIII 

века : Трактат "Geistlicher Herzen Bavngart" и его источники : дис. канд. филол. 

наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / Бодарко Николай Алексеевич. – СПб, 

2001. – 262 с. 

15. Броджі Беркофф Дж. Барокова гомілетика у східнослов’янському 

культурному просторі // Contributi italiani al 14. congresso internazionale degli 

Slavisti : Ohrid, 10– 16 settembre 2008 / a cura di Alberto Alberti... [et al.]. – Firenze : 

Firenze University Press, 2008. –  С. 179–200. 

16. Бугаева И. В. Религиозная коммуникация / Бугаева И. В. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.portal-slovo.ru/philology/39040.php. 

17. Бугаева И. В. Язык православной сферы: современное состояние, 

тенденции развития : автореф. дис. на соискание учён. степени докт. филол. наук : 



187 

 

спец. 10.02.01 «Русский язык» / Ирина Владимировна Бугаева; Госсударственный 

ин-т русского языка имени А. С. Пушкина. – М., 2010. – 48 с. 

18. Бурцев В. А. Дискурс русской православной проповеди: способы 

производства высказываний : дис. доктора филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский 

язык» / Бурцев Владимир Анатольевич. – Елец, 2012. – 447 с. 

19. Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис / 

Ф. И. Буслаев. Изд. 7-е. – М. : КомКнига, 2006. – 344 с. (Лингвистическое наследие 

ХІХ века.) 

20. Бушев А. Б. Православный дискурс: некоторые жанры и 

концепты [Электронный ресурс] / А. Б. Бушев. – Режим доступа:  

www.linguaconf2008.flybb.ru/topic13.html. 

21. Ваврінчік Р. Я. Лінгвістичні особливості теологічного дискурсу як 

складового компоненту релігійного дискурсу [Електронний ресурс] / Ваврінчік 

Регіна Яношівна. – Режим доступу:  www.academia.edu/1290425. 

22. Валгина Н. С. Теория текста. Учебное пособие / Н. С. Валгина. – М. : 

«Логос», 2003. – 280 с. 

23. Вежбицкая А. Метатекст в тексте / Анна Вежбицкая // Новое в 

зарубежной лингвистике. – М., 1978. – Вып. 8. Лингвистика текста. – С. 402–421. 

24. Вепрева И. Т. Языковая рефлексия в пост-советскую эпоху / 

И. Т. Вепрева. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 384 с. 

25. Вербич Н. Роль просодії в реалізації комунікативної стратегії 

проповідника / Н. Вербич // Українське мовознавство, 2011. – №42. – С. 14–25. 

26. Веретенкина Л. Ю. Стратегия, тактика и приемы манипулирования / 

Л. Ю. Веретенкина // Лингвокультурологические проблемы толерантности. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. – С. 177–179.  

27. Вільчинська Т. П. Концептуалізація сакрального в українській поетичній 

мові XVII–XVIII ст. : монографія / Т. П. Вільчинська. – Тернопіль : Джура, 2008. – 

424 с. 

http://www.academia.edu/1290425
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/62578/source:default


188 

 

28. Возняк М. Історія української літератури / Михайло Возняк. У двох 

книгах: Навч. вид. – 2-ге вид., випр. – Львів: Світ, 1994. – Кн. друга. – 560 с. 

29. Вступ до порівняльно-історичного вивчення словʼянських мов / Відп. ред. 

О. С. Мельничук. – К. : Наукова думка, 1966. – 596 с. 

30. Гадомский А. К. О лакунах в системе лингвистической науки : проблема 

взаимодействия языка и религии / А. К. Гадомский // Культура народов 

Причерноморья, 2004. – Т.1. – № 49. – С. 164–167. 

31. Гапеева В. М. Семантычная катэгория аптатыўнасці: лексічныя і 

граматычныя сродкі яе выражэння ў беларускай і англійскай мовах: аўтарэф. дыс. 

на атрыманне вучонай ступені канд. філал. навук; спец. 10.02.20 «Параўнальна-

гістарычнае, тыпалагічнае і супастаўляльнае мовазнаўства» / Гапеева Вольга 

Міхайлаўна. – Мінск, 2012. – 26 с. 

32. Гнатюк Л. П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті 

староукраїнської книжної традиції / Л. П. Гнатюк. – К. : ВПЦ «Київський 

університет», 2010. – 446 с. 

33. Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники: в 

2-х т. / С. Т. Голубев. – К., 1883. – Т. 1. – 1167 с.; – К., 1898. – Т. 2. – 1056 с.  

34. Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу : монографія, 

2-е вид., випр. і доп / І. О. Голубовська. – К. : Логос, 2004. –                384 с. 

35. Гонтарук Л. Характер запозичень із польської мови в українську XVI– 

першої половини XVII ст. / Л. Гонтарук // Проблеми слов’янознавства, 2004. – Вип. 

54. – С. 78–103.  

36. Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есе, 

полеміка / Г. Грабович. – К., 1997. – 608 с. 

37. Грицкова А., Кулинич М. Дискурсивные характеристики речевого жанра 

в англоязычной православной проповеди / А. Грицкова, М. Кулинич // Известия 

Самарского научного центра Российской академии наук, 2014. – № 2–1. – Т. 16. – 

С. 160–165. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-samarskogo-nauchnogo-tsentra-rossiyskoy-akademii-nauk
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-samarskogo-nauchnogo-tsentra-rossiyskoy-akademii-nauk


189 

 

38. Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. ; НАН України; 

Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С. Грушевського та ін. / П.С. Сохань (гол. 

ред.). – К. : Наукова думка, 1991. – Т. 6, 1995. – 680 с. (Пам’ятки історичної думки 

України). 

39. Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. ; НАН України; 

Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С. Грушевського та ін. / П. С. Сохань (гол. 

ред.). – К. : Наукова думка, 1991. – Т. 7, 1995. – 624 с. (Пам’ятки історичної думки 

України). 

40. Гуревич Л. С. Когнитивное пространство метакоммуникации / 

Л. С. Гуревич. – Иркутск : ИГЛУ, 2009. – 372 с.  

41. Гусаренко М. К. Дискурсивные разновидности, перлокутивная 

прагматика и пропозициональные характеристики речевого акта пожелания в 

современном русском языке : дис. канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский 

язык» / Гусаренко Марина Константиновна. – Ставрополь, 2005. – 196 с. 

42. Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. ван Дейк. – Б. : 

БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. – 308 с. 

43. Денисенко О. В. Новела-легенда Іоанікія Галятовського про маляра-ченця 

(до проблеми сюжетної структурованості) / О. В. Денисенко // Держава та регіони. – 

Запоріжжя, 2006. – №1. – С. 18–22. 

44. Дзюбенко Я. А. Концептуальні категорії тексту проповіді ХІ та ХVІІ 

століть у комунікативному аспекті / Я. А. Дзюбенко // Актуальні проблеми 

української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наук. праць. – К. : Видавничо-

поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – Вип. 6. – С. 141–146. 

45. Дидик-Меуш Г. М. Лемківські риси в мовній тканині староукраїнського 

неканонічного євангельського тексту / Г. М. Дидик-Меуш // Діалекти в синхронії і 

діахронії: загальнослов’янський контекст / За ред. П. Гриценка. – К., 2014. – С. 172–

175. 

46. Ділай М. П. Комунікативна тактика пояснення в англомовній 

протестантській проповіді / М. П. Ділай // Науковий вісник Волинського 



190 

 

національного університету імені Лесі Українки. РОЗДІЛ VIІ. Комунікативна 

лінгвістика, 2009. – № 5. – С. 399–403. 

47. Дмитриев М. Евангелие в польской и украинско-белорусской культуре 

Речи Посполитой ХVI – ХVII вв. : Притча о Мытаре и Фарисее в католической 

(Петр Скарга) и православной (Учительное Евангелие) проповеди / М. Дмитриев // 

Одиссей. Человек в истории. 2003 / Под ред. А. Я. Гуревича. – М. : Наука, 2003. – 

C. 13–22. 

48. Добосевич У. Б. Мова і стиль рукописних учительних Євангелій кінця 

ХVІ – початку ХVІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 «Українська мова» / Добосевич Уляна Богданівна ; Львівський 

державний ун-т ім. І. Франка. – Л., 1997. – 18 с.  

49. Довга Л. Система цінностей в українській культурі XVII століття (на 

прикладі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля) / Лариса Довга. – К.–Л. : Свічадо, 

2012. – 342 с. 

50. Єрмоленко С. С. Мовне моделювання дійсності і знакова структура 

мовних одиниць: монографія / С. С. Єрмоленко. – К., 2006. – 384 с. 

51. Єрмоленко С. С. Семіотична структура темпорального дейксиса і 

комунікативно-функціональний контекст / С. С. Єрмоленко // Мовознавство, 

2010. – № 2–3. – С. 156–167. 

52. Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності (стилістика і культура 

мови) / Світлана Єрмоленко. – К. : Довіра, 1999. – 431 с. 

53. Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика / В. В. Жайворонок. 

Нариси. – К.: Довіра, 2007. – 261 с. 

54. Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской 

культуры / М. В. Живов. – М. : Языки славянской культуры, 2002. – 760 с. (Язык. 

Семиотика. Культура). 

55. Жулинская А. С. Жанровое пространство религиозных текстов / 

А. С. Жулинская // Ученые записки Таврического национального университета им. 

В.И. Вернадского. Серия «Филология», 2006. – Т. 19 (58). – С. 198–203. 



191 

 

56. Загнітко А. П. Теоретична граматика сучасної української мови. 

Морфологія. Синтаксис / А. П. Загнітко. – Донецьк : ТОВ «ВКФ «БАО»,            

2011. – 992 с. 

57. Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам'ятки книжкового мистецтва. Каталог 

стародруків виданих на Україні. Книга перша (1574-1700) / Я. П. Запаско, 

Я. Д. Ісаєвич. – Л. : В-во при Львівському державному університеті, Вища школа, 

1981. – 136 с. 

58. Звездин Д. А. Православная проповедь как коммуникативный акт (на 

примере творчества Иоанна Крестьянкина) / Дмитрий Александрович Звездин // 

Вестник Челябинского государственного университета, 2011. – Вып. 60. – 

№ 33 (248). Филология. Искусствоведение. – С. 52–54. 

59. Зелінська О. Ю. Українська барокова проповідь: мовний світ і культурні 

витоки [Текст] : [монографія] / О. Ю. Зелінська. – К. : Видавничий дім Дмитра 

Бураго, 2013. – 407 с. 

60. Зема В. Есхатологічні мотиви в руських проповідях на мʼясопуст (ХVI – 

перша половина ХVII ст.) / Валерій Зема // Соціум. Альманах соціальної історії. – 

К. : Інститут історії України НАН України. – 2003. – Вип. 4. – С. 199–213. 

61. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / 

О. С. Иссерс. – Омск.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 284 с.  

62. Ицкович Т. В. Жанровая систематизация религиозного стиля на 

коммуникативно-прагматическом и категориально-текстовом основаниях : 

диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук : 10.02.01 ; 

Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина / Татьяна 

Викторовна Ицкович. – Екатеринбург, 2016. – 387 с.  

63. Ицкович Т. В. Православная проповедь как тип текста : автореф. дис. на 

соискание учён. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / 

Татьяна Викторовна Ицкович ; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Екатеринбург, 

2007. – 23 с.  



192 

 

64. Ісіченко Ю. А. Аскетична література Київської Руси : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня докт. філол. наук, спец. 10.02.01 «Українська література» / 

Ісіченко Юрій Андрійович ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія». – К., 

2009. – 31 с. 

65. Ісіченко Ю. А. Історія української літератури: епоха бароко XVII – 

XVIII ст. Підручник для студентів філологічних факультетів університетів / 

Ю. А. Ісіченко. – Львів – Київ – Харків: Сятогорець, 2011. – 567 с. 

66. Ісіченко Ю. А. та ін. Кого наслідували українські проповідники XVII ст. – 

греків, римлян чи поляків? / Ю. А. Ісіченко // Наукові записки. Національний 

університет «Києво-Могилянська академія», 2015. – Т. 176. – Філологічні науки 

(Мовознавство). – С. 31–36. 

67. Історія української літератури у дванадцяти томах. Том другий: давня 

українська література (друга половина XVI – XVIII ст.) / За ред. В. Сулими, 

М. Сулими. – К. : Наукова думка, 2014. – 840 с. 

68. Історія української мови. Морфологія / Німчук В. В. (відпов. ред.) ; 

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наукова думка, 1978. – 539 с.  

69. Кагарлицкий Ю. В. Риторические стратегии в русской проповеди 

переходного периода, 1700 – 1775 гг. : дис. канд. филол. наук : спец. 10.02.01 

«Русский язык» / Кагарлицкий Юрий Валентинович. – М., 1999. – 226 с.  

70. Казнина Е. Б. Концепт вера в диалогическом христианском дискурсе : 

автореф. дис. на соискание учён. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 

«Русский язык» / Елена Борисовна Казнина ; Российский ун-т дружбы народов. – 

М., 2004. – 16 с. 

71. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / 

В. И. Карасик. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с. 

72. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. 1-е 

изд. – М.: «Наука», 1987. – 264 с. 



193 

 

73. Києво-Могилянська академія в іменах, XVII – XVIII ст. : Енцикл. вид. / 

Упор. З. І. Хижняк. За ред. В. С. Брюховецького. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 

2001. – 736 с. 

74. Климентова О. В. Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі 

українських молитов) / О. В. Климентова. – К. : ПП "ППНВ", 2012. – 372 с. 

75. Климентова О. В. Особливості сугестії з використанням сакральних 

текстів / О. В. Климентова // Studia Linguistica. – К. : Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський університет», 2011. – Випуск 5 (Частина друга). – С. 439–443.  

76. Когут З. Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної і модерної історії 

України : зб. ст. : пер. з англ. / Зенон Когут; Пер. Софія Грачова, Олег Бобровський; 

Пер. під ред. Тарас Курил; Наук. ред. Тарас Курил, Віктор Горобець; 

Післям. Володимир Кравченко. – К. : Критика, 2004. – 351 с.   

77. Кожемякин Е. А. Религиозный дискурс: методология исследования / 

Е. А. Кожемякин // Научные ведомости Белгородского государственного 

университета, 2011. – Т. 15. – № 2 (97). – С. 32–47. (Серия: Философия. Социология. 

Право). 

78. Кончаревич К. О некоторых аспектах коммуникативной культуры 

старообрядцев / К. Кончаревич // Коммуникативное поведение славянских 

народов / Под ред. И.А. Стернина, П. Пипера. – Воронеж, 2006. – С. 97–120. 

79. Корзо М. Образ человека в проповеди XVII в. / М. Корзо. – М. : Изд-во 

Института философии РАН, 1999. – 189 с.  

80. Космеда Т. А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і 

розвиток категорії оцінки / Т. А. Космеда. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 350 с. 

81. Костич Л. М. Мовне вираження семантики особи у творах Іоаникія 

Галятовського / Костич Л. М. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в 

Україні. – К., 2006. – Випуск 15. – С. 252–256. 

82. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях / 

Н. И. Костомаров. – К., 1884. – Т.2. – 432 с. 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/71472/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/85034/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/85035/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/85037/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/85037/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/62623/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/85040/source:default


194 

 

83. Кот С. О. Дискурсний аналіз проповіді як морально-духовного жанру 

словесності (на матеріалі православної Різдвяної проповіді) : автореф. дис на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 «Російська мова» / Кот 

Сергій Олександрович ; Національний педагогічний ун-т імені 

М. П. Драгоманова. – К., 2006. – 20 с. 

84. Кочубей Т. Д. Педагогічна концепція Іоаникія Галятовського: духовно-

моральний вимір / Кочубей Т. Д. // Педагогіка і психологія, 2006. – №3. – С. 95–

104. 

85. Кравченко Н. К. Таксономія категорій дискурсу в сучасному дискурс-

аналізі / Н. К. Кравченко // Вісник КНЛУ, 2014. – Т. 17. – № 1. – С. 77–83. (Серія 

Філологія). 

86. Красных В. В. „Свой” среди „чужих”: миф или реальность? / 

В. В. Красных. – М. : Гнозис, 2003. – 375 с. 

87. Крекотень В. І. Оповідання Антонія Радивиловського [Текст] : з історії 

укр. новелістики XVII ст.: [монографія] / В. І. Крекотень ; АН УРСР, Ін-т л-ри ім. 

Т. Г. Шевченка. – К. : Наукова думка, 1983. – 407 с. 

88. Кресак Ю. Ю. Характеристика філософсько-релігійних впливів в 

українському православ’ї XVII ст. на прикладі творчої спадщини Іоаникія 

Галятовського / Ю. Ю. Кресак // Науковий вісник Волинського національного 

університету імені Лесі Українки, 2008. – Релігієзнавство. – №12, – С. 208–213. 

89. Кузьмина К. А. Структурные и языковые особенности проповеди как 

речевого жанра : дис. канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / Кузьмина 

Ксения Алексеевна. – СПб., 2006. – 276 с. 

90. Купчинський О. «Казання» Мелетія Смотрицького на похорон отця 

Леонтія Карповича 2 листопада 1620 р. / Купчинський О. // ЗНТШ, 2003. – Т. 246. – 

С. 219–245. 

91. Курганова О. Ю. Текстотвірна роль молитви в поезії українського бароко 

середини XVII cт.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/260289/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:290723/Source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:290723/Source:default


195 

 

10.02.01 «Українська мова» / Курганова Олена Юріївна ; НАН України, Ін-т укр. 

мови. – К., 2013. – 20 с. 

92. Лебедев А. Рукописи Церковно-археологического музея при 

Императорской Киевской духовной академии / Александр Лебедев. – Т.1. – 

Саратов : «Волга», 1916. – 472 с. 

93. Ляпон М. В. Смысловая структура сложного предложения и текст: к 

типологии внутритекстовых отношений / М. В. Ляпон. – М. : Наука, 1986. – 200 с. 

94. Макаров М. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М. : Гнозис, 

2003. – 280 с. 

95. Максимчук О. В. Пісня пісень у літературі українського Бароко: автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня кан. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська 

література» / Максимчук Ольга Василівна ; Національний ун-т «Києво-

Могилянська академія». – К., 2015. – 22 с. 

96. Марковський М. М. Антоній Радивиловскій, южно-русскій 

проповhдникъ XVII в. / М. М. Марковский // Университетские известия. – К., 

1894. – № 1, 4, 7, 9.  

97. Маршева Л. И. О желательном наклонении в церковнославянском языке 

[Электронный ресурс] / Лариса Маршева. – Режим доступа: 

http://www.pravoslavie.ru/sm/print73084.htm 

98. Маслов С. И. Казанье Мелетия Смотрицкого на честный погреб Леонтия 

Карповича / С. И. Маслов. – К., 1908. – С. 101–119. 

99. Матушек О. Воскресіння Христове в проповідях Лазаря Барановича 

[Електронний ресурс] / Олена Матушек. – Режим доступу: 

http://www.medievist.org.ua/2016/09/blog-post_23.html 

100. Матушек О. Ю. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського 

бароко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.01.01 

«Українська література» / Матушек Олена Юріївна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. 

Г. Шевченка. – К., 2014. – 40 с.  

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:290723/Source:default
http://www.pravoslavie.ru/sm/print73084.htm


196 

 

101. Мацьків П. В. Концептосфера БОГ в українській мовній картині світу: 

біблійний, фольклорний, словниково-діахронний дискурси : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / Петро 

Васильович Мацьків ; НАН України, Ін-т укр. мови. – К., 2008. – 35 с.  

102. Мацько Л. І. Риторика / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – К. : Вища школа, 

2006. – 311 с. 

103. Мечковская Н. Б. Язык и религия : Пособие для студентов 

гуманитарных вузов / Н. Б. Мечковская. – М. : Агентсво «ФАИР», 1998. – 352 с. 

104. Мишланов В. А. Диалогичность церковно-религиозных текстов / 

В. А. Мишланов, В. А. Салимовский // Вестник Пермского университета. 

Российская и зарубежная филология, 2010. – Вып. 6 (12). – С. 24–29. 

105. Мозер М. Огляд історії української мови середньої доби / М. Мозер // 

Причинки до історії української мови ; за заг. ред. С. Вакуленка. – Х. : Харк. істор.-

філолог. товариство, 2008. – С. 40–54. 

106. Мойсієнко А. К. Слово в аперцепційній системі поетичного тексту: 

декодування Шевченкового вірша : монографія / А. К. Мойсієнко. – К., 2006. – 

304 с. 

107. Мусиенко В. П. Функционально-семантическая категория меры в 

русском языке : дис. д-ра филол. наук: спец. 10.02.01 «Русский язык» / Мусиенко 

Валентина Павловна ; АН Украины, Ин-т языковедения им. А. А. Потебни. – К., 

1992. – 447 с. 

108. Наенко Г. М. Формы дейксиса в староукраинских научных текстах / 

Галина Наенко // Альманах современной науки и образования. – Тамбов: Грамота, 

2014. – № 2 (81). – C. 121–125.  

109. Наєнко Г. М. Науковий текст середньоукраїнського періоду в 

лінгвістичному, текстолінгвістичному й комунікативно-функціональному 

висвітленні : монографія / Галина Наєнко. – К. : Освіта України, 2013. – 404 с. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$


197 

 

110. Ніка О. І. Барокова проповідь ХVІІ ст. і розвиток староукраїнської 

літературної мови / Ніка О. І. // Studia linguistica. – К. : ВПЦ “Київський 

університет”, 2012. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 165–170. 

111. Ніка О. І. Модус у староукраїнській літературній мові другої половини 

ХVІ – першої половини ХVІІ ст. / Оксана Ніка. – К. : Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, 2009. – 444 с. 

112. Нічик В. М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (ХVІ – початок 

ХVІІ ст.) / В. М. Нічик, В. Д. Литвинов, Я. М. Стратій. – К. : Наукова думка, 1990. – 

382 с. 

113. Овсянико-Куликовский Д. Н. Синтаксис русского языка /  Овсянико-

Куликовский Д. Н. Изд. 2-е. – СПб., 1912. – 322 с. 

114. Огиенко И. И. Проповhди Іоанникія Галятовскаго, южно-русскаго 

проповhдника ХVІІ-го вhка / И. И. Огиенко. – Х., 1913. – 32 с. 

115. Огієнко И. Научные знания в «Ключе Разумения» Іоаникия 

Галятовскаго, южно-русскаго проповедника  ХVІІ века / И. Огієнко. – К., 1913. – 

33 с. 

116. Олешко Ю. Категорія оптативності у проповідях І. Галятовського / 

Ю. Олешко // Мовні і концептуальні картини світу : [зб. наук. пр.]. – К. : ВПЦ 

«Київський університет», 2012. – Вип. 42. – Ч. 1. – С. 259–266. 

117. Олешко Ю. Текстотвірна роль евіденційності у проповідницькому й 

полемічному дискурсі (на матеріалі творів І. Галятовського) / Ю. Олешко // 

Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [зб. наук. пр.]. – 

К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. XXVІ. – С. 151–157. 

118. Олешко Ю. Функціональна перспектива евіденційних маркерів у 

проповідницькому дискурсі І. Галятовського / Ю. Олешко // Актуальні проблеми 

української лінгвістики: теорія і практика : [зб. наук. пр.]. – К. : ВПЦ «Київський 

університет», 2012. – Вип. XXV. – С. 208–214. 



198 

 

119. Олешко Ю. Дейксис староукраїнської проповіді XVII століття / 

Ю. Олешко // Studia linguistica : [зб. наук. пр.]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 

2014. – Вип. 8. – С. 508–511. 

120. Олешко Ю. Емотивність в староукраїнській проповіді XVII ст. / 

Ю. Олешко // Мовні і концептуальні картини світу : [зб. наук. пр.]. – К. : ВПЦ 

«Київський університет», 2014. – Вип. 50. – Ч. 2. – С. 144–150.  

121. Олешко Ю. Зміна дискурсивних практик у староукраїнській 

літературній мові останньої чверті XVII ст. / Ю. Олешко // Проблеми зіставної 

семантики : [зб. наук. пр.]. – К. : ВЦ КНЛУ, 2015. – Вип. 18. – С. 167–173. 

122. Олешко Ю. Л. Рукописний збірник казань XVII ст. у комунікативно-

когнітивному аспекті / Ю. Л. Олешко // Мовознавчий вісник : [зб. наук. пр.]. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ, 2014. – Вип. 18. – С. 142–146. 

123. Олешко Ю. Л.  Евіденційність у «Казані на Воскресеніє Господнє» 

І. Галятовського / Ю. Л. Олешко // Мовні і концептуальні картини 

світу : [зб. наук. пр.]. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 32. – С. 475–479. 

124. Олешко Ю. Лінгвістична атрибуція казань XVII ст. в староукраїнській 

літературній мові / Ю. Олешко // Мова і культура : [зб. наук. пр.]. – К. : ВД Дмитра 

Бураго, 2014. – Вип. 17, т. ІІ (170). – С. 152–157. 

125. Олешко Ю. Метатекст у проповідях А. Радивиловського [Електронний 

ресурс] / Ю. Олешко // Trypillian Civilization Journal, 2015. – Режим доступу : 

http://www.trypillia.com/2015/101-ju-oleshko-metatext-in-the-sermons-of-a-

radyvylovsky. ISSN 2155 – 871X. 

126. Олешко Ю. Староукраїнські рукописні казання першої чверті XVII ст. 

як комунікативне явище / Ю. Олешко // Актуальні проблеми прикладної 

лінгвістики : [зб. наук. пр.]. – Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – 

Вип. 1. – С. 204–208. 

127. Олешко Ю. Л. Комунікативні стратегії і тактики староукраїнської 

проповіді XVII ст. / Ю. Л. Олешко // Мовні і концептуальні картини світу : 

[зб. наук. пр.]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – Вип. 51. – С. 351–356. 



199 

 

128. Орехова Д. В. Церковно-религиозный и политический типы дискурса 

сквозь призму диалогичности (на материале жанра послания) : автореф. дис. канд. 

филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / Дарья Владимировна Орехова. – М., 

2015. – 23 с. 

129. Осінчук Ю. В. Історія української богослужбово-обрядової лексики 

[Текст] : [монографія] / Ю. Осінчук ; НАН України, Ін-т укр. мови. – К. : 

Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – 176 с. 

130. Отье-Ревю Ж. Явная и конститутивная неоднородность: к 

проблеме Другого в дискурсе [Текст] / Ж. Отье-Ревю // Квадратура смысла: 

Французская школа анализа дискурса. – М. : ОАО ИГ «Прогресс», 1999. –           

С. 54–94. 

131. Падучева Е. В. Семантические исследования: Семантика времени и 

вида в русском языке; Семантика нарратива / Е. В. Падучева. 2-е изд., испр. и доп. – 

М. : Язык. Семиотика. Культура, 2010. – 480 с.  

132. Панашенко В. В. Палеографія українського скоропису другої половини 

XVII ст.: На матеріалах Лівобережної України / В. В. Панашенко. – К. : Наукова 

думка, 1974. – 111 с.  

133. Панчук Г. А. Науково-педагогічна спадщина І. Галятовського (бл. 1620-

1689 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 

«Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Панчук Ганна Анатоліївна ; 

Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ,           

2004. – 26 с. 

134. Педченко С. О. Частки як репрезентанти волітивних субкатегоріальних 

суб’єктивно-модальних значень / С. О. Педченко // Лінгвістичні студії : [збірник 

наукових праць / укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 

2009. – Випуск 18. – С. 37–40.  

135. Передрієнко В. А. Формування української літературної мови XVIII ст. 

на народній основі / В. А. Передрієнко ; відп. ред.: І. К. Білодід ; АН Української 

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/173090/source:default
http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/88753/source:default
http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/85574/source:default


200 

 

РСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – К. : Наукова думка, 1979. Бібліогр.: 

с.127–139. 

136. Перетц В. Н. Исследования и материалы по истории старинной 

украинской литературы ХVI – ХVIII веков / В. Н. Перетц. – Ленинград, 1926. 

137. Петровъ Н. И. Описанiе рукописныхъ собранiй, находящихся въ 

городh Кiевh / Н. И. Петровъ. – М. : Унив. тип., 1891–1904 гг. – Вып. 1–3. 

138. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении / 

А. М. Пешковский. 8-е изд., доп. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – 544 с. 

139. Плохій С. Походження слов'янських націй. Домодерні ідентичності в 

Україні, Росії та Білорусі / Cергій Плохій. – К. : Критика, 2015. – 429 с. 

140. Плунгян В. А. Классификация элементарных глагольных значений, 

используемых в БД “Verbum” [Электронный ресурс] / В. А. Плунгян. – Режим 

доступа: http://www.mccme.ru/ling/verbum.html 

141. Попов П. М. Замітки до історії українського письменства XVII – XVIII 

вв. / П. М. Попов. – К., 1923. – 241 с. 

142. Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск : Интерпрессервис ; Книжный 

Дом, 2001. –1040 с. (Мир энциклопедий). 

143. Постовалова В. И. Адресация в православно-христианском дискурсе: 

проповедь, исповедь, молитва / В. И. Постовалова // Логический анализ языка. 

Адресация дискурса / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова. – М. : «Индрик», 2012. – С. 177–

191. 

144. Постовалова В. И. Религиозные концепты в православном 

миросозерцании (опыт теолингвистического анализа) / В. И. Постовалова // 

Критика и семиотика, 2014. – № 2. – С. 127–148.   

145. Постовалова В. И. Теолингвистика в современном гуманитарном 

познании: истоки, основные идеи и направления / В. Постовалова // Научно-

педагогический журнал Восточной Сибири Magister Dixit, 2012. – № 4. – С. 56–103. 

146. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике: в 4 т. / 

А. А. Потебня. – М. : Учпедгиз, Т. 4, вып. 2, 1977. – 408 с. 

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/85574/source:default
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4462514
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4462514


201 

 

147. Пронина О. А. Ситуация местонахождения и средства ее выражения в 

предложении / О. А. Пронина // Идеографические аспекты русской грамматики / 

Под ред. В. А. Белошапковой и И. Г. Милославского. – М. : Изд-во МГУ, 

1988. – С. 95–105. 

148.  Радзієвська Т. В. Комунікативно-прагматичні аспекти 

текстотворення : дис. д-ра філол. наук : спец. 10.02.15 «Загальне мовознавство» / 

Радзієвська Тетяна Вадимівна ; НАН України ; Ін-т української мови. – К., 1999. – 

390 с.  

149. Расторгуева М. Б. Речевой жанр церковно-религиозной проповеди : 

дис. канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / Расторгуева Марина 

Борисовна. – Воронеж, 2005. – 280 с. 

150. Родичева А. А. Речевое общение на основе коммуникативных ходов : 

автореф. дис. на соискание учён. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 

«Русский язык» / Родичева Анна Анатольевна; Череповецкий государственый ун-

т. – Череповец, 2002. – 19 с. 

151. Розанова H. H. Сфера религиозной коммуникации: храмовая проповедь 

/ H. H. Розанова // Современный русский язык: Социальная и функциональная 

дифференциация. – М., 2003. – С. 341–363. 

152. Росовецький С. К. До методики «повного» лінгвостатистичного опису 

пам’ятки української літературної мови другої половини XVII ст.: проект 

дослідження «Скарбниці потребної» Іоаникія Галятовського / С. К. Росовецький // 

Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наук. праць. – 

Вип. 16. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»,              

2008. – С. 3–8. 

153. Рудік І. В. Англомовна проповідь як специфічний вид мовленнєвого 

акту (фоностилістичне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Ірина Валеріївна Рудік; Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова. – О., 2005. – 19 с.  



202 

 

154. Русанівський В. М. Структура українського дієслова / 

В. М. Русанівський. – К. : Наук. думка. – 315 с. 

155. Руш С. Вияви концепції християнства у творах Іоанникія 

Галятовського / С. Руш // Івано-Франківська Теологічна Академія, 2001. – 191 с.  

156. Рябцева Н. К. Язык и естественный интеллект / Н. К. Рябцева. РАН, Ин-

т языкознания. – М. : Academia, 2005. – 640 c. 

157. Савин Г. А. Коммуникативные стратегии и тактики в речевом жанре 

современной православной проповеди : дис. канд. филол. наук: спец. 10.02.01 

«Русский язык» / Савин Геннадий Александрович. – М., 2009. – 207 с. 

158. Салахова А. Г.-Б. Конфессиональная языковая личность: к постановке 

проблемы / Салахова Аделина Гюль-Балаевна // Филологические науки. Вопросы 

теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2013. – № 3 (21): в 2-х ч. Ч. I. – C. 157–161. 

ISSN 1997–2911. 

159. Салахова А. Г.-Б. Современная религиозная проповедь как 

креолизованный речевой жанр / Салахова Аделина Гюль-Балаевна // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2008. – №1. – С. 153–155.  

160. Салимовский В. А. Экспликация догмата как жанр догматической 

проповеди / В. А. Салимовский // Жанры речи : сб. научн. ст. : Саратов : Изд-во 

ГосУНЦ «Колледж», 2005. – Вып. 4: «Жанр и концепт». – С. 280–291. 

161. Сас П. М. Політична культура українського суспільства (кінець ХVІ – 

перша половина ХVІІ ст.) / П. М. Сас. – К. : Либідь, 1998. – 296 с. 

162. Сахарова, Елена Евгеньевна. Прагмалингвистические особенности 

проповеднического дискурса : на материале русского и немецкого языков : дис. 

канд. филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» / Сахарова Елена Евгеньевна ; 

Юж. федер. ун-т. – Ростов-на-Дону, 2014. – 181 с. 

163. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями і проблеми: 

[Підручник] / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 712 с. 

164. Сергеева Е. В. Бог и человек в русском религиозно-философском 

дискурсе : монография / Е. В. Сергеева. – СПб. : «Наука», «Сага», 2002. – 188 с. 



203 

 

165. Сергеева Е. В. Лексическая экспликация концепта «религия» в русском 

языке / Е. В. Сергеева // Политическая лингвистика. – Екатеринбург, 2007. – 

Вып. (2) 22. – С. 151–165. 

166. Серебренников Б. А. Роль человеческого фактора в языке. Язык и 

мышление / Д. А. Серебренников. – М. : Наука, 1988. – 242 с. 

167. Скаб М. В. Концептуалізація сакральної сфери в українській мові : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.02.01 

«Українська мова» / Марія Василівна Скаб ; Ін-т укр. мови НАН України. – К., 

2009. – 36 с. 

168. Скомаровська С. В. Вербалізація бажальної модальності в 

українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 «Українська мова» / Скомаровська Світлана Володимирівна; Ін-т 

укр. мови НАН України. – К., 2010. – 22 с. 

169. Слухай Н. В. Суггестия и коммуникация: лингвистическое 

программирование поведения человека : учеб.-метод.пособие / Н. В. Слухай; 

Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. – К., 2012. – 319 с. 

170. Смирнова М. С. Поняття стратегії і тактики релігійної проповіді з 

позицій комунікативно-дискурсивного підходу / М. С. Смирнова // Вісник 

Дніпропетровського університету. Сер. : Мовознавство, 2014. – Т. 22. – 

Вип. 20(1). – С. 150–157.   

171. Смущинська І. В. Модальність французького художнього тексту: типи 

і засоби вираження : дис. д-ра філол. наук : спец. 10.02.05 «Романські мови» / 

Смущинська Ірина Вікторівна ; Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 

2003. – 478 c.  

172. Снитко Е. С. Внутренняя форма в процессах номинации (на материале 

русского языка) : автореф. дис. на соискание учён. степени докт. филол. наук : спец. 

10.02.02 «Русский язык» / Снитко Елена Степановна ; Институт языковедения 

им. А. А. Потебни. – К., 1990. – 34 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668774:%D0%9C%D0%BE%D0%B2.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668774:%D0%9C%D0%BE%D0%B2.


204 

 

173. Соломаха І. Г., Богачевська І. В. Християнська антропологія Іоаникія 

Галятовського / І. Г. Соломаха, І. В. Богачевська. – Чернігів : Чернігівські обереги, 

2008. – 180 с. 

174. Стратій Я. Ґалятовський Йоаникій [Електронний ресурс] / Я. Стратій // 

Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник. – К., 2002. – С. 54–55. – 

Режим доступу: http://izbornyk.org.ua/fdm/fdm09.htm. 

175. Сулима М. М. Українське віршування кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. / 

М. М. Сулима. – К., 1985. – 146 с. 

176. Сумцов Н. Ф. Обзоръ содержанія проповідей Іоанникія Галятовскаго / 

Н. Ф. Сумцовъ. – Х., 1913. – 14 с. 

177. Сумцов Н. Ф. Характеристика южно-русской литературы семнадцатого 

века / Н. Ф. Сумцовъ // Киев. Старина, 1885. – № 1. – С. 1–18. 

178. Сухарєва С. Фабіян Бірковський і розвиток похоронної проповіді в 

епоху бароко / Світлана Сухарєва // Наук. вісн. Cхідноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі 

Українки, 2013. – № 3. – С. 131–135. 

179. Суховій О. О. Фразеологія ораторсько-проповідницької прози 

Варлаама Ясинського : дис. канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Украънська мова» / 

Суховій Оксана Олександрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса 

Шевченка. – К., 2002. – 255 с. 

180. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / [ред. І. К. Білодід]. – 

К. : Наукова думка, 1972. – 516 с. 

181. Таран (Майданович) Т. В. Принципи поцінування емоційно-

експресивного синтаксису української барокової проповіді // Мовознавство, 1993. – 

№6. – С. 45–52. 

182. Темчин С. Слово о законе и благодати киевского митрополита 

Илариона и раннехристианская полемика / Сергей Темчин // Ruthenica. – К., 2008. – 

Т. VII. – С. 30–41. 

183. Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность / 

Отв. ред. А. В. Бондарко. – Л. : Наука, 1990. – 263 с. ISBN 6-02-028005-4. 

http://elib.nplu.org/object.html?id=4287
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20C%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20C%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8


205 

 

184. Тітов Хв. І. Матеріали для історії книжної справи на Вкраїні в XVI – 

XVIII вв. Всезбірка передмов до українських стародруків / Хв. Тітов. – К. : 

Друкарня Української Академії наук, 1924. 

185. Тома Н. Мовні особливості казання Петра Могили «Крестъ Христа 

Спасител# и кождого человhка» / Н. Тома // Лінгвістичні студії. – К., 2010. – Вип. 

21. – С. 308–311. 

186. Труфанова И. В. О разграничении понятий: речевой акт, речевой жанр, 

речевая стратегия, речевая тактика / И. В. Труфанова // Филологические науки, 

2001. – №3. – С. 56–65. 

187. Українська література XVII ст.: Синкрет. писемність. Поезія. 

Драматургія. Белетристика / Упоряд., приміт. і вступ. стаття В. І. Крекотня; Ред. 

тому О. В. Мишанич. – К.: Наукова думка, 1987. – 608 с. 

188. Українське бароко [Текст] / керівник проекту Д. Наливайко. – Х. : Акта, 

2004. (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – Т. 1. – 636 с. ; 

т. 2. – 412 с. 

189. Умрихіна Л. В. Семантика оптатива та засоби його вираження в 

сучасній українській мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук 

: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Любов Володимирівна Умрихіна ; Харк. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2007. – 176 с. 

190. Успенский Б. А. Дейксис и вторичный семиозис в языке / 

Б. А. Успенский // Вопросы языкознания, №2, 2011. – С. 3–24. 

191. Ушкалов Л. З історії української літератури ХVІІ – ХVІІІ ст. / 

Л. Ушкалов. – Х. : Акта, 1999. – 216 с. 

192. Филиппова А. П. Оптативные эмотивы в разноструктурных языках: 

дис. на получение научн. степени канд. филол. наук: 10.02.20 / Алена Петровна 

Филиппова. – Чебоксары, 2006. – 170 с.  

193. Фуко М. Археология знания / Фуко Мишель; пер. с фр. М. Б. Раковой, 

А.Ю. Серебренниковой; вст. ст. А.С. Колесникова. – СПб. : ИЦ «Гуманитарная 



206 

 

Академия»; Университетская книга, 2004. – 416 с. (Серия «Ars Pura. Французская 

коллекция»). 

194. Ханина О. В. Языковое оформление ситуации желания: опыт 

типологического исследования : дис. канд. филол. наук : спец. 10.02.20 

«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» / 

Ольга Владимировна Ханина. – М., 2005. – 416 с. 

195. Ханина О. В. Желание: когнитивно-функциональный портрет / 

О. В. Ханина // Вопросы языкознания. – 2004. – № 4. – С. 122–155. 

196. Харлампович К. В. Западнорусскія православныя школы XVI и начала 

XVII вв. / К. В. Харлампович. – Казань: Типолитография Императорского 

университета, 1898. – 599 с. 

197. Чепіга І. П. «Ключ розуміння» Іоаникія Галятовського – видатна 

пам’ятка української мови ХVІІ ст. // Галятовський І. Ключ розуміння ; Підгот. 

І. П. Чепіга. – К. : Наукова думка, 1985. – С. 32–50. 

198. Чижевський Д. І. Історія української літератури / Д. І. Чижевський. – 

К. : Академія, 2003. – 568 с. 

199. Чуба Г. Текстологічне дослідження українських учительних євангелій 

другої половини XVI – початку XVII ст.: перемишльський тип / Г. Чуба // Вісник 

Львівського університету, Серія книгознавство, 2007. – Вип. 2. – С. 5–38. 

200. Чуба Г. Українські рукописні учительні Євангелія: дослідження, 

каталог, описи / Г. Чуба. – Київ–Львів: Свічадо, 2011. – 223 с.  

201. Шабат-Савка С. Т. Категорія комунікативної інтенції в українській 

мові : [монографія] / С. Т. Шабат-Савка. – Чернівці: «Букрек», 2014. – 412 с. 

202. Шадчина А. С. Текстотвірні функції епістемічної модальності в 

давньогрецькому філософському дискурсі (на матеріалі текстів Геракліта і 

Платона) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 

«Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови» / Шадчина Анна Сергіївна ; 

Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2005. – 20 с. 



207 

 

203. Шаймиев В. А. Композиционно-синтаксические аспекты 

функционирования метатекста в тексте (на материале лингвистических тексᴛᴏʙ) / 

В. А. Шаймиев // Русский текст: Российско-американский журнал по русской 

филологии, 1996. – № 4. – С. 80–91. 

204. Шаймиев В. А. Так метатекст или метадискурс / В. А. Шаймиев // 

Вестник Башкирского университета, 2012. – Т. 17, № 1 (І). – С. 563–565. 

205. Шамарова С. Актуальные вопросы исторической теолингвистики. 

Главные проблемы и направления / Светлана Шамарова. – Lap Lambert Academic 

Publishing, 2013. – 120 c. 

206. Шевченко И. С. Историческая динамика прагматики предложения: 

английское вопросительное предложение 16 – 20 вв. / И. С. Шевченко. – Х. : 

Константа, 1998. – 118 с. 

207. Шевченко Л. І. Інтелектуальна еволюція української літературної мови: 

теорія аналізу / Л. І. Шевченко. –  К. : Київський   ун-т, 2001. – 478 с. 

208. Шевченко Л. Л. Зміст концепту ʻЄвангелієʼ (на матеріалі Нового 

Завіту) / Л. Л. Шевченко // Дослідження з лексикології і граматики української 

мови, 2015. – Вип. 16. – С. 28–40. 

209. Шевченко Л. Л. Концепт Бог в тексті Нового Завіту / Л. Л. Шевченко // 

Лінгвістичні дослідження : Зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. – Вип. 

42. – С. 170–182. 

210. Шевчук І. Л. Формально-граматична і функціонально-семантична 

стратифікація імперативних конструкцій в українській мові ХVІ – ХVІІІ ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 

«Українська мова» / Інна Леонідівна Шевчук ; Київ. нац. у-т ім. Т. Шевченка. – К., 

2005. – 20 с. 

211. Шляпкин И. А. Святой Димитрий Ростовский и его время (1651–1709) / 

Илья Шляпкин. – СПб., 1891. – 460, 102 с. 

212. Шмелев А. Д. Языковые особенности различных видов религиозного 

дискурса / А. Д. Шмелев // Язык в движении : К 70-летию Л. П. Крысина / Отв. ред. 



208 

 

Е. А. Земская, М. Л. Каленчук. – М. : Языки славянской культуры, 2007. – С. 612–

621 (Studia philologica). 

213. Шумарова Н. П. Мовна компетенція особистості: соціопсихо-

лінгвістичний аспект : дис. д-ра філол. наук: спец. 10.02.02 «Російська мова»; 

10.02.01 «Українська мова» / Шумарова Наталія Петрівна ; НАН України, Ін-т укр. 

мови. – К., 1994. – 360 с. 

214. Щербакова М. И. Категория оптативности в русском языке (опыт 

сопоставительного анализа) : дис. канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский 

язык» / Щербакова Мария Ивановна ; Литературный ин-т имени А. М. Горького. – 

М., 2015. – 219 с. 

215. Яворська Г. М. Прескриптивна лінгвістика як дискурс. Мова, культура, 

влада / Г. М. Яворська; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. – К. : Ін-т 

мовознав. ім. О. О. Потебні, 2000. – 286 c.  

216. Яковенко Н. Освоєння «чужого» сакрального простору (католицькі 

святі та чуда у прикладах Й. Ґалятовського) / Наталя Яковенко // Київська академія, 

2013. – Вип. 11. – С. 24–78. 

217. Asarina, A., & Shklovsky, K. Optativity in English and other languages / 

Alya Asarina, Kirill Shkvovsky. – MIT, 2008. – 14 p. 

218. Austin J. L. How to do things with words / John L. Austin. – Clarendon, 

Oxford, 1962. – 166 p. 

219. Beaugrande de R., Dressler W. U. Introduction to text linguistics / Robert de 

Beaugrande, Wolfgang U. Dressler. – London; New York : Longman, 1981. – 270 p. 

220. Beauvais P. J. A speech act theory of metadiscourse / Paul J. Beauvais // 

Written Communication, 1989. – №6. – P. 11–30.  

221. Berry R. Investigating language awareness: The role of terminology / Roger 

Berry // Language awareness, 2014. – №7. – P. 21–33. 

222. Crismore A. Metadiscourse: what it is and how it is used in school and non-

school social science texts / Avon Crismore. – University of Illinois at Urbana-

Champaign, April 1983. – 96 p. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%93$


209 

 

223. Diessel H. Demonstratives: form, function, and grammaticalization // Holger 

Diessel. – Amsterdam: Benjamins, 1999. – 203 p. 

224. Dobrushina N. The optative domain in East Caucasian languages / Nina 

Dobrushina // Authier G., Maisak T. (eds.) Tense, aspect, modality and finiteness in East 

Caucasian languages (Diversitas Linguarum, 30). – Bochum: Brockmeyer, 2011. – Р. 95–

130. 

225. Dury R. A brief glossary of modality [Electronic resource] / Richard Dury. – 

Mode of access: http://dinamico2.unibg.it/anglistica/slin/modgloss.htm 

226. Fillmore C. J. Santa Cruz lectures on deixis / Charles J. Fillmore. – 

Bloomington: Indiana Univ. Linguistics Club, 1975. – 114 p. 

227. Gadomski A. Основные направления теологических исследований в 

современном славянском языкознании / Gadomski A., Gadomska H. // Prace naukowe 

Academii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015. – Z. ХI. – S. 45–62. 

228. Grice H. P. Studies in the way of words / Paul H. Grice. Harvard University 

Press, 1991. – 406 p. 

229. Grosz P. G. On the grammar of optative constructions / Patrick G. Grosz. 

Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2012. – 346 p. 

230. Halliday M. A. K., Hasan R. Language, context, and text: aspects of language 

in a social-semiotic perspective / Michael A. K. Halliday, Ruqaiya Hasan. – Geelong: 

Deakin University, 1985. – 126 p. 

231. Harris Z. S. Linguistic transformation for information retrieval / Zellig S. 

Harris // Papers in structural and transformational linguistics. – Dordrecht: D. Reidel, 

1970. – P. 458–471. (Originally published in 1959). 

232. Hyland K. Exploring interaction in writing / Ken Hyland. – London & New 

York: Continuum, 2005. – 230 p. 

233. Kuczyńska M. Ruska homiletyka XVІI wieku w Rzeczypospolitej. Ewolucja 

gatunku – specyfika funkcjonalna (Cyryl Stawrowiecki: Ewangelia pouczająca. 

Rachmanów 1619; Joanicjisz Galatowski: Klucz rozumienia. Kijów 1659) / Marzanna 



210 

 

Kuczyńska. – Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. – 

325 s. 

234. Kuran, M. Struktura i problematyka kazań tryumfalnych Piotra Skargi 

wygłaszanych z okazji zwycięstw wojennych / Michał Kuran. Folia Litteraria Polonica 

(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego), 21, 2013. – S. 209–224. 

235. Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by / George Lakoff, Mark 

Johnson. – London: The university of Chicago press, 2003. – 224 p. 

236. Langacker R. W. Foundations of Cognitive Grammar, Vol.1, Theoretical 

Prerequisites / Ronald W. Langacker. – Stanford: Stanford University Press,              

1987. – 540 p. 

237. Levinson S. C. The handbook of pragmatics (eds L. R. Horn and G. Ward) / 

Stephen C. Levinson. – Oxford, UK : Blackwell Publishing Ltd, 2006. – 864 p. 

238. Lyons J. Introduction to theoretical linguistics / John Lyons. – Cambridge 

University Press, 1968 (2001). – 519 p. 

239. Lyons J. Language and linguistics / John Lyons. – Cambridge: University 

Press, 1981. – P. XI, 356. 

240. Menary R. A. Writing as thinking / Richard Menary // Language Sciences, 

2007. – Vol. 29. – Issue 5. – P. 621–632. 

241. Metropolis Kijoviensis. Каталог і тексти петербурзьких зібрань / 

Підготували: Валерій Зема, Світлана Зінченко, Віра Фрис, XXXVIII. Київ: НАН 

України, Інститут історії України, 2010. – 216 с. 

242. Mood in the languages of Europe. Ed. Bjӧrn Rothstein & Rolf Thieroff. 

Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2010. – 652 p. 

243. Oleshko J. ‘Secondary text’ as a communicative and cognitive phenomenon 

in the Old Ukrainian language of the second half of 17th century (in the manuscript «Lives 

of the Saints») / J. Oleshko // Science and Education. A New Dimension. – Budapest, 

2015. – Philology III (13), Issue 62. – P. 21– 25. 

http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/5258
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/5258


211 

 

244. Rapp C. Author, audience, text and saint: two modes of Early Byzantine 

Hagiography / Claudia Rapp // Scandinavian Journal of Byzantine and Modern Greek 

Studies, 2015. – No.1. – P. 111–131. 

245. Rauh G. Aspects of Deixis // Essays on Deixis ; ed. G. Rauh. – Tübingen : 

Narr, 1983. – P. 9–60. 

246. Searle J. R. Speech acts: An essay in the philosophy of language / John R. 

Searle. – Cambridge : Cambridge University Press, 1969. – 203 p. 

247. Sihler A. L. New comparative grammar of Greek and Latin / Andrew L. 

Sihler. – Oxford University Press, USA, 2008. (Language Arts & Disciplines) – 720 p. 

248. Snijders T. Manuscript communication: visual and textual mechanics of 

communication in hagiographic texts from the Southern Low Countries, 900–1200 / 

Tjamke Snijders. – Turnhout : Brepols, 2015. – 493 p. 

249. Sperber D., Wilson D. Relevance: Communication and Cognition / Dan 

Sperber, Deirdre Wilson. – Blackwell : Oxford UK & Cambridge USA, 1995. – 326 p. 

250. Talmy L. Toward a cognitive semantics. Vol. I: Concept structuring 

systems / Leonard Talmy. – Cambridge, MA : MIT Press, 2000. – 565 p. 

251. Williams J. M. Style: ten lessons in clarity and grace / Joseph M. Williams. 

– Glenview, Ill. : Scott, Foresman, 1981. – 208 p. 

https://www.google.com.ua/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Language+Arts+%26+Disciplines%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0

