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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Українська латинськомовна література починає формуватися на початку 

XVI ст. (Павло Русин з Кросна), набуваючи особливого розмаху після проголошення 

Брестської міжцерковної унії 1596 р. Полемічна боротьба між опонентами вимагала 

відповідного знання латинської мови як основної мови релігії та науки тогочасної 

Західної Європи. У цей час починається злет київської латинської вченості і 

формування різножанрової латинськомовної поезії. Незаперечним залишається той 

факт, що латинська поетична мова в Україні кін. XVII‒поч. XVIII ст. була 

варіативною, оскільки, з одного боку, логічно продовжувала класичні взірці, а з 

іншого – внаслідок міжмовних контактів не була позбавлена модифікацій, зазнаючи 

впливу естетики і поетики бароко. 

Творчі ідеали та пошуки особистості латинськомовного поета кін. XVII–

поч. XVIII ст. в Україні формувалися під впливом сукупності чинників: суспільно-

політичного, естетико-філософського, мовно-культурного й літературного. 

Основним джерелом для наукового аналізу тогочасної поезії є рукописні збірки 

поетик і риторик. 

Вивчення київських поетичних та риторичних курсів почалося із середини 

XIX ст. і пов’язане з ім’ям українського академіка М. Петрова, до кола наукового 

інтересу якого належать питання викладання словесних наук та проведення 

літературних занять у Київській академії. Матеріалом для праць слугували рукописи 

латинськомовних поетик та риторик, датовані XVII‒XVIII ст., зокрема: «Liber artis 

poëticae» (1637 р.) А. Старновецького та М. Котозварського, «Fons 

Castalius» (1685 р.), «Leo Roxolanus» (1693 р.), «Lyra» (1696 р.), «Concha» (1698 р.) 

Стефана Яворського, «De arte poëtica» (1705 р.) та «De arte rhetorica» (1706 р.) 

Феофана Прокоповича, «Idea artis poësos» (1707 р.) Лаврентія Горки, анонімна 

поетика «Parnassus» (1719‒1720 рр.), «Hortus poëticus» (1736 р.) Митрофана 

Довгалевського, «Praecepta de arte poëtica» (1746 р.) Георгія Кониського. 

Частково українські латинськомовні поетики та риторики проаналізовані у 

працях А. Кадлубовського («Правила піитические» Аполлоса Байбакова, 1899 р.), 

Д. Бабкіна («Русская риторика начала XVII в.», 1951 р.), В. Данилевського 

(«Ломоносов на Украине», 1954 р.), П. Попова («З історії поетики на Україні», 

1959 р.), Ю. Мушака («Овідій у «Поетиці» Ф. Прокоповича», 1960 р.), Р. Лужного 

(«Поэтика Феофана Прокоповича и теория поэзии в Киево-Могилянской 

академии (первая половина XVIII в.)», 1966 р), П. Левіна («Wyklady poetyki w 

uczelniach rosyjskich (1722‒1774) a tradycje polskie», 1974 р.) та ін.  

Більш ґрунтовний аналіз вітчизняних латинськомовних поетик та риторик 

міститься у наукових розвідках українських учених: Г. Сивоконя («Давні українські 

поетики», 1960 р.), В. Крекотня («Байки в укрїнській літературі XVII‒XVIII cт.», 

1963 р.; «Київська поетика 1637 року», 1981 р.), Д. Наливайка («Київські поетики 

XVII ‒ початку XVIII ст. у контексті європейського літературного процесу», 

1981 р.; «Українські поетики і риторики епохи бароко: типологія літературно-

критичного мислення та художня практика», 2001 р.) Найповнішим дослідженням 

українських латинськомовних поетичних та риторичних курсів є монографія 



 

В. Маслюка «Латиномовні поетики і риторики XVII ‒ першої половини XVIII ст.» 

(1983 р.). Перспективи вивчення латинськомовних поетик та риторик в Україні 

XVII‒XVIII ст. окреслено у праці О. Циганок («Про перспективні напрямки 

дослідження давніх українських поетик», 2012 р.).  

Ще одним напрямком дослідження української латинськомовної спадщини є 

вивчення мовних особливостей творів одного автора або творів, об’єднаних 

спільною тематикою чи жанром, у таких аспектах: граматичному (Н. Безбородько, 

Н. Корж, О. Косіцька, В. Миронова); лексичному (Н. Бойко, С. Гриценко), жанрово-

стилістичному (П. Берков, Дж. Броджі-Бергофф, О. Кощій, П. Левін, О. Лефтерова, 

Д. Лібуркін, Дж. С’єдіна, О. Ситько, Б. Уленбрух, О. Циганок Л. Шевченко-

Савчинська, Р. Щербина, Л. Янковська) та ін.  

Відсутність спеціальних досліджень латинськомовної поезії в Україні 

кін. XVII‒поч. XVIII ст., присвячених лінгвостилістичним та лінгвопоетичним 

аспектам, зумовили актуальність даної роботи. Аналізований період 

характеризується розквітом латинськомовної поезії, що пов’язано з піднесенням 

Київської академії, а також розробкою теорії літературних жанрів та 

віршоскладання – процесу, на який посутньо вплинули лінгвоестетичні настанови 

бароко. Ще однією особливістю латинськомовної літератури цього періоду є 

приналежність авторів до духовного сану, що, безумовно, позначилося на тематиці 

та сюжетах їхніх творів. 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю створення цілісної 

картини розвитку латинськомовної української літератури, що мотивує введення в 

науковий обіг латинськомовних творів українських поетів кін. ХVІІ–поч. XVIII ст. з 

увагою до лінгвостилістичного та лінгвопоетичного аналізу та перекладу 

досліджуваних текстів. 

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

виконана в межах загальної наукової теми «Актуальні проблеми філології» (номер 

державної реєстрації 02 БФ 004-01), що розробляється в Інституті філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Тема дисертації була затверджена на вченій раді Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, протокол № 4 від 29 

жовтня 2015 року. 

Мета дослідження – аналіз лінгвостилістичних та лінгвопоетичних 

особливостей латинськомовних українських поетичних творів кін. ХVІІ–

поч. XVIII ст.  

Досягнення зазначеної мети передбачає виконання таких завдань: 

– проаналізувати теоретичні праці з лінгвопоетики художнього тексту; 

– обґрунтувати доцільність і перспективність використання методів та 

прийомів лінгвостилістичного та лінгвопоетичного аналізу при дослідженні 

латинськомовних поетик та риторик кін. ХVІІ–поч. XVIII ст.; 

– дослідити історико-літературний та культурологічний контекст 

формування та функціонування латинськомовної поезії в Україні кін. ХVІІ–

поч. XVIII ст.; 

– розглянути теорію літературних жанрів та віршування на матеріалі 

латинськомовних поетик та риторик кін. ХVІІ–поч. XVIII ст.; 



 

– визначити соціокультурні чинники та шляхи формування особистості 

латинськомовного поета в Україні кін. ХVІІ–поч. XVIII ст.; 

– схарактеризувати барокові інновації у поезії латинськомовних авторів 

кін. ХVІІ–поч. XVIII ст.; 

– проаналізувати мовну ситуацію, яка склалася на українських землях у 

кін. ХVІІ – на поч. XVIII ст.; 

– дослідити оригінальні різножанрові латинськомовні поетичні твори 

Феофана Прокоповича, Іларіона Ярошевицького, Стефана Яворського та Григорія 

Вишньовського з метою виявлення  лінгвостилістичних особливостей; 

– визначити лінгвопоетичні особливості різножанрових латинськомовних 

творів Феофана Прокоповича, Іларіона Ярошевицького, Стефана Яворського та 

Григорія Вишньовського, схарактеризувати специфіку їхнього використання кожною 

з мовних особистостей авторів аналізованих текстів. 

Об’єктом дослідження є латинськомовна українська поезія кін. XVII–

поч. XVIII ст. у її жанровому різноманітті. 

Предмет дослідження – лінгвостилістичні та лінгвопоетичні особливості 

латинськомовних поетичних творів, створених в Україні кін. XVII–поч. XVIII ст. 

Матеріалом дослідження є оригінальні тексти поетичних творів Григорія 

Вишньовського («Iter laureatum»), Феофана Прокоповича («Descriptiuncula 

Kijoviae», «Elegia», «Laudatio Borysthenis», «Comparatio vitae monasticae cum civili», 

«Epinicium», «Elegia parenetica», «Carmen gratulatorium»), Стефана Яворського 

(«Possesoris horum librorum luctuosum vale»), Іларіона Ярошевицького («Cupido sive 

amor alatus») загальним обсягом 2500 поетичних рядків. 

Джерельну базу дослідження становлять частково авторські, частково 

анонімні рукописні видання поетичних та риторичних курсів, що зберігаються у 

спецфондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського, які містять, зокрема, і досліджувані тексти: «Fons 

Castalius» (1685 р.), «Cunae Bethleemicae» (1686–1687 рр.), «Camoena in 

Parnasso» (1689 р.), «Cytheron bivertex» (1694–1695 рр.), «Rosa inter spinas» (1696–

1697 рр.), «De arte poëtica libri III» (1705 р.), «Cedrus Apollinis» (1702 p.), «Idea artis 

poëseos» (1707 р.), «Lyra Heliconis» (1709 р.), «Leo Roxolanus» (1719 р.), 

«Parnassus» (1719 р.), «Praecepta de arte poëtica» (1735 р.), «Hortus 

poëticus» (1736 р.). 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано комплекс 

лінгвістичних методів: лінгвостилістичного та лінгвопоетичного аналізу для 

виявлення фонетичних, лексико-семантичних, риторико-стилістичних і 

синтаксичних особливостей поетичних творів; культурологічної інтерпретації 

мовних явищ при дослідженні функціонування латинської мови як цілісної структури 

в етнокультурному континуумі Східної Європи; контекстуально-інтерпретаційний 

метод спостереження над словом у поетичному тексті. У роботі також застосовано 

загальнонаукові методи: описовий з елементами суцільної вибірки, класифікація, 

систематизація та узагальнення. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше в українській 

лінгвістиці: а) системно проаналізовано латинськомовну українську поезію 

кін. XVII–поч. XVIII ст.; б) з’ясовано визначальні особливості латинськомовних 



 

поетичних творів: мовно-художню специфіку (стильові ознаки, образно-тематичний 

ареал, художні засоби, риторичні прийоми) в контексті історико-культурних 

обставин кін. XVII–поч. XVIII ст., що посутньо вплинули на перебіг літературного 

процесу в Україні (роль латини у розвитку європейської літератури, морально-

естетичні норми тогочасного поетичного мистецтва); в) здійснено лінгвопоетичний 

аналіз оригінальних латинськомовних текстів різножанрових поетичних творів, 

зокрема: панегірика «Iter laureatum» Григорія Вишньовського; ліричної поеми 

«Descriptiuncula Kijoviae», елегійної поеми «Elegia», панегіриків «Laudatio 

Borysthenis», «Carmen gratulatorium» Феофана Прокоповича; елегії «Possesoris 

horum librorum luctuosum vale» Стефана Яворського; та елегійної поеми «Cupido seu 

amor alatus» Іларіона Ярошевицького. 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що його результати є 

внеском до історичної лінгвопоетики (висвітлено лінгвопоетичні особливості 

українських латинськомовних поетичних творів кін. XVII–поч. XVIII ст.); 

лінгвостилістики і літературознавства (визначено тропи і риторичні прийоми для 

творення поетичних образів, що характеризують відповідну добу); історії 

літературної мови (уточнено місце латинськомовної поезії у системі жанрів 

української літератури). Отримані результати  лінгвопоетичного та 

лінгвостилістичного аналізу суттєво доповнюють відомості про особливості 

українського різновиду барокової поетичної латини, а отже, є підставовими для 

визначення спільних критеріїв оцінки латинськомовних творів та виявлення впливу 

античної традиції у процесі їхнього написання.  

Практичне значення роботи полягає в можливості використання її 

результатів та висновків у теоретичних і практичних курсах з лінгвопоетики, 

лінгвостилістики та лінгвокультурології. Текст та основні положення можуть бути 

використані мовознавцями, літературознавцями, культурологами, істориками 

барокової літератури та іншими фахівцями при дослідженні українських 

латинськомовних джерел XVII–XVIII ст., а також при викладанні спецкурсів з 

лінгвопоетики та лінгвостилістики барокової латини в Україні.  

Особистий внесок здобувача. Усі результати наукового дослідження 

отримані дисертантом особисто, усі статті написані без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри загального мовознавства і 

класичної філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях: щорічних конференціях 

професорсько-викладацького складу Інституту філології (Київ, 2012–2015); 

Міжнародній науковій конференції, присвяченій пам’яті А. О. Білецького та 

С. В. Семчинського (Київ, 2012); Міжнародній науковій конференції «Етнознакові 

функції культури: мова, література, фольклор» (Київ, 2013); Всеукраїнській 

науковій конференції за участю молодих учених «Філологічна наука в 

інформаційному суспільстві» (Київ, 2014); Наукових читаннях «Античний світ і 

сучасність» (Київ, 2014); Міжнародній науковій конференції «Сучасна філологія: 

парадигми, напрямки, проблеми» (Київ, 2014); Всеукраїнських наукових читаннях 

за участю молодих учених «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» (Київ, 2015); 

VI Міжнародному конгресі білорусистів (Мінськ, 2015) та ін. 



 

Публікації. Основні положення дослідження викладено у семи одноосібних 

статтях, із яких шість опубліковано в наукових виданнях, затверджених ДАК 

України як фахові, та одна в зарубіжному науковому фаховому виданні Угорщини. 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаної 

літератури (220 позицій). Загальний обсяг дисертації становить 228 с., із них 

основний текст – 200 с.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, актуальність і новизну 

здійсненого дослідження для вітчизняної неолатиністики; сформульовано об’єкт і 

предмет дослідження; визначено мету й завдання дисертаційної праці, її джерельну 

базу; з’ясовано теоретичне та практичне значення роботи, можливі варіанти 

практичного застосування отриманих результатів. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження лінгвопоетики 

латинськомовних авторів кін. XVII–поч. XVIII ст.» проаналізовано структуру 

художнього тексту як об’єкта філологічного дослідження; розглянуто основні 

поняття лінгвопоетики художнього тексту; описано методику лінгвопоетичного 

аналізу; схарактеризовано суспільно-політичний контекст формування особистості 

латинськомовного поета та джерела й чинники, що визначили специфіку його мовної 

свідомості; узагальнено соціокультурні передумови виникнення та розвитку 

латинськомовної літератури в Україні кін. XVIІ–поч. XVIII ст.; простежено вплив системи 

тогочасної класичної освіти та естетичних течій епохи на формування мовної свідомості автора; 

розглянуто розвиток теорії поетичних жанрів у київських латинськомовних рукописних поетиках. 

Історія філологічної думки засвідчує незгасний інтерес дослідників до 

вивчення текстів художньої мови. Основоположником науки про мову художнього 

тексту як окремої дисципліни вважають В. Виноградова, на думку якого, об’єктом 

цієї дисципліни має бути не власне мова як суспільне явище, а її функціонування у 

сфері естетичного. Крім того, вчений визначив можливі підходи у дослідженні 

художнього тексту: розуміння словесно-художнього твору як естетичної єдності і 

вивчення тексту на всіх рівнях його смислової організації.  

Художній текст – це специфічна мовна система, для якої характерна 

естетично-образна інтерпретація дійсності і якій підпорядковані всі мовні рівні 

відповідно до авторської індивідуальності. Таке тлумачення художнього тексту, 

попри свою узагальненість, вказує на основні відмінності художнього тексту від усіх 

інших. У науковій літературі представлені різні погляди на методику роботи з 

художнім текстом (лінгвостилістичний аналіз, лінгвістичний коментар, 

лінгвопоетичний розбір тощо), серед яких найбільш вичерпним є лінгвопоетичний 

аналіз, який полягає у дослідженні елементів мовної організації тексту з позицій 

естетичного ідеалу і поєднує в собі лінгвістичний, стилістичний та 

літературознавчий підходи. 

До новітніх методів лінгвопоетичного аналізу належить лінгвопоетика 

оповідних типів – метод аналізу, розроблений А. Ліпгартом, який полягає у 

виявленні типів модальності, що проступають крізь текст. Орієнтуючись на 



 

трихотомію Аристотеля присутнє / можливе присутнє/ необхідне присутнє, автор у 

межах теорії виділяє три оповідні типи: опис, розмірковування та волевиявлення. На 

думку А. Ліпгарта, за наявності трьох опозицій легко встановити прояв тієї чи іншої 

ознаки (позитивний, негативний або нейтральний). Кожен оповідний тип має свою 

специфіку. Описовий тип характеризується модальною нейтральністю, оскільки 

будь-який опис передбачає ніби відсторонену участь у тексті автора як спостерігача 

подій та ситуацій.   

Значно більшою емоційністю позначений тип «волевиявлення», у якому 

яскраво відчувається позиція самого автора, а текст насичений прямими 

висловлюваннями, що мають переконати читача у правдивості тієї чи іншої думки. 

Для мови цього типу характерне вживання модальних дієслів та практично повна 

відсутність епітетів. У синтаксичних конструкціях переважають паралелізми та 

однорідні члени речення.  

Тип «розмірковування» є менш категоричним і характеризується 

нестабільністю концептуального вираження, що пов’язано, насамперед, з інтенцією 

викладу, який покликаний пробуджувати у реципієнта асоціативні зв’язки та 

самостійно розвивати думку. Такий тип оповіді позначений вживанням стилістично 

маркованих одиниць, які забезпечують реалізацію функції впливу. Теорія оповідних 

типів є універсальним методом аналізу художніх текстів різної тематики та жанрів, а 

також хронологічно віддалених, зокрема, латинськомовних поетичних творів 

кін. XVIІ–поч. XVIII ст. 

Формування та розвиток латинськомовної поезії в Україні кін. XVIІ–

поч. XVIII ст. відбувалися на фоні складної суспільно-політичної ситуації, 

спричиненої Люблінською та Берестейською уніями, що розділили Україну не лише 

територіально, а й мовно-ментально. У цей час з’являються різножанрові твори, 

написані церковнослов’янською, давньоукраїнською, польською та латинською 

мовами, яких, за даними каталогу стародруків Я. Запаска та Я. Ісаєвича, у Львові 

було надруковано 200, у Києві – 138, у Чернігові – 90. Основна частина видань – 

богослужбові тексти та релігійні твори. У друкованій поезії переважають 

латинськомовний прозовий та віршований панегірики (Стефан Яворський, 

Лаврентій Крщонович, Феофан Прокопович). Латинськомовні поетичні твори 

іншого жанрового спрямування представлені в авторських рукописних виданнях 

поетик та риторик, більша частина яких написана вихованцями та викладачами 

Києво-Могилянської академії. Це пояснює певну схоластичність та «штучність» 

латинськомовної поезії, створеної переважно для дидактичних потреб.  

Особистість латинськомовного поета в Україні кін. XVIІ–поч. XVIII ст. 

формувалася під впливом сукупності чинників, серед яких чільне місце належить 

освіті. Латинська освіченість, засвоєна у європейських університетах, пізніше була 

перенесена на етнічний ґрунт, що й зумовило специфіку розвитку української 

гуманітарної науки. 

Естетичною системою, яка панувала в тогочасній літературі, живописі, 

архітектурі, музиці, було бароко, яке прийшло в Україну з Західної Європи через 

польське посередництво. Барокові впливи на теорію віршування позначилися 

передусім на курйозній та фігурній поезії, емблемах, символах, ієрогліфах та 

загадках. Ґрунтовно опрацьований у гуманітаристиці термін «бароко» до XIX ст. 



 

вживався, в основному, як синонім до «абсурду» або «ґротеску». У сучасному 

науковому обігу можна нарахувати три основні визначення терміна бароко: 1) стиль, 

який домінував у мистецтві в період між Маньєризмом та Рококо. Цей стиль 

зародився в Римі і пов’язаний із католицькою контрреформацією; 2) термін, який 

вживається на позначення історичного періоду розвитку Західної Європи XVII–

поч. XVIII ст.; 3) термін, який використовується щодо творів мистецтва, датованих 

різними роками, але об’єднаних спільними рисами, що характеризуються стрімким 

рухом та емоційною глибиною. 

Бароко в Україні було поширене у XVII–XVIII ст. і започатковане Мелетієм 

Смотрицьким та Кирилом Транквіліоном Ставровецьким. Розквіт цього мистецького 

напрямку пов’язаний, в першу чергу, з діяльністю Києво-Могилянської академії. 

Українське бароко, позначене польськими культурно-історичними впливами, 

розвинулося пізніше, ніж у Західній Європі.  

Зважаючи на мовну ситуацію к. XVII–поч. XVIII ст., що характеризується 

розбудовою жанрово-стильової системи, актуальним залишається аналіз текстів у 

межах тристильової системи. Високий стиль репрезентований філософськими та 

полемічними творами, драмами та високою поезією. До творів низького стилю 

належить любовна та гумористична поезія, частково сатирична, інтермедії, 

інтерлюдії, школярська або дяківська поезія, козацька поезія та пародійна література. 

Середній стиль асоціюється з комедією. Специфічними рисами, які притаманні 

цьому естетичному напрямку, є: прагнення до перебільшення та ампліфікації, любов 

до антитетичності та химерного поєднання, співіснування християнського й 

античного, духовного та світського, надання переваги формі над змістом. Усе це 

породжує химерність у сприйнятті барокових творів, які є симбіозом античного 

міфілогізму, середньовічного прагнення до божественного та ренесансного 

оспівування краси людського існування. 

У другому розділі «Лінгвостилістичні особливості української латинськомовної 

поезії к. XVII–поч. XVIII ст.» здійснено лінгвостилістичний аналіз українських 

латинськомовних поетичних творів Григорія Вишньовського, Феофана Прокоповича, 

Стефана Яворського та Іларіона Ярошевицького. Увагу зосереджено на дослідженні 

фонетичних, лексико-семантичних, риторико-стилістичних та синтаксичних 

особливостей поезії. 

Обґрунтовані методологічні принципи дослідження дозволили проаналізувати 

українські латинськомовні поетичні твори на трьох рівнях: лексичному, 

синтаксичному та стилістичному. Лексичний рівень творів характеризується 

надмірним вживанням міфологічної лексики. Перенесення оповіді у міфологічну 

площину створює ефект історичності та легендарності події або постаті, що 

увиразнює панегіричний пафос. Міфологічна лексика виконує дві основні функції у 

поетичних текстах. Перша полягає у використанні міфонімів для поетизації 

дійсності при зображенні явищ природи (Mitis mare permeat aura. Summaque censetur 

ludere sponte Thethys»; «Incubuit placidis Zephyrus lenissimus undis»), або для надання 

звичайним речам більшої образності, і українські поети в такому разі не є 

новаторами. Вони використовували традиційні для поезії міфологічні образи та 

інколи переносили їх в етнічну площину. Так, Фетіда оселилася у Дніпрі, а Титан, 

Геспер, Люцифер, Еос і Аврора сходили над Києвом (Musa salutares mea pergito ad 



 

usque Triones Atque Borysthenem Thethydis usque lares). Абсолютне органічне і 

паралельне існування античності й сучасності у текстах руйнує часові бар’єри між 

двома світами, що під силу лише мистецтву. Друга функція вживання міфологічної 

лексики у текстах полягає у протиставленні язичництва християнству. Відтак, 

античний світ постає небезпечною загрозою для душі й тіла. Поети ніби 

стверджують свою позицію за рахунок порівняння того, що принесло християнство, 

і того, що уособлює античність. Проте такі порівняння завжди мають характер 

дискусії, розмірковування, інколи іронії. 

Прагнення бароко до антитези позначилося на співіснуванні в поетичних 

текстах як міфологічної, так і релігійно забарвленої лексики, або конфесіоналізмів. 

Провідну роль у творенні релігійного простору поезії відіграють епітети на 

позначення Бога: 

1) християнські: Caelitus, Pater omnipotens, Deus omnipotens, Deus altus, Deus 

magnus, Deus venturus, Dominus benignus, Deus potens, Deus sapiens, Deus immensus, 

Deus justus, Deus opimu, Judex tremendus, Christus crucifixux; 

2) міфологічні: Tonans, Quirinus, Rex superum, Diespiter, summi moderator 

Olympi. 

На особливу увагу в поетичних текстах заслуговують топоніми, які створюють 

додатковий ефект історичної правди та значно розширюють поетичний часопростір: 

 гідроніми – назви водних об’єктів: Borysthenes, Tagus, Stygia palus / Styx, 

Pontus ruber, Pimpla, Lethe, Indus, Phlegethon, Phasis;  

 ороніми – назви гір: Cynthius, Panchaeus, Helicon, Pindus, Hybla, 

Hymettus, Parnassus;  

 хороніми – назви країн, міст, островів та півостровів: Rossia, Troja, 

Emathius / Aemathius, Lyxon, Carpathos, Taprobane, Dodona, Ismarus.  

Стилістичний рівень аналізованих текстів характеризується великою кількістю 

авторських повторів, репрезентованих:  

– на фонетичному рівні: алітерація d-t / b-p (Ut cunctos opibus vincis, sic 

laudibus amnes; Membra rapit patiturque nihil durare, quod obstet); алітерація 

сонорних (Nox nemorem nemorosa placet quia sidera quero / Sidera spectari nonnis 

nocte queror); гомеотелевтон і гомеоптотон (Nos retinent tacitae tranquilla silentia 

cellae, Aut silvae umbrosae pacificumque nemus; Meque invitat iter, meque invocat extera 

tellus, Nec nimium profugo sum grave navis onus.);  

– на морфологічному рівні: повтори займенників (Vos mihi divitiae, vos 

gloria magna fuistis, / Vos paradysus, amor delitiaeque meae, / Vos illustrastis, vos 

nomina clara dedistis, / Per vos magnatum conciliatus amor); повтори прислівників 

(Quo me caece rapis? Quo tecum ignare viarum / Ibimus?); повтори сполучників (Nec 

Domino servare fidem, nec fidere Marti); повтори іменників (Utraque pars fremitat, 

pugnam pars utraque poscit); повтори прикметників (Quid memorem laetis tot rura, 

tot oppida ripis, / Tot positas urbes quae tot tibi tantaque vitae); повтори числівників 

(Si quando licuit, sane nunc poscere centum / Ora licet, centum linguas optare sonoras); 

повтори часток (Non ea mens nostri est; non haec sunt pectora regis); мішані 

повтори (Caecus es, et puer es, quis dat sua nomina bello, / Est ubi Dux caecus tractat et 

arma puer);  



 

– на лексичному рівні: анафора дієслівна (Vicisti: cunctis facinus 

memorabile terris! Vicisti: doluit fero frustraque tumere), анафора сполучникова (Et 

Victrix Erebi bellabit dextera Petro. Et videamus utri faveat Victoria parti?); анафора 

займенникова (Quaeque tuas, fidum robur petiere cohortes, Quaeque tuum petiere 

caput, tela irrita fecit); анафора прислівникова (Semper judicii, clangat in aure tuba. 

Semper stet fortis ratio diversa perennis); епіфора (Vos autem, mea scripta tomique 

librique, valete, Parta labore meo bibliotheca, vale! Terricolaeque omnes fratresque, 

valete, Tu quoque, cara parеns,hospita terra, vale!).  

До основних риторико-стилістичних прийомів належать:  

– метафора (Ite, meus splendor, luxque decusque meum!Arbitrium caecae 

dominae contepsimus ultro); звертання (Musa salutates mea pergito ad usque Triones; 

Petre Ducum Regumque decus: te caelitus armat, / Te totum accendit, tibi fortem spondet 

amicam); 

– антономазія: імена богів та людей (Cuncti Rossiacum martem irritare 

timent; Sume pharetratae specula more Deae; Maeonius jubet tranare vaga coerula 

Lymphae); назви місцевостей (vel Zephyritidis / Lauru superbam tollis amplo…frontem; 

De Tyriis rapuit ruinis) вживаються авторами для створення образного простору;  

– гіпербола: на основі суперлятива прикметника (Fulgura crebra micant, 

et plumbi plurima grando/ pervolitat, mortesque ferit; Innumeras ubi nutrit apes 

densissima silva; Ergo inter reliquos inmansuetissime Reges / Esse potes duris durior une 

iugis); на основі компаратива прикметника (Nunc radio meliore diem sol spargit, 

& aucta/ Lux esse, & flores melius ridere videntur; Qui singularem praelegit omnibus / 

Laudem triumphis dum trophaei / Nobiliore nitet decore; Ultra teli disjuncta volantis / 

Litora sunt jactum); 

– порівняння (Sic tremui, ceu claustra parans evaderе, quemque / Spes alit 

effugii destituitque sui; Vides, ut aucti fluminis in modum/ Ad te videndum confluit 

undique /Gens Russa); 

– гіпотипоза (Vides, ut auctі fluminis in modum / Ad te videndum confluit 

undique, Gens Russa connitens & ardens / Ore tuo fieri beata. Linquit Colonus grata 

mapalia, Mercator auri, provolat immemor/ Et rura & abstruli recessus/ Et patulae 

vacuantur urbes. / Mens & voluntas omnibus unica / Spectre tanti lumina Principis / 

Cuntique tractus obsidentur / Et via fert speciem theatri); 

– перифраза: міфологічна лексика (Unde venit Titan, allabitur aedibus 

amnis; Montibus objecta est, serus venit Hesperus unde; Perstrepit urbs fluvio, 

Phosphorus unde venit; Pars natat urbis aquis, solem quae spectat Eoum; Amne 

Borysthenio sonat urbs, qua Lucifer exit); пейзажна лексика (Montosa est serum, quae 

videt esse diem; Qua primos solis radios videt, imminet amni; Qua videt extremos, urbs 

juga celsa tenet; Unde dies surgit, fluvius praeterfluit urbem; Montibus assurgit, qua trahit 

umbra diem.) 
За жанрово-стилістичними особливостями латинськомовна поезія тяжіла до 

панегіричності та елегійності, що відображає тогочасні літературні смаки.  

У третьому розділі «Лінгвопоетичні особливості української латинськомовної 

поезії кін. XVII–поч. XVIII ст.» розглянуто характерні риси мовотворчості українських 

латинськомовних авторів кін. XVII–поч.XVIII ст., яка зазнала впливу естетики й 



 

поетики бароко, що визначило специфіку вибору мовних форм для вираження і 

втілення ідей поетів.  

Зважаючи на поширеність серед латинськомовної української поезії 

панегіриків та елегій – жанрів, у яких найповніше втілювалися інтенції автора, 

переважаючим оповідним типом аналізованих творів є волевиявлення, загальними 

рисами якого є: повтори на різних мовних рівнях (алітерація – на фонетичному, 

лексичний повтор – на лексичному, паралельні конструкції (антитеза) – на 

синтаксичному); ампліфікація епітетів, метафор і гіпербол; вживання імперативних 

конструкцій і риторичних запитань; використання прямої мови та звертань. 

Поема «Laudatio Borysthenis» Феофана Прокоповича є панегіричним 

гімном, у якому адресатом похвали виступає річка Дніпро. Основним стилістичним 

прийомом для досягнення естетичного ефекту виступає ампліфікація, яка, на думку 

автора, не може бути зайвою у цьому жанрі. Поет вибудовує структуру панегірика, 

спираючись на такі ключові характеристики: велич річки (Aut quaenam ista furit 

rapidi violentia fluctus / Annosis quercus radicibus abstrahit altis); місцевість навколо 

неї (Roseum Titanis ad ortum/ Pinguia prata virent, pecorique alimenta ministrant) і 

користь, яку приносить Дніпро (comportas tantas ad litora merces, / Lignorum 

lapidumque struem calcemque tenacem/ Materiam templis et magnis aedibus aptam).  

Основним прийомом утілення художнього задуму є гіпербола, за допомогою 

якої автору вдається переконати читача у виключних принадах Дніпра в порівнянні з 

іншими річками. Окрім гіперболи, поет використовує лексику із семантикою 

перебільшення та надмірності (magnarum dives aquarum; opibus vincis; spatiosa 

moles; innumeras nutrit apes; mellis plenos, jam lactis). Поширеними також є 

ремінісценції з віршів Овідія про золоту добу (Flumina jam lactis, jam flumina nectaris 

ibant,/ Flavaque de viridi stillabant ilice mella), які засвідчують безперервність 

літературної традиції. Ключовим завершальним стилістичним прийомом у творі 

виступає метафора, побудована на антитезі: Дніпро – це батько (твір починається 

рядком: Salve magne Pater, magnarum dives aquarum), а Київ – мати (і завершується 

словами: Urbs hac ipsa, decus patriae, materque potentis іmperii). 

Поезія «Elegia» Феофана Прокоповича є літературною пародією на третю та 

четверту елегії Овідія, у центрі сюжету яких – блаженний Олексій і його втеча з 

Риму. Елегія є поетичним викладом житія святого Олексія з текстуальними 

запозиченнями з елегій Овідія. Оповідний тип поезії можна сформулювати як 

волевиявлення з елементами опису, який реалізується через використання автором 

стилістичного прийому гіпотипози (картини минулого з життя Олексія, які є більш 

розлогими порівняно з описами про майбутні очікування). У такий спосіб 

досягається ефект емоційного напруження і переживання про подальшу долю 

Олексія, який залишив життя у достатку заради невідомого й небезпечного). 

Емоційний стан героя передається через пряму мову («Divi, inquam quorum 

resonant haec laudibus aedes. / Tectaque jam pedibus non adeunda meis, / Vosque pio 

insignes heroum sanguine clivi, / Salvete ad tempus, quod volet ipse Deus. / Et quanquam 

clypeo non nostrum hoc munio corpus, / Flere tamen cunctos hanc prohibete fugam, / 

Desertoque patri, quis me subduxerit ardor. / Dicite, deflendum ne putet esse malum; / Ut 

quod vos scitis, genitor quoque sentiat ipse: / Irato possum non pius esse patre»), 

риторичні вигуки («O mihi perpetuo damna tremenda metu!; Quod mea si nosset, quam 



 

me nova nupta teneret!/ Et quanto miseras spargeret imbre genas!») та риторичні 

запитання («Quique mihi pravo nocuissent more sodales?; Quod nisi favisset divina his 

gratia ventis, Tangere quis portum me potuisse putet?»).  

Жанр пародії ґрунтується на введенні в архітектоніку твору прецедентних 

текстів. Проведений аналіз засвідчив такі типи запозичень: повне запозичення 

гемістиха (Nec poterat fati certior esse mei), часткове запозичення гемістиха (scena 

faustissima noctis → tristissima noctis imago; Christi cedere jussit amor → me discedere 

Caesar iusserat), запозичення початкової частини гемістиха (Quae mihi supremum 

tempus in urbe fuit →Quae mihi supremum clausit in urbe diem), запозичення кінцевої 

частини гемістиха (Apta viae non hora fuit nec cura parandi →Nec spatium nec mens 

fuerat satis apta parandi), запозичення і початкової, і кінцевої частин гемістиха 

(Quocunque adspiceres, plausus citharaeque sonabant →Quocumque adspiceres, luctus 

gemitusque sonabant). 

Поезія «Descriptiuncula Kijoviae» Феофана Прокоповича належить до 

оповідного типу «опис». Цей тип оповіді у тексті реалізується через прості 

синтаксичні конструкції інвертивного типу. Схематично реалізацію інверсії в текстах 

представлено в такий спосіб: великою літерою А (ад’єктив) позначено прикметник, 

що стоїть на початку рядка та літерою S (субстантив) – узгоджений з ним іменник 

вкінці рядка. Малими літерами позначено іменник та прикметник, що узгоджуються 

між собою всередині рядка. За допомогою такої схеми встановлено п’ять типів 

інвертивних конструкцій:  

 AS: Occiduas urbis cinxere cacumina partes; 

 aS: Aurorae oppositum perluit unda latus; 

 as: Qua primos solis radios videt, imminent amni;  

 As: Surgentem spectans solem urbs fremit amne propinquo; 

 мішані типи: Ortum undosa diem videt urbs, sed monte superbit.  

Твір є своєрідною «мовною грою» з читачем, коли наступний рядок повторює 

попередній, і так вірш можна читати від початку до кінця і навпаки. Наявність у 

тексті міфологічної лексики переносить опис у легендарну площину, що дозволяє 

перенести місто Київ на карту античного світу. 

Панегірична ода «Carmen gratulatorium» Феофана Прокоповича написана на 

честь приїзду Петра ІІ у Новгород. Для опису цієї тріумфальної події автор обирає 

поширений в античності розмір, яким писалися оди, – гораціанську строфу, що 

одразу налаштовує оповідь на високу тональність. Автор знову вдається до 

ремінісценції вірша з оди Горація до Мецената, продовжуючи античну традицію, 

коли з перших рядків поет закликав божество усіляко сприяти адресату оди: 

Contende felix auspice Numine / Quo te serenis nutibus evocat/ Votisque perducit Tuorum / 

Petre, decus columenque nostrum. Крім античних ремінісценцій, у тексті присутні 

також біблійні мотиви із сотого псалма, у якому оспівується майбутнє царювання 

Давида в Єрусалимі (Mox et nocentes arte calumnias / Mox et rapinas insatiabiles / 

Constante mactabis repulse / Atque animos reprimes superbos. / At quos probabit 

simplicitas pia / Et sancta Regi, sancta Deo fides / Hos simper adjunctos ministros/ Inque 

epulis socios habebis (текст Прокоповича)→ detrahentem secreto proximo suo hunc 

perequebar superbo oculo et insatiabili corde cum hoc non edebam. Oculi mei ad fideles 



 

terrae ut sederent mecum ambilans in via inmaculata hic mihi ministrabat (текст псалма), 

що дозволяє читачеві провести паралель між двома постатями і підхопити намір 

автора сакралізувати царську владу Петра ІІ у Російській Імперії – настанова, яка 

відповідала церковним канонам розуміння царя як помазаника Божого. 

Для досягнення ефекту достовірності та величі царя поет використовує 

гіперболу у складі гіпотипози, яка найкраще реалізує прийом «тут і зараз»: Vides, ut 

auctі fluminis in modum / Ad te videndum confluit undique, Gens Russa connitens & 

ardens / Ore tuo fieri beata. Linquit Colonus grata mapalia, Mercator auri, provolat 

immemor / Et rura & abstruli recessus / Et patulae vacuantur urbes. / Mens & voluntas 

omnibus unica / Spectre tanti lumina Principis / Cuntique tractus obsidentur / Et via fert 

speciem theatri. 

Панегірик Григорія Вишньовського «Iter laureatum» належить до оповідного 

типу волевиявлення і присвячений особі Йосафа Кроковського – ректора Київської 

академії. Назва твору «Шлях, устелений лаврами» визначила і форму викладу – 

автор проводить читача шляхом почестей та лаврів, які збирає меценат. Головна ідея 

твору – щедрість Кроковського, для змалювання якої автор використовує гіперболи 

(Te modulis ferunt in astra, talem Rossia praedicat/ Talemque Kijoviensis/ Sueta modis 

celebrare Siren), порівняння (Nec tam decoras puluere nobilis / Carthagenensi Scipio 

laureas / Victorioso Marte plenus / de Tyriis rapuit ruinis / Quot gratiosi pectoris 

incola/Metis disertas serta per areas / Victorque cordis pro corona / Castalidum 

agglomeras ligustra) та метафори, називаючи адресата панегірика то «majorum 

decus», то «pater Rossiadum». Проте особливо виразною рисою панегірика є 

функціонування міфологічної лексики, якою перенасичений весь текст. У художні 

задуми автора входило піднесення постаті мецената і вирізнення його серед простих 

людей. Для цього найбільш вдалим прийомом стала міфологізація простору, де під 

час зупинок, які робить автор на довгому шляху, читача зустрічає одна з Муз, а також 

історичні або легендарні постаті античного світу, що автоматично переносить 

оповідь у площину сивої давнини. Така «гра з хронотопом» досягається також за 

допомогою вживання автором міфологічних та історичних топонімів (близько 

шістдесяти). 

Елегія «Cupido seu amor alatus» Іларіона Ярошевицького належить до типу 

волевиявлення з елементами розмірковування. В основу твору покладений відомий у 

Середньовіччі роман, який поет переробив відповідно до літературних смаків свого 

часу. Формою оповіді, у якій вповні реалізується тип волевиявлення, автор обрав 

діалог між пустельником Йосафом, що залишив світське життя, і яскравим античним 

образом Купідона – втіленням тілесності та пристрасті. На такій контекстуальній 

антитезі автор вибудовує оповідь, яка зображує душевні вагання людини та одвічну 

боротьбу тілесного й духовного. Синтаксичний рівень тексту елегії позначений 

вживанням прямої мови  і звертань (- Josaphe, cur patriam fugitive relinquis Amera/ 

Cur migras castris hostis amice meis?/ - Quid turbas meliora puer propriae otia vitae/ An 

nobis unquam non gravis esse potes?), а також паралельних конструкцій, які 

реалізують антитезу (Cape rosas teneri dum flos vivet integer aevi/ Veris et aetis, flos 

fugitives abit; Nulla istis me nulla dies divellet ab antris/ Hic hora certa mori vivere certa 

mihi). Незважаючи на релігійний характер поезії, у творі практично відсутня 

релігійна лексика, натомість автор надає перевагу античним образам (Cypris, Mars, 



 

Medusa, Artemis) та сюжетам (Daedalus et Icarus, Eryx, Echo), що виходить із самої 

назви твору, де провідна роль у діалозі відводиться Купідону.  

Елегія Стефана Яворського «Possesoris horum librorum luctuosum vale» 

також належить до типу волевиявлення з елементами розмірковування. Поезія 

передає особисті почуття автора, який прощається зі своїми книгами (бібліотека 

Стефана Яворського нараховувала більше 600 екземплярів). Елегія є яскравим 

зразком класичного стилю із використанням відповідної лексики: splendor, decus, 

ocellus, gloria, paradysus, charitas, pietas, bonitas, atis,  salus, felix, jucundus, aeternus, 

stelifer, carus. 

Розмірковування автора виражаються у ключовій концептуальній метафорі: 

КНИГА – ЦЕ ЖИТТЯ, що репрезентує християнське уявлення про існування книги 

вічності, до якої будуть записані імена праведних. Поет також порушує проблему 

смерті й життя у вічності і просить Бога вписати його ім’я до Своєї Книги. 

Концептуальна метафора реалізується опосередковано через інші метафоричні 

висловлювання: libellus est spendor; libellus est lux, libellus est decus, libellus est nectar 

menti;libellus est divitiae; libellus est gloria magna; libellus est paradysus; libellus est 

amor; libellus est delitiae; libellus est testis sceleris; libellus est labor. 

Заслуговують на увагу також метафори, пов’язані з уявленнями автора про 

божественні властивості Бога: Deus est abyssus charitatis; Deus est pietatis fons; Deus 

est bonitatis apex; Deus est vita; Deus est salus; Deus est judex; Deus est moderator. 

На лексичному рівні тип волевиявлення реалізується шляхом вживання 

лексичних повторів: анафори та епіфори. Синтаксичний рівень характеризується 

вживанням паралельних конструкцій, інверсій, а також звертань (близько тридцяти). 

 

ВИСНОВКИ 

 

У Висновках узагальнено основні результати дослідження, отримані у процесі 

аналізу українських латинськомовних художніх текстів к. XVII‒поч. XVIII ст.: 

1. Доведено, що художній текст – це специфічна мовна система, для якої 

характерна естетично-образна інтерпретація дійсності, якій підпорядковані всі мовні 

рівні відповідно до авторської індивідуальності. Лінгвопоетичний аналіз художнього 

тексту полягає у дослідженні елементів мовної організації тексту із позицій 

естетичного ідеалу і поєднує у собі лінгвістичний, стилістичний і літературознавчий 

підходи.  

2. Уконкретнено теоретичні положення лінгвопоетики, предметом якої є 

сукупність використаних у художньому тексті мовних засобів, методів і їхнього 

естетичного впливу на читача, та лінгвостилістики, яка визначає здатність мовних 

елементів співвідноситися з цією функцією, що виявилися релевантними для 

дослідження латинськомовних художніх текстів ранньомодерної 

України к. XVII‒поч. XVIII ст. 

3. З’ясовано, що ментальний простір українського латинськомовного поета 

к. XVII‒поч. XVIII ст. характеризується співіснуванням та кореляцією протилежних 

світоглядних орієнтирів: земного та духовного, латинського та українського, 

античного та християнського. Такий поділ найповніше відображає бароковий 

філософський прицип, утілений в антитечності буття. Приналежність авторів до 



 

духовного сану виробила специфічні стильові риси української латинськомовної 

поезії, яка, з одного боку, спиралася на античних класиків, а з іншого – прагнула 

відтворити світоглядні реалії свого часу не лише в особливій мистецькій формі, а й у 

змістовому наповненні. Звідси – химерне поєднання релігійних та античних мотивів 

у бароковому оформленні. 

4. Встановлено, що специфіка творення української латинськомовної поезії 

к. XVII‒поч. XVIII ст. зумовлена низкою суспільно-історичних, естетико-

філософських та мовно-культурних чинників, серед яких: територіальне розділення 

(входження частин українських земель до Речі Посполитої і Російської Імперії); 

багатомовність (латинська мова – елітарний рівень; книжна українська і польська 

мови – офіційний рівень; церковнослов’янська мова – церковно-релігійна сфера; 

народна мова – суспільно-побутовий рівень); міжконфесійний характер релігійного 

життя (співіснування на одній території православних, католиків, греко-католиків, 

протестантів); національно-визвольна боротьба (формування та утворення 

Української козацької держави). 

5. Виявлено, що тексти українських латинськомовних поетичних творів 

к. XVII‒поч. XVIII ст., які містяться в авторських рукописних поетичних та 

риторичних курсах, орієнтовані на італійські та польські зразки. Основними 

жанрами латинськомовної поезії є елегія, панегірик та лірична поема. «Штучна» 

природа української латинськомовної поезії пояснюється низкою факторів: 

1) латинська мова не була рідною для українських поетів, але стала необхідною 

умовою для включення у західноєвропейський інтелектуальний простір; 2) більша 

частина латинськомовних поезій створювалася з дидактичною метою, що відсувало 

особистість поета на другий план; 3) у прагненні наслідувати класичні зразки поети 

втрачали свою авторську індивідуальність. Латинська мова української поезії, 

зберігаючи лексичні, граматичні та синтаксичні норми класичної латини, 

характеризується широким спектром лінгвостилістичних інновацій, поява яких 

підпорядкована естетиці та поетиці бароко.  

6. З’ясовано, що викладена в українських частково анонімних, частково 

авторських латинськомовних поетичних та риторичних курсах («Fons Castalius», 

1685 р.; «Cunae Betheleemicae», 1686–1687 рр.; «Camoena in Parnasso», 1689 р.; 

«Cytheron bivertex», 1694–1695 рр.; «Rosa inter spinas», 1696–1697 рр.; «De arte 

poetica libri III», 1705 р.; «Idea artis poeseos», 1707 р.; «Lyra Heliconis», 1709 р.; «Leo 

Roxolanus», 1719 р.; «Parnassus», 1719 р.; «Praecepta de arte poetica», 1735 р.; 

«Hortus poeticus», 1736 р.) теорія жанрів, крім наслідування теоретичних положень 

італійських та польських поетиках, містить специфічні риси, притаманні естетиці 

бароко – вчення про курйозну, символічну та емблематичну поезію. 

7. Проаналізовано барокові інновації у латинськомовній українській поезії, які 

зреалізовані на трьох мовних рівнях: лексичному (надмірне вживання міфологізмів, 

конфесіоналізмів та топонімів); синтаксичному (паралелізм та його різновид – 

антитеза, яка увиразнює барокове відчуття розколотості світу); стилістичному 

(ампліфікація – нагромадження синтаксичних структур та фонетико-морфологічних 

повторів). 

8. Встановлено, що індивідуально-авторські лінгвопоетичні особливості 

творення та естетизації дійсності у художньому тексті позначені використанням 



 

образів та символів, які увиразнюють барокову специфіку та реалізують античну, 

християнську і середньовічну прецедентність. Прецедентні тексти актуалізують 

загальновідомі культурні феномени, за рахунок чого створюється ефект 

впізнаваності. Основними джерелами прецедентності є біблійні тексти («Євангеліє», 

«Псалтир»), поема Вергілія («Енеїда»), оди Горація («Оди»), пісні Овідія 

(«Скорботні елегії») та мандрівний сюжет середньовічного духовного роману 

«Варлаам і Йоасаф».  

9. Переспективність отриманих у дисертації висновків виявляється: у розвитку 

історичної лінгвопоетики для аналізу текстів хронологічно віддалених культурних 

епох; у концептуалізації феномену латинськомовного літературного бароко в Україні 

для визначення текстових інновацій; у визначенні місця української латинськомовної 

поезії в системі жанрів української та західноєвропейської літератури. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови. – Інститут 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2016. 

Дисертацію присвячено дослідженню лінгвопоетичних особливостей творів 

латинськомовних поетів ранньомодерної України кін. XVII–поч. XVIII ст. У роботі 

обґрунтовано доцільність застовування новітньої методики лінгвопоетичного аналізу 

художніх поетичних текстів – теорії оповідних типів («опису», «волевиявлення» та 

«розмірковування»). Проаналізовано та систематизовано використання 

лінгвостилістичних засобів на фонетичному, лексичному та синтаксичному рівнях 

щодо їхньої лінгвопоетичної цінності. Схарактеризовано особистість 

латинськомовного поета та виявлено чинники, які впливали на її формування: 

суспільно-політичний, естетико-філософський, мовно-культурний і літературний. 

Досліджено та проаналізовано рукописні українські латинськомовні поетики та 

риторики на предмет теоретичного обґрунтування сутності і жанрів поезії XVII–

XVIII ст. Розглянуто феномен українського бароко як провідного естетичного 

чинника у формуванні латинськомовної поезії ранньомодерної України. 

Ключові слова: латинськомовна поезія, художній текст, лінгвостилістичні 

особливості, лінгвопоетичні особливості, особистість латинськомовного поета, 

латинськомовні поетики та риторики, естетика бароко. 
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Ластовец М. Ю. Лингвопоэтика латиноязычных авторов раннемодерной 

Украины кін. XVII–нач. XVIII в. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.14 – классические языки. Отдельные индоевропейские языки. – 

Институт филологии Киевского национального университета имени Тараса 

Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2016. 

Диссертация посвящена изучению лингвопоэтических особенностей 

произведений латиноязычных поэтов раннемодерной Украины кон. XVII–

нач. XVIII в. В работе обоснована целесообразность применения новейшей 

методики лингвопоэтического анализа художественных текстов – теории 

повествовательных типов («описания», «волеизъявления» и «рассуждения»). 

Проанализировано и систематизировано использование лингвостилистических 

приемов на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях касательно их 

лингвопоэтической ценности. Охарактеризована личность латиноязычного поэта и 

определены факторы, влияющие на ее формирование: общественно-политический, 

эстетико-философский, культурно-языковой, литературный. Исследованы и 

проанализированы рукописные украинские латиноязычные поэтики и риторики на 

предмет теоретического обоснования сущности и жанров поэзии XVII–XVIII вв. 

Рассмотрен феномен украинского барокко как основопологающего эстетического 

фактора для формирования латиноязычной поэзии раннемодерной Украины. 

Ключевые слова: латиноязычная поэзия, художественный текст, 



 

лингвостилистические особенности, лингвопоэтические особенности, личность 

латиноязычного поэта, латиноязычные поэтики и риторики, эстетика барокко. 

 

SUMMARY 

 

Lastovets M. Yu. Linguopoetics of Latin poets of early modern Ukraine at the 

beginning of XVII and the end of XVIII century. – Manuscript. 

Dissertation for the Candidate Degree in Philology (PhD), speciality 10.02.14 – 

Classical Languages. Certain Indo-European Languages. – Institute of Philology, Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – 

Kyiv, 2016. 

The thesis is dedicated to investigation of linguopoetic peculiarities of Latin poets in 

early modern Ukraine at the beginning of XVII and the end of XVIII century. It is for the 

first time in classical studies the Latin original texts of Ukrainian poets are examined 

through theoretical and methodological principles of modern linguopoetics and theory of 

narrative types. Linguopoetic analysis investigates the elements of language organization 

on the bases of aesthetic ideal and contain linguistic, stylistic and literary analysis. 

Mental space of a Latin poet in Ukraine at the beginning of XVII century and the 

end of XVIII century is marked by correlation of opposite orientations: the spiritual and 

secular, Latin and Ukraine, ancient and Christian. This division is represented through the 

main baroque principle of antithesis. 

The Latin poetic texts of early modern Ukraine at the beginning of XVII and the end 

of XVIII century are in the author manuscript poetic and rhetoric courses, based on the 

Italian and Polish patterns. The main genres of Latin poetry in Ukraine are elegy, 

panaegyrics and lyric poem. The «artificial» nature of the poetry is caused by a number of 

factors: 1) Latin was not a mother tongue for Ukrainian poets, but was sufficient in 

education system of Europe; 2) a large number of poems were written for the didactic 

purposes; 3) imitating classical poetry patterns the authors lost their individuality. Latin 

language of Ukrainian poetry preserved the lexical, grammatical and syntactical features 

of Classical Latin, representing the aesthetical principles of baroque in its stylistics.  

The theory of literary genres in original manuscripts («Fons Castalius» (1685 р.), 

«Cunae Bethleemicae» (1686–1687 рр.), «Camoena in Parnasso» (1689 р.), «Cytheron 

bivertex» (1694–1695 рр.), «Rosa inter spinas» (1696–1697 рр.), «De arte poëtica libri 

III» (1705 р.), «Cedrus Apollinis» (1702 p.), «Idea artis poëseos» (1707 р.), «Lyra 

Heliconis» (1709 р.), «Leo Roxolanus» (1719 р.), «Parnassus» (1719 р.), «Praecepta de 

arte poëtica» (1735 р.), «Hortus poëticus» (1736 р.) contains specific features of baroque 

aesthetics – symbolique, emblematic and curious poetry.  

Innovations of baroque aesthetic system are present at three levels: lexical (the 

usage of miphologisms, confessionalisms and toponymes); syntactical (parallelism and 

antithesis); stylistical (amplification, phonetical and morphological repetitions). 

Individual peculiarities of Latin poets in Ukraine are determined by using of 

symbols and images, which express specifics of baroque and realize ancient, Christian and 

medieval precendence in poetic texts. 

Keywords: Latin poetry, poetic text, linguostylistic peculiarities, linguopoetic 

peculiarities, Latin poet personality, Latin poetics and rhetorics, aesthetics of baroque. 



 

 

 


