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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Наукове звернення до літературної 

спадщини Києворуської держави визначається сучасними культурно-духовними 

процесами і тенденціями, необхідністю виокремлення нових елементів і аспектів 

середньовічної книжності. Останні визначають суто русько-український генезис 

феноменів і складових середньовічної держави, її літератури, культури, 

духовності, церкви. Ці відкриття можливі шляхом інтеграції в сучасну українську 

літературну медієвістику модерних методів і методологій, застосування їх до 

києворуських книжних текстів. Актуальним на сучасному етапі є не лише 

системне опрацювання християнського дискурсу києворуської книжності, 

сформованого на основі автентичної духовно-книжної традиції та під впливом 

візантійсько-болгарської літератури. Модерні інтердисциплінарні студії 

зумовлюють потребу вивчення художнього феномену оригінального 

києворуського письменства з позицій когнітивного літературознавства, 

лінгвокультурології та концептології на матеріалі проповідей Луки Жидяти, 

Іларіона Київського, Феодосія Печерського, Кирила Турівського, Серапіона 

Володимирського, послання Клима Смолятича, повчання Володимира Мономаха, 

паломницького твору Данила, Києво-Печерського патерика, «Літопису Руського» 

і «Слова о плъку Игоревѣ».  

Також актуальним є висвітлення тенденцій і результатів застосування 

лінгвокогнітивних механізмів до аналізу літературних жанрів Київської Русі ХІ–

ХІІІ ст., з’ясування багатофункціональних ролей християнських концептів у 

текстах києворуських книжників. Звернення до сучасних інтердисциплінарних 

методів дослідження викликане значним розширенням інтерпретаційних 

можливостей щодо текстів доби Середньовіччя, відкриттям у них нових аспектів. 

Християнські концепти доцільно розглядати у середньовічній книжності, 

застосовуючи нову методологію, зокрема когнітивного літературознавства з 

інсталяцією лінгвоконцептуальних підходів, щоб мати змогу інтерпретувати 

літературу Київської Русі через проблематику свідомості й мислення.   

Інтерпретація книжності української княжої доби з позицій когнітивного 

літературознавства співзвучна з найновішими європейськими медієвістичними 

тенденціями, коли середньовічна література розглядається у широкому суспільно-

культурологічному дискурсі, з урахуванням впливів внутрішніх і зовнішніх. 

Актуальним аспектом такого підходу до літератури Київської Русі є можливість її 

системної інтеграції в загальноєвропейський духовно-культурологічний простір 

на основі аналізу наявних у ній «християнських концептів», виокремлення в них 

автентичної інтерпретаційної складової та загальнохристиянської основи.    

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

Проблематика дисертації відповідає науковій темі Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та літератури народів 

світу: взаємодія та самобутність» (державний реєстраційний № 11БФ044-01; 

науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Г. Ф. Семенюк).  

http://litopys.org.ua/slovo/slovo.htm
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Тема дисертації затверджена Вченою радою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 7 від 

24.03.2015 р., уточнена – протокол № 9 від 29.05.2018 р.). 

Мета дисертації – дослідити християнські концепти у літературі Київської 

Русі, здійснивши комплексний аналіз з урахуванням способів інтерпретації 

тексту, що застосовуються в когнітивному літературознавстві, зокрема з’ясувати 

своєрідність функціонування концептуальної домінанти релігійного морального 

імперативу у творчості києворуських книжників.  

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

– дослідити поняття «концепт» в обраних наукових підходах, розмежувати 

особливості концепту й архетипу, символу та образу, спираючись на специфіку 

міфологічного, релігійного та філософського типів світогляду, дати визначення і 

ввести в науковий обіг поняття «християнський концепт» у літературі Київської 

Русі; 

– визначити тенденції концептуалізації світу в християнському дискурсі й 

результати освоєння дійсності в українських літературних пам’ятках ХІ – ХІІІ ст., 

зважаючи на концептуально-творчі типи мислення києворуських книжників;  

– застосувати когнітивні механізми формування концептів для здійснення 

аналізу їх християнського варіанту, а також розробити оригінальний підхід для 

дослідження літературних текстів українського Середньовіччя; 

– окреслити когнітивні стратегії та способи відображення християнських 

концептів ВІРА і ЗНАННЯ, СВЯТІСТЬ, ПАМ’ЯТЬ й концептуальної метафори 

ШЛЯХУ в проповідницькій, паломницькій, агіографічній, літописній традиціях, 

«Послании…» Клима Смолятича, «Поучении…» Володимира Мономаха й 

анонімному тексті «Слово о пълку Ігоревѣ»; 

– означити концепти у творчості візантійських неоплатоніків і 

представників грецької патристики, що могли впливати на світогляд 

києворуських книжників; 

– розмежувати поняття «концептуальна метафора» і «метафоричний 

концепт» на прикладі творів «Послание…» Клима Смолятича й «Слово въ новую 

недѣлю по Пасцѣ…» Кирила Турівського; 

– удосконалити етапи концептуального аналізу і спроектувати схеми 

репрезентації ключових слів, частково послуговуючись методом фреймового 

моделювання при дослідженні проповідницької, паломницької, агіографічної, 

літописної традицій, «Послании…» Клима Смолятича, «Поучении…» 

Володимира Мономаха і «Слове о пълку Ігоревѣ»; 

– описати специфіку концептосфери у проповідницькому, паломницькому, 

агіографічному, літописному жанрах, «Послании…» Клима Смолятича, 

«Поучении…» Володимира Мономаха й анонімному тексті «Слове о пълку 

Ігоревѣ» та розкрити шляхи її засвоєння національною книжною традицією.  

Об’єктом дослідження обрано проповідницькі, паломницькі, агіографічні 

та літописні тексти Київської Русі ХІ–ХІІІ ст., зокрема проповіді Луки Жидяти 

«Поучение к братии», Іларіона Київського слово «О Законѣ и Благодѣти», Кирила 

Турівського «Слово въ новую недѣлю по Пасцѣ…», Феодосія Печерського 
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«Вьпрошенье Изяслава князя…» і «Слово о вере крестьянской и о латынськой», 

Серапіона Володимирського «Слово о маловерье…», Клима Смолятича 

«Послание…», Володимира Мономаха «Поученьє…», агіографічний твір Нестора 

«Житие Феодосия Печерьскаго…», збірник житій «Патерикъ Печерскый» (Києво-

Печерський патерик), паломницький твір Данила «Хожденье…», літописи 

«Повѣсть времяньных лѣт», «Кіевскій лѣтописный сводъ» (Київський літопис), 

«Галицко-Волынскій сводъ» (Галицько-Волинський літопис), анонімний текст 

«Слово о плъку Игоревѣ»).  

Предмет дослідження полягає в лінгвокогнітивній та літературознавчій 

характеристиці знакових християнських концептів у оригінальних творах 

києворуських книжників.  

Методи дослідження. Для досягнення мети і вирішення поставлених 

завдань застосовується синтетична за своєю суттю методологія, орієнтована на 

комплексний аналіз концептів. Використовуються загальнонаукові (описовий 

метод для розкриття особливостей літературних жанрів обраної культурно-

історичної епохи й систематизації в них взаємозумовлених концептів, метод 

моделювання для проекції наукових припущень у візуальному відображенні), 

лінгвістичні (семантико-стилістичний, етимологічний) і когнітивно-дискурсивні 

методи (концептуальний аналіз для встановлення базових ментальних утворень у 

концептосферах літературних пам’яток, інтерпретаційно-текстовий аналіз із 

елементами мнемотехніки); теорія когнітивної метафори, методи фреймового 

моделювання, когнітивного картування (мапування) в межах когнітивного 

підходу, теолінгвістичний (для пошуку базових християнських концептів) і 

лінгвокультурологічний (для вияву основних складників структури 

християнського концепту), а також літературознавчі (компаративний, 

контекстуальний, інтертекстуальний, культурно-історичний, біографічний методи 

і теорія архетипів). 

Теоретичною і методологічною базою стала концепція Л. Бєлєхової про 

лінгвокогнітивний аспект у вивченні художніх творів з погляду історико-

типологічної перспективи, зокрема про впровадження такого методу інтерпретації 

літератури, як концептуальний аналіз, що включає різні види лінгвокогнітивних 

процедур: аналогове, субститутивне, контрастивне, текстове, конструктивне 

мапування, прототиповий підхід, теорію концептуальної метафори. У дисертації 

християнські концепти у когнітивно-дискурсивному вимірі розглядаються з 

позицій автора, зокрема через аналіз ключових концептів для кожного з 

приорітетних жанрів українського Середньовіччя. Ідейна домінанта про знакові 

християнські концепти зумовила формулювання мети і завдань роботи, вибір 

методів дослідження і структуру дисертації. 

Проведена текстологічна робота у відділах стародруків і рідкісних видань 

наукових бібліотек дозволила аналізувати і цитувати тексти ХІ–ХІІІ ст. мовою 

оригіналу.  

Для висвітлення окремих аспектів щодо специфіки реалізації художнього і 

культурологічного концептів у дисертації використані праці С. Аскольдова-

Алексєєва, Л. Бабенко, Т. Бовсунівської, Ю. Большакової, І. Єсаулова, 
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Є. Кошкіної, Д. Лихачова, С. Козака, Є. Лозинської, М. Піменової, Є. Режабек, 

Ю. Степанова. Зарубіжний погляд на особливості когнітивних досліджень 

представлений розвідками Я. Ассмана, М. Блека, А. Бергсона, М Джонсона, 

Ф. Йейтс, Дж. Лакоффа, М. Тернера, А. Річардсона, П. Рікера, Л. Фестінгера.  

 Засади книжності Київської Русі й традиційні методи літературознавчого 

аналізу опрацьовано з використанням положень українських (Д. Абрамовича, 

В. Адріанової-Перетц, П. Білоуса, В. Горського, М. Грушевського, 

А. Дублянського, І. Ісіченка, Т. Лаврієнко, О. Сліпушко, В. Сулими, А. Ціпка, 

Д. Чижевського, В. Шевчука, В. Яременка) і російських (І. Єрьоміна, 

О. Замалєєва, В. Зоца, В. Мількова, С. Неретіної, В. Топорова) та ін. медієвістів. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше в українській 

медієвістиці зроблено спробу дослідити християнські концепти в оригінальних 

творах Київської Русі з позицій когнітивного літературознавства, 

лінгвокультурології та концептології. У роботі проаналізовано ключові для 

ментальної картини світу українського Середньовіччя християнські концепти, 

визначено тенденції та виявлено результати освоєння дійсності з позицій 

теоцентричного світогляду у жанрах проповідницької, агіографічної, 

паломницької, літописної книжності, посланні та повчанні. Увиразнено 

застосування когнітивного підходу до вивчення конкретного літературного 

середньовічного тексту. Завдяки вище зазначеним методам вперше вдалося 

означити «типи мислення» середньовічних книжників, простежити їх основні 

когнітивні операції, зреалізовані в оригінальних творах, і довести, що українська 

література княжої доби придатна для вивчення на основі застосування модерних 

літературознавчих методик аналізу художнього твору.  

Також наукова новизна визначається тим, що: 

– запропоновано й уведено в науковий обіг поняття «християнський 

концепт» у ментальній картині світу Київської Русі, представлено його авторське 

визначення; 

̶ визначено основні складові національної структури християнського 

концепту; 

– уперше в українській медієвістиці сформульовано етапи концептуального 

аналізу для проповідей, послання й повчання українського Середньовіччя з огляду 

на теоретичні здобутки лінгвоконцептологів і теоретиків когнітивного 

літературознавства;  

– представлено прототипову модель святості у Києво-Печерському 

патерику; 

– вперше виокремлено художню своєрідність структурних компонентів 

соборного концепту СВЯТА КИЇВСЬКА РУСЬ;  

– охарактеризовано дистинктивні межі концепту і концептуальної метафори 

на прикладі проповіді, послання і паломницької літератури у середньовічній 

книжності;  

– означено мнемонічну специфіку християнських концептів з опертям на 

лінгвокогнітивні особливості концепту ПАМ’ЯТЬ у літописанні Київської Русі;  
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– досліджено специфіку інтерференції культурної та історичної пам’яті у 

Київському та Галицько-Волинському літописах, окреслено концептуальну схему 

взаємодії між базовими концептами руського літописання і видів пам’яті;  

– визначено напрям інтеграції християнського дискурсу українського 

Середньовіччя в художній спосіб репрезентації історичної пам’яті у «Слове о 

пълку Ігоревѣ».  

Теоретичне значення дослідження полягає у розробці оригінального 

підходу до вивчення літературних пам’яток, а також подальшому вивченні 

християнських концептів в українській середньовічній літературі, з’ясуванні 

питання взаємодії різних методів в межах когнітивного підходу при аналізі творів 

доби Київської Русі, у застосуванні теорії ментальних просторів для визначення 

особливостей історико-культурної епохи через християнський дискурс. 

Практична цінність дисертаційного дослідження визначається 

можливістю використання отриманих результатів лінгвістами, 

літературознавцями, культурологами, теологами, істориками та іншими 

фахівцями у наукових працях, присвячених вивченню християнських концептів, 

антропологічних вимірів концепції духовності, мнемонічних характеристиках 

художніх текстів із сильним історичним чи історіософським первнем. Матеріали 

дисертації можуть використовуватися при викладанні курсів і спецкурсів із 

давньої української літератури, теорії літератури, при написанні курсових, 

бакалаврських та магістерських робіт, а також при здійсненні перекладів й 

інтерпретації києворуських творів.  

Апробація результатів дослідження. Дисертація є самостійним 

дослідженням, результати якого висвітлені у формі статей і тез виступів на 

наукових конференціях. Окремі положення наукової концепції роботи обговорені 

на міжнародних і всеукраїнських конференціях: науково-практичній конференції 

«Восьмі всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору 

Лідії Дунаєвській» (м. Київ, 17 травня 2015), Всеукраїнських наукових читаннях 

за участі молодих учених «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» (м. Київ, 8–

10 квітня 2015), Міжнародній науково-практичній конференції «Всесвіт Тараса 

Шевченка» (м. Київ, 10 березня 2016), Міжнародній міждисциплінарній науково-

практичній конференції «Комунікативний дискурс у полікультурному просторі» 

(м. Миколаїв, 6–7 жовтня 2017), ХV Міжнародній науковій конференції 

«Несторівські студії – «Новітні дослідження джерел з середньовічної історії 

України (ХІ–ХІVст.)» (м. Київ, 10 листопада 2017), Міжнародній науково-

практичній конференції «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні 

науково-практичні рішення та підходи» (м. Дрогобич, 17 листопада 2017), 

Міжнародній науково-практичній конференції до 204-ї  річниці від дня 

народження Тараса Шевченка «Рецепція творчості Тараса Шевченка: історико-

літературний дискурс» (м. Київ, 13–14 березня 2018). 

Публікації. Основні положення дисертації відображено у 9 одноосібних 

статтях і 5 тезах доповідей, з яких 7 статей та 3 тези опубліковано у виданнях, 

затверджених ДАК МОН України як фахові, 2 статті – в іноземних фахових та 2 

тези – в інших наукових виданнях України. 
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Структура дисертації і послідовність викладу відповідають логіці 

дослідження, визначеній метою і завданнями дисертації. Робота складається зі 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (256 позицій). 

Загальний обсяг дисертації – 226 сторінок, із яких 181 основного тексту.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність роботи, її мету й завдання, визначено 

предмет і об’єкт, зв’язок праці з науковими програмами, визначено наукову 

новизну одержаних результатів, їх теоретичне та практичне значення, подано 

відомості про апробацію. 

Перший розділ «Методологія вивчення концепту в системі 

аксіологічних й антропологічних характеристик» присвячено аналізу 

провідних наукових поглядів щодо визначення поняття «концепт» у когнітивному 

літературознавстві. 

У підрозділі 1.1. «Сучасні інтерпретації концепту» окреслено 

темпоральні рамки появи і введення в науковий обіг поняття «концепт», 

зосереджено увагу на основних підходах вивчення когнітивного конструкту, а 

саме філософському (В. Колєсов, О. Кондратьєва, М. Піменова), 

лінгвофілософському (Н. Арутюнова, В. Єфремов), лінгвістичному (С. Воркачов, 

Т. Євсюкова), семантичному (Н. Алефіренко, Т. Булигіна, В. Маслова), 

лексикографічному (М. Попова, Н. Шведова), когнітивному (А. Бабушкін, 

В. Єфремов, Е. Кубрякова), лінгвокогнітивному (Л.  Бєлєхова, О. Воробйова, 

А. Кібрик, Ю. Прохоров, Дж. Лакофф, Ч. Філмор), лінгвокультурному (Є. Бабаєва, 

В. Карасик), лінгвокультурологічному (С. Воркачов, Ю. Степанов), 

культурологічному (О. Кондратьєва, М. Піменова), лінгвоконцептологічному 

(В. Карасик, З. Попова), логічному (Н. Арутюнова, М. Піменова), 

психолінгвістичному (С. Аскольдов, Д. Лихачов), інтегративному (С. Ляпін, 

Г. Слишкін) і літературознавчому (Т. Бовсунівська, Є. Лозинська, А. Річардчон, 

Е. Семіно, М.  Фрімен, Р. Цур). 

У підрозділі 1.2. «Концепт – символ – архетип – образ: виміри 

тотожності та відмінності» аналізуються спільні та відмінні ознаки концепту 

й архетипу, символу й образу на підставі особливостей різновидів світогляду. 

Міфологічне мислення ґрунтувалось на бінарних позиціях (протиставлення «своє 

– чуже») і характеризувалось нероздільністю антропоцентричного начала й 

природи. Саме в таких умовах формувалось поняття «архетип» – нейтральної 

одиниці, позбавленої будь-якої аксіологічної ознаки. Релігійний світогляд тяжів 

до чіткого поділу на об’єкт і суб’єкт, що надалі заклало підвалини для 

теоцентризму.  

Діалектика архетипу й символу пояснюється твердженням Е. Кассірера про 

множинність символів, що і є вираженням архетипів. Концепція спорідненості 

символу і творчого акту (художні концепти) розроблена П. Флоренським. 

Натомість А. Большакова визначає архетип через концепт, вважаючи його 

«інваріантним ядром людської ментальності». Підставою для порівняльного 

аналізу концепту й образу є когнітологічна тенденція спиратися на гносеологічну 
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природу концепту. Образ – це комплементарна частина концепту, без якої 

гносеологічна мисленнєва конструкція не змогла б породжувати варіативний 

ланцюг інваріантного культурного змісту. 

У підрозділі 1.3. «Концепт у науковій епістемі когнітивного 

літературознавства» з’ясовано, що питанням рефлексії на світ у вигляді 

концептів цікавилось широке коло науковців, серед яких літературознавці – 

Т. Бовсунівська, Є. Лозинська, Л. Лузіна, А. Річардсон, Е. Спольскі, Л. Фестінгер, 

лінгвокультурологи – М. Захарова, В. Карасик, Ж. Маслова, лінгвоконцептологи – 

Н. Болдирьов, Л. Бутакова, І. Тарасова, психологи – Ю. Гіппенрейтер, О. Лурія. 

Першим почав говорити про концепт у вітчизняному літературознавстві 

С. Аскольдов, який піднімав проблему концептів та їх взаємозв’язку з художнім 

словом. На думку вченого, вони мали яскраво виражені лінії перетину. 

Дослідивши типологію та структуру концепту, ми визначаємо поняття 

«християнський концепт» у літературі Київської Русі як поєднання культурних, 

лінгвокультурних, культурно-специфічних ознак концепту з домінуванням 

недискретності, релігійного спрямування, текстового вираження й 

універсальності змісту.  

У підрозділі 1.4. «Християнський концепт»: інтерференція релігійного 

морального імперативу та концептуальної картини світу в середньовічній 

книжності» зазначено, що у добу Середньовіччя як у києворуській книжності, 

так і в європейському культурному коді, який також відображав за допомогою 

художньої інтенсійності реалії життя та культурні цінності у літературних 

пам’ятках, домінувало теоцентричне мислення. Теоцентризм впливав на 

соціально-правову регламентацію в державі. Завдяки тим культурним 

приорітетам, що через болгарське посередництво сприймались й адаптувались до 

культури Києворуської держави, формувався моральний імператив нової релігії, 

яка визнавала авторитет Святого Письма поза всяким сумнівом. Християнський 

дискурс формувався на основі християнських концептів, в якому ідея 

превалювання моральних чеснот постійно перепліталась із проблематикою 

протистояння основних етичних категорій – добра і зла.  

У підрозділі 1.5. «Концептуальний аналіз як метод інтерпретації 

середньовічного руського письменства» досліджено, що наукові літературознавчі 

праці медієвістичного спрямування ставили питання необхідності впровадження 

нових методів до інтерпретації творів українського Середньовіччя. Серед новітніх 

тенденцій вивчення книжної спадщини Київської Русі виокремлюємо 

концептуальний аналіз, суміжними з яким визначають історико-літературний, 

семантичний, культурологічний та інтертекстуальний аспект дослідження 

художнього тексту. Увагу зосереджено на аналізі концептів ВІРА і ЗНАННЯ у 

проповідницькому дискурсі літератури Київської Русі, зокрема творах Іларіона 

Київського, Кирила Турівського, Клима Смолятича і Феодосія Печерського. 

Особливість концептуального аналізу полягає у пошукові ключових понять, що 

вивищуються до рівня концептів, які, у свою чергу, відображають ментальну 

картину світу відповідної історико-літературної епохи.  
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Розділ 2 «Корелятивність концептів ВІРА і ЗНАННЯ у 

проповідницькому дискурсі літератури Київської Русі» присвячено аспектам 

розвитку теорії пізнання (епістемології) в сучасних умовах, що основується на 

здобутках когнітивістики. Один із наріжних каменів літератури, філософії, релігії 

доби Київської Русі – корелятивна пара ВІРА і ЗНАННЯ, яка була базовим 

елементом світоглядного універсуму.  

У підрозділі 2.1 «Специфіка впливу ідей візантійської літератури на 

оригінальну києворуську книжність» зазначається, що проблема формування 

базових християнських концептів у києворуському письменстві постала з 

моменту надходження перекладної літератури з Візантії та Болгарії. Домінантні 

концепти ВІРА і ЗНАННЯ були теологічними орієнтирами для руських творців. 

Християнські мислителі, на противагу античним витокам світобачення, заклали 

основи християнського вчення. Система цінностей з ідеалізацією плоті 

переорієнтовується на християнський імператив аскетизму. Спираючись на 

роботи гностика Валентина, мислителя Плотіна і неоплатоніка Прокла, 

С. Аверинцев виділяє ідею мовчання, мотив «сліз жалісності» та концепт 

ОБОЖНЕННЯ. Концепти СВІТЛО і СВЯТІСТЬ прийшли у літературу Київської 

Русі завдяки епідейктичному красномовству, представниками якого були грецькі 

патристи Григорій Богослов, Василій Великий та Іоанн Златоуст. Увесь спектр 

зазначених концептів виокремлено у творах Клима Смолятича, Володимира 

Мономаха і Серапіона Володимирського.  

Підрозділ 2.2 «Лінгвокогнітивні механізми осмислення художнього 

простору в києворуських проповідях, посланні та повчанні» описує наукові 

здобутки когнітивної поетики. На основі праць Е. Артеменко, Л. Бєлєхової, 

О. Воробйової, Т. Бовсунівської, Є Голованової, Л. Піхтовнікової та ін. 

проаналізовано базові компоненти у вивченні когнітивної поетики, а саме: тип 

мислення з його різновидами, когнітивні операції у художньому дискурсі, 

лінгвокогнітивні процедури, механізми формування концептів-образів і типи 

мапування. Важливими акцентами розвитку монотеми проповіді у творчості Луки 

Жидяти, Іларіона Київського, Феодосія Печерського, Володимира Мономаха та 

Серапіона Володимирського були, як правило, концепти ВІРА і ЗНАННЯ. Тому 

ми встановили послідовність аналізу семантичного простору в проповідях 

києворуських книжників, що включає концептуальний аналіз шляхом 

виокремлення ключових слів, базового концепту, позиції суб’єкта, типу мислення 

автора, структурних компонентів концептосфери художнього простору – ядра, 

приядерної зони, найближчої та подальшої периферії концептів. Урахована і 

специфіка художнього часопростору зі способами його текстового втілення та 

емотивні характеристики тексту проповіді. Відповідно, вдалося встановити, що 

базовими концептами для Луки Жидяти та Феодосія Печерського була ВІРА, для 

Серапіона Володимирського – варіант прояву віри – МАЛОВІР’Я, для Іларіона 

Київського – ІСТИНА, а для Володимира Мономаха – СТРАХ БОЖИЙ.  

У підрозділі 2.3 «Аналогове мапування і сутність концептуальної 

метафори у вивченні проповіді Київської Русі» наголошується, що 

когнітивістика спирається на специфіку мисленнєвих операцій і тісно пов’язана з 
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виявленням рівня абстрактного вмісту художньої уяви. При вивченні літератури 

Києворуської держави слід враховувати теоцентричний тип світогляду, який 

формувався на основі типології дискурсів у межах релігійного впливу в 

порівнянні з іншими епохами і домінантою християнського концепту. Тому було 

залучено когнітивні стратегії до аналізу києворуських текстів, зокрема 

аналогового мапування на основі проповідницької спадщини, яка красномовно 

презентувала образне втілення базових християнських концептів середньовічної 

картини світу. По-перше, застосовано лінгвокогнітивний підхід аналогового 

мапування у всьому розмаїтті його підвидів (атрибутивне, ситуативне, релятивне, 

субститутивне, текстове) для з’ясування специфіки комбінування християнських 

концептів у авторській свідомості Кирила Турівського. По-друге, розмежовано 

поняття «символ», «метафоричний концепт» і «концептуальна метафора» на 

прикладі творів Кирила Турівського і Клима Смолятича. 

У розділі 3 «Концепція духовної особистості й сакральних центрів у 

агіографії та паломницькій літературі» змодельовано структуру, що відображає 

концепцію духовної особистості доби українського Середньовіччя та 

проаналізовано значення сакральних центрів для досягнення найвищого рівня 

духовного розвитку – святості. 

У підрозділі 3.1. «Прототипова концептуальна модель святості як 

репрезентація найвищого рівня духовності у Києво-Печерському патерику» 

наголошується, що епоха українського Середньовіччя акумулювала концепцію 

духовної особистості разом з ідеєю сакральних центрів як джерела наповнення 

особистості вищою божественною енергією. Аналіз існуючих визначень і 

характеристика феномену духовності з метою з’ясування її сутнісних ознак і 

системних проявів найбільш доречний, беручи за основу агіографічну та 

паломницьку літературу Київської Русі. Тут життя особистості чітко орієнтоване 

на етично-моральні домінанти не лише окремої індивідуальності, а й усього 

середньовічного суспільства. Врахувавши художні особливості Києво-

Печерського патерика, ми встановили специфіку феномену духовності як 

практики творчості, коли осмислюється концепт із найбільшим вмістилищем 

абстракції – СВЯТІСТЬ. Побудова прототипової концептуальної схеми 

передбачає застосування ряду образів, що об’єднуються загальним 

концептуальним референтом. В основу прототипового підходу покладено 

когнітивну процедуру узагальнення. Оскільки серцевину святості у 

середньовічному світогляді становив життєвий моральний ідеал, то метафоричне 

осмислення концепту СВЯТІСТЬ здійснено у термінах концепту ЖИТТЯ на 

прикладі «Жития Феодосия Печерьскаго…» Нестора та Києво-Печерського 

патерика. Так, аналіз життєвого шляху Феодосія Печерського показав результат 

побудови агіографічного тексту на різних категоріальних концептуальних схемах: 

1) базова орієнтаційна метафора – СВЯТІСТЬ є ДОСЯГНЕННЯ ЦАРСТВА 

НЕБЕСНОГО; 2) базова екзистенційна метафора – СВЯТІСТЬ є ЖИТТЯ У БОЗІ; 

3) базова онтологічна метафора – СВЯТІСТЬ є ШЛЯХ ІЗ ПЕРЕШКОДАМИ; 4) 

базова орієнтаційна метафора – СВЯТІСТЬ є ОДНИМ ІЗ НАПРЯМКІВ; базова 



10 

 
 

структурна метафора – СВЯТІСТЬ є ПОДОРОЖ; 6) концептуальна метонімія – 

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ (частина) є СВЯТІСТЬ (ціле).  

Звернувшись до прототипового підходу визначення ключових концептів, 

нам вдалося виділити десять концептуальних схем, вміщених у моделі святості 

агіографічної та паломницької літератури Київської Русі. Базовими концептами 

визначено – ПІСТ, ПРАЦЯ, ДОБРО, ОБМЕЖЕННЯ СНУ, МОЛИТВА, ВІРА, 

ЗНАННЯ/МУДРІСТЬ, ЧУДО, БИТВА, СТРАЖДАННЯ, КРАСА 

ТІЛЕСНА/ДУХОВНА, САМОТНІСТЬ, МОРАЛЬНІСТЬ, ГАРТУВАННЯ 

ТІЛА/ДУХУ, ТВОРЧІСТЬ.  

Підрозділ 3.2. «Концептуальна метафора ШЛЯХУ у жанрі ходіння» 

присвячений дослідженню базового концепту в жанрі ходіння й означенню його 

художніх особливостей на прикладі «Хождения…» Данила Паломника. 

Алегорично-символічна складова концепту ШЛЯХ роз’яснює метафоричний 

зміст, який натякає не просто на особливу подорож до святих місць, а 

особистісний вибір попри все віднайти у собі богоподібність, що уможливлюється 

повторенням проходження стражденних доріг Ісуса Христа.  Алегоричність 

духовної дороги простежується і в наступній варіації концептуальних схем: 

ДОРОГА – ПРОЩА (звільнення від гріхів), ДОРОГА – ВИПРОБУВАННЯ 

(СТРАЖДАННЯ задля зміцнення віри), ДОРОГА – ДУХОВНИЙ ХРЕСТ, тобто 

ПІЗНАННЯ (вертикальне сприйняття – пізнання божественних істин, 

горизонтальне – долучення до сакральної географії).  

Оскільки повна назва твору Данила Паломника передбачає комплементарну 

вербальну пару «хождение» і «житье», то в основі концептуальної метафори 

ШЛЯХУ перебуватиме логічно вмотивована, ототожнена за змістом 

концептуальна бінарна позиція ЖИТТЯ – ШЛЯХ. Тому концепція твору Данила 

Паломника матиме такий вигляд: ЖИТТЯ – ШЛЯХ, ШЛЯХ – ПІЗНАННЯ 

БОЖЕСТВЕННИХ ІСТИН, ШЛЯХ – ЦЕ РУХ, ПОШУК ДУХОВНИХ 

ЦІННОСТЕЙ, тому ЖИТТЯ для автора – ЦЕ ПІЗНАННЯ БОЖЕСТВЕННИХ 

ІСТИН ЧЕРЕЗ ДУХОВНІ ЦІННОСТІ. Молитва Данила Паломника за весь 

князівський родовід перед Гробом Господнім у Єрусалимі як «игумена земли 

Русьскыя» говорить про своєрідне переосмислення історичного минулого 

Вітчизни. Це промовистий заклик до Вищих Сил про мирне життя на рідній землі. 

Так, індивідуальні потреби поступються перед духовною місією державницько-

релігійного речника.  

У підрозділі 3.3 «Соборний концепт святості – СВЯТА КИЇВСЬКА 

РУСЬ» підкреслюється, що в Київській Русі святість визнавалась найвищим 

ідеалом і духовною цінністю. А явище пансакральності пояснювало соборний 

образ святості – СВЯТУ КИЇВСЬКУ РУСЬ. У роботі поєднано філософське й 

історично-традиційне значення соборності у такий спосіб, щоб акумулювати ідею 

святості з морально-етичним аспектом і матеріальним її вираженням у контексті 

національної самоідентифікації Києворуської держави. Перший фактор, який 

визначав Київську Русь як самобутню християнську державу, криється у 

формуванні пантеону руських святих. Це відбувалось завдяки канонізації 

визначних із духовної точки зору постатей. Із приходом християнства у Київській 
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Русі почали активно вивчати і проповідувати євангельські істини. Головними 

стають Боголюдина – Ісус Христос, Його вираження у Святій Трійці, а також 

Богородиця, ангельське воїнство й апостоли. Тому другим, не менш цінним 

компонентом у національній ментальності середньовічної руської держави стало 

означення святих, під чиїм покровом, власне, і перебувала «обрана для спасіння» 

земля. Окремою складовою, на яку в давньоруській книжності час від часу 

відводилась особлива увага, була зміна імені у святому хрещенні. Не зважаючи на 

сім головних Таїнств Церкви, Київська Русь асоціюється тільки з одним – 

Хрещенням, адже хрещення на момент становлення Русі як християнської 

держави вже наділяло людину можливістю «вічного спасіння душі». Четвертий 

компонент, який формував соборний концепт СВЯТА КИЇВСЬКА РУСЬ, 

передбачав реалізацію трансцендентальної рецепції святості в матеріальній 

площині храму як споруди, завданням якого було стати національним сакральним 

центром. Звісно, наймогутнішим сакральним центром для християнської 

спільноти був Єрусалим, проте з надходженням перекладної літератури та 

бажанням утвердити власні національні святині у проповіді Іларіона з’являється 

ідея про Київ як самобутній сакральний центр, другий Єрусалим. Церковним 

архітектурним підсиленням концепції «обраної Богом локації» були образи 

символічних для русичів храмів, зокрема такі: 1) Десятинна Церква, або Церква 

Успіння Пресвятої Богородиці; 2) Софіївський собор; 3) Києво-Печерська лавра. 

Очевидно, становлення архітектурних пам’яток сакрального призначення 

супроводжувалось подіями, знаменними в житті суспільства і Церкви Київської 

Русі – святами. Артефакти займали останню сходинку у необхідності експлікації 

концепту найвищого абстрактного порядку СВЯТІСТЬ. 

У розділі 4 «Мнемонічна складова християнських концептів у 

літописній традиції» проаналізовано мнемонічні особливості християнських 

концептів у літописанні як жанрі, що найбільшою мірою експлікував 

етнокультурну самоідентифікацію. 

У підрозділі 4.1 «Концепт ПАМ’ЯТЬ у «Повѣсти времяньных лѣт» 

аналізується феномен пам’яті, що опинився в центрі уваги когнітологічних, 

лінгвоконцептуальних наукових розвідок і роботах когнітивного 

літературознавства у ХХ ст. Очевидно, дослідження з погляду мнемонічних 

характеристик зажди викликають інтерес, особливо на зламі епох, а значить у 

період трансформації мислення. Такі наукові праці відзначаються необхідністю 

репрезентації гуманітарних пошуків у порівняльному ключі, а саме співставленні 

минулого та сучасного розуміння проблеми. Українське Середньовіччя 

вирізняється літературними пам’ятками із збереженим у них особливим 

світовідчуттям доби. Так, жанр літописання в руслі оригінального письменства 

послідовно  карбував техніку запам’ятовування і пригадування. 

Концепція «Повѣсти времяньных лѣт» полягає у глибинному задумі автора 

поєднати духовні смисли священної історії з еволюцією буття Руської землі. 

Оповідь про становлення Києворуської держави з екстраполяцією на біблійний 

контекст стала ключовим композиційним елементом художньо-історичної 

перспективи. Відтак укорінення християнського культурного простору Нестору 
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вдалося показати на прикладі інтерференції явища династичного княжіння з ідеєю 

церковного ієрархічного правління. «Священне» і «світське» у художній 

реалізації автора інтерпретується шляхом пошуку внутрішніх складових двох 

концептів: СВЯТІСТЬ і ПАМ’ЯТЬ. Для літописця важливо не тільки зберегти 

історичні дані, а й по-історіософському розглянути онтологію Руської землі через 

вічне протистояння етичних категорій добра і зла, адже в християнському 

дискурсі літератури Київської Русі це питання визначало й умову гартування духу 

особистості, яка щойно стала на єдиноправильний спасенний шлях, і напрям 

історичного розвитку держави через моральний / аморальний вибір очільника 

держави.  

У підрозділі 4.2 «Особливості концептосфери культурної та історичної 

пам’яті у Київському і Галицько-Волинському літописах» представлено аналіз 

концептосфери культурної та історичної пам’яті, який свідчить, що у Київському 

та Галицько-Волинському літописах основними концептами для концептосфери 

культурної пам’яті є: СТРАХ ЗАБУТТЯ, АУТЕНТИФІКАЦІЯ, погляд на 

ПАМ’ЯТЬ через ІСТОРІЮ, ПРОСТІР і ЧАС, а для концептосфери історичної 

пам’яті – ДОСВІД, АУТЕНТИФІКАЦІЯ, ЗНАННЯ, ОБ’ЄКТИВНА ОЦІНКА 

ФАКТУ. Так, літописання на теренах Київської Русі, яке включало історичні 

факти та літературні джерела, характеризувалося свідченням розвитку 

колективної пам’яті у християнському контексті, покликане було пригадати, 

визначити і закарбувати особливості історичної самосвідомості та представити 

історіософську оцінку зазначених подій літописцем. Засоби мнемотехніки були 

спрямовані на двовекторне сприйняття літописного тексту: з позицій 

ЗАБУВАННЯ/ПРИГАДУВАННЯ шляхом когнітивної процедури 

інтертекстуалізації. 

У підрозділі 4.3 «Інтеграція ментального простору Середньовіччя у 

художній модус осягнення історичної пам’яті (на матеріалі «Слова о плъку 

Игоревѣ)» аналізується історико-культурна цінність літературного тексту «Слово 

о пълку Игоревѣ». З огляду на методи когнітивного літературознавства був 

застосований метод концептуального картографування, що сприяв створенню 

концептуальної мапи-огляду історичного походу князя Ігоря 1185 р. Вивчення 

базового концепту ПАМ’ЯТЬ у реалізації його через 

ПРИГАДУВАННЯ/ЗАБУВАННЯ сприяло визначенню трьох підвидів пам’яті у 

«Слове о пълку Игоревѣ» – генеалогічна (родова), історична і пам’ять 

християнина. Кожен із видів пам’яті характеризується психологічною мотивацією 

вибору вчинку києворуського очільника. Так, генеалогічна пам’ять пов’язана з 

особистим досвідом, історична – з особистою участю, а пам’ять християнина – з 

особистим переживанням. 

 

ВИСНОВКИ 

У Висновках підводяться підсумки, що відображають новизну, 

проблематику і загальну структуру роботи.  

1. Концепт як поняття досліджують учені з різних галузей науки: філософії, 

філософії мови, концептології, лінгвокультурології, когнітивного 
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літературознавства та ін. Проблема теоретичного розуміння особливостей 

концепту тісно пов’язана з функціонуванням у художній літературі термінів 

архетипу, символу та образу. Новітні тенденції до переосмислення 

методологічного апарату похитнули усталену до цього філософську парадигму, а 

отже і шляхи висвітлення її категорій у літературі. Впровадження когнітивних 

поглядів у літературознавство актуалізувало уявлення про «мисленнєві 

універсалії», тобто концепти, що в умовах вивчення специфіки авторської 

свідомості певної доби відображають сучасні прагнення науковців синтезувати 

раціональні й чуттєві компоненти в індивідуальній концептосфері та ментальній 

картині світу культурно-історичної епохи. Відтак з’явилась можливість говорити 

про психологію творчості в термінах когнітології, а саме про концептуально-

творчі типи мислення.  

 Києворуські книжники спирались на концептуальні світоглядні домінанти, 

пов’язані з постулатами християнства, тому теоцентричний світогляд орієнтував 

на виокремлення не просто концептів, а релігійних концептів з особливим 

підвидом – християнських. Релігійний світогляд тяжів до чіткого поділу на об’єкт 

і суб’єкт, що надалі сформувало підвалини для теоцентризму. Мислення такого 

типу, як і міфологічне, не потребувало перевірки, все сприймалось на віру, однак 

додавалася практична функція: віра без справ мертва. Оскільки християнство 

орієнтувалось на авторитет Святого Письма, релігійне мислення почало 

корелювати із науковим через розвиток екзегетики – середньовічної герменевтики 

художньої думки. А якщо з’являється опертя на знання, є підстави говорити про 

формування системи концептів: як пізнавальних, так і художніх. Побутування 

літературних канонів із домінантою євангельських текстів звужувало межі між 

пізнавальними (культурними) і художніми концептами, адже міра художності 

була допустимою лише настільки, наскільки алегорично-символічне тлумачення 

вписувалось у прийнятну високу абстракцію теологічної думки, наприклад на 

теренах Київської Русі.  

На нашу думку, «християнський концепт» у літературі українського 

Середньовіччя – це особливий конструкт свідомості й пам’яті, що має складну 

структуру, але містить складові, які не піддаються сумніву: символічну, образну, 

асоціативну, чуттєву, понятійну, етноспецифічну та ціннісно-оцінну з опертям на 

ментальну основу. Він є поєднанням культурних, лінгвокультурних, культурно-

специфічних ознак концепту із домінуванням недискретності, релігійного 

спрямування, текстового вираження та універсальності змісту. Також 

християнський концепт, який проявляє себе у літературі Київської Русі, – це 

комбінування ознак культурних і художніх концептів, переважання міри яких 

залежало від ступеню розробки оригінальності ідей руськими книжниками, 

підпорядковуючись загальноприйнятим літературним канонам чи всупереч їм.  

2. Моралізм києворуських літописів чітко віддзеркалював релігійно-

моральний ідеал самих літописців. Те ж стосується й інших жанрів, де автор-

проповідник обстоював релігійний імператив через власне бачення вчинків 

конкретних осіб або імплікував це у символічно-алегоричній формі. Прикметним 

для проповідницької літератури є застосування антитетичного представлення в 
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образах і концептах етичної проблеми добра і зла. Книжники прагнуть 

максимально точно відтворити правильність чи неправильність етичних вчинків, 

підпорядкувати це ієрархії аксіологічних характеристик із погляду християнства. 

Подібне втілення релігійного імперативу можна розглядати як перспективне 

дослідження у жанрах агіографії та літописання. Зважаючи на теоретичну вибірку 

базових компонентів когнітивної поетики Л. Бєлєхової, ми вдалися до означення 

типів мислення і києворуських книжників, що мали переважно контамінований 

характер: аналогово-параболічний чи аналогово-наративний.  

3. Система жанрів літератури Київської Русі сприяла застосуванню 

когнітивних механізмів у такий спосіб, що специфіка певного жанру орієнтувала 

нас на окремий їх вид. Так, для проповідей результативним було застосування 

концептуального мапування та концептуального аналізу, бо ментальний простір 

києворуських книжників у межах обраного жанрового канону тяжів до переважно 

параболічно-аналогового типу мислення, а це, власне, і пояснює визначення 

медієвістами особливого стилю українського Середньовіччя у зв’язку із 

символічно-алегоричним сприйняттям дійсності. Концептуальний аналіз і 

принципи мнемотехніки стали провідними у дослідженні літописної традиції, в 

якій категорія авторства мала все ж колективний характер, тому пошук 

християнських концептів здійснювався як вибірковий процес без урахування типу 

мислення, але спираючись на релігійний світогляд та види пам’яті. Когнітивна 

теорія метафори стала актуальною для розкриття особливостей проповіді, 

послання і паломницького твору, а текстовим підґрунтям для створення 

прототипової моделі з наявністю спільного референту виявились агіографічні 

твори.  

4. Застосування когнітивних механізмів дало змогу вперше в основу аналізу 

творів Луки Жидяти, Іларіона Київського, Клима Смолятича, Кирила Турівського, 

Феодосія Печерського, Володимира Мономаха й Серапіона Володимирського 

покласти принципи аналогового когнітивного мапування. Специфіка агіографії, 

зокрема Києво-Печерського патерика, досліджена завдяки сформованій 

прототиповій моделі із спільним референтним концептом СВЯТІСТЬ, а 

схематичне розуміння концепту СВЯТА КИЇВСЬКА РУСЬ представлене на 

основі методу фреймового моделювання. Паломницька література «Хождєньє…» 

ігумена Данила, «Послание…» Клима Смолятича і «Слово въ новую недѣлю по 

Пасцѣ…» Кирила Турівського охарактеризовані з погляду застосування 

концептуальної метафори, а літописання («Повѣсть времяньных лѣт», Київський 

та Галицько-Волинський літописи) вивчено з позицій мнемотехніки шляхом 

застосування когнітивної процедури інтертекстуалізації. Метод когнітивного 

картування (мапування) став ефективним для пошуку християнських концептів у 

анонімному тексті «Слово о плъку Игоревѣ».  

5. Вплив робіт Орігена, Діонісія Олександрійського, Василія Великого, 

Григорія Богослова, Іоанна Златоуста та ін. не значний, але досить помітний, 

особливо у формуванні концептосфери проповідницької й агіографічної 

літератури. Знаковими концептами для неоплатоніків були СВІТЛО, ОСЯЯННЯ, 

ОБОЖНЕННЯ, прояв сльозного мотиву та ідеї мовчання при досягненні святості, 
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що знайшли відображення у творах Клима Смолятича, Володимира Мономаха й 

Серапіона Володимирського. Християнські мислителі остаточно зруйнували 

античні витоки світобачення і заклали основи християнського вчення. Система 

цінностей із домінантою ідеалізації плоті переорієнтовується на християнський 

імператив аскетизму. Мнемонічна, художня й антропоцентрична складові 

визначили вектор дослідження актуальних проблем для візантійської літератури, 

яка впливала на формування києворуського оригінального письменства. 

6. Метафоричне осмислення сущого було притаманне києворуським 

книжникам через високу абстракцію термінів християнського вчення. Так, нами 

виявлено, що «Послание…» Клима Смолятича, чий світогляд не обмежувався 

релігійними канонами, але здобувався на філософський рівень, презентувало 

феномен метафоричного концепту (ВІРА), тоді як у проповіді «Слово въ новую 

недѣлю по Пасцѣ…» (ЗНАННЯ – ЦЕ ПОШУК) Кирила Турівського та 

«Хождении…» Данила (ЖИТТЯ – ЦЕ ШЛЯХ) мали місце концептуальні 

метафори. Отож, для нас прийнятним є вважати метафоричний концепт таким 

ментальним конструктом, розкриття структури якого можливе лише через ряд 

суміжних метафор, а концептуальна метафора – вид когнітивної моделі, 

унікальність якої полягає у вилученні змісту, важливого для культурного 

універсуму як окремого суспільства, так і цілого людства.  

7. За переконанням дослідників у галузі когнітивного літературознавства й 

лінгвокультурології, концептуальний аналіз має здійснюватися приблизно в 3 

етапи: а) узагальнення когнітивних операцій; б) вивчення лінгвокогнітивних 

процедур; 3) виокремлення механізмів формування концептів. Вивчення 

літератури Київської Русі на основі ґрунтовної методології сприяло розробці 

оригінального підходу до інтерпретації творів, а також удосконаленню 

концептуального аналізу, у якому ми визначили ще три складові (біографічний 

аспект, аналіз концептуального й емотивного просторів літературної пам’ятки, 

означення художнього часопротору) 3 етапу осмислення концептів, у нашому 

випадку – християнських.  

8. Концепт як ментальний конструкт орієнтує на дослідження 

структурального характеру. Оскільки його неможливо виокремити поза 

концептуальним простором мислення автора, він співіснує із рядом суміжних 

концептів, утворюючи концептосферу, у якій виділяють ядро, найближчу і 

подальшу периферії. Своєрідність цих компонентів репрезентовано на прикладі 

жанрів проповіді та повчання. Так, у ядрі концептосфери проповіді Луки Жидяти, 

як і в інших проповідників, помічено корелятивну пару християнських концептів 

ВІРА і ЗНАННЯ, у найближчій периферії віднайдено ЛЮБОВ, ПОВАГУ, 

ПРОЩЕННЯ, ПОРЯДНІСТЬ, ЧЕСНІСТЬ, а в подальшій – СТРАХ БОЖИЙ, 

ХВАЛУ, ПАМ’ЯТЬ, УРІВНОВАЖЕНІСТЬ.  

Отже, християнський концепт у його варіаціях досліджено на матеріалі 

творів українського Середньовіччя. ВІРА і ЗНАННЯ, СВЯТІСТЬ, СВЯТА 

КИЇВСЬКА РУСЬ і ПАМ’ЯТЬ є знаковими у ментальному просторі Києворуської 

держави. Жанрова специфіка літератури ХІ–ХІІІ ст. сприяла виокремленню й 
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аналізу кожного із зазначених концептів у проповідях, агіографії, паломницькій 

літературі, літописах й анонімному тексті «Слово о плъку Игоревѣ. 
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АНОТАЦІЯ 

Сивець Т. В. Християнські концепти в літературі Київської Русі (ХІ –

ХІІІ ст.). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.01 – українська література. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 

2018. 

У дисертації здійснено комплексний аналіз християнських концептів у 

проповідницькому, агіографічному, паломницькому і літописному жанрах доби 

Київської Русі (ХІ–ХІІІ ст.). Досліджено основні наукові підходи до вивчення 

концепту, визначено специфіку формування його християнського варіанту в 

історико-культурному розвитку українського Середньовіччя, зосереджено увагу 

на когнітивних стратегіях і способах їх упровадження до інтерпретації 

http://www.kplavra.kiev.ua/
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художнього тексту. Визначено тенденції впливу візантійської літератури на 

витворення оригінального письменства києворуськими книжниками. 

Представлено лінгвокогнітивні механізми осмислення художнього простору в 

жанрі проповіді, а саме аналогове мапування. Репрезентовано прототипову 

модель святості у Києво-Печерському патерику та «Житии Феодосия 

Печерьскаго…», визначено особливості концептуальної метафори ШЛЯХУ в 

жанрі ходіння і структурну специфіку соборного концепту – СВЯТА КИЇВСЬКА 

РУСЬ. Акцентовано на мнемонічній складовій у літописній традиції доби 

українського Середньовіччя, виокремлено концепт ПАМ’ЯТЬ  і проаналізовано 

його експлікацію у «Повѣсти времяньньных лѣт», Київському, Галицько-

Волинському літописах, а також «Слове о плъку Игоревѣ» шляхом застосування 

інтертекстуалізації й когнітивного картографування.  

Ключові слова: концепт, християнський концепт, концептуальний аналіз, 

концепти ВІРА, ЗНАННЯ, СВЯТІСТЬ, ПАМ’ЯТЬ, СВЯТА КИЇВСЬКА РУСЬ, 

концептуальна метафора ШЛЯХУ, проповідь, агіографія, паломницька література, 

літописання. 

 

АННОТАЦИЯ 

Сивец Т. В. Христианские концепты в литературе Киевской Руси (ХІ–

ХІІІ ст.). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.01 – украинская литература. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2018. 

В диссертации осуществлен комплексный анализ христианских концептов в 

проповедническом, агиографическом, паломническом и летописном жанрах эпохи 

Киевской Руси (XI–XIII вв.). Исследованы основные научные подходы к 

изучению концепта, определена специфика формирования его христианского 

варианта в историко-культурном развитии украинского Средневековья, 

сосредоточено внимание на когнитивных стратегиях и способах их внедрения в 

интерпретации художественного текста. Определены тенденции влияния 

византийской литературы на продуцирование оригинальной литературы 

киеворусскими книжниками. Представлены лингвокогнитивные механизмы 

осмысления художественного пространства в жанре проповеди, а именно 

аналоговое картирование. Представлена прототипная модель святости в Киево-

Печерском патерике и «Житие Феодосия Печерьскаго ...», определены 

особенности концептуальной метафоры ПУТИ в жанре хождения и структурная 

специфика соборного концепта – СВЯТАЯ КИЕВСКАЯ РУСЬ. Акцентировано на 

мнемонической составляющей в летописной традиции эпохи украинского 

Средневековья, выделен концепт ПАМЯТЬ и проанализирована его экспликация в 

«Повѣсты времяньньных лѣт», Киевской, Галицко-Волынской летописях, а также 

«Слове о плъку Игоревѣ» путем применения интертекстуализации и когнитивного 

картографирования. 
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Ключевые слова: концепт, христианский концепт, концептуальный анализ, 

концепты ВЕРА, ЗНАНИЯ, СВЯТОСТЬ, ПАМЯТЬ, СВЯТАЯ КИЕВСКАЯ РУСЬ, 

концептуальная метафора ПУТИ, проповедь, агиография, паломническая 

литература, летописи. 

ABSTRACT 

Syvets T. V. Christian concepts in the literature of the Kyivan Rus (ХІ–ХІІІ 

centuries). – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology by speciality 10.01.01 – Ukrainian 

literature.– Taras Shevchenko National University of Кyiv of Ministry of Education and 

Science of Ukraine.– Кyiv, 2018. 

 The thesis provides a comprehensive analysis of Christian concepts in the 

preaching, hagiographic, pilgrimage and chronical genres of the Kyivan Rus (XI–XIII 

centuries). The main scientific approaches are devoted to reaserching the concept and 

specifics of the formation of its Christian variant in the historical and cultural 

development of the Ukrainian Middle Ages. The attention is focused on cognitive 

strategies and methods of their introduction into the interpretation of artistic text. The 

tendencies of influence of the Byzantine literature on creation of original writing by the 

Kievan scribes are determined. The linguistic and cognitive mechanisms of 

comprehension of artistic space deal with the genre of sermon, namely, analog mapping. 

The prototype model of holiness in the Kyivan Cave Patericon and «The Life of 

Theodosius Pecherskу ...» are considered, features of the conceptual metaphor of WAY 

in the genre of pilgrimage and the structural specificity of the cathedral concept are 

determined – HOLY KYIVAN RUS. The mnemonic component in the chronicle 

tradition of the Ukrainian Middle Ages is emphasized, the concept of  MEMORY is 

singled out, and its explication in the «Story of the Feasting Years», the Kyivan, 

Galician-Volhynian Chronicles, and «The Tale of Igor’s Compaign» by analysis of 

intertextualization and cognitive mapping are analyzed.  

It is accentuated on the correlation of the concepts of FAITH and KNOWLEDGE 

in the preaching discourse of the Kyivan Rus literature. The problem of the basic 

Christian concepts formation including FAITH and KNOWLEDGE has been presented 

in the Kyivan Rus writings since the appearance of translated literature from the 

Byzantine Impire and Bulgaria.  

The research provides the analysis of the conception of the spiritual personality 

and sacred centers in the hagiography and pilgrimage literature and investigates the 

conceptual metaphor of the WAY in the work «The Pilgrimage ...» by Abbot Danylo. 

The concept of spiritual personality and sacred centers in the Kyivan Rus consists of 

three components at least: anthropological, ontological and transcendental.The life as a 

genre of literature givese reasons to assume that the moral and ethical specifics of the 

concept of  HOLINESS through the expression of the human pathway in the divine truth 

comprehension. From these facts, the author considers it possible to determine 10 

expressions, that is, 10 conceptual prototype schemes of the general referent – 

HOLINESS – on the territory of the Kyivan Rus. Most fully each of the conceptual 

scheme was developed in the hagiographic writing – «The Life of St. Theodosius 

Pechersky ...».  
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In addition, the thesis determines the mnemonic element of Christian concepts in 

the Kyivan Rus chronicles and main features of the conceptual sphere of cultural and 

historical memory in the Kyivan and Galician-Volhynian Chronicles and also in «The 

Tale of Igor’s Compaign». Art comprehension of the concept of MEMORY in the genre 

of chronicle has in its essence a dialectical nature.  

Key words: concept, Christian concept, conceptual analysis, concepts of FAITH, 

KNOWLEDGE, HOLINESS, MEMORY, HOLY KYIVAN RUS, conceptual metaphor 

of the WAY, homily, hagiography, pilgrimage literature, chronicles. 


