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АНОТАЦІЯ 

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

ХІІІ ст.). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 10.01.01 «Українська література» (035 – 

Філологія). – Інститут філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018.  

У дисертації здійснено спробу застосування когнітивних стратегій до 

визначення жанрової специфіки літератури Київської Русі (ХІ – ХІІІ ст.) й аналізу 

книжник пам’яток. Досліджено методи вивчення поняття «концепт» у системі 

аксіологічних та антропологічних характеристик середньовічного письменства, 

визначено особливості формування «християнського концепту» з позицій 

концептуальної картини світу українського Середньовіччя, зосереджено увагу на 

концептуальному аналізі як основному методі інтерпретації текстів середньовічної 

руської книжності. Наукові тлумачення аспектів художнього і культурологічного 

концептів проаналізовано у наукових праця С. Аскольдова-Алексєєва Л. Бабенко, 

Т. Бовсунівської, Ю. Большакової, І. Єсаулова, Є. Кошкіної, Д. Лихачова, 

Є. Лозинської, М. Піменової, Є. Режабек, Ю. Степанова. Вагомий внесок для 

розуміння поняття «концепт» у проекції когнітивного літературознавства зробили 

зарубіжні вчені – Я. Ассман, А. Бергсон, М. Блек, М. Джонсон, Ф. Йейтс, 

Дж. Лакофф, М. Тернер, А. Річардсона, П. Рікер, Л. Фестінгер.  

Засади книжності Київської Русі на основі традиційних методів 

літературознавчого аналізу репрезентовано у дослідженнях 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.  
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Представлено лінгвокогнітивні механізми осмислення художнього простору 

в києворуських урочистих і простих (повчальних) проповідях, акцентовано на 

корелятивності концептів ВІРА і ЗНАННЯ у проповідницькому дискурсі літератури 

Київської Русі. Загалом проблема формування базових християнських концептів у 

києворуському письменстві з’явилась із моменту надходження перекладної 

літератури з Візантії та Болгарії. Домінантні концепти ВІРА і ЗНАННЯ були 

теологічними орієнтирами для творців оригінальної літератури. Функція, яка лягала 

на плечі книжників, щонайперше апелювала до розтлумачення й інтеграції нового 

типу світогляду до язичницьких звичаїв києворусичів. Тому для з’ясування вибору 

книжником концепту ВІРА чи ЗНАННЯ як провідних ментальних конструктів у 

християнській культурі, а отже і літературі, була сформована послідовність, 

означена як особливість концептуального аналізу в проповідницькій літературі 

Київської Русі. Вона застосована у творах Луки Жидяти, Іларіона Київського, 

Кирила Турівського, Феодосія Печерського, Серапіона Володимирського, посланні 

Клима Смолятича, повчанні Володимира Мономаха. 

 Репрезентовано концепцію духовної особистості та сакральних центрів у 

агіографії та паломницькій літературі, окреслено прототипову концептуальну 

модель святості у Києво-Печерському Патерику, проаналізовано концептуальну 

метафору ШЛЯХУ в «Хождении…» ігумена Дани ла. Концепція духовної 

особистості та сакральних центрів у Київській Русі містила, у своїй суті, як мінімум 

три складники: антропологічний, онтологічний і трансцендентний. Житіє як жанр 

давало підстави говорити про морально-етичну та ціннісну специфіку концепту 

СВЯТІСТЬ через вираження людського шляху в осягненні божественної істини. На 

наш погляд, можна визначити десять виразників, тобто десять концептуальних 

прототипових схем загального референту – СВЯТІСТЬ на теренах Київської Русі. 

Найповніше кожна з концептуальних схем була проявлена в агіографічному тексті 

«Житие Феодосия Печерьскаго…». Очевидно, що і житійний, і агіографічний жанр 

мають спільне підґрунтя у вираженні концептуальної метафори ШЛЯХУ. В обох 
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випадках дуже часто простежується буквальний і символічний мотив дороги, що 

згодом набуває вищого абстрактного рівня – концепту. Відтак онтологічне 

сприйняття шляху в Києво-Печерському патерику та «Хождении..» ігумена Данила 

трансформувалось у спільну концептуальну метафору орієнтаційного зразка: ШЛЯХ 

– це ЖИТТЯ, а ЖИТТЯ – це СХОДЖЕННЯ ДО СВЯТОСТІ, тому сенс життєвого 

шляху для русича полягав у наслідуванні вищих моральних чеснот святих і 

визначався як РУХ до СВЯТОСТІ, РУХ до ДУХОВНОЇ ВИСОТИ. Такий підхід до 

розкриття концепту СВЯТІСТЬ у літературі Київської Русі дозволяє говорити про 

комплексне розуміння однієї з найскладніших категорій у філософсько-

культурологічному просторі – ДУХОВНІСТЬ.  

Визначено мнемонічну складову християнських концептів у літописанні 

Київської Русі, з’ясовано особливості концептосфери культурної та історичної 

пам’яті у Київському та Галицько-Волинському літописах, а також «Слове о пълку 

Игоревѣ». Феномен пам’яті – складне мультикультуральне поняття, яке активно 

почали вивчати лише в ХХ ст. Безумовно, дослідження ретроспективного характеру 

зажди актуальні, адже завдяки їм ми можемо спостерігати розвиток студій 

гуманітарного спрямування на діахронному зрізі та застосовувати ґрунтовний 

компаративний аналіз. Так, для доби Київської Русі надзвичайно важливим був 

жанр літописання, що прямо і опосередковано акумулював техніку 

запам’ятовування і пригадування. У цьому контексті можемо говорити про 

інтерференцію усної та книжної традиції, які тісно сплітались у хронологічних 

зводах. 

Художнє осмислення концепту ПАМ’ЯТЬ у жанрі літописання має за своєю 

суттю діалектичну природу: з’ясування особливостей історичної пам’яті шляхом 

наукової реконструкції конкретних зразків літератури і виокремлення провідних 

ознак культурної пам’яті з метою об’єктивованої рецепції вираженого змісту та 

підтексту обраних для аналізу художніх творів. Причина розмежування культурної 

(колективної) та історичної пам’яті криється у намаганні визначити цінність факту 

як історичного конструкту достовірності та з’ясувати його можливе сприйняття з 
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точки зору самого процесу колективної пам’яті, тобто з позицій розвитку 

мнемотехнік, притаманних конкретній епосі. Якщо історична пам’ять спрямована на 

збір донаукових, наукових та псевдонаукових знань й уявлень соціуму про минуле, 

то культурна пам’ять орієнтується на вивчення процесів пам’яті, її об’єктів, 

дослідження підтекстів і контекстів спільного минулого. 

Визначено, що у Київському та Галицько-Волинському літописах 

концептосфера культурної пам’яті містить у своїй структурі концепти СТРАХ 

ЗАБУТТЯ, АУТЕНТИФІКАЦІЯ, сприйняття ПАМ’ЯТІ через ІСТОРІЮ, ПРОСТІР і 

ЧАС. Історична пам’ять, крім перетину з концептом АУТЕНТИФІКАЦІЯ, 

доповнюється концептами ЗНАННЯ та ОБ’ЄКТИВНА ОЦІНКА ФАКТУ. Тому для 

концептуального осмислення художнього простору літописання для нас важливим є 

врахування свідчення розвитку колективної пам’яті у християнському дискурсі 

середньовічного українського письменства, історичої самосвідомості та 

історіософської думки літописців.  

Для виявлення ознак літературної унікальності «Слова о плъку Игоревѣ» й 

оцінки походу Ігоря 1185 р. через індивідуальне осмислення історичного буття 

середньовічним автором, зважаючи на контекст християнських домінант, обрано 

метод когнітивного (концептуального) картографування. Він полягає у відтворенні 

історичного сценарію через ключовий концепт ПАМ’ЯТЬ. Підставою вважати 

ПАМ’ЯТЬ християнським концептом є твердження П. Білоуса, С. Данеліа, 

В. Кускова, А. Робінсон та О. Сліпушко, які дотримуються думки про те, що 

історична подія може мати позитивне чи негативне значення лише в аспекті 

християнської моралі вибору та вчинку.  

Ключові слова: концепт, християнський концепт, концептуальний аналіз, 

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

концептуальна метафора ШЛЯХУ, проповідь, агіографія, паломницька література, 

літописання.
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ABSTRACT 

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

centuries). – Qualification scientific work on the rights of manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology (Doctor of Philosophy) by speciality 

10.01.01 – Ukrainian literature (035 – Philology). – Institute of Philology of Taras 

Shevchenko National University of Кyiv of Ministry of Education and Science of 

Ukraine.– Кyiv, 2018. 

The thesis deals with the analysis of the Kyivan Rus literature and uses cognitive 

strategies with a view to determine the main features of the leading genres of literature 

within ХІ – ХІІІ centuries. The study inestigates the research methodology of the 

definition of «concept» in the system of axiological and anthropological features of the 

medieal writing. Much attention is given to the analysis of the formation of the « Christian 

concept» from the positions of the world conceptual picture of the Ukrainian Middle Ages 

and the main methods of interpreting the Kyian Rus writings.  

Some of aspects of the cultural and art concepts were inestigated in the studies of 

Y. Koshkina, S. Askoldov-Alekseev, D. Likhachev, Y. Stepanov, M. Pimenova, 

E. Lozynska, T. Bovsunivska, Yu. Bolshakova, L. Babenko, I. Yesaulova, E. Rezhabek. 

The significant contribution in understanding of «concept» was provided by studies of the 

foreign researchers such as M. Turner, J. Lacoff, M. Johnson, L. Festinger, A. Richardson, 

M. Black, F. Yeats, A. Bergson, P. Ricker, J. Assman.  

The principles of the Kyivan Rus philosophy and traditional methods of the literary 

analysis were developed in the studies of prominent medievalists such as O. Zamaleyev, 

V. Zots, V. Gorsky, S. Neretina, V. Sulima, V. Milkova, M. Hrushevsky, D. Chizhevsky, 

V. Adrianova-Peretz, I. Eremin, V. Toporov, A. Dublyansky, D. Abramovich, 

I. Isichenko, T. Lavrienko, P. Belous and O. Slipushko. 

The thesis provides adetailed analysis of linguistic and cognitive mechanisms of 

the art space comprehension in the solemn and ordinary (instructive) sermons in the times 

of the Kyivan Rus. They are accentuated on the correlation of the concepts of FAITH and 



7 

 

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 dominant concepts of FAITH and KNOWLEDGE 

served as a theological criterion for the creators of the original literature. Initially, the 

function of scribes assumed paramount importance in interpretation and integration of a 

new type of worldview among the pagan customs of the Kyivan Rus. In order to inestigate 

the  the concept of FAITH and KNOWLEDGE as the leading mental constructs in 

Christian culture and literature, the thesis deals with the features of conceptual analysis in 

the Kyivan Rus preaching literature,which were represented in the works of Luka 

Zhydiata, Ilarion of Kyiv, Klim Smolyatych, Kirill of Turiv, Theodosius Pechersky, 

Volodymyr Monomakh, Danylo Zatocnyk and Blessed Serapion of Vladimir. 

 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 ...». In 

addition, both the  genres of life and the hagiographic have a common basis in expressing 

the conceptual metaphor of the WAY. It confirms the idea that the literal and symbolic 

motives of the way acquire the higher abstract level – the concept– in both cases. Thus, the 

ontological perception of the way in the Kyivan Cave Patericon and «The Pilgrimage ...» 

by Abbot Danylo was transformed into a common conceptual metaphor of an orientational 

model: WAY is LIFE and LIFE is an ASCENT to HOLINESS. What is more, the meaning 
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of the way of life among the Kyivan Rus people was to impose the higher morality and 

virtues of the saints which the research defines and to the  SPIRITUAL HIGH. From these 

facts, one may conclude that the approach to the disclosure of the concept of HOLINESS 

in the  Kyivan Rus literature allows assuming the  comprehensive understanding of the 

most difficult category in the philosophical and cultural space – SPIRITUALITY. 

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 ». Besides, the study is considered with the phenomenon of memory 

as a complex multicultural concept which was investigated only in the last century. 

Doubltless, the research on retrospective nature will be always relevant as by the means of 

them one can observe the development of human sciences at the the diachronic section and 

apply thorough comparative analysis. Thus, within the period of the Kyivan Rus the genre 

of chronicle which directly and indirectly accumulates memorizing and remembering 

techniques was extremely important. In this context the author assumes the interference of 

the oral and book traditions, which are closely interwoven in chronological order. 

Art comprehension of the concept of MEMORY in the genre of chronicle has in its 

essence a dialectical nature. This may explained with the clarification of the historical 

memory features through the scientific reconstruction of particular examples of literature 

and the separation of leading cultural memory features with the aim of objectified 

reception of the expressive content and subtext of the selected for the analysis of reability 

and to investigate its possible  perception  from the point of view of process  of collective 

memory, that is, from the standpoint of the development of mnemonics, inherent in a 

prticulr epoch. Moreover, if historical memory is aimed at gathering pre-scientific, 

scientific and pseudo-scientific knowledge and representations of society about the past, 

then cultural memoty is oriented on the study of the process of memory and its objects, 

subtexts and context of the common past.  

The thesis determines that the concept sphere of cultural memory in the Kyivan 

and Galician-Volhynian Chronicles contain in their structures the concepts of FEAR OF 
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OBLIVION, AUTHENTICATION, and perception of MEMOTY through HISTORY, 

SPACE and TIME. In addition to the intersection with the concept of 

AUTHENTICATION historical memory is supplemented by the concepts of 

KNOWLEDGE and OBJECTIVE EVALUATION OF THE FACT. From this facts, one 

may conclude that it is important to take into concideration the evidence of the collective 

memory development in the Christian discourse of medieval Ukrainian writing, historical 

consciousness, and the historiosophical thought of the chroniclers. 

In order to reveal the signs of literary uniqueness of «The Tale of Igor’s 

Campaign» and analyse Igor’s campaign of 1185 due to the individual reflection on the 

historical existence of a medieval author, given the context of Christian dominant, the 

study uses the method of cognitive (conceptual) mapping. It consists in reproducing the 

historical scenario through the key concept of MEMORY. The reason for considering 

MEMORY the Christian concept was investigated by V. Kuskov, S. Danelia, A. Robinson 

and O. Slipushko, who assume that a historical event may have a positive or negative 

significance only in the aspect of the Christian morality of choice and deed. 

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

KNOWLEDGE, HOLINESS, MEMORY, HOLY KYIV RUS, conceptual metaphor of the 

WAY, a solemn,  hagiography, pilgrimage literature and chronicles. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Сивець Т. В. Корелятивність концептів «Знання» та «Віра» у Києворуських 

проповідях. Літературознавчі студії: збірник наукових праць. – Київ: Київський 

університет. Вип. 44, ч. 2. 2015.– С. 179–188.  

2. Сивець Т. В. Сутність релігійного морального імперативу в 

проповідницькій літературі українського Середньовіччя. Література та культура 

Полісся. – Вип.86. Серія «Філологічні науки». – №8. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 

2017. – С. 104–109. 



10 

 

3. Сивець Т. В. Орнаментальний стиль проповідей доби Київської Русі у 

світлі концептуальної метафори. Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага 

кнігадрукавання :зб. Навуковых артыкулаў : у 2 ч. Ч. 2 / рэдкал.: А. М. Ермакова 

(гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі Рэспублік і Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. 

Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны. – С. 156–160.  

4. Сивець Т. В. Когнітивні стратегії дослідження проповідницької літератури 

Київської Русі (на матеріалі проповіді Кирила Турівського «Слово в нѣделю по 

Пасцѣ»). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Серія 8: Філологічні науки (мовознавство 

(літературознавство): зб. наук.пр. – Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, – 

2017. С. 104–107.  

5. Сивець Т. В. Концепт ПАМ’ЯТЬ у художньому вимірі літописання 

Київської Русі (на матеріалі «Повісті врем’яних літ»). Науковий вісник 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні 

науки (літературознавство): збірник наукових праць. – №2 (20), жовтень 2017. – 

Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського. – С. 208–211.  

6. Сивець Т. В. Мнемонічна складова християнських концептів у 

Києворуській літературі. Літературознавчі студії: збірник наукових праць. Вип. 1 

(52), – Київ: Київський університет, 2018. – С. 53–58.  

Статті у фахових виданнях, що входять до міжнародних  

науково-метричних баз: 

7. Сивець Т. В. Літературознавчий аналіз християнського концепту «ВІРА» в 

проповідницькому дискурсі Київської Русі. Наукові праці Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 45. – 

Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 196–199 (Index Copernicus). 

8. Сивець Т. В. Концептуальний аналіз «Слова Блаженаго Серапиона о 

маловерье». Філологічний дискурс: збірник наукових праць. – Хмельницький: ХГПА 

2017. – Вип. 6, С. 131–139 (Index Copernicus).  



11 

 

9. Сивець Т. В. Концептуальний аналіз як метод дослідження 

проповідницької літератури Київської Русі. Science and Education a New Dimension. 

Philology, V (37), Issue: 137. – Budapest 2017. Р. 55–58 (Index Copernicus).  

Інші праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

10. Сивець Т. В. Інтерференція міфологеми «Доля» і концепту «Божий 

промисел» у народному епосі та проповіді доби Київської Русі. Література. 

Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць. За матеріалами науково-

практичної конференції «Восьмі всеукраїнські наукові фольклористичні читання, 

присвячені професору Лідії Дунаєвській» / Київський нац. ун-т. імені Тараса 

Шевченка (17–27 травня 2015 року). – К., 2015. – С. 70–72.  

11. Сивець Т. В. Концептуальна модель творчості Тараса Шевченка в 

проповідницькому дискурсі Київської Русі. Шевченкознавчі студії. Збірник 

наукових праць. За матеріалами Міжнародного круглого столу «Всесвіт Тараса 

Шевченка» до 201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка (11–13 березня 

2015 року). Видавництво «Київський університет». – К. 2016. – Вип.19. С. 281–288.  

12. Сивець Т. В. Концепція духовності в агіографічній книжності 

Києворуської держави (на прикладі «Житія Феодосія Печерського»). Несторівські 

студії. Збірник наукових праць. Національний Києво-Печерський історико-

культурний заповідник. За матеріалами ХV Міжнародної наукової конференції – 

«Новітні дослідження джерел з середньовічної історії України (XI – XIV ст.)» (10 

листопада 2017 року) [Електронний ресурс]. – URL: http://www.kplavra.kiev.ua/ 

13. Сивець Т. В. Концепт ПАМ’ЯТЬ у художньому вимірі літописання 

Київської Русі (на матеріалі «Повісті врем’яних літ»). Комунікативний дискурс у 

полікультурному просторі: матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-

практичної конференції (6-7 жовтня 2017 р.). – Миколаїв: МНУ імені 

В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 80–81.  

14. Сивець Т. В. Концептуальна метафора ШЛЯХУ в паломницькій 

літературі України-Руси. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні 

науково-практичні рішення і підходи : збірник матеріалів ІІІ-ї Міжнародної науково 

http://www.kplavra.kiev.ua/


12 

 

– практичної конференції/[редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. 

Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: Просвіт, 2017. – С. 362–364.



13 

 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП…………………………………………………………………………………...15 

РОЗДІЛ 1. Методологія вивчення концепту в системі аксіологічних й 

антропологічних характеристик …………………………………………………….25 

1.1. Сучасні інтерпретації концепту………………………………………………….25 

1.2. Концепт – символ – архетип – образ: виміри тотожності та відмінності……..32 

1.3. Концепт у науковій епістемі когнітивного літературознавства ………………44 

1.4. «Християнський концепт»: інтерференція релігійного морального імперативу 

та концептуальної картини світу в середньовічній книжності………………...54 

1.5.  Концептуальний аналіз як метод інтерпретації середньовічного руського 

письменства……………………………………………………………………….60 

Висновки до Розділу 1………………………………………………………………….68 

РОЗДІЛ 2. Корелятивність концептів ВІРА і ЗНАННЯ у проповідницькому 

дискурсі літератури Київської Русі…………………………………………………..70 

2.1. Специфіка впливу ідей візантійської літератури на оригінальну києворуську 

книжність………………………………………………………………………….70 

2.2. Лінгвокогнітивні механізми осмислення художнього простору в києворуських  

проповідях, посланні та повчанні………………………………………………..77 

2.3. Аналогове мапування і сутність концептуальної метафори у вивченні 

проповіді Київської Русі………………………………………………………...103 

Висновки до Розділу 2………………………………………………………………….116 

РОЗДІЛ 3. Концепція духовної особистості й сакральних центрів у агіографії та 

паломницькій літературі …………………………………………………………118 

3.1. Прототипова концептуальна модель святості як репрезентація найвищого 

рівня духовності у Києво-Печерському патерику……………………………..118 

3.2. Концептуальна метафора ШЛЯХУ в жанрі ходіння…………………………..130 

3.3. Соборний концепт святості – СВЯТА КИЇВСЬКА РУСЬ…………………….135 

Висновки до Розділу 3………………………………………………………………….144 



14 

 

РОЗДІЛ 4. Мнемонічна складова християнських концептів у літописній 

традиції ………………………………………………………………………………..146 

4.1. Концепт ПАМ’ЯТЬ у «Повѣсти времяньных лѣт»……………………………146 

4.2. Особливості концептосфери культурної та історичної пам’яті у Київському і 

Галицько-Волинському літописах ……………………………………………..157 

4.3. Інтеграція ментального простору Середньовіччя у художній модус осягнення 

історичної пам’яті (на матеріалі «Слово о плъку Игоревѣ»)…………………165 

Висновки до Розділу 4…………………………………………………………………175 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………177 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………...182 

ДОДАТКИ……………………………………………………………………………..207 

ДОДАТОК А СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ………………207 

ДОДАТОК Б…………………………………………………………………………...211 

ДОДАТОК В…………………………………………………………………………..212 

ДОДАТОК Г……………………………………………………………………………213 

ДОДАТОК Д…………………………………………………………………………...214 

ДОДАТОК Е…………………………………………………………………………...215 

ДОДАТОК Ж…………………………………………………………………………..216 

ДОДАТОК И…………………………………………………………………………...217 

ДОДАТОК К…………………………………………………………………………...219 

ДОДАТОК Л…………………………………………………………………………...222 

ДОДАТОК М…………………………………………………………………………..223 

ДОДАТОК Н…………………………………………………………………………...224 

ДОДАТОК П…………………………………………………………………………...225 

ДОДАТОК Р……………………………………………………………………………226



15 

 

 

ВСТУП 

 

Оригінальна література Київської Русі – особливе явище доби Середньовіччя, 

що виникло в результаті культурного діалогу між могутньою державою русичів та 

Візантією через болгарське посередництво. Зауважимо, що проповідницька 

спадщина (Лука Жидята, Іларіон Київський, Клим Смолятич, Феодосій Печерський, 

Кирило Турівський, Володимир Мономах, Серапіон Володимирський), агіографічна 

(Нестор, Києво-Печерський патерик), паломницька (ігумен Даниїл) та літописна 

представлені окремими художніми зразками, що дійшли до наших днів. Проте вони 

красномовно свідчать про індивідуальне бачення вже розвинутих жанрів у Візантії. 

Так, Іларіону Київському і Климу Смолятичу випало бути першими руськими 

митрополитами, які обирались поза вказівкою церковного управління держави-

спадкодавця. Тому їм довелось поєднати як церковно-політичну місію, так і 

духовно-моралізаторську на історично значущому рівні. З іменем Феодосія 

Печерського пов’язують феномен становлення соціального інституту монашества – 

специфічної форми суспільного життя, направленого на внутрішнє зростання 

особистості в межах аскетичного сприйняття світу. Ігумен Данило дав перший 

ґрунтовний зразок паломницької літератури з утвердженням мирного 

спадкоємництва князівської влади. Нестор відзнавчився як талановитий агіограф та 

літописець, автор житій про перших руських святих і Феодосія Печерського, ідеолог 

концепції походження руської землі в контексті священної історії світу. Факт 

приналежності всіх авторів до однієї історико-літературної доби, діяльність в 

одному культурному просторі, прагнення бути першими, хто асимілював та 

інкорпорував християнські постулати в язицьницький світогляд, причетність до 

різного рівня церковно-духовного подвижництва, літературна діяльність – все це 

сприяло вибору теми дисертаційного дослідження, яка би максимально 

репрезентувала спільність поглядів у впровадженні християнського дискурсу в 

культурне середовище Київської Русі. Дидактичні твори, представлені ораторсько-
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проповідницькою спадщиною, паломницька література, агіографія та літописи мали 

особливе призначення в історії загалом та історії літератури зокрема: сприяти 

культурному впровадженню морального ідеалу християнства у повсякденне життя. 

Очевидно, літературна тенденція тяжіла до типізації образів у кожному із 

визначених жанрів, однак потужна етична складова визначала цей тип ідеальним – 

ідеальний князь, святий, проповідник, християнин. Специфіка оригінальних текстів 

княжої доби полягала ще й у тому, що життєвою метою і авторів, і їх «героїв» було 

життя у Христі попри історико-політичний контекст та утвердження монотеїзму на 

всіх рівнях: суспільства та свідомості. Художній потенціал давніх текстів укранської 

літератури доби Середньовіччя на сьогодні повністю не розкритий, тому в 

науковому просторі все частіше постає проблема коректного застосування нових 

методів дослідження зразків класичної літератури.  

Актуальність дисертації. 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 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, Клима Смолятича, 

Кирила Турівського, Володимира Мономаха, Серапіона Володимирського, 

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

«Слова о плъку Игоревѣ».  
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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, мислення і знання його складових.  

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 із 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).  

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, 
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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 типии мислення києворуських книжників;  

– застосувати лінгвокогнітивні 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 репрезентації 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 «Слове 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, 
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літописної традицій, «Послания…» Клима Смолятича, «Поучения…» Володимира 

Мономаха і «Слова о пълку Ігоревѣ»; 

– описати специфіку концептосфери у проповідницькому, паломницькому, 

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

«Поучении…» Володимира Мономаха і «Слове о пълку Ігоревѣ». 

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 Мойсеэмъ данемъ и о 

благодати и стинѣ Іисусъ Христомъ бывшимъ – и како законъ отыде, благодать же и 

истина всю землю исполни, и вѣра во вся языки просте ся, и до нашего языка 

русскаго, и похвала кагану нашему Володимеру, отъ негоже крещении быхомъ» 

(далі – Слово «О Законѣ и Благодѣти»), Клима Смолятича «Послание написано 

Климентомъ митрополитом Рускым Фомѣ прозвутеру, истолковано Афонасиемь 

мнихомъ» (далі – «Послание…», Кирила Турівського «Слово, въ новую недѣлю по 

Пасцѣ, о поновленіи Въскресеніа и о артусѣ и о θоминѣ испытаніи ребрѣ 

Господень» (далі «Слово въ новую недѣлю по Пасцѣ…»), проповіді Феодосія 

Печерського «Вьпрошенье Изяслава князя, сына Ярославля, внука Володымиря, 

игумена Феодосія Печерскаго монастыря» (далі «Вьпрошенье Изяслава князя…») та 

«Слово Феодосия, игумена Печерськаго, о вере крестьянской и о латынськой» (далі 

«Слово о вере крестьянской и о латынськой»), Володимира Мономаха «Поученьє 

Володимира Мономаха» (далі – «Поученьє…»), Серапіона Володимирського «Слово 

Блаженаго Серапиона о маловерье» (далі «Слово о маловерье…»); агіографічний 

текст, написаний Нестором «Житие преподобнааго отьца нашего Феодосия, игумена 

Печерьскаго» (далі – «Житие Феодосия Печерьскаго…») і збірник житій «Патерикъ 

Печерскый» (далі – Києво-Печерський патерик); паломницький твір Данила «Житье 

и хожденье Данила Руськыя земли игумена» (далі – «Хожденье…»); літописи 

«Повѣсть времяньных лѣт, откуда есть пошла Руская земля, кто въ КиевЋ нача 

первЋе княжити, и откуду Руская земля стала есть» (далі – «Повѣсть времяньных 

лѣт»), «Кіевскій лѣтописный сводъ» (далі – Київський літопис), «Галицко-

http://litopys.org.ua/lavrlet/lavr12.htm
http://litopys.org.ua/lavrlet/lavr12.htm
http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr61.htm
http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr61.htm
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Волынскій сводъ» (далі – Галицько-Волинський літопис); анонімний текст «Слово о 

плъку Игоревѣ, Игоря сына Святьславля, внука Ольгова» (далі – «Слово о плъку 

Игоревѣ»).  

Предмет дослідження полягає в лінгвокогнітивній характеристиці знакових 

християнських концептів з використанням принципів когнітивного 

літературознавства в оригінальних творах києворуських книжників.  

Методи дослідження. Для досягнення мети та 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 пошуку основних складників структури 

християнського концепту), а також літературознавчі (компаративний, 

контекстуальний, інтертекстуальний, культурно-історичний, біографічний методи і 

теорія архетипів). 

Теоретичною та методологічною базою дослідження стала концепція 

Л. Бєлєхової про лінгвокогнітивний аспект у вивченні художнього тексту 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 
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розглядаються з позицій автора, зокрема через концептуальний 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 та загалом структуру розділів дисертації. 

Проведена текстологічна робота у відділах стародруків та рідкісних видань 

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

оригіналу.  

Для висвітлення окремих аспектів щодо специфіки реалізації художнього та 

культурологічного концептів у дисертації використані праці С. Аскольдова-

Алексєєва, Л. Бабенко, Т. Бовсунівської, Ю. Большакової, І. Єсаулова, С. Козака, 

Є. Кошкіної, Д. Лихачова, Є. Лозинської, М. Піменової, Є. Режабек, Ю. Степанова. 

Зарубіжний погляд на особливості когнітивних досліджень представлені розвідками 

Я. Ассмана, М. Блека, А. Бергсона, М. Джонсона, Ф. Йейтс, Дж. Лакоффа, П. Рікера, 

А. Річардсона М. Тернера, 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 полягає у тому, що вперше в українській філології 

зроблено спробу дослідити християнські концепти в оригінальних творах Київської 

Русі з позицій когнітивного літературознавства, лінгвокультурології та 

концептології. У роботі проаналізовано ключові для концептуальної картини світу 

українського Середньовіччя християнські концепти, визначено тенденції та 

виявлено результати освоєння дійсності теоцентричного світогляду в жанрах 

проповідницької, агіографічної, паломницької та літописної літератури. Увиразнено 

застосування когнітивних підходів до дослідження конкретного літературно-
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художнього середньовічного тексту. Завдяки вище зазначеним методам вперше 

вдалося виокремити типи мислення середньовічних книжників, простежити основні 

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

література княжої доби придатна до застосування модерних літературознавчих 

методик аналізу художнього тексту.  

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; 

– виокремлено основні складові національної структури християнського концепту; 

– уперше в українській медієвістиці сформульовано етапи концептуального аналізу 

для проповідей 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 та концептуальної метафори на 

прикладі проповіді, послання і паломницького твору в середньовічній книжності;  

– означено мнемонічну специфіку християнських концептів з опертям на 

лінгвокогнітивні особливості концепту ПАМ’ЯТЬ у літописанні Київської Русі;  

– досліджено специфіку інтерференції культурної та історичної пам’яті у 

Київському та Галицько-Волинському літописах, окреслено концептуальну схему 

взаємодії між базовими концептами руського літописання та 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 когнітивних підходів при аналізі художніх текстів доби 
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Київської Русі, у застосуванні теорії ментальних просторів для визначення 

особливостей історико-культурної епохи через християнський дискурс.  

Практична цінність дисертаційного дослідження полягає у можливості 

використання отриманих результатів лінгвістами, літературознавцями, 

культурологами, теологами, істориками та іншими фахівцями у наукових працях, 

зосереджених на вивченні 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, історії української літератури, теорії літератури, під час написання 

курсових, бакалаврських та магістерських робіт, а також при здійсненні перекладів 

та інтерпретації творів Київської Русі.  

Апробація результатів дослідження. Дисертація є самостійним 

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

на наукових конференціях. Основні положення наукової концепції дослідження 

обговорені на міжнародних та 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 
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«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 тез опубліковано у виданнях, 

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

в інших наукових виданнях України. 

Структура дисертації і послідовність викладу відповідають логіці 

дослідження, визначеній метою і завданнями дисертації. Робота складається із 

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

Загальний обсяг дисертації – 226 сторінок, із яких 181 основного тексту.
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РОЗДІЛ 1 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ В СИСТЕМІ 

АКСІОЛОГІЧНИХ Й АНТРОПОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

 

1.1. Сучасні інтерпретації концепту 

 

Концепт – термін, який активно почав використовуватися у широкому колі 

дисциплін на початку ХХ ст. Однак, 90-ті роки ознаменувалися, як відзначила 

Є.Кошкіна, певним зіткненням поглядів на визначення тієї сутності, яка потім міцно 

закріпилася в науковому обігу [120, с. 105]. Так, «концепт» як назву дефініції 

обстоювали С. Аскольдов-Алексєєв, Н. Арутюнова, Д. Лихачов, С. Ляпін, 

В. Нерознак, Ю. Степанов. Поряд співіснували також терміни «лінгвокультурема» 

(В. Воробйов), «міфологема» (В. Базилєв) і «логоепістема» (Є. Верещагін, 

В. Костомаров). Зрозуміло, що концепт – поняття інтегроване, тому для розуміння 

його суті й основних характеристик необхідно з’ясувати весь можливий спектр 

дисциплін, що придатний до використання явища «концепт» у своєму понятійно-

категоріальному апараті.  

Філософський підхід, прихильниками якого є М. Піменова, О. Кондратьєва та 

В. Колєсов, пов’язаний із комплексом філософських дисциплін, які аспектуально 

допомагають зрозуміти природу концепту і науково-світоглядну небхідність його 

появи. Загалом, концепт у філософії є предметом вивчення онтології, аксіології, 

феноменології та епістеміології. Оскільки концепт не може бути нейтральним, адже 

в ньому апріорі закладене розмежування на «добре/погане», аксіологія сприяє 

класифікації концептів за етичним критерієм, а також забезпечує високий рівень 

абстрагованості концептів непредметного вираження. Питанням аксіологічної 

методології займались Г. Вижлецов, В. Вільденбанд, М. Гартман, І. Кант, Г. Коген, 

М. Марчук, Л. Сидоренко. Онтологічний статус концепту зумовлюється його 

реалізацією у сфері буття. Онтологія як наука вивчає фундаментальні принципи 
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існування з позицій матеріального та ідеального, тому поділ концептів на абстрактні 

(ідеальні) та предметні (артефактні) зрозумілий у тому випадку, коли науковець 

бере за основу теорію буття. Феноменологічні властивості концепту закономірні, 

адже засновник феноменології Е. Гуссерль та його послідовники П. Рікер, 

М. Гайдеггер та інші намагалися дослідити речі із суб’єктивним вмістом – 

свідомість та її прояви. Концепт у більшості когнітивних словників і дисциплін 

визначається саме як одиниця свідомості, тому судження, сприйняття і почуття є 

перманентними складовими репрезентації концептів у культурі. Теорія про пізнання 

(епістеміологія) має справу із знанням, його структурою і функціонуванням. Ніхто із 

науковців не заперечує, що концепт – одиниця знання, експлікованого вербальними 

засобами у мові, проте найголовніше, що стосується нашого дослідження, це 

епістеміологічний погляд на розмежування понять «віра» та «знання», 

концептуалізацію яких представлено у розділі про специфіку проповідницького 

жанру в літературі Київської Русі. Лінгвофілософський підхід (В. Єфремов, 

Н. Арутюнова) з’явився як наслідок співвідношення філософських питань з мовою. 

Предмет вивчення – сутність мови, її структури і взаємозвязків із буттям, 

свідомістю та мисленням. Відповідно, ідея концептуального освоєння дійсності 

представлена в цій сфері гуманітарних досліджень як мовна одиниця із глибинним 

змістом. 

Лінгвістичний підхід ознаменований розвідками С. Воркачова, Т. Євсюкової, 

В. Колесова, М. Піменової, Т. Снитко про бачення концептів як «культурно-

значимих категорій внутрішнього світу людини» [53; 73; 112; 175; 219], 

С. Аскольдова, Д. Лихачова про «заміщення в індивідуальній свідомості будь-якого 

значення» [15;136], Д. Лихачова про сприйняття концептів як «лексем, значення 

яких містить національно-мовну свідомість» [136], Ю. Степанова, В. Нерознака про 

концепти як «семантичні утворення, позначені лінгвокультурною специфікою» [222, 

223; 165], Т. Снитко, А. Кузнецова, В. Колесова про визначення концептів як 

«семантичних утворень, які постають ключовими для розуміння національного 

менталітету – своєрідного ставлення до світу певних носіїв мови» [219; 128; 112].  
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 Семантичний підхід обстоюють В. Маслова, Н. Алефіренко, Т. Булигіна, 

А. Шмельов. Їхні думки з приводу концепту сходяться на тому, що концепт – це 

лінгвістична одиниця, проте відмінна від інших мовних одиниць, значно ширша, 

здатна передати своєрідність реакцій людини на світ, взаємостосунків людей між 

собою. Лексикографічний напрям виникає як закономірний початковий етап 

дослідження наукової проблеми (Л. Попова, Н. Шведова). Щоб надати будь-якому 

поняттю статус концепту, необхідно провести ґрунтовну словникову роботу. 

Загалом мова йде про філософські довідники, словники символів та архетипів, 

іншомовні словники, наукові енциклопедії та словники когнітивних термінів й 

асоціацій. Когнітивні дослідження пов’язані з іменами В. Єфремова, Е. Кубрякової, 

А. Бабушкіна та ін., однак у екстраполяції на лінгвістичну основу. Мова постає як 

засіб доступу до мисленнєвих процесів, адже в мові фіксується досвід людства, його 

мислення. Враховуючи, що мова – пізнавальний механізм, система знаків, який 

специфічно кодифікує та трансформує інформацію, вчені зосереджуються на ідеях 

теорії концепту і концептуального простору, гендерних стереотипах як прояву 

концептуалізації, частин мови із когнітивної точки зору, когнітивних термінах, типів 

концептів у лексикографічній семантиці мови та їх національному вираженні. 

Лінгвокогнітивний підхід орієнтує на проблему співвідношення мови і 

свідомості, ролі мови в концептуалізації та категоризації світу, зв’язку окремих 

когнітивних здатностей людини до мовних процесів і форм їхнього співіснування. 

Концепт розглядається вченими (А. Кібрик, Е. Кубрякова, Ю. Прохоров, серед 

західноєвропейських вчених – Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Л. Талмі, Ч. Філлмор) 

відповідно до двох когнітивних процесів: категоризація та концептуалізація, де 

перший пов’язаний із упорядкуванням отриманих знань, а другий – із визначенням 

набору когнітивних ознак. Будучи найвизначнішим міждисциплінарним підходом, 

який має теоретично-описову складову зі своїми методами, лінгвокогнітивний 

підхід традиційно розмежовують на суміжні напрями: культурологічний, 

лінгвокультурологічний, логічний, семантико-когнітивний, філософсько-

семіотичний. Крім того, припускають, що когнітивна лінгвістика формується трьома 
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основними розділами – когнітивною семантикою, когнітивною граматикою та 

когнітивною фонологією. Серед аспектів, які цікавлять когнітивну лінгвістику, 

можна згадати конструктивну і когнітивну граматику, концептуальну метафору та 

концептуальне змішування, концептуальну організацію: категоризація, метонімія, 

рамкова семантика, іконічність. Підкреслимо, що досягненнями когнітивної 

лінгвістики активно користуються для інтерпретації текстів літературознавці, тому 

когнітивна наука є джерелом пошуку нових методів і в галузі літературознавства.  

Лінгвокультурний підхід акцентує увагу на співвідношенні мовного значення 

та культурного змісту, тому все частіше лінгвістичні дослідження звертаються  до 

вивчення концептів та їх інтерпретації змісту. На думку представників 

лінгвокультурного підходу (Т. Вільчинська, В. Карасик, B.Маслова, Н. Слухай, 

Ю.Степанов), концепти відносяться до первинних культурних утворень, що 

транслюються в різні сфери буття [50; 101; 148; 218; 222, 223]. Отже, концепт 

потрібно розглядати як когнітивні структури, занурені в лінгвокультурний контекст, 

тобто пов’язані з дискурсом. Лінгвокультурологічний підхід характеризується 

суміжністю поглядів із вченими-представниками лінгвокультурного підходу, а 

часом підходи навіть не диференціюються (С. Воркачов, В. Єфремов, В. Карасик, 

В. Колесов, C. Ляпін, B.Маслова, Ю. Степанов, І. Стернин, В. Телія,). Однак, якщо 

лінгвокультурний підхід тяжіє до дискурсивного прояснення концептів, то 

лінгвокультурологічний має філософське підґрунтя, що тісно співдіє з 

енциклопедичним знанням слова (концепту). Безумовно, лінгвокультурологія – 

дисципліна гуманітарного спрямування, яка на сьогодні перебуває на етапі 

становлення, тому не має однозначного статусу, визначеного предмету і методів. 

Сплутування, заміщення і взаємозамінність у назвах підходів можемо сприймати не 

як наукове непорозуміння, але активний пошук вченими тих ключових домінант, які 

прояснюють специфіку дисципліни синтезуючого типу. Зауважимо, що актуальними 

визначеннями лінгвокультурології, а отже й особливостей підходу, вважаються 

гіпотеза Сепіра – Уорфа, О. Воробйової, В. Маслової, В. Красних, Є. Опаріної, 

Є. Зінов’євої та Є. Юркова [54, 55; 148; 122; 168; 92, 93]. Наслідком лінгвістичного 
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повороту, який стався у філософії в першій третині ХХ ст., був перехід від засад 

класичної філософії до критики метафізики свідомості. Мова розглядалася як 

відображення мислення, тому актуальності набули питання співвідношення смислу і 

значення, елімінації поняття істинності з наукового обігу філософії та впровадження 

поняття свідомості. На основі лінгвістичної філософії Л. Вітгенштайна («Логіко-

філософський трактат»), феноменології Е. Гуссерля («Логічні дослідження») та 

фундаментальної онтології М. Гайдеггера формується новий погляд на методи 

дослідження. Думка, яка простежується у працях вчених, зводиться до визначення 

наукової дисципліни, що покликана постійно адаптуватися до свого змінного 

предмета. А гіпотеза Сепіра-Уорфа в контексті лінгвістичної відносності вже явно 

акцентувала на визначенні мислення і способу пізнання реальності як ключових 

критеріїв розуміння структури мови. Лінгвістичний поворот, як і наратологічний та 

візуальний свого часу, не міг не позначитися на суміжних гуманітарних 

дисциплінах. Тому відбулася інтервенція лінгвістичних розвідок, і теоретики 

літературознавства стали також цікавитися питаннями репрезентації свідомості у 

художньому вираженні текстів. Підставою вважати інгресію лінгвістичних підходів 

у літературознавство правомірною є поява «універсалій», тобто протообразів 

концептів серед інших термінів і понять.  

 Культурологічні дослідження пояснюють концепти як прояви ментальності. 

Кожна національна ментальність породжує різні типи концептів. Оскільки концепт 

дотичний до накопичення знань, то визначення культури як системи історично-

соціального досвіду і виражає співмірність концепту з тими ціннісними орієнтирами 

та ідеями, які є експлікаторами досвіду людства. Так, М. Піменова вдається до 

формування типології концептів і концептуального дослідження, О. Кондратьєва як 

послідовниця М. Піменової зосереджує увагу на концептах внутрішнього світу 

людини в руських літописах, а Ю. Степанов формує словник російської культури із 

знаковими константами [175; 222, 223].  

Лінгвоконцептологічний підхід, або концептологія в лінгвістичному вимірі 

апелює до теорії концептів. Термін «лінгвоконцептологія» запропонований 
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представниками семантико-когнітивного підходу для вивчення концепту як 

важливої одиниці когнітивної лінгвістики (В. Карасик, З. Попова, І. Стернін, 

Г. Слишкін, С. Воркачов, М. Піменова, Н. Болотнова, Є. Селіванова). Серед 

українських вчених, які вдавалися до вивчення концептів як ментальних утворень, 

О. Кагановська, Т. Луньова, А. Мартинюк, В. Ніконова, Н. Слухай, В. Старко.  

Логічний підхід представлений у дослідженнях М. Піменової, О. Кондратьєвої 

та Н. Арутюнової. Оскільки логіка як наука вивчає форми, методи і закони 

інтелектуальної пізнавальної діяльності, то концепт мислиться як мовна форма 

втіленого судження. Очевидно, що логічний підхід має справу з процесом пізнання 

опосередкованим шляхом, тобто спосіб отримання вихідних знань пов’язаний не з 

чуттєвим досвідом, а отриманими раніше знаннями. Отже, концепт з позицій 

логічного підходу – одиниця знання, яка доводить трансформацію емпіричного 

досвіду на рівні свідомості. 

 Психолінгвістичні дослідження підкреслюють особливість концептів як 

ментальних чи психічних ресурсів нашої свідомості. З погляду психології, концепт – 

це одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи, всієї картини 

світу, що відображена в людській психіці. Втілений у процесі мисленнєвої 

діяльності життєвий досвід схожий на певні «кванти» знання. І якщо концепт 

виникає у процесі структурування інформації, то гештальт як бінарна опозиція 

концепту виникає на підставі асоціативного образного мислення, позбавленого 

чіткої системи отримання вихідних знань. Психолінгвістичний підхід суголосить 

іменам М. Піменової, О. Кондратьєвої, С. Аскольдова, Д. Лихачова. 

 Інтегративний напрямок дає розуміння про акумулювання всіх попередніх 

ознак концепту на підставі міждисциплінарного вивчення одиниці в науковому 

просторі. Так, у працях М. Піменової, Г. Слишкіна, Н. Кондратьєвої та особливо 

С. Ляпіна простежується спільна ідея про те, що концепт, з одного боку, репрезентує 

індивідуальну свідомість, а з іншого – детермінується культурою та опредмечується 

мовою. Багатоаспектність концепту, на думку вчених, дозволяє говорити про нього 
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як про значуще соціопсихічне утворення у колективній свідомості, в якому 

проступають емоційний, раціональний, абстрактний та конкретний компоненти.  

Літературознавчий підхід відзначається широким методологічним 

інструментарієм, який уможливлює вивчення концепту в художньому вимірі тексту. 

Серед найуживаніших методів – міфопоетичний, історико-порівняльний, 

компаративний, метод архетипної критики, концептуальний аналіз, теорія 

концептуальної метафори. Найвизначнішим зарубіжним дослідженням із 

когнітивної поетики, що стала частиною сучасної стилістики, вважається робота 

Пітера Стоуквела «Когнітивна поетика» (Cognitive Poetics), а також дослідження 

А. Річардсона, М. Фрімен та Е. Семіно. Підвалини до когнітивної поетики були 

закладені Р. Цуром. Когнітивна поетика, близька до неї когнітивна стилістика, 

когнітивна риторика і когнітивне літературознавство, власне, і становлять проблему 

когнітивних досліджень художньої літератури. 

Українська школа з вивчення когнітивної поетики представлена двома 

іменами – О. Воробйової, яка досліджує англомовні прозові тексти, та Л. Бєлєхової – 

дослідниці американської поезії. Послідовниками Л. Бєлєхової є О. Філіпчик, 

Л. Димитренко, Н. Ярова, С. Співак, К. Савицький, О. Маріна, Ю. Казмінков. 

Когнітивне літературознавство почали активно розробляти за кордоном М. Тернер, 

Дж. Лакофф, М. Джонсон, Г. Сімон, Л. Фестінгер, А. Річардон, Е. Спольскі, 

Д. Херман, Дж. Келпепер. Згодом когнітивними напрацюваннями зацікавились 

Н. Арлаускайте, Е. Будаєв, В. Тетьяков, І. Меркулов, Є. Лозинська. Відзначимо, що 

Т. Бовсунівській належить відкриття особливого напряму когнітивного 

літературознавства, а саме – когнітивної жанрології, яка поряд із когнітивною 

поетикою, когнітивною естетикою, матеріалізмом, наратологією, біопоетикою 

становить фундаментальний ланцюг когнітивних досліджень із літературознавчою 

складовою. Завдання когнітивного літературознавства – розробити методики та 

прийоми концептуального аналізу текстів, прозових та поетичних, визначити 

когнітивні механізми поетичного переосмислення базових концептуальних метафор. 
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Отже, концепт, зважаючи на літературознавчі преферації, – важлива 

конструкція для літературознавства в контексті з’ясування свого художнього 

варіанту в системі художнього мислення автора та концептосфери твору, а також у 

співтавленні ментальної картини світу та її художньої проекції, особливо у 

книжності Київської Русі, концептосфера якої ще не досліджувалась у науковому 

вітчизняному просторі з позицій християнських концептів.  

 

1.2. Архетип – символ –концепт – образ: виміри тотожності та відмінності 

 

Поняття архетипу, символу, концепту й образу можливі для аналізу лише в 

контексті культурно-історичної еволюції мислення. Сучасні когнітивні стратегії 

активно пропагують концепт як актуальну одиницю для вмотивування нинішнього 

світорозуміння. Однак, чотири запред’явлені поняття мають настільки складну 

структуру, що новітні дослідження часто репрезентують нагальну теоретичну 

проблему: сплутування або абсолютне ототожнення окремих понять між собою, 

часто це стосується архетипу і концепту. Не дивно, що кожне з понять має свою 

смислову домінанту, проте межі для розрізнення досить вузькі. Це пов’язано з 

феноменом пам’яті, всі чотири поняття дотичні до історії культури загалом і 

культури як такої зокрема, кожне із понять апелює до ретроспективного 

дешифрування, тому специфіка архетипу тією ж мірою, що і символу, концепту й 

образу криється у способах розуміння світу та особливостях втілення свідомості у 

духовних виразниках культури. 

Генеза національної літератури прослідковується через своєрідний 

«генетичний код» – на початкових етапах через «культурне несвідоме», а 

враховуючи цивілізаційний підхід, ще й завдяки пам’яті культури. Міфологічне 

мислення, як ніяке інше, берегло причетність до роду, формувалось на основі 

колективного досвіду та мало конкретно-чуттєвий характер. Його вирізняло 

намагання осягнути буття за допомогою емоційних та логічних асоціацій, воно не 

потребувало перевірки, а закономірності природи обумовлювало феноменом 
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персоніфікації. Міфологічне мислення ґрунтувалось на бінарних позиціях 

(протиставлення «своє» – «чуже») і характеризувалось нероздільністю 

антропоцентричного начала і природи. Саме в таких умовах формується поняття 

«архетип» – нейтральної одиниці, позбавленої будь-яких аксіологічних ознак. 

Відповідно до поглядів Е. Мелетинського, О. Потебні, К.-Г. Юнга, метафоричність 

та емоційність перетворюють міф на символічну (знакову) систему, повторюваність 

мотивів та образів якої продукують появу міфологем. Тому архетип мислиться як 

«протообраз» для подальшого розвитку символів.  

Релігійний світогляд тяжів до чіткого поділу на об’єкт та суб’єкт, що надалі 

сформувало підвалини для теоцентризму. Мислення такого типу, як і міфологічне, 

не потребувало перевірки, все сприймалось на віру, але приєднувалась практична 

функція: віра без справ мертва. Бінарні позиції проявлялись у спогляданні на світ у 

дуальному вимірі: духовний та тілесний, хоча протиставлення «своє» – «чуже» 

часто прослідковувалось у відстоюванні правильності/неправильності догматів віри 

різними конфесіями. 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. Проблема лише в тому, що побутування літературних 

канонів із домінантою євангельських текстів звужувало межі між пізнавальними 

(культурними) та 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. Отож, процеси архетипізації та концептуалізації апелюють до різних типів 

мислення, але питання про художні варіанти архетипів та ототожнення їх із 

концептами лишається відкритим.   

Поняття «архетип» відоме ще з часів пізньоантичної філософії, а також 

активно використовується у психології, філософії, міфології, лінгвістиці та 

літературознавстві. Як зазначає Ю. Доманський, немає жодної дисципліни, крім 
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лінгвістики, яка б не починала пошуки розуміння архетипів, спираючись на роботи 

К.-Г. Юнга [72, c. 4]. У психоаналітичній теорії архетипів К.-Г. Юнга можна 

помітити термінологічний зв’язок «архетипу» і платонівського «ейдосу», що потім 

проявляється у роботах А. Лосєва. Архетипи, зазначає вчений, неможливо 

представити самі по собі, оскільки вони виникають у свідомості як наслідок самих 

себе, в якості архетипних образів та ідей. Відповідно, архетипи – «це колективні 

універсальні патерни (моделі) чи мотиви, що виникають у колективному 

несвідомому та становлять основу релігії, міфології, легенд і казок» [246, с. 451]. 

Концепція К.-Г. Юнга будується на тому, що саме художня обробка архетипу 

лежить в основі виникнення задуму і його перетворення в літературний твір. 

Вперше означуючи дефініцію «архетип» (1919 р.), дослідник зауважує на його 

впливі на процес творчості та варіативну повторюваність першообразу як певної 

ідеальної моделі, протозразка. Відтак К.-Г. Юнгу належить визначення архетипу з 

яскраво вираженим гносеологічним відтінком, що позбавлене обов’язковості 

міфотлумачення: «Архетипи – це типові способи «розуміння», і де б ми не 

зустрічали одноманітно і регулярно повторювані способи «розуміння», ми маємо 

справу з архетипом, незалежно від того, розпізнається його міфологічний характер 

чи ні» [247, с. 68].  

Ще одна знакова теорія про архетипи належить представнику міфологічної 

школи архетипної критики, що сформувалась ще в 1930-х роках Н. Фраю. 

Особливістю його дослідження була ідея про «архетипний розвиток літератури «по 

поступальній», тобто по лінії пошуку все більш ускладнених (порівняно із 

первинним архетипним зразком) форм. Саме в цьому випадку ми починаємо ставити 

питання «чи можна розглядати літературу не лише як таку, що рухається по лінії 

ускладнення себе в часі, але таку, що розгортається в певний концептуальний 

простір, який розширюється із певного невидимого центру» [248, с. 13]. Схоже на 

те, що таким центром і є (в історії та теорії літератури) архетип і архетипна модель 

(зразок, тип і т. д.), а рух по ньому, за Н. Фраєм, ретроспективний: «Поступальний 

рух до архетипу – це процес повернення» [248, с. 13].  
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Основоположною працею для подальших досліджень архетипу стала стаття 

С. Авєринцева «Аналітична психологія К.-Г. Юнга і закономірності творчої 

фантазії» (1970 р.). В ній означувалося дві фундаментальні тези: 1) ототожнення 

архетипу із схемою, формою, феноменологічною структурою, що підкреслювало 

матричні особливості архетипу (заповнюваність «порожньої» форми щоразу новим 

змістом) та 2) репрезентація архетипу як багаторівневої структури. Перша теза, яка 

пов’язана із матричними характеристиками, за С. Авєринцевим, визначає 

«архетипний характер впливу, здатність «вражати, впливати, захоплювати», «будь-

яке «ефективне переконання» здійснюється через архетипи», «на архетипі 

грунтується влада над умами». Друга теза орієнтувала на багаторівневість архетипу 

з погляду проходження декількох рівнів розвитку – від найпростіших до більш 

складних; від індивідуально-особистого досвіду (через соціально-групові, а потім 

загальнонаціональні) до загальнолюдського, тобто вищого рівня світогляду[2, c.124-

125] .  

Через два десятиліття з’являється унікальна розвідка В. Маркова під назвою 

«Література і міф: проблема архетипів (до постановки питання)» (1990 р). По-перше, 

дослідник встановив зв’язок між міфом і літературою через архетип, вважаючи, що 

художнє мислення формується на тій же архетипній основі й пронизане образами, 

похідними від базових  бінарних символів». По-друге, В. Марков акцентував увагу 

на трьох особливостях архетипів – всезагальність, універсальність і репродуктивний 

характер: «При аналізі поетичних текстів архетипи нас очікують на кожному кроці. І 

це не звичайні прецеденти, не оказіональні випадки. Існує – на рівні колективного 

несвідомого – цілком об’єктивна історична (логічна, художня, праксеологічна) 

пам’ять, в якій зберігаються золоті злитки людського досвіду – морального, 

естетичного, соціального. Митець деблокує первинні смисли й образи, вичерпує їх, 

на скільки це можливо, і повертає людям напівзабуте і втрачене. Це вже не 

ренесансність, а реставрація, археологія смислообразів» [145, с.141]. Згодом 

В. Марков приходить до висновків, що загальнолюдські імперативи та цінності 

мають архетипну основу. Тут символи вічності і вічність символів» [145, с.145]. За 
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спостереженнями Ю. Доманського, в контексті концепції В. Маркова, «інверсія 

архетипних значень схожа на відступ від загальнолюдських цінностей на користь 

ідеалів іншого порядку, які вказують на трансформацію носіїв подібного типу 

інверсії в універсальному сенсі» [72, с. 8]. Враховуючи юнгівську позицію, що 

архетип, як і міф, перебуває поза «добром» чи «злом», він позбавлений будь-яких 

аксіологічних характеристик. Ю. Доманський підкреслює, що архетип просто існує, 

тому «говорити про його ототожнення з цінностями будь-якого порядку і, 

відповідно, з моральністю, видається слушним лише у випадку зіставлення, тобто 

розгляду архетипу як первинної інстанції, де зосереджено все те, що згодом 

осмислюється як універсальна цінність» [69, с.8]. Є. Мелетинський, опонуючи 

юнгівській теорії, вводить поняття «архетипного мотиву» на основі зіставлення 

архетипу і літератури. Вчений висуває аргумент, що архетипи К.-Г. Юнга не є 

сюжетами, а також піддає сумніву думку про спадковий характер архетипів. За 

Є. Мелетинським, «архетипи – це первинні сюжетні схеми, образи чи мотиви на 

найраннішій стадії розвитку людства, найбільш адекватно виражені в міфах та 

збережені до сьогодні в підсвідомості людини» [149, с. 13].  

У сучасному літературознавстві під архетипами також прийнято розуміти 

несвідомо сприйняті й трансформовані мотиви чи універсально розповсюджені 

сюжети (наприклад, міфи про потоп або «світове дерево»). Так, А. Чернов зауважує, 

що християнські мотиви, їх комбінації переходять на рівень архетипів, тобто 

наділяються якостями «всеохопленості», набувають характеру стійких психічних 

схем, несвідомо відтворюваних, що виявляють зміст в художній творчості [240, 

с. 152]. Подібну думку висловлює І. Єсаулов, вважаючи христоцентризм одним із 

найважливіших атрибутів християнської культури. Вчений висуває тезу про те, що 

річний літургійний цикл орієнтований на події життя Ісуса Христа, основні з яких – 

Різдво та Воскресіння, тому головним святом не тільки в конфесійному, але і в 

загальнолюдському плані, виступає Пасха, відповідно з’являється гіпотеза про 

наявність особливого пасхального архетипу. І. Єсаулов дає визначення архетипам, 

відкидаючи теорію К.-Г. Юнга, що апелює до всезагальних несвідомих моделей. 
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Ідея вченого полягає у тому, що архетипи – це трансісторичні «колективні 

уявлення», які формуються і набувають визначеності в тому чи іншому типі 

культури. Прикметно, що це «культурне несвідоме»: сформований тою чи іншою 

духовною традицією тип мислення, що породжує справжній шлейф культурних 

наслідків, навіть стереотипів поведінки. Ці типи мислення, в основі яких саме 

культурне несвідоме, не є винятковою прерогативою індивідуальної свідомості, але 

формуються у підвалинах глибинних сакральних структур.[74, с. 12–13]. На думку 

О. Сліпушко, є сенс говорити про суміжність архетипу не лише із символом, але й 

емблемою, оскільки архетип стосується «переживань, що породжують вічні ідеї» з 

відображенням у міфах, фольклорі та подальшій книжній літературі [211, с. 92–93]. 

Такі першопочаткові сутності стимулюють творчий потенціал особистості та 

надають змогу черговий раз переосмислити перманентну ідею прихованого 

значення. Межі між символом та архетипом встановити надзвичайно складно. 

Основа, яка слугує спільним центром для з’ясування суміжності ознак, – «зв’язок із 

несвідомим і зіставлення із узагальненістю» [74, с. 48].  

Діалектика архетипу і символу розвіюється твердженням про те, що 

множинність символів і є закономірним проявом архетипів [103, с. 74], що саме 

через символи і образи архетипи входять у людську свідомість. Свідомість як 

феномен прямо пов’язана із процесами пізнання і мислення людини. Так, поява 

«Філософії символічних форм» Е. Кассірера охоплювала загальну теорію духовних 

форм вираження на матеріалі культурної специфіки цих форм у сфері мови, міфу, 

релігії, мистецтва та науки. Е. Кассірер застосовує поняття символу конкретно по 

відношенню до людської природи, а також до знань про природу (а знання – це 

символічне). На думку вченого, знак – квантитативний, тоді як символ – 

квалітативний, бо наділений невичерпністю внутрішнього змісту. Мова і ряд 

специфічно людських діяльностей (релігія, наука, міф, історія, мистецтво) 

формують «символічний універсум», який є процесом, загальною функцією 

людського мислення. Цей спільний початок знаходиться ніби над «всіма існуючими 

міждисциплінарними протиріччями, які, застосовуючи «індекс модальності», лише 
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доповнюють одне одного в межах свідомості кожної людини» [103, с.105]. Отже, 

аналізуючи специфіку символічного, Е. Кассірер імпліковано актуалізує поняття 

«концепт», адже концепт є одиницею знання, ініціюється свідомістю, а також 

осмислюється в історично-культурному процесі. «Духовні форми», про які згадує 

вчений, можна сприйняти в контексті теорії про концепти, як концептуальні 

простори, де унікальність ментального прояву залежить від різновиду «духовної 

форми». Кожна із форм є культурним явищем, тому національний відтінок, який 

міститься в концепті, обов’язково проступає в кожному конкретному прикладі зі 

сфери міфу, релігії і т.д.  

Наманаганням розмежувати змістові конструкції, близько споріднені з 

символом, позначені наукові пошуки А. Лосєва. Критерієм для визначення 

унікальності кожної із таких конструкцій вчений обирає «співвідношення ідейної 

образності речей із самими речами» [139]. Враховуючи дотичність архетипу до 

міфологічної свідомості, концепція А. Лосєва чітко вказує на проблему дифузійного 

сплетіння релігійного і міфологічного типу мислення, що особливо помітно  на 

ранніх етапах витворення оригінальної літератури в києворуських книжних 

осередках. Таким чином, літературознавець підкреслює, що за умови наявності 

ідейної образності речей, яка постає їхнім поетичним відображенням, мова йде про 

реалістичний образ або тип. Якщо ця ідейна образність розглядається сама по собі 

як самобутня дійсність – це метафора. Якщо вона ще тільки на етапі принципу 

породження якоїсь дійсності, не представленої прямо і безпосередньо, але тільки 

така, що вводиться і створює значну смислову перспективу – перед нами символ. 

Якщо ж, врешті-решт, ідейна образність втілена в самих речах і нероздільна з ними 

– перед нами міф [139, с. 11]. До цілої низки конструкцій, виділених А. Ф. Лосєвим 

(крім тих, що названі, у дослідженні фігурують також натуралістична копія та 

поняття – відмітка наша Т.В. Сивець), наразі слушно додати ще й художні концепти, 

виокремлені С. Аскольдовим. Так, вчений, як і А. Лосєв, закладає в основу 

розрізнення пізнавальних та художніх концептів ідейну образність. Художні 
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концепти – індивідуальні та мають духовне устремління, хоча не є еквівалентами 

образів, проте формують невичерпне джерело асоціативності [15, с. 274–275]. 

Концепція спорідненості символу та творчого акту розроблена 

П. Флоренським. «Символ не вигадується, – пише релігійний філософ, – а 

прозрівається, коли ми наповнюємося іншим змістом. Символ закладений у нас від 

самого акту творіння, тому в житті ми лише піднімаємо символи із глибин нашої 

свідомості та об’єктивуємо їх» [234, с. 178]. І хоча П. Флоренський говорить про 

символ як про контрукцію, що «історично усталена і загальнообов’язкова», виникає 

декілька питань: 1) символ не може існувати ізольовано, він завжди дається у 

контексті множини інших символів; 2) якщо символ «піднімається з глибин 

свідомості», то, очевидно, є підстави проектувати названі ознаки на архетип та 

концепт.  

Привертає увагу дослідження А. Большакової, котра визначає «архетип» 

через дефініцію концепту, вважаючи його «інваріантним ядром людської 

ментальності, що видозмінюється відповідно до конкретної історичної ситуації чи 

то діючи їй супротив, чи адаптуючись до неї. За словами вченої, архетипи – це 

базові концепти, задані координати, в яких людина сприймає і осмислює світ, а 

також здійснює життєдіяльність [34, с. 48]. Загалом науковий підхід ототожнення чи 

то визначення архетипу через концепт закладений ще у працях визначного 

культуролога Ю. Степанова, хоча відкрито цих паралелей не помічаємо. 

Ю. Степанов з приводу співвідношення концепту та константи дає чіткіше 

розуміння природи архетипу. Очевидно, архетип не просто «концепт». Зважаючи на 

його глибинну інваріантність, архетип можна визначити як певну константу, яка, в 

свою чергу, являє собою базовий стійкий «концепт, що існує постійно або, врешті-

решт, впродовж тривалого часу» [222, с. 84–85]. Особливо це стосується культурних 

концептів, які формують «тонку плівку цивілізації» [223]. 

Попри множинність теоретико-методологічних підходів щодо розмежування 

архетипу і концепту, А. Большакова стверджує, що «архетип» не зовсім «концепт». 

Якщо концепти проявляють себе більш конкретно, то константам властиві значно 
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більші узагальнюючі, фундаментальні якості. Однак, навіть враховуючи тяжіння до 

узагальненості та універсальності, «архетип», без сумніву, входить до сфери 

концептів як виразників національних цінностей [34, c. 49]. Як і С. Аскольдов, 

А. Большакова вбачає в основі розуміння «архетипу» в культурі (літературі) 

класифікацію концептів, точніше їх поділ на художні та наукові. Певно, що наукові 

концепти є незмінними впродовж віків, а от художні концепти як виразники 

архетипів неможливо зрозуміти поза контекстом, тому архетипи (як і концепти) не 

повинні вивчатися ізольовано, але і не накладатися один на одного, як це стається із 

абстрактними поняттями чи науковими концептами [34, c.49]. 

Категорія «образу» у сучасному літературознавстві розкривається 

багатогранно. У «Енциклопедії» Ю. Коваліва подається одна з найбільш ґрунтовних 

дефініцій – «особлива форма художнього структурування дійсності, якій 

притаманна яскрава предметна чуттєвість» [107, с. 139]. Образ вважається 

категорією художньої гносеології, як єдність форми і змісту, знаково виражений 

наслідок творчої діяльності, суб’єкт якої (письменник) відчув об’єкт, підтвердивши 

правочинність мімезису [107, с. 140]. За типологічною класифікацією 

«виокремлюють об’єктний (довкілля), суб’єктний (внутрішній світ), виражальний 

(метафоричний, сюжетний, композиційний тощо) рівні образу, що може поставати 

як персонаж, ліричний герой, ліричний суб’єкт, дійова особа, пейзаж, річ, емоція, 

символ, алегорія, будь-який троп, стилістична фігура» [107, с. 140]. Думку про те, 

що образ ідейно може дорівнюватися до символічного значення, знаходимо у праці 

А. Лосєва «Символ та художня творчість» (1971 р.). Як зазначає вчений, у символі є 

ідея, і в реалістичному образі є ідея. В символі є образ, і сам реалістичний образ, 

перш за все, образ. Проте символ відрізняється від реалістичного образу тільки тим, 

що він не просто відображає дійсність, а ще є її породжуючим принципом [139, с. 7]. 

До центру уваги Є. Артеменко потрапила когнітологічна тенденція, 

опираючись на гносеологічну природу концепту, підводити під «спільний 

знаменник» перцептивно-образні та логічні форми пізнавальної діяльності й 

відповідно до цієї тенденції абсолютизувати конкретно-чуттєву складову 
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концептуальних структур, що згодом призводить до недооцінки логічного 

компоненту концепту. На думку вченої, така перцептивно-образна субстанція не 

може слугувати базисом концепту через нездатність «безпосереднього виходу в 

інтерсуб’єктивний простір та експлікації соціальної сутності концепту як одиниці 

знання» [13, с. 90]. Аналогічні ідеї проникають у праці лінгвіста Н. Жинкіна, який 

вбачає можливість досягнення образної експлікації концепту не безпосередньо через 

індивідуально-образне відображення ним об’єкту навколишньої дійсності, а 

опосередковано, через образно-соціальні уявлення мовного колективу шляхом 

номінації такого об’єкту [83, с. 158]. Відтак концепт як одиниця знання не може 

ототожнюватися із образом – продуктом художньої свідомості. Але асоціативна 

здатність концепту породжувати образи прямо пов’язана із його перцептивно-

образною складовою. Образ – це комплементарна частина концепту, без якої 

гносеологічна мисленнєва конструкція не змогла б породжувати варіативний 

ланцюг інваріантного культурного змісту. Звичайно, лінгвісти намагаються всіляко 

надати перевагу в дослідженні логічної складової концепту, мотивуючи це 

системним підходом до вивчення мови, проте художня ідейність знаходиться поза 

межами логічного обгрунтування, і для літературознавців, у першу чергу, важливий  

образно-чуттєвий компонент.  

Визначаючим фактором у розмежуванні категорії символу та поняття 

«концепт», за Н. Шабановою, є знаковість першого. Тоді як концепт стосується  

сфери ментального, то символ являє собою «знак дійсності, що має, окрім 

предметно-образного значення, інший, культурно цінніший зміст. Вчена 

переконана, що символ – одна із експлікацій концепту, який містить у своїй 

структурі символічний шар. В авторській свідомості символ існує у вигляді 

скупчення традиційних та стійких індивідуальних символічних асоціацій, що 

закріплюються таким чином в національній та/чи індивідуальній концептосфері. 

Залучення традиційного символу в художній світ твору ґрунтується на актуалізації 

тієї чи іншої символічної асоціації, яка починає брати на себе роль асоціативної 

домінанти [242].  
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Виявлення типової асоціації в символічному шарі концепту наштовхує 

І.Тарасову на думку про символізацію як «процес вербалізації екзистенційних 

смислів у просторі предметних та абстрактних концептів» [225, с. 49]. Фіксація 

типових асоціацій у символічному шарі відбувається за умови виконання однієї із 

умов: 1) апелювання асоціації до міфу чи архетипу; 2) вияв традиційно-поетичного 

характеру; 3) стійкість характеру для поетичної свідомості автора, що проявляється 

у зв’язку конкретної та абстрактної сутностей; 4) експлікація типової асоціації 

відповідними художніми засобами – повтор, метафоричнее уподібнення.  

Історично, середньовічні погляди на символ і концепт поєднувала ідея 

еквівокації. Термін «двоякість» (двоосмисленність), або «еквівокація» було введено 

Боецієм в «Коментарях» до «Категорій Аристотеля». Так, явище омонімії повніше 

сприймалось античним філософом-неоплатоніком, тому градуювало до появи 

еквівокативності – «двоосмисленості світу, в якому один і той же предмет володіє 

здатністю дивитись в різні сторони, виражати щонайменше дві рівноправні 

можливості для буття тим й іншим, а це призвело до збою звичного філософсько-

логічного апарату» [163, с. 20]. За словами С. Неретіної, «зміст (смисл) – це завжди 

ефект, що виникає в серіях після пробігання по них певної інтенції. Ось чому зміст 

має дві сторони, які відповідають двом несиметричним сторонам парадоксального 

елементу: одна тяжіє до серії, заданої як означальна, інша – до серії, заданої як 

означувана [163, с. 28]. Відтак поняття виявилось недостатнім для вираження 

«двоосмисленності», і система наукових пошуків знову вимагала повернення явища 

«концепт».  

У Середньовіччі під концепціями мали на увазі акти «схоплювання» у 

свідомості суб’єкта, які мислились як єдність задуму і його втілення у творчості. Ці 

акти «схоплювання» виражались у висловленій мові, яка, спираючись на 

дослідження П. Абеляра, сприймалась як «концепт у душі слухача» [164]. 

Французький  теолог приходить до висновку, що концепти пов’язані не формами 

свідомості, вони – це похідні піднесеного духу чи розуму, який здатен творчо 

продукувати чи збирати смисли і помисли як універсальне, що являє собою зв’язок 
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речей, і який включає в себе свідомість як свою складову [164]. Вивчаючи ідею 

концептуалізму П. Абеляра, С. Неретіна підкреслює, що концепт – досить 

суб’єктивний. «Змінюючи душу індивіда, що обдумує річ, – зазначає дослідниця, – 

він при всьому своєму оформленні в концепцію має на увазі іншого суб’єкта 

(слухача, читача), актуалізуючи смисли у відповідь на його питання, що породжує 

диспут. Пам’ять і уява – невід’ємні якості концепту, що направлений на розуміння 

тут і тепер, з одного боку, а з іншого – він є синтезом трьох здатностей душі і як акт 

памяті орієнтований у минуле, як акт уяви – в майбутнє, як акт судження – на 

теперішнє» [163, с. 30]. Загалом, середньовічна думка не винаходила концепт, а 

витворювала його у процесі співбесіди, під час якої звертання до іншого в 

іманентному плані буття передбачало одночасну причетність до акту спілкування з 

трансцендентним джерелом слова – Богом, тому все, що виголошувалось, мало 

жертовний відтінок, бо здійснювалось у присутності Бога як свідка. Це особливо 

помітно у жанрі проповіді. Києворуські книжники, дотримуючись літературного 

канону, завжди починали проповідь із формули самоприниження авторства, але в 

кінці написанного чи виголошеного усно тексту дякували Богу за можливість 

донести пастві божественні ідеї високої моралі. У такий спосіб книжна мудрість у 

Київській Русі долучалась до теологічної категорії епіфанії.  

Еквівокативні особливості середньовічного мислення, як було зазначено 

вище, тісно переплітались із середньовічним символізмом. Він, за переконанням 

Д. Лихачова, розшифровував не лише чимало мотивів та деталей сюжетів, але також 

дозволяв зрозуміти багато чого і в самому стилі літератури Середньовіччя. Так, 

середньовічним символізмом пояснюються певні літературно-теоретичні 

особливості жанру агіографії. Мовляв, укладаються житійні схеми під впливом 

уявлень про символічні значення всіх подій людського життя: житіє святого завжди 

має подвійний зміст – буквальний і моральний зразок для наслідування. Агіографи 

уникають індивідуального, прагнуть узагалюнювати, а узагальнене проявляється у 

символічному [136, с. 149–150]. Бажання у всьому побачити «знаки вічності», на 



44 

 

думку Д. Лихачова, дедалі більше розвивало ідею символічності, абстрагованості та 

орнаментальності поетичної мови середньовічних текстів.  

Так, О. Сліпушко акцентує увагу на розумінні образу в літературі доби 

Київської Русі, підкреслюючи, що «це специфічна для середньовічної книжності 

форма відображення дійсності, яка зумовлюється особливостями жанру та 

світоглядом книжника», а також низкою особливих рис: 1) джерелом образів є 

осмислена книжником реальність; 2) визначальна риса пов’язана із здатністю 

експлікувати постулати християнської віри; 3) унікальність образу в Київській Русі 

дає підстави говорити про полісемантичність та багатоаспектність; 4) образ 

сприймається як сув’язь канону, стереотипу та особистісних інтенцій автора; 5) 

образ в руському письментві складно відділити від символу; 6) такий образ тяжіє до 

понадчасовості буття [112, с. 42–43]. 

Отже, проблема теоретичного розуміння особливостей концепту тісно 

пов’язана із функціонуванням у художній літературі архетипу, символу й образу. 

Новітні тенденції до переосмислення методологічного апарату похитнули усталену 

до цього філософсько-філологічну парадигму. Відтак впровадження когнітивних 

поглядів літературознавства актуалізувало стародавнє уявлення про «мисленнєві 

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

свідомості певної доби якнайповніше відображають сучасні прагнення науковців 

синтезувати раціональні та чуттєві компоненти у художній індивідуальній 

концептосфері, а загалом і у ментальній картині світу культурно-історичної епохи 

(Див. Додаток Б, Табл.1). 

 

1.3. Концепт у науковій епістемі когнітивного літературознавства  

 

За словами Саймона Герберта, єдиним ключем до розвитку мови, яка 

відображає навколишній світ, є концепти. Художній текст – це особливий простір із 

застосуванням художньої мови, чиї спектри асоціативних перспектив коливаються 

від історико-літературних гносеологічних тенденцій до герменевтичних візій нових 
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смислів [254, с. 57]. Методи вивчення літературних творів будь якої доби у ХХІ ст. 

значно розширили свої можливості, однак слід зауважити, що превалювання 

інтердисциплінарних способів інтерпретації та згущення понятійно-категоріальних 

смислів призводять до необхідності більш ґрунтовно досліджувати кожен із методів, 

а відтак і специфіку впровадження кожного методу до відповідних літературних 

зразків. Все, що пов’язано з концептом та концептуальним аналізом, це не лише 

особливості когнітивного літературознавства, а й глибинний науковий зріз 

лінгвокультурологічних підходів, історії філософії, аксіології, епістемології та 

культурології. Можливо, тенденція до методологічного «melting pot» розмиває 

чіткість структурної репрезентації художнього тексту, але це своєрідний маркер 

формування цілісного підходу до вивчення глибинних морально-ціннісних 

орієнтирів у вербальному вираженні.  

Питаннями рефлексії на світ у вигляді концептів цікавилось широке коло 

науковців, серед яких літературознавці – Є. Лозинська, Л. Лузіна, Т. Бовсунівська, 

Л. Фестінгер, А. Річардсон, Е. Спольскі, лінгвокультурологи – Ж. Маслова, 

М. Захарова, В. Карасик, Д. Монахін, лінгвоконцептологи – Н. Болдирьов, 

Л. Бутакова, І. Тарасова , психологи – О. Лурія, Ю. Гіппенрейтер, В. Романова та ін. 

Відзначимо, що всі їхні погляди навряд чи можна назвати взаємовиключними, 

радше комплементарними, що вказує черговий раз на доцільність 

інтердисциплінарного підходу до визначення концепту як феномену.  

Літературно-мистецька критика давно перестала бути заангажованою та суто 

консервативною з приводу впровадження новітніх методів дослідження літератури, 

особливо давнього періоду. Відтак одне із завдань дослідження полягає у з’ясуванні 

основних наукових поглядів на концепт як одиницю ментального рівня свідомості, 

що реалізується у художніх літературних текстах, а також характеристиці основних 

ознак християнського концепту.  

Першим, хто почав говорити про концепт у вітчизняному літературознавстві, 

був С. Аскольдов. Стаття під назвою «Концепт і слово» (1928) піднімала проблему 

концептів та їх взаємозв’язку із художнім словом, які, на думку вченого, мали 
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яскраво виражені лінії перетину. Він визначав концепт як «мисленнєве утворення», 

яке здатне заміщувати у свідомості досить велику кількість суміжних між собою 

предметів, як конкретних, так і абстрактних. Проте основним завданням все ж бачив 

вирішення питання про рівень відмінності між пізнавальними і художніми 

концептами [208, с. 53]. С. Аскольдов сформував наступну схему критеріїв, за якими 

концепти визнавались антитетичними: 1) за рівнем абстрагованості концепти 

пізнання являють собою узагальнення, тоді як мистецькі концепти – індивідуальні; 

2) за відношенням до предметності пізнавальні концепти завжди мають ідеальну чи 

ірреальну основу множинної предметності, а художні мають на меті духовне 

устремління; 3) за наявністю/відсутністю емоційно-дефінітивної ознаки 

пізнавальним концептам не притаманні почуття та бажання, що у комплексному 

вираженні із вольовими проявами та поняттями характерне для художніх; 4) і, 

нарешті, художній концепт не є еквівалентом образу, однак найсуттєвіша його 

відмінність від пізнавального саме в необмеженості можливостей щодо реальної 

прагматики художньої асоціативності [15, с. 274–275]. 

На відміну від С. Аскольдова, концепт у розумінні Д. Лихачова постає як 

«алгебраїчне вираження значення», котрим користуються в усному та писемному 

мовленні. Вчений зауважує, що неможливо людині охопити відразу всю 

множинність вербальних значень, крім того спосіб інтерпретації для кожного рівня 

свідомості різний. Саме тоді актуалізується заміщуюча функція концепту, яка 

поєднує еклектичні чи не до кінця експліковані значення слів. Цікаво, що 

Д. Лихачов співвідносить концепти з певними відгуками життєвого досвіду 

(поетичний, науковий, історичний). Таке твердження апелює до культурно-

історичної складової концепту та зосереджує увагу на «багатошаровості» еволюції 

та функціонування цього когнітивного феномену. Відзначимо, що дослідник 

концептосфери російської мови не відмовляється від філологічного припущення, що 

концепт – своєрідний «замісник», потенційне «значення», завдяки якому люди 

різних культур, віросповідань, історичного досвіду можуть порозумітися між собою 

[136, с. 282–283]. Отже, це говорить ще про одну ознаку – універсальність концепту.  
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Ґрунтовний аналіз кожного наукового явища потребує всебічної оцінки 

фахівців суміжних галузей. Вище зазначалось, що концепт як конструкт свідомості 

залучений до понятійного спектру когнітивної культурології. За словами Е. Режабек 

та А. Філатової, «концепт – це одиниця колективного знання/свідомості (котра 

орієнтує на вищі духовні цінності), має вербальне вираження та позначена 

етнокультурною специфікою» [190, с. 165]. Однак, культурологи, виходячи з 

дефініції, вбачають у концепті лінгвокультурну природу, тоді як акцент на вищих 

духовних цінностях тяжіє більше до філософсько-літературного начала. Загалом, 

функція концептів поєднувати одиничні дії та думки людини з узагальненим 

історичним досвідом, що є контамінацією суб’єктивності внутрішньої свідомості із 

об’єктивністю зовнішнього світу. Для дослідниць концепт, в першу чергу, має 

унікальну квантитативно-квалітативну специфіку: 1) наявність ціннісного 

компонента; 2) формування ядра з найбільш актуальними асоціаціями та периферії; 

3) заборона ототожнювати концепт із словом (оскільки слово може актуалізувати 

кілька концептів, а один концепт співвідноситися із великою кількістю слів); 4) 

неспівмірність процесу концептуалізації для кожного із етносів, оскільки змістові 

домінанти в національній культурі зміщуються відповідно до потреб та періоду 

трансформації окремого суспільства. 

Для того, щоб чітко тлумачити природу концепту в літературному творі, 

необхідно добре розумітись на типології цього конструкту свідомості. 

Дотримуючись класифікації Е. Режабек та А. Філатової, спробуємо визначити 

специфіку християнського концепту в літературі доби Київської Русі [200, с.105]. 

Дослідниці класифікують концепти за 5 параметрами:  

– конструювання концепту з точки зору дисципліни: когнітивні концепти 

(когнітивна психологія), лінгвокогнітивні концепти (когнітивна лінгвістика), 

лінгвокультурні концепти (лінгвокультурологія), культурні концепти 

(когнітивна культурологія); 

– поділ кожного концепту в межах своєї дисципліни, наприклад 

лінгвокогнітивні на лінгвоспецифічні, лінгвокультурні на дискурсивно-
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специфічні, культурні на культурно специфічні. Крім того, культурно 

специфічні можуть диференціюватися на дискретні та недискретні, 

номінативно-зв’язані та комунікативно-факторні, абсолютно специфічні та 

відносно специфічні, культурно-релеватні та культурно-іррелевантні. 

Недискретні, до речі, апелюють до понять високого ступеня абстракції та 

узагальнення; 

– за типом дискурсу – лінгвокультурні концепти можуть виявлятись у наковому, 

педагогічному, філософському, релігійному та інших «текстах, занурених у 

світ»;  

– за тематикою – всі концепти, без винятку, можна класифікувати на емоційні, 

текстові, етичні та інші;  

– за проявом культурної складової – концепти диференціюються на 

універсальні, цивілізаційні, національні, етнічні, макрогрупові, мікрогрупові 

та індивідуальні. Універсальні концепти, тобто загальнолюдські притаманні 

всім представникам людства та всім культурам, що в кожній культурі 

набувають специфічного вираження [190]. 

Враховуючи вище зазначену класифікацію, християнський концепт у 

літературі Київської Русі можна охарактеризувати як поєднання культурних, 

лінгвокультурних, культурно-специфічних ознак концепту з домінуванням 

недискретності, релігійного спрямування, текстового вираження та 

універсальності змісту [200, с. 105].  

У психології діє правило розподілу концептів на основі вмісту 

конкретності/абстрактності. Як зазначає Н. Болдирьов, конкретні концепти 

(«чашка», «книга», «гарячий» та ін.) мають переважно чуттєвий, емпіричний 

характер, їх можна проілюструвати за допомогою демонстрації конкретних 

предметів. Абстрактні ж концепти («демократія», «управління» та ін.) складніше 

описати [32]. Типологія концептів, розроблена з опертям на досягнення психології, 

належить Н. Алефіренко. В основі виокремлення типу концепту – домінуючий 
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когнітивний процес: 1) концепт-образ, що пов’язаний із узагальненим чуттєво-

наочним образом предмету; 2) концепт-схема апелює до узагальненого просторово-

графічного уявлення; 3) концепт-поняття тяжіє до сукупності облігаторних ознак 

об’єкта; 4) гештальт співвідноситься з інтегративним образом, що поєднує чуттєве 

та раціональне відображення; 5) фрейм орієнтований на об’ємне цілісне уявлення 

багатокомпонентного явища; 6) концепт-сценарій репрезентує послідовність 

епізодів [9; 10]. Соціологічна класифікація концептів, на переконання Г. Токарєва, 

передбачає їх поділ на універсальні, етнічні, групові та індивідуальні [229].  

Художні концепти також можна типологізувати. Дослідниця комунікативної 

стилістики Н. Болотнова диференцією їх за: 1) естетичною роллю в системі 

художнього тексту (концепти-локативи та ключові концепти); 2) засобами 

вираження (вербальні, невербальні та текстові); 3) ступенем оригінальності (типові 

та індивідуально-авторські); 4) структурою (концепти, концептуальні пари, 

концептуальні структури та гіперконцепти) [33]. Наукова розвідка Л. Міллера 

пропонує розподіл на чотири типи художніх концептів, які ґрунтуються на 

смислових домінантах. Дослідником виокремлюються: 1) концепти безпосередньо 

особистого ставлення («сум», «віра» та інші концепти почуттів); 2) концепти, що 

сприймаються опосередковано, через суспільство («історична особистість»); 3) 

аксіологічні концепти; 4) стандартизовані етнокультурно-обумовлені інтерпретації 

(«зайва людина», «тургенівська дівчина») [153]. 

Класифікації художніх концептів фокусуються навколо проблеми 

співвідношення художнього та культурного концепту, за умови, якщо сам концепт 

мислиться як «згорнутий опис сутностей, що з’являються протягом історії 

художньої творчості» [225, с. 34]. У межах дослідження поетичного ідіостилю 

І. Тарасова розглядає художні концепти як індивідуальні ментальні утворення, тому 

застосовує до них, як і когнітивісти, класифікацію за типами ментальних 

репрезентацій – своєрідних «внутрішніх структур, що формуються впродовж життя 

людини, і в яких представлена сформована картина світу, соціуму та самого себе 

[225, с. 35]. 
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Є. Голованова при дослідженні процесу когнітивного термінотворення також 

звертає увагу на чисельність інтерпретацій терміна «концепт» в науковій літературі, 

що застосовується в різних галузях знання. Очевидно, що серед дисциплін, які 

активно використовують цей термін, знову перераховуються когнітивна лінгвістика, 

лінгвокультурологія та лінгвоконцептологія. Крім того, традиційно застосовують 

термін «концепт» в сучасних розвідках із культурології, історії, фольклористики та 

літературознавства. Об’єднуючим фактором при цьому постає віднесеність 

концепту до ментального рівня. В межах термінотворення, що має справу з мовними 

одиницями, найбільш релевантне лінгвістичне розуміння концепту. Однак, з 

погляду лінгвокультурології та лінгвоконцептології концептами визнаються лише 

абстрактні ментальні сутності, які мають значення для національної культури. При 

цьому не можемо відкидати загальновідоме визначення Ю. Степанова про те, що 

концепт – це «згусток культури в свідомості людини» [222].  

Представники когнітивної лінгвістики, навпаки, в кожному слові і навіть 

його структурному елементові вбачають концепт. Тому формування концептів є 

невичерпним джерелом поповнення вербальної предметної сфери мови. Хоча кожен 

концепт може мати різний вияв абстракції. Зауважимо, що для термінотворення 

когнітивне потрактування найбільш прийнятне, оскільки професійне (і перш за все, 

наукове) знання обумовлюється універсальним, а не національно-культурним 

характером. Звичайно, що національно-культурні особливості теж враховуються, 

але їхній спосіб отримання, фіксації та трансляції спеціального знання відступають 

на периферію концепта. Слід підкреслити, що сучасні дослідження із когнітивної 

лінгвістики оперують терміном «концепт» в широкому та вузькому значеннях. Тоді, 

при визначенні концепту як будь-якого ментального конструкту, актуалізується 

проблема ототожнення різновидів концепта і поняття з погляду логічного 

конструювання структури знання. У такий спосіб терміни «концепт» і «поняття» 

співвідносяться як родо-видові номінації.  
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Для детальнішого розуміння концепту з позицій когнітивного 

термінотворення, наведемо ряд тверджень із класифікаційними маркерами за 

Є. Головановою: 

– концепт – одиниця ментального рівня, рівня свідомості. У зв’язку з цим 

комбінація слів «мовний концепт» сприймається двояко і викликає багато питань; 

– концепти не існують автономно, а являють собою одиниці системи, 

наприклад концептосфера, концептуальний простір, концептуальна картина світу; 

– зважаючи на те, що свідомість індивідуальна, але соціальні потреби людей 

визначають універсальні компоненти в їх свідомості, то концепти часто 

диференціюються на індивідуальні та універсальні з виокремленням авторських. 

Сукупність індивідуальних концептів становить індивідуальну концептосферу; 

– безумовно, свідомість індивідуальна, але ми не можемо відкидати 

формування свідомості під впливом оточення і, перш за все, під впливом 

національної мови та національної культури, звідси така ознака концепту, як 

культурний, а згодом – лінгвокультурний; 

– концепт – одиниця знання, яка відображає накопичений досвід. Зважаючи 

на це, концепти поділяють на онтологічні, аксіологічні; предметні, ознакові, подієві; 

побутові – художні – професійні; 

– зміст концепту визначає його місце в свідомості, тому він може бути 

базовий, суббазовий, макроконцепт, мікроконцепт, категоріальний концепт та 

субкатегоріальний концепт; 

– в концепті виділяють концептуальні ознаки (відображення різних сторін 

знання) чи компоненти (шари), що характеризують всебічно досвід: образний 

компонент, понятійний компонент, ціннісний компонент; 

– структуру концепту можна представити у вигляді поля: ядро концепту, 

приядерна зона концепту, периферія концепту, найближча периферія концепту, 

віддалена периферія концепту, а також у вигляді рівнів, наприклад: перцептивний 

рівень чи неперцептивний рівень концепту; 
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– результати процесу мовної об’єктивації концептів можна означити по-

різному: репрезентація концепту, мовна актуалізація концепту, вербалізація 

концепту; 

–  залежно від рівня репрезентації концепту в мові розмежовують лексичний 

концепт, фразеологічний концепт, граматичний та текстовий концепти; 

– вивчення концептів здійснюється шляхом аналізу словникових та 

контекстуальних значень мовних одиниць, їх сполучуваності з іншими одиницями. 

Такий метод отримав назву концептуального аналізу, який може реалізуватися як 

концептуальний аналіз слова, концептуальний аналіз тексту чи концептуальний 

аналіз художнього тексту;  

– у результаті лексичної системи мови чи аналізу художнього тексту можуть 

бути виявлені лінгвоспецифічні концепти, ключові концепти, домінантні концепти 

тексту; 

– концепти не належать до статичних одиниць, вони існують в динаміці: 

можуть формуватися, змінювати місце в системі, деактуалізуватися. Процес 

утворення концептів отримав назву концептуалізації, проте зустрічаються також 

терміни концептоутворення, концептогенез; 

– на основі тих чи інших концептів відбувається формування нових смислів: 

примарний (первинний) – похідний концепт, диференційний концепт; 

концептуальна деривація; концептуальна метафора, концептуальна модель; 

– навколо концептів формуються «поля смислового тяжіння», які можуть 

бути окреслені, як асоціативне поле концепту [58, с. 25–26]. 

Поглиблює твердження Є. Голованової про наявність образної складової в 

концепті розвідка про знакову сутність лінгвокультурного концепту С. Воркачова. 

Загалом, наявність образної складової визначає відмінність культурного концепту 

від концепту-інтенсіоналу логічного поняття, зважаючи на те, що культура – це 

сховище символічних форм, а символ визначається як різновид образу. Роль 

образної складової культурного концепту в тому, щоб відображати понятійну суть 
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концепту. Будучи лінгвістом-концептологом, С. Воркачов вбачає між образом у 

культурному концепті, який виступає означувальним, та «надчуттєвою, аксіологічно 

маркованою ідеєю», до якоївінапелює, відношення ізоморфізму. З’ясовуючи 

природу культурного концепту, вчений наголошує, що «символ – це знак, у якого 

план змісту представлений образом» [53, с. 42–43]. Важливими складовими, на 

думку І. Тарасової, що, як зазначалось вище, застосовує до художніх концептів 

типологію на основі ментальних репрезентацій, є етноспецифічний зміст концепту 

та аксіологічний (ціннісний) компонент у співвідношенні із оцінною 

характеристикою [225, с. 25]. 

Невід’ємність культурної природи від концепту дають підстави В. Карасику 

визначати цінності як «найвищі орієнтири поведінки, найбільш фундаментальні 

характеристики культури». Цінності (загальнолюдські, етнічні, групові та 

індивідуальні) мають за основу та проявляють себе через оцінки, «ті переваги, які 

робить людина, характризуючи предмети, якості, події» [101]. Схема ціннісних 

орієнтирів, за словами Н. Алефіренко, мало не найважливіший елемент внутрішньої 

структури особистості, яким суттєве для життєдіяльності індивіда відокремлюється 

від несуттєвого. Дослідження стереотипів у системі ціннісних орієнтирів – важливе 

завдання історичної лінгвокультурології, оскільки вони формують підвалини 

етнокультурної свідомості. Саме в ціннісно-смисловосу контексті життя людини 

стає предметом культури, а її мовно-мисленнєва діяльність – предметом 

лінгвокультурології [10, с. 166–167]. 

Не дивно, що в науковому просторі визначення концепту – це складний 

комплекс тверджень, які в сукупності дають приблизне розуміння когнітивної 

одиниці. Однак, як і більшість науковців з різних галузей знання, Н. Мех зауважує 

на інтегративності та сумарності мисленнєвої конструкції, яка «у вербальній формі 

фіксує саме поняття, його цінність для концептоносіїв та образи їхньої мовної 

свідомості». Зважаючи на те, що вербалізовані поняття під час формування 

забезпечують комунікативно-пізнавальний процес, результати їх трансформації в 

складніші мисленнєві утворення – концепти віддзеркалюються в просторово-



54 

 

часовому континуумі певного суспільства. Відтак специфіка концепту прямо 

пов’язана із проблемою дискурсу, оскільки концепт, за таких обставин, постає як 

поняття, «занурене в лінгвокультурний контекст, конкретний час і простір» [150, 

с. 18–19].  

Теоретик літературознавства Т. Бовсунівська підкреслює, що концепт є 

основою когнітивістики. Вивчаючи його природу, науковці переконані, що завдяки 

йому формуються класи та категорії. Когнітивістика також дала уявлення про 

структуру концепту: ядро із вміщенням конкретно-образних характеристик 

відображує чуттєве уявлення про світ. Абстрактні ознаки є вторинними та 

складають периферію концепту. Загальнонаціональний чи колективний рівень 

свідомості впливає на еволюцію концепту з погляду «стандартизації». Тому 

концептуальний аналіз передбачає пошук сенсів як на рівні окремого слова, 

словосполучення, так і на рівні циклу текстів [30, с. 14]. 

Попри наукове розмаїття поглядів на природу концепту, незмінною 

лишається думка, що концепт – це інтегрована одиниця, тому він не передбачає 

універсального визначення. Підтримуючи позицію І. Тарасової, Е. Режабек та 

А. Філатової, зазначимо, що структура художнього концепту беззаперечно містить 

складові, які не піддаються сумніву, а саме: символічну, образну, асоціативну, 

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

основу. А християнський концепт, який проявляє себе у повній мірі щонайперше в 

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.  

 

1.4. «Християнський концепт»: інтерференція релігійного морального 

імперативу та концептуальної картини світу в середньовічній книжності 

Доба Середньовіччя як на теренах Київської Русі, так і західноєвропейська 

модель реалізації тогочасного життя була мірилом експлікації своєрідних 
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культурних цінностей теоцентричного спрямування. Божественні істини на 

ранньому етапі християнства пропагувалися через посередництво перекладної 

книжності. Потім завдяки аплікативному методу з’являлися зразки оригінальної 

літератури, що вирізнялися  особливими постатями, які формували християнський 

ідеал чеснот і породжували концепцію святості у проповідницькій, агіографічній та 

літописній традиції. Оскільки моральний імператив особистості регулюється певним 

набором поведінкових норм і переконань соціальної та індивідуально-внутрішньої 

специфіки, то й особа автора в цей період набуває особливого статусу, хоч здається, 

що авторська позиція являла собою імперсональну стратегію з набором алегорично-

символічних імплікативів [210, с. 104].  

До проблеми богословської етики, християнських цінностей та особливостей 

середньовічної культури звертались В. Бодак, А. Бродецький, І. Богачевська, 

С. Булгаков, В. Гуроян, І. Ісіченко, Й. Зізіулас, С. Неретіна, П. Пуар, Ч. Тейлор, 

Р.Хейз. Окремі аспекти концептуальної картини світу розкрито у працях П. Білоуса, 

М. Возняка, М. Грушевського, С. Єфремова, Ю. Коваліва, О. Сліпушко, А. Ціпка, 

Д. Чижевського, В. Яременка.  

Релігія відіграє в культурі значну роль, її можливості часто визначаються 

культуротворчими, такими, що здатні спрямовувати до мистецької інспірації. Так, 

В. Бодак вважає, що релігія в культурі задає аксіологічні координати, ієрархію 

цінностей, повідомляє культурній діяльності вищу єдність і смисл [31, с. 23]. Не 

дивно, чому В. Постовалова, досліджуючи релігійні концепти, вважає їх 

«виразниками духовної (онтологічної) реальності в теоантропологічній перспективі» 

[183, с. 132]. Адже релігійна концептологія прямо пов’язана зі світоглядом, а самі 

теологічні концепти – «динамічні, містичні та апофатичні» [183]. «Являючи собою 

найбільш глибинну, потаємну і незбагненну частину духовної культури і 

життєдіяльності людини, – наголошує вчена, – концепти, особливо базові (ядерні), 

повністю позбавлені закам’янілості в будь-яких світоглядних системах». Спосіб 

трансформуватись чи експлікуватись в об’єктивно визначеній формі криється, на 
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наш погляд, у символізації та алегоризації думки. Християнський концепт як 

репрезентант широкого спектру релігійних концептів і в літературі Київській Русі, і 

сьогодні найтісніше пов’язаний із концептом ВІРА, на що звертав увагу свого часу 

П. Флоренський: «Віра визначає культ, а культ – світогляд, з якого надалі 

формується культура – «людська діяльність, що «переважно словесна» [234, с. 410]. 

Теоцентризм у добу Київської Русі сприяв урегулюванню соціальних 

відносин, завдяки тим уявленням і цінностям, що переважно через болгарське 

посередництво проникали в Києворуську державу, формувався моральний 

імператив нової релігії, яка закликала до високого авторитету Святого Письма, 

орієнтування на поведінкові норми Ісуса Христа. Вищого, ніж Бог, не було і не 

могло бути, тому базовим концептом поставав саме Бог, а в приядерній зоні 

розміщувалися сакральні поняття і породжені ними образи (апостоли, пастирі, віра, 

хрест). Периферійною ж зоною визначалися асоціативно-образні концепти, котрі 

майстерно обиралися проповідниками відповідно до мети проповіді, канонів 

репрезентації відповідного жанру та впровадження алегорично-символічної оповіді. 

Внутрішній моральний імператив книжника з одного боку підкріплювався 

релігійним розумінням основ віри, а з іншого – індивідуальними уявленнями про 

добро і зло, поняття гріха, окремими установками, які на емпіричному рівні 

дозволяли розмежувати поняття гріховності та праведності. Транслюючи 

божественні істини через особистісну візію світоглядних позицій, середньовічний 

книжник поставав духовним медіатором між державою та церквою, а оригінальна 

література набувала рис ідіостилістичного обґрунтування християнських концептів.  

Тому для нас важливо охарактеризувати постать середньовічного книжника 

та образи, які він обирає для своїх текстів, із погляду моральних християнських 

цінностей та прослідкувати їх репрезентацію у зразках проповідницької літератури. 

Зауважимо, що автори проповідей мали духовний сан, виходили або із книжних 

осередків, або свідомо присвячували своє життя служінню Богу з раннього 

дитинства, як це зробив Феодосій Печерський. Те, чим могли керуватися 

особистості при виборі свого покликання та у процесі літературної діяльності, 
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І. Барбур визначає у трьохвекторному спрямуванні християнської етики. За словами 

вченого, перший тип християнської етики реалізується у виборі добра задля 

досягнення або цілей, або цінностей, якими цілі визначаються. Другий тип – це 

вірність обов’язку, що ототожнюється із послухом божественному закону, а третій 

обумовлюється етикою відгуку, «вищою нормою, а не конкретним набором 

правил». Таким чином, віра та турбота про ближнього постає вдячним відгуком за 

те, що зробив для людини Бог [95, с. 54–55].  

Цікаву концепцію «трьох малих діл» на підставі християнських цінностей 

формулює Володимир Мономах. Це був не священик, а можновладна особа, яка 

представляла тип ідеального правителя. «Поученьє Володимира Мономаха» 

орієнтувало нащадків на доброчесне життя у вірі, автор апелював до священного 

авторитету Святого Письма та богослужбових книг (Псалтир), а також на підставі 

власного досвіду аналізував поведінкові норми з граничним розмежуванням добра і 

зла: «Яко отець, чадо своє любя, бья, и пакыпривлачить є к соб, тако же и господь 

наш показал ны єсть на врагы побѣду, 3-ми дѣлы добрими избыти єго и побѣдити 

єго: покаяньємъ, слезами и милостинею»[184, с. 39]. 

О. Александров, характеризуючи умови для морального вчинку, виділяє 

п’ять критеріїв, за якими визначається моральність тієї чи іншої особи. Одним із 

головних критеріїв постає так звана «свідома моральність», тобто здатність людини 

розуміти мотиви своїх вчинків та співвідносити їх із епістеміологічною системою 

уявлень про добро і зло, дозволене та недозволене [6, с. 15]. Так, книжники доби 

Середньовіччя виступали носіями християнських ідеалів або витворювали образи, 

які уособлювали високі цінності. О. Сліпушко зауважує, що проповідники часто 

звертались до образів, які відповідали релігійним канонам та уявленням часу, 

обстоювали ідеї добра, правди і справедливості, але тим не менше як автори 

лишались діяльнісними особами, котрі ці ідеали впроваджували у власне життя та 

навчали паству дотримуватись відповідного рівня ієрархії цінностей [212, с 273–

274]. 

http://litopys.org.ua/oldukr/pouch.htm
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Ілаіон Київський – русин, якого Ярослав Мудрий призначив митрополитом у 

Київській Русі при святій Софії, є автором визначального за ідеологією та духовним 

наповненням проповідницького твору «Слово о Законѣ і Благодатѣ». Він формує 

низку конкретних та алегоризованих образів у антитетичній манері оповіді, 

протиставляючи за етичними нормами абстракції добра і зла через узагальнені 

образи закону та благодаті. Релігійний моральний імператив він вбачає у вчинках 

Ісуса Христа, народу руського, Ярослава Мудрого та Володимира, яким і воздає 

«хвалу». Найшанованіших слів заслуговує вищий прояв божественної любові до 

людей – Ісус Христос: «Христосъ слѣпыаихъ просвѣти, прокаженыа очисти, съ 

лукыа исправи, бѣсныа исцѣли, раслабленыа укрѣпи, мертва въскрѣси»[217, c. 287]. 

Ярослав Мудрий та Володимир характеризуються як духовно зрілі особистості, які 

стали справжніми вчителями та наставниками для народу руського, прийнявши 

християнство. Ярослав Мудрий побудував вищій Премудрості храм для поширення 

благодаті серед людей, а Володимир просвітив світлом благодаті весь народ, а тому 

є визначальною особистістю для історії свого часу та нащадків. А. Гуревич слушно 

підмічає, що середньовічний символ чи образ ніколи не був етично нейтральним. 

Ієрархія символів була одночасно й ієрархією цінностей, адже кожна істота на землі 

вартує чогось і має особливе призначення [64, с. 267]. Ось чому Іларіон Київський 

вибудовує певну шкалу аксіологічної значимості кожного із реальних постатей та 

дає власну оцінку етичних вчинків князів, вибудовує алегорично-символічну 

систему інакомовлень, де простежується співмірність вагомості «доброго», 

корисного, актуального, «благодатного» та «старого», гріховного, 

«протизаконного». 

Досліджуючи моральні настанови у богословському спрямуванні, 

архимандрит Платон Ігумнов розмежовує формування релігійної та ціннісної 

свідомості, де перша пов’язана з вірою, а інша з вибором [14, с. 13–14]. Автор також 

згадує про феномен благодаті, проте аналізує його у двовимірному розумінні: як 

набір християнських норм поведінки та трансцендентну сутність, яка веде людину 

до обожнення, святості, свідчить про духовну трансформацію особистості, що у 
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Києворуській державі призвело до формування руського пантеону святих, адже 

концепція святості просто не могла не розвинутись, якщо держава мала стільки 

високоморальних і духовноорієнтованих взірців. Духовний наставник й  автор 

літературних творів у жанрі проповіді Феодосій Печерський – це та особистість, чий 

моральний імператив був сформований дуже рано, а релігійна та ціннісна свідомість 

одностайно виважились у свідомому виборі віри та покликанні служити Богу і 

людям. Будучи ігуменом Києво-Печерського монастиря, Феодосій вів досить 

активний спосіб життя, встигаючи наставляти чернецтво, вірян та духовно 

підтримувати князя Ізяслава. Манера його оповіді традиційна для етичної 

проблематики: добре/недобре. Особливо така дихотомія суджень проявлена у 

«Въспрашаньє Ізяславле князя…», де книжник виходить із позицій правильності 

християнської віри на теренах держави й латинського гріховного зразка: «Латина бо 

Еуангелие и Апостол имѣють, и иконы святыа, и въ церковъ ходять, но и вѣра их и 

законъ нечистъ» [169, с. 616]. Дослідник сучасної православної етики 

А. Дідківський підкреслює, що перша риса православного розуміння євангельських 

образів – це різке протиставлення добра і зла, світла і темряви, життя і смерті, а 

отже манера оповіді і Феодосія Печерського, й Іларіона Київського цілком 

вписуються у літературний канон експлікації християнських концептів та образів 

[ 67, с. 155]. 

Отже, метою творів, як зазначають вчені, у Київській Русі було становлення 

релігійних світонастанов. Моралізм давньоруських книжників сутнісно відображав 

релігійно-моральний ідеал їх самих. Те ж стосується будь-якого іншого жанру, 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 

образах та концептах етичної проблеми добра і зла. Книжники прагнуть 

максимально точно відтворити правильність чи неправильність етичних вчинків, 

підпорядкувати це ієрархії аксіологічних характеристик з погляду християнства. 
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Подібне втілення релігійного імперативу можна розглядати як перспективне 

дослідження у жанрах агіографії та літописання. 

 

1.6. Концептуальний аналіз як метод інтерпретації середньовічного руського 

письменства 

 

Дослідження літературних зразків за медієвістичним спрямуванням завжди 

викликало проблему правомірності застосування того чи іншого методу. Як 

правило, за мету науковці ставили формування виправданої моносемантичної 

перцепції текстуально-ідейного тла визначеного періоду, проте одностайності 

поглядів це не зумовлювало. Художній доробок Києворуської держави не є 

винятком у пошуку новітніх підходів до вивчення пам’яток, які формують пласт 

класичної літератури в розвитку, за визначенням Д. Чижевського, основних 

«культурно-історичних епох» [241]. Так, означуючи еволюцію та функціонування 

образів у книжності Київської Русі, О. Сліпушко сформувала синтетичну за своєю 

суттю методологію, котра поєднувала різні елементи методів. Наукова розвідка 

вченої з однойменною назвою («Еволюцію та функціонування образів у книжності 

Київської Русі» (ХІ–ХІІст). сьогодні сприймається як новаторська, ампліфікуючи 

провідні методи, якими послуговувався І. Франко – історичний і психологічний, 

М. Возняк – метод історизму, В. Перетц – філологічний, С. Єфремов – 

народницький принцип з ідейно-соціологічним підходом, неокласики – формально-

стилістичний та ін. [212, с. 12].  

Провідне теоретичне завдання для нас ґрунтується на тому, щоб розмежувати 

традиційні та новітні методи дослідження києворуської літератури й обумовити 

правомірність їх застосування станом на сьогодні. Якщо названі вище методи, 

синтезовані у монографії О. Сліпушко, визначаються як традиційні з особливим 

авторським поглядом, то серед новаторських літературознавчих спрямувань – 

герменевтичний, метод рецептивної естетики, імагологічний, компаративний та ін. 

Особливе місце посідає концептуальний аналіз, суміжними з яким визначають 
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історико-літературний, семантичний, культурологічний та інтертекстуальний аспект 

вивчення художнього тексту. Відтак актуальність зумовлюється необхідністю 

чіткого усвідомлення того, чи можна застосовувати новаторські методи, зокрема 

концептуальний аналіз, дослідження літератури до періоду давньої книжності. І 

якщо так, новим привнесенням у філологічні студії слугує впровадження згаданого 

методу до текстуально-композиційних особливостей урочистої та простої проповіді. 

На підставі означеної проблематики, варто вирішити кілька супровідних завдань, а 

саме:  

– вмотивувати семантично споріднені поняття «канон» і «патерн» у жанровій 

ґенезі проповіді;  

– дослідити сутність концептуального аналізу, звертаючи увагу на 

інтегрованість новаторського методу й активне використання 

міждисциплінарного підходу до вивчення літератури; 

– означити вектори застосування концептуального аналізу в художній дійсності, 

спираючись на тексти києворуських книжників.  

Враховуючи той факт, що людська свідомість – гетерогенна, варто звернути 

увагу на думку Л. Завгородньої та Ю. Тимошенка. Науковці стверджують, що 

«літературознавча діяльність реалізується двома лініями – поетикальною та 

тлумачною», а це відповідно апелює до риторичної та герменевтичної традиції [87, 

с. 19]. Тому, якщо ми ставимо за мету дослідити книжність доби Середньовіччя, 

послуговуючись концептуальним аналізом, слід чітко розмежувати ключові 

характеристики понять «інтерпретація» та «аналіз» як методологічних складових. 

Беручи до уваги аналітичний принцип рефлексування на текст, варто пам’ятати, що 

у «кожному наступному розгортанні він повторює інваріантний згусток значення – 

авторське змістове ядро», тоді як інтерпретація «ґрунтується на схематичності 

смислової структури тексту і здатна породжувати безмежну кількість нових 

смислів» [87, с. 20]. 
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Визначаючи інваріант як абстрактну сутність, певний патерн, який 

породжується сукупністю варіантів, можемо говорити по різновекторне 

відчитування «постійно повторюваного значення»: 1) на жанровому рівні та 2) 

концептуальному. За словами Т. Бовсунівської, «будь-який жанр є сумою патернів, 

узгоджених за певним типом зв’язків та виструнчених певним чином» [30, с. 23]. 

Один із них превалює, окреслюється як «домінантний», а решта відтворюється за 

синергетичним принципом. «Жанровий патерн» – конструкт, що апелює до 

когнітології, тому і жанрова інваріантність, і концептуальна взаємодоповнюють 

специфіку дослідження середньовічної літератури в новітньому ключі. Подібну 

думку знаходимо у розвідках Л. Бабенко, яка схильна вважати, що для 

концептуального аналізу художнього тексту необхідно враховувати декілька 

позицій, серед яких: 1) набір ключових слів тексту; 2) визначення базового концепту 

цього простору та 3) детальний опис концептуального простору, який позначається 

спектром виділених концептів [18, с. 108]. Ключові слова в такому разі слугують 

маркерами основної ідеї автора і на асоціативному рівні художнього мислення 

автора часто постають в ідіостилістиній презентації.  

Проповідь – церковно-ораторський жанр, який виник у середовищі руських 

книжників невипадково. У візантійській та грецькій традиції вже давно процвітало 

мистецтво гомілетики, а «гомілія» сприймалась як прототип руського варіанту 

проповіді. Проповідувати – означало вести бесіду з одним чи багатьма слухачами на 

релігійному зібранні, де акцентувалась увага на поясненні окремих уривків зі 

Святого Письма. Однак, «гомілія» не співвідносилась із дефініцією «проповідь», 

адже перша означала – тлумачення окремих уривків, тоді як «проповідь» включала 

індивідуальні характеристики проповідника та особливу манеру викладу думок у 

повноцінному довершеному зверненні до слухачів на передодні обраної теми. Таким 

чином, києворуські книжники формують просту та урочисту проповіді, що, в суті 

своїй, були зразками гомілетичної прози. Крім того, посилюється інтерес до особи 

книжника-проповідника, його здібностей як автора і духовного лідера, що в 
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подальшому екстраполюється на формування концепту – «авторська свідомість» у 

контексті доби Київської Русі.  

Зауважимо, що саме поняття «концепт» зумовлене розвитком когнітивістики. 

Іманентно концепти містять конкретно-образні характеристики, а це означає що 

досліджувати їх з допомогою лише філологічного, історико-літературного чи 

психологічного методів неможливо, адже внутрішня форма їх значно ширша, ніж 

означені вище характеристики. Так, за словами М. Маркової, літературознавча 

інтерпретація художніх концептів має назву концептуального аналізу. Але оскільки 

сам термін «концепт» характеризується багатозначністю, чіткого визначення суті 

концептуального аналізу дати неможливо [146, с. 321]. Вчена виділяє чотири 

вектори дослідження концептів: по-перше, «концепт як когнітивний конструкт», що 

пов’язано із механізмом представлення знань у людській свідомості. Так, 

структурою обопільної думки для проповідників Київської Русі буде релігійно-

естетична база християнства, а от структура вираження у кожного з них – різна. 

Класичною проповіддю вважається «Слово о Законѣ и Благодатѣ» Іларіона 

Київського, де вибудовується не лише система переконань щодо істинності релігії, 

але і формується патріотичне ставлення до держави через змалювання образу 

Володимира. Кирило Турівський у «Слове в новую недѣлю по Пасцѣ…» 

намагається вплинути на слухача визначальними алегорично-символічними 

образами християнства, послуговуючись антитетичним викладом думок. Через 

образи зими та весни книжник формує яскраве уявлення новонаверненого 

християнина про те, що є справжнім духовним прозрінням, до чого варто прагнути. 

В «Послании…» Клима Смолятича піднімається питання способу 

тлумачення 16 християнських притч та особи проповідника, який ні в якому разі не 

повинен прагнути влади. І тільки у Феодосія Печерського як представника простої 

повчальної проповіді система переконань будується на опозиціях 

правильно/неправильно без будь-якого образного навантаження з метою посилити 

вплив на слухача. По-друге, «концепти як носії національної свідомості» формують 

систему національної картини світу. Своєрідним кодом дешифрування постає мова. 
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У випадку з проповідями – церковнослов’янська. Вираженням національного 

характеру також можуть слугувати тема художнього твору та герої як виразники 

національної ідеї. Скажімо, Іларіону Київському, як нікому, майстерно вдається  

витворення національного ідеалу – Володимира, що згодом і сприяло процесу 

канонізації. Героїчний пафос простежується й у хвалебній формулі дескрипції міста 

Києва як «нового Єрусалиму». Феодосій Печерський взагалі формує тип «ідеального 

правителя», адаптуючи християнські цінності до культурного надбання Київської 

Русі. «Концепти як індивідуальні психічні утворення», за спостереженням 

М. Маркової, дають підставу для розгляду проповідей з ідіостилістичного боку. 

Враховуючи схильність авторів до антропоцентризму та індивідуальне тяжіння до 

способу переконання в спільних істинах християнства, можемо говорити про поділ 

проповідей на урочисту та просту, а книжників – на представників орнаментального 

зразка жанру чи монументального. По-четверте, «авторська концепція дійсності» 

києворуських книжників справді становила різне прочитання тогочасних подій. З 

одного боку, відчитувались ціленаправлені моменти переконання в істинності 

християнства, а з іншого – мета проповіді диктувалась культурно-історичними 

обставинами й особистісним внеском авторів як духовних лідерів. Так, Феодосій 

Печерський був ігуменом Києво-Печерського монастиря, тому проста повчальна 

проповідь для братії була закономірним явищем його діяльності. Іларіон Київський 

та Клим Смолятич займали митрополичі кафедри, тому теми за концептуальним 

навантаженням були значно ширші. Якщо проповідь Іларіона Київського 

виголошувалась у зв’язку зі святом і перед елітою, то твір Клима Смолятича 

початково був у формі приватного листування, яке лише згодом набуло суспільного 

характеру. 

Спільне, що об’єднує проповіді києворуських книжників, це базові концепти 

ЗНАННЯ і ВІРИ, які постають у їхніх текстах не випадково, але зважаючи на 

суспільно-політичну ситуацію. Звернімо увагу, уривок із «Слова в новую недѣлю по 

Пасцѣ…» Кирила Турівського містить слова: «…и дѣлатели с надежею тружающеся 

плододавеца Христа призывають. Бѣхом бо преже акы древа дубравная, не имуще 
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плода, ныня же присадися Христова вѣра в нашемь невѣрьи, и уже держащеся 

корене Іосѣева…» [215, с. 24]. Розшифровуючи інтенцію автора, вдамося до 

складової концептуального аналізу, а саме – формулювання концептуальної 

метафори шляхом компресії текстуального змісту: ДЕРЕВО – ЦЕ ПЛІД, ХРИСТОС 

– ЦЕ ВІРА, ХРИСТОС – ЦЕ НОВЕ ЖИТТЯ. Відповідно, ВІРА – ЦЕ ПЛІД 

охрещення руського народу й істинного життя, тому ЖИТТЯ – ЦЕ ВІРА. Крім того, 

книжник кілька разів актуалізує ключовим словом «знання» як вищу міру розуміння 

поведінкових норм у духовному вимірі, дане самим Христом. Клим Смолятич 

ширше експлікує сутність концепту ЗНАННЯ у «Послании…»: «Расмотряти ны есть 

лѣпо, возлюблении, и разумѣти. Вижь бо, яко же се огнь от камения исѣкаемъ и от 

дрѣва исходяй же, составляемъ есть и съгнѣщаемъ человѣчьскыми вещественными 

руками; гда же силу изгорѣния прикмет огнь, смотри, како ти человѣчьскыми 

хытростьми чистѣйшаа вещь влагаема въ нь, очищается!» [182, с. 285]. Заклик до 

розуміння всього, що відбувається у світі видимих і духовних речей автор подає 

також у вигляді концептуальної метафори: ЗНАННЯ – ЦЕ ВОГОНЬ, що у глибшому 

сенсі приховує базовий інваріант схеми: ЗНАННЯ – ЦЕ СВІТЛО. Припускаємо, що 

Клим Смолятич вдається до тлумачення концептів ВІРА і ЗНАННЯ, 

послуговуючись притчовим методом у поясненнях сюжетів із Біблії, який мовою 

середньовічної теорії і практики тлумачення текстів корелює із екзегетичним 

методом, а на сучасному етапі визначається як концептуальний аналіз із його 

спорідненим відгалуженням текстового аналогового мапування.  

Феодосій Печерський у «Слове  о вере крестьянской и о латынськой» 

презентує опозицію ВІРА і ЗНАННЯ у своєрідний спосіб: «Я Федос, худый, раб 

пресвятыя Тройца, Отца і Сына і Святаго Духа, в чистѣі і в правѣрнѣі вѣрѣ рожен и 

воспитан в добрѣ і наказанья правовѣрным отцем и матерью, наказываюче мя добру 

закону: – вѣрѣ же латыньстѣй не прелучаіте ни обычая іх держати, і комканья іх 

бѣгати, і всякаго ученья іх бѣгати, і норова іх гнушатися…» [169, с. 363]. Цікаво, що 

автор вдається до бінарного протиставлення зазначених концептів через 

концептуальну схему СВОЄ – ЧУЖЕ. Адже виховання, отримане у родині, книжник 
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співвідносить із джерелом правильного отримання знань та основ християнської 

віри, тоді як латинська віра визнається ним «путанням», тим, що веде до сліпої 

загибелі душі. Тому, з одного боку, бачимо узагальнену позицію проповідника, яка 

вкладається у побудову концептуальної схеми ВІРА – ЦЕ ІСТИННЕ ЗНАННЯ, 

однак, з іншого боку, лише своя, християнська, бо латинська апелює до 

периферійної схеми ВІРА – ЦЕ ОМАНА.  

Варто зазначити, що проповідь Іларіона Київського – надзвичайно місткий 

текст, який переповнений антитетичними образами на грунті концептуальних 

метафор. Концептуальний аналіз ВІРИ і ЗНАННЯ у «Слове о Законе и Благодатѣ» 

заслуговує на окрему розвідку, проте наведемо уривок, який зосереджує читацьку 

увагу на особливому розумінні ВІРИ у концептуальній картині першого руського 

митрополита: «Не видилъ еси Христа, не ходилъеси по немь, како ученикъ его 

обрѣтеся? Ини, видѣвшеего, не вѣроваша; ты же, не видѣвъ, вирова» [217, с. 55–56]. 

Іларіон звеличує князя Володимира і називає його послідовником Христа, 

дивуючись, як він не бачивши Сина Божого, обрав істинний шлях у християнській 

вірі. З огляду на обрану проблематику нам здається, що важливо врахувати ще дві, 

окрім зазначених вище, знакові позиції вчених. Перша пов’язана з іменем 

С. Кримського, котрий головним завданням у своїй професійній діяльності бачив 

виведення ідей літератури давньоруського періоду на рівень онтологічної програми 

українського Середньовіччя [126]. Традиційний у філологічному просторі 

алегорично-символічний метод для тлумачення давніх текстів для вченого 

визначався як невичерпний, у зв’язку, власне, і самої невичерпності символу в 

безкінечності його змісту. Нам близькою видається думка В. Постовалової, яка 

досліджує релігійні концепти, послуговуючись теолінгвістичним аналізом. Вчена 

переконана, що традиційний концептуальний аналіз, який у першу чергу фіксує 

лексико-графічні характеристики обраних концептів, охоплює лише два рівні 

герменевтичного аналізу: лінгвокогнітивний та лінгвокультурний. Тобто 

концептуальний аналіз вона вважає складовою герменевтичного. Застосування лише 

лінгвосеміотичного і лінгвокультурологічного поглядів до художнього простору 
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текстів із потужним виявом «конфесійних світоглядних систем універсального 

характеру з високим рівнем відрефлектованості світобачень, що містяться в них (а 

саме такою і є християнська світоглядна система) замало [183, с. 134–136]. 

Отже, є підстави для декодування імплікативних смислів концепту ВІРА за 

допомогою концептуальної метафори ВІРА – ЦЕ ОЧІ (духовний зір). Загалом, 

асоціативний шар проповідницького жанру у Київській Русі доволі розмаїтий, 

завдячуючи традиції алегорико-символічного змалювання дійсності. Проте 

очевидним є звернення до теоцентричного бачення світу, в якому антропоцентричне 

начало проявляє вагоме значення лише у морально-ціннісному вимірі християнина.



68 

 

 

Висновки до Розділу 1 

Медієвістика постійно знаходиться у пошуках нових методів. Специфіка 

української літератури ХІ – ХІІІ ст. не може обмежитися традиційними методами 

інтерпретації, зате потребує нових підходів.  

Питання вивчення концепту досить складне і дискусійне з огляду на ту 

кількість наукових підходів, яка існує сьогодні. Серед основних можемо виокремити 

філософський, лінгвофілософський, лінгвістичний, лінгвокогнітивний, 

лінгвокультурологічний, культурологічний, лінгвоконцептологічний, логічний, 

психолінгвістичний, інтегрований. Безумовно, методи, які уможливлюють 

дослідження концепту з літературознавчої точки зору, орієнтують на 

міфопоетичний, історико-порівняльний, компаративний методи, метод архетипної 

критики та концептуальний аналіз у межах когнітивної поетики. У зв’язку з цим 

виникає проблема суміжності концепту з певними літературознавчими поняттями – 

«архетип», «образ», «символ». Так, досягнення когнітивної поетики сприяють 

чіткому поділу ознак концепту на культурологічні та художні, що виявляються при 

застосуванні концептуального аналізу.  

Концептуальний аналіз у вивченні літератури Київської Русі не має 

широкого впровадження, але детально вивчався лінгвістами, лінгвокогнітивістами, 

концептологами та культурологами. Слід звернути увагу і на те, що концептуальний 

аналіз зумовлює проблему інваріантного дешифрування у варіантному розмаїтті 

жанру проповідей, так само, як і в будь-якому іншому жанрі. Саме поняття концепту 

– багатогранне і межує з багатьма дисциплінами та суміжними поняттями (архетип, 

образ, символ), але культурологічний аспект дає змогу розглядати основні 

християнські концепти не лише в межах літератури Київської Русі.  

Крім того, сутність аналізу полягає не тільки у виокремленні типових для 

світогляду певної епохи концептів, а й дослідженні їх особливостей на 

етнонаціональному рівні та у художній свідомості автора. Такий спосіб дослідження 
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літератури надзвичайно складний і наукоємний, адже охоплює споріднені галузі та 

апелює до фонових знань читача. Щоб здійснити якісний концептуальний аналіз, 

недостатньо знати структуру й типологію концептів. Необхідно зважати на теорію 

концептуальної метафори, когнітивну жанрологію, теорію когнітивної поетики, 

релігійну концептологію та ще ряд важливих когнітивних напрацювань. Оскільки 

когнітивна наука на сьогоднішній день дуже стрімко розвивається, є сенс у 

поглибленому вивченні її методів та їх застосуванні як у постмодерних текстах, так і 

зразках давніх періодів.  

Зважаючи на основні положення праць С. Аскольдова, Н. Болотнової, 

Д. Лихачова, Е. Режабек, А. Філатової, нам вдалося сформулювати дефініцію 

«християнський концепт» у києворуській книжності, унікальність якого полягає в 

поєднанні культурних, лінгвокультурних, культурно-специфічних ознак концепту із 

домінуванням недискретності, релігійного спрямування, текстового вираження та 

універсальності змісту. 

Очевидно, що дискусійним може виявитися питання про правомірність 

дослідження християнських концептів з погляду літературознавства, бо це, мовляв, 

сфера компетенції історії філософії, культурології та релігієзнавства. Підкреслимо, 

що мова йде про комплексну фахову реконструкцію духовних концептів. Між 

мовними значеннями, культурними смислами та концептами як одиницями 

ментального рівня й елементами світорозуміння формуються неоднозначні 

взаємозв’язки. Тому враховуючи складну структуру християнських концептів у 

літературі Київської Русі, які неможливо класифікувати ні як наукові, ні як художні, 

вдаємося до з’ясування їх складових (символічної, образної, асоціативної, чуттєвої, 

понятійної, етноспецифічної, ціннісно-оцінної) через сукупність традиційних і 

новаторських методів, серед яких провідне місце все ж займає концептуальний 

аналіз.  
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РОЗДІЛ 2 

КОРЕЛЯТИВНІСТЬ КОНЦЕПТІВ ВІРА І ЗНАННЯ У 

ПРОПОВІДНИЦЬКОМУ ДИСКУРСІ ЛІТЕРАТУРИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

 

2.1. Специфіка впливу візантійських ідей на оригінальну києворуську 

книжність 

У сфері соціо-гуманітарного знання найбільший вплив на формування 

світогляду як особистісного, так і наукового, мають філософія та релігія. Розвиток 

теорії пізнання (епістемології) в сучасних умовах все частіше опирається на 

здобутки когнітивістики. Вивчаючи процеси накопичення та передачі знань, 

функціонування ментальних просторів, концептуальні структури мислення, 

когнітивістика конкурує з науковим досягнення гносеології та епістеміології. Один 

із наріжних каменів зазначених наук – корелятивна пара ВІРА і ЗНАННЯ як базові 

елементи світоглядного універсуму [199, с. 179].  

Термін «епістемологія» увійшов до наукового вжитку після появи розвідки 

шотландського вченого Дж. Фер’є «Основи метафізики: теорія знання і буття» 

(1854) Загалом «еpisteme» перекладається з грецької як «знання», «достовірне 

знання». Так, О. Панич, порівнюючи походження давньогрецького epistimi, що 

споріднене із кореневим дієсловом istimi (ставити), помітив зв’язок зі словом pistis 

(віра, вірність, переконання). Омофонічність слів очевидна, але питання 

спорідненості поки що доводиться лише на рівні «поетичної етимології» [171, 

с. 148]. 

Вважається, що віра та знання – це фундаментальні епістемічні стани, а 

твердження про те, що віра є основою релігійного знання не потребує доказів. На 

думку В. Волошина, недоцільно розглядати конструкції у розмаїтті сурядного 

зв’язку: «знання й віра», «знання чи віра», «віра або знання», а вивчати у додатковій 

єдності «віра-і-знання» [52, с. 225–226]. Звичайно, віра апелює до процессу 

вивчення, осмислення, проте у ґрунтовному висвітленні концепту ЗНАНЬ ВІРА 
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сприйматиметься другорядним елементом, так само як і у випадку контраверсійної 

зміни концептів.  

Епістеміологічну природу віри по відношенню до знань вбачає і дослідник 

психології віри А. Введенський. Для нього поєднання чи опозиція концептів – це, 

щонайперше, гносеологічне питання. Вчений підкреслює родову ознаку віри та 

знання, а також стверджує, що віра, за одним із словникових визначень, є 

впевненістю, яка виступає характерною ознакою знання. «Де немає впевненості, – 

коментує А. Введенський, – там з’являється переконання, здогадка, вірування, 

повір’я, але відсутня віра. Однак, і знання, відносно якого б не було впевненості, що 

його предмет існує і що він пізнається саме так, саме з тими властивостями, з якими 

існує –  також не було б доречно назвати знанням» [47, с. 14].  

У філософії релігії Ю. Зуєв акцентує увагу на тому, що «знання належить 

розсудку і вірі» [94, c. 11]. Специфіка віри криється у сприйнятті її як синтетичного 

акту пізнання, завдяки вірі пізнається істина, те, що безпосередньо дане; розсудок – 

акт аналітичний, через нього істина споглядається, але не в усій її єдності, не «як 

ціле, але частина єдиного цілого» [94, c. 11]. Цікавим спостереженням вченого є 

метафоричнее окреслення віри як «внутрішнього зору, споглядання істини» [94, с. 

47]. Така метафора – не випадковий елемент художньої інтеграції в науковий 

контекст, а доказ вивищення метафори до концептуального рівня, так званої 

концептуальної метафори. Бінарна схема ВІРА – ДУХОВНИЙ ЗІР проходить 

наскрізною лінією у проповідницькому дискурсі літератури Київської Русі [205, 

с. 57]. Необхідним доповненням, на нашу думку, постає аналітичне порівння 

зазначених концептів у вигляді таблиці (Див. Додаток В, Табл. 2). 

Проблема формування базових християнських концептів, у тому числі ВІРА і 

ЗНАННЯ, у літературі Київської Русі з’явилась із моменту надходження 

перекладної літератури з Візантії та Болгарії. Домінантні концепти ВІРА і ЗНАННЯ 

були теологічними орієнтирами для творців оригінальної літератури. Функція, яка 

лягала на плечі книжників, щонайперше апелювала до розтлумачення та інтеграції 
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нового типу світогляду до язичницьких звичаїв києворусичів. Тому проповідь як 

жанр перебирала на себе визначну місію – карбування непохитних християнських 

істин, адаптованих до філософсько-політичних переконань князівської та церковної 

еліти, а постаті авторів – руських проповідників, в суті своїй, піддавалися окремому 

дослідженню в межах історичної значущості тем та ідей, втілених у художніх 

текстах.  

 Християнські мислителі заклали основи християнського вчення. Система 

цінностей із домінантою ідеалізації плоті переорієнтовується на християнський 

імператив аскетизму. Позиція С. Аверинцева, дослідника поетики 

ранньовізантійської літератури, зводиться до двох аспектів проблем: історія та 

людина й людина та слово. Відтак мнемонічна, художня та антропоцентрична 

складові визначили вектор дослідження актуальних проблем для 

ранньовізантійської літератури, які мали місце у формуванні києворуського 

оригінального письменства. Перше, на що звертає увагу С. Аверинцев, – це ідея 

мовчання, яка остаточно підкреслила перехід від античності до християнства. 

Спираючись на роботи гностика Валентина, мислителя Плотіна та неоплатоніка 

Прокла, автор виділяє богословське кредо – «Мовчання – символ Бога живого», що 

надалі переростає у концепцію християнського аскетичного вчення про ісихазм 

завдяки Григорію Назіанзину [3, с. 55]. Подібні теми обговорювались науковцями у 

відношенні до літературної поетики Києво-Печерського патерика. Феномен 

руського монашества мав риси подібності з ісихазмом. Достатньо лише згадати 

Антонія, який виконав духовну місію започаткування руського монашества, 

провівши майже все своє життя у печері. Мета святого не передбачала активну 

розробку монастирського укладу життя, однак постійне перебування у молитовній 

розмові з Богом подумки відводило особливе місце для визнання Антонія духовним 

провідником і зачинателем нового соціального інституту на Русі – монашества.  

Другий аспект присвячений особливому стану душі християнина – «сльози 

жалісності». У цьому випадку важливо зосередитись на контрастивній позиції 

класичної епохи еллінізму та раннього християнства. Якщо в античній міфології 



73 

 

риса жалісності могла сприйматись як приваблива слабкість у переліку ідеальних 

чеснот елліна, то християнство апелювало «до сфери духу, шляху внутрішнього 

самоочищення серця» [3, с. 66.]. Загалом, «сльози жалісності» найтісніше 

проявляють себе у репрезентації концепту СВЯТІСТЬ. Більшість житій містить опис 

про те, який стан переповнював монахів під час поглядання чуда або допомоги 

святого. Так, злодії, з якими провів бесіду Феодосій Печерський, вмитий сльозами, 

відтоді повністю змінили свій моральний вибір у житті: «Къ сему же блаженому 

нѣколи приведоша разбойникы съвязаны, ихъ же бѣша яли въ единомь селѣ 

манастырьскѣ, хотяща красти. Блаженый же, видѣвъ я съвязаны и въ такой скърби 

суща, съжалиси зѣло и, просльзивъся, повелѣ раздрѣшити я и дати же тѣмъ ѣсти и 

пити. И тако пакы тѣхъ учаше мъного, еже никогоже прѣобидѣти и никомуже зъла 

сътворити» [85, с. 380]. Розширює ідею про сльози жалісності, а точніше – покаяння 

Володимир Мономах. Його морально-дидактична візія у «Поучєньи…» ґрунтується 

на концепції трьох малих діл, одне з яких сльози покання як необхідна складова 

очищення душі від злих помислів та діянь: «Яко отець, чадо своє любя, бья, и пакы 

привлачить є к собѣ, тако же и господь нашь показал ны єсть на врагы побѣду, 3-ми 

дѣлы добрыми избыти єго и побѣдити єго: покаяньємъ, слезами и милостынею» 

[184, с. 395].  

Виходячи з християнських позицій, кожна людина містить у собі подобу 

Божу, тому осквернення такого образу потребує осмислення і сльозного покаяння. 

Отже, третій базовий аспект – ідея «надлюдини», людського єства в ідеальному 

втіленні божественної суті. Пізніше «сльозний мотив», тобто оплакування гріхів 

стане предметом творчості, скажімо, блаженного Серапіона Володимирського в 

«Слове о маловерье», який акцентує увагу на тому, що грішники накликають сльози 

сум’яття, а не покаяння: «Почто плачь и клятву на ся влечеши? или бессмертенъ 

еси? не чаеши ли суда божия, ни возданья комуждо по дѣлом его?... Но, моляся, 

вамъ глаголю: приимемъ покаянье от сердца, да богь оставит гнѣвъ свой и 

обратимъся от всѣхъ дѣл злыхъ, да господь богъ обратиться к намъ.» [214, с. 454]. А 
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у візантійському варіанті здобудеться на високу популярність в релігійній ліриці 

Григорія Назіанзина та романній прозі Геліодорових «Ефіопік».  

Під кінець ІІ ст. християнської ери формується апологетика, в межах якої 

висловлюються все більш визначені погляди на особливий характер Біблії. 

Апологетами вважались люди, які навернулись у християнство після довгих і 

палких пошуків абсолютної істини в різноманітних філософських школах і 

релігійних системах язичницького світу, відповідно поєднуючи еллінську освіту із 

світлом Євангелія. Їх вчення про піднесеність, гармонію і величність Святого 

Письма розкривається шляхом протиставлення Біблії суперечливим теоріям 

язичницьких філософів і релігійних мислителів. В історії Церкви досить відоме ім’я 

– Оріген, що став засновником Александійської школи екзегетики. Серед його 

послідовників Григорій Чудотворець, Памфіл, Діонісій Олександрійський, Григорій 

Нисський, Євсевій Кесарійський, Василій Великий, Григорій Назіанзин. Теорія 

богодухновенності Святого Письма має основоположне значення у всій 

богословській системі Орігена. Якщо Святе Письмо є справою Самого Бога в 

буквальному сенсі, то, очевидно, в основі походження його по божественному 

натхненню, лежить певний план домобудівництва, спасіння людей. Оріген вважає 

Біблію ключем до всіх таємниць, які постають перед допитливим розумом у 

релігійному середовищі чи навіть безпосередньо науковому, якщо воно має зв’язок 

із вірою [135]. Сам людський розум слугує у своїй пізнавальній діяльності 

одкровенням Божественної Істини. Крім того, християнський мислитель обстоює 

думку про необхідність вміння екзегетів-проповідників розтлумачувати завдання 

Божественного Одкровення, оскільки навіть янголи і невидимі небесні сили 

потребують навчання через апостолів та євангелістів.  

Незалежно від слабкості людського розуму, намір Божий полягав у тому, 

щоб через Святе Письмо подати всю систему духовної діяльності й обов’язків 

людям, у їх справжньому стані недосконалого пізнання. Пізнання богоодкровенної 

істини визначало суть досконалості. Тому душі можуть досягнути досконалості  

лише сповна і розумно пізнавши Бога. Цікаво, що концепт ЗНАННЯ у Орігена 
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співвідноситься із працею вчених, екзегетів, які долучаються до Божественної 

істини із першоджерел, натомість концепт ВІРА актуалізується у характеристиці 

«простих» людей, що з вірою приймають слова Св. Письма. Однак, богослов 

підкреслює, що серед таких людей інколи зустрічається вища чистота і моральність 

життя, ніж у вчених [135, с. 426]. Ідея раціонального сприйняття божественного 

Писання постане наріжним каменем у творчості Клима Смолятича: «Нѣсть ли лѣпо 

пытати потонку божестьвныхъ писаний?... Расмотряти ны есть лѣпо, возлюблении, и 

разумѣти.» [182, с. 284].  

Грецька патристика – своєрідний синтез пізньоантичної та візантійської 

культур, який з’явився як результат діалогу двох традицій: християнської та 

еллінської. У контексті дослідження жанрового та тематичного розмаїття спадщини 

найвизначніших представників золотої доби – Василя Великого, Григорія Богослова 

та Іоанна Златоуста важливо звернути увагу на епідейктичні промови. Загалом, 

епідейктичне красномовство сягає V ст. до н.е. (твори Горгія та Ісократа). Як 

наголошує О. Левко, «на зламі епох епідейктичне красномовство стало одним із 

жанрів, де відбувся творчий лінгвокультурний діалог християнства і античності. 

Запозичивши античні методи та прийоми уславлення героя як ідеального втілення 

досконалої людини, як архетивного образу морально-етичної поведінки, 

застосовуючи арсенал комунікативних стратегій та мовних тактик, властивих для 

античного епідейктичного дискурсу, християнські проповідники репрезентували 

нові антропологічні ідеї, нові уявлення про сенс людського буття згідно з біблійним 

світосприйняттям, створили новий ідеал для наслідування» [133, с. 8]. 

Один із ключових концептів у епідейктичних промовах Григорія Богослова, 

Василя Великого та Іоанна Златоуста – СВІТЛО. Підвалини базового рівня концепту 

криються у новозавітніх уявленнях про Божество як світло, світло як розум. Так, 

В. Лоський зауважує, що Святе Письмо сповнене висловлювань, які стосуються 

світла, Божественного осяяння, Бога, якому дається найменування світла. Для 

містичного богословя це не метафори, не риторичні фігури, але слова, які 

виражають реальний аспект Божества» [140, с. 281]. Так, наприклад Василь Великий 
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у промові «In Gordium martyrem» номінує подвиг святих світлом, що спрямовує 

життєвий шлях у вірний бік: «Історія досконалих мужів несе вірним світло на шляху 

життя» [133, с. 118]. Доповнює думку патриста позиція Іоанна Златоуста про те, що 

святі мученики обов’язково будуть удостоєні «сяйва після воскресіння» [133, с. 

120]. Згодом мотив світла як духовного зору розкриється у творчості Кирила 

Турівського. 

Другий концепт входить до приядерної зони концепту СВІТЛО, пов’язаний із 

уявленнями про ОСЯЯННЯ. Отці Церкви неодноразово піднімають у своїх творах 

тему Божественного Світла та наближення людини до Нього через очищення та 

осяяння. Частотність актуалізації концепту ОСЯЯННЯ в грецькій патристиці 

підштовхує нас до твердження, що когнітивна природа цього ментального 

утворення набула мало не провідного значення у концептуальній картині світу 

переходового періоду, зокрема концепція Григорія Богослова ґрунтується на тому, 

що людина здатна досягти споглядання Бога та обожнення через очищення розуму й 

осяяння Божественним світлом [251; 252]. Прикмено, що концепт ОСЯЯННЯ не 

лише засвоїться в літературі епохи українського Середньовіччя, а й набуде рис 

літературного канону для києворуських книжників. Адже представники руського 

середньовічного письменства візьмуть за традицію всіляко нівелювати категорію 

авторства, натомість приписуючи цінність сказаного Всевишньому, а себе 

позиціонуючи лише як посередника, який через творчий акт Божественної 

ілюмінації (епіфанії, «осяяння») зміг долучитися до передачі важливої інформації 

вірянам.  

Третій концепт, що виділяється серед творчих пошуків грецьких патристів у 

християнському дискурсі, це ОБОЖНЕННЯ – можливість долучення людського 

єства до Божественного життя на підставі постулату про людську природу Ісуса 

Христа. Найбільш послідовно ідея про богоподібність людини представлена у 

Григорія Богослова. У своїх працях він «говорить про людину з великою повагою та 

любовю, вірить у високе призначення людини, тому тема обожнення розвивається 

ним дуже часто» [133, с. 53]. Концепт ОБОЖНЕННЯ, на нашу думку, найповніше 
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буде представлений у агіографічній літературі Київської Русі через концепцію 

духовної особистості. Так, поняття «надлюдини», уподібнення її до Бога 

(преподобність) та, як наслідок, святість і будуть виразниками ідеї духовного росту, 

намаганням людини тотально ущільнити тварність, але здобутися на янгольську 

сутність.   

Повертаючись до виділених концептів у ранньовізантійській літературі 

С. Аверинцевим, підкреслимо їх спільність із виокремленими концептами 

О. Левком. Отже, концепти ОБОЖНЕННЯ, СВІТЛО, СВЯТІСТЬ можемо вважати 

такими, дослідження яких почалось ще за часів раннього християнства в 

апологетиці Візантії, а їх етнонаціональна складова проявилась у текстах окремих 

авторів на теренах Київської Русі. Так, дослідники філософської думки в Україні 

вважають, що ісихазм і неоплатонізм були тими найголовнішими компонентами 

філософської культури Русі, що в ХІV–ХVІ ст. остаточно сприяли відходу від 

міфологічного погляду русичів на природу та людину [100, с. 152–153]. А 

неоплатонізм кардинально змінив уявлення про ієрархічність світобудови, вчення 

про Бога та ступені досконалості – «аеропагітики».  

 

2.2. Лінгвокогнітивні механізми осмислення художнього простору в 

києворуських проповідях 

 

Перші дослідження лінгвокогнітивних механізмів у літературі пов’язані з 

іменами іноземних вчених: Дж. Фоконьє про мапування і принципи 

концептуальної інтеграції, М. Фрімена про когнітивну теорію та когнітивну 

перспективу, Р. Гібса про процеси і продукти мислення через тропи, М. Джонсона 

про стиль мислення та імагінацію, Дж. Лакоффа про концептуальну метафору, 

М. Тернера про походження літературного типу мислення та Р. Цура про теорію 

когнітивної поетики. Школа когнітивної поетики в Україні почала формуватися із 

налагодженням міжнародних контактів університетів України з університетами 

США і Німеччини. Так, у 90-х р. ХХ ст. науковець Л. Бєлєхова разом зі студентами 
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здобула досвід у США в межах навчальної програми «Відродження». Згодом 

розвій міжнародних конференцій, присвячених концептуальному дослідженню 

літератутри набув значного розмаху. Сьогодні послідовниками Л. Бєлєхової 

вважаються О. Воробйова, Л. Димитренко, Ю. Казмінков, О. Маріна, С. Співак, 

К. Савицький, О. Філіпчик, Н. Ярова.  

Зауважимо, що саме О. Воробйова виділяє три напрями досліджень 

когнітивної поетики у вітчизняному просторі: 1) «інтегрована методика 

концептуального аналізу цілого тексту (прозового чи поетичного), де поєднуються 

різні техніки інтерпретації»; 2) «розкриття механізмів формування та 

функціонування окремих художніх прийомів (сюжетне напруження, амбігутивність 

(неоднозначність), множинність смислу)»; 3) «інтеграція когнітивних студій з 

емпіричними дослідженнями  літературних текстів (аспект міжкультурного 

зіставлення)» [54, с. 37–38]. 

Теоретичні пошуки окремих аспектів, що можуть становити базовий 

дефінітивний апарат у галузі когнітивної поетики як іноземних, так і вітчизняних 

вчених, можна представити у вигляді схеми-рисунку (Див. Додаток Г, Рис. 1):  

Показником того, що новаторські методи дослідження актуальні та цікавлять 

науковий простір, є критична думка щодо їх впровадження. Тому, окреслюючи 

здобутки і перспективи когнітивної поетики, О. Воробйова фіксує проблему нової 

галузі знання – «ригористичність аналізу й інтерпретації, відірваність від культурно-

історичного, літературного і біографічного контексту твору» [54, с. 20]. Подолання 

обумовленої проблеми вчена вбачає у висловленому Й. Йохансоном принципі 

бриколажу – «змішуванні різних технік аналізу, кожного разу зібраних залежно від 

потреби і переломлених крізь призму домінантного методу інтерпретації тексту» 

[250]. Очевидно, що поєднання концептуального та традиційних методів 

дослідження в літературі, таких як стилістичний, семіотичний, герменевтичний, 

історико-біографічний, компаративний допомагає у віднаходження аргументів на 

користь когнітивних досліджень художнього тексту, а також творить стійку наукову 

основу щодо множинності похідних інтерпретацій.  
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Кожний літературний твір втілює індивідуально-авторську інтенцію 

відповідно до світоглядних позицій і в такий спосіб зумовлює представлення 

особистого варіанту концептуалізації світу. Поряд із універсальними поняттями 

фігурують авторські образи, судження, котрі часто не співпадають із об’єктивною 

реальністю. З одного боку, художній текст фігурує, як дзеркало відображення 

загальних принципів, універсальних законів світобудови, а з іншого – 

конструюється цілий спектр унікальних ідей, які створюють надзвичайне плетиво 

герменевтичних загадок. Те, наскільки точно співпадають універсалії світобудови та 

індивідуально-авторські оцінки в художній картині дійсності, може дивувати, 

оскільки кожна доба у жанровій палітрі доводить факт: від абсолютної схожості до 

разючого парадоксального варіанту або повної невідповідності. Отже, концепти 

розкривають істинну сутність ідеї, а візії автора допомагають з’язувати обсяг 

концептосфери, на яку здатен поширювати внутрішній смисл концепт. Тоді, 

формуючи національний варіант концептуального осмислення дійсності, автор 

долучається різною мірою до варіантного прочитання інваріантних смислів 

концептів.  

Ураховуючи проблематику окреслення сутності поняття «концепт» та його 

еволюційні характеристики, вважаємо за необхідне визначити його смисл через 

християнський дискурс у зв’язку з обраними текстами ХІ – ХІІІ ст.: 

проповідницька, агіографічна, паломницька та літописна література, а також 

«Слово о плъку Игоревѣ». Інтеграція християнства на Русі відбувалась поступово. 

Нова релігія впливала на світогляд русичів та асимілювалась в уже усталені 

етноментальні стереотипи, що і відображалось у книжності. Попри високий 

етично-моральний ідеал християнство все-таки викликало спротив: з одного боку, 

це автентичність язичницької традиції, а з іншого – релігійні доктрини, які теж 

прагнули утвердити на теренах Київської Русі. Тому у скрипторів, очільників 

новонаверненої пастви і одночасно речників суспільно-політичної ідеології князя 

з’являлось одразу кілька завдань – 1) перекладати та адаптувати візантійську 

літературу до потреб і вимог руського культурного осередку; 2) духовно наставляти 
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вірян і переконувати їх в істинності обраного шляху для спасіння; 3) мудро 

синтезувати ідеї державного значення із постулатами священного авторитету – 

Біблії. Як наслідок, починало витворюватись оригінальне письменство, що виразно 

урізноманітнювало руську культурну традицію [199, с. 183]. За словами 

Д. Чижевського, «творам київської літератури ХІ ст. властива певна стилістична 

«монументальність» [241, с. 74]. Автори прагнули мінімізувати використання 

художніх прикрас, максимально спростити синтаксис, а натомість зосередити увагу 

навколо однієї теми. Таким чином, зміст виступав домінуючим над формою, 

зокрема у жанрі проповіді. А сам художній текст нагадував структуру музичного, де 

монотема обростала множинністю варіацій. 

Базовими акцентами розвитку монотеми у творчості Іларіона Київського, 

Луки Жидяти, Феодосія Печерського та блаженного Серапіона Володимирського 

були концепти ВІРА та ЗНАННЯ. На відміну від конкретного втілення ідеї в 

образі, концепт апелював до смислу, сутності запред’явленої теми. Так, 

утвердження християнства як єдиноправильного світоча в руській землі повинно 

було пройти спочатку крізь серце, а через посередництво зміцнілої віри, осягнутись 

розумом. Інколи відбувався і зворотній шлях, як у П’єра Абеляра. Книжник 

повинен був наводити значну кількість аргументів, щоб людина, знаючи про 

сакральне, могла відчути «божественне осяяння» в особистому профанному вияві 

життя. Спосіб підбору аргументів у відповідності до провідних концептів ВІРА і 

ЗНАННЯ і був ключем до оригінальності вияву авторської позиції в художньому 

тексті. Самі ж книжники як представники священства жили вірою, вірою писали і 

вірою сподівались на гуманізацію суспільної поведінки через настановче слово 

[199, с.183].  

 Лука Жидята (або Жирята, а в деяких джерелах – Вежета чи Желдата) був 

другим єпископом Новгорода (1036–1059 ), належав до кола книжників Ярослава 

Мудрого, тому прославляється як святий у Соборі святителів новгородських. 

О. Сліпушко, як і український богослов-історик І. Малишевський, пов’язують 

походження імені Жидята із течією «зжидовілих», що займалися біблійними 
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перекладами із староєврейської мови. Але на думку І. Шляпкіна та більшості 

російських науковців, єпископа Луку визнають русичем за походженням, зокрема 

новгородцем. Так, академік А. Соболевський вважає, що Жидята було мирським 

ім’ям майбутнього святого, скорочено від Жидислав, типового імені для 

Новгорода того часу [142, с. 717–719]. Відомо, що Лука походив зі знатного роду 

та вирізнявся видатними здібностями і вченістю. Можливо, свою освіту він 

отримав у школі від попередника – єпископа Іоакима Корсунянина. Всі літописи 

підтверджують, що Лука був єпископом 23 роки, а початок обрання та посвяти в 

єпископи (1036 р.) збігається із переданням княжого престолу в Новгороді 

малолітньому сину Ярослава Мудрого – Володимиру. Припускаємо, що єпископ 

був духівником наставником підлітка. Через 19 років правління на церковній ниві 

(1055 р.) Луку було знято із посади через наклеп холопа Дудика та відправлено у 

заточення на 3 роки. Коли відкрилась правда, Луку звільнили, але він помер по 

дорозі до Новгорода у 1059 р.  

Від давньоруського книжника до нас дійшло тільки «Поучєниє к братьи», 

яке позбавлене типових рис візантійсько-учительної прози Х–ХІ ст. Безперечно, 

текст належить до художнього стилю, виконаний у жанрі простої проповіді, у якій 

«головне місце займають не релігійні, а етико-соціальні максими» [186, с. 38]. 

Аналіз семантичного простору включає концептуальний аналіз шляхом 

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

автора, структурних компонентів концептосфери художнього простору: ядра, 

приядерної зони, найближчої периферії та подальшої периферії концептів. 

Ключові слова у «Поучєниє к братьи» Луки Жидяти – молитва, любов, прощення, 

мир, покірливість, пошана, заповідь. Базовий концепт «вѣра», визначений самим 

автором на початку твору як головна заповідь християнина. Помітно, що десять 

Божих Заповідей із Старого Заповіту автор суттєво доповнює низкою морально-

етичних норм, які є свідченням інтеграції нового євангельського вчення до 

колишнього язичницького світогляду русичів [199, с.185-186].  
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Позиція суб’єкта: він (функція духовного учителя). Текст відзначається 

чіткою та зрозумілою суб’єкт-об’єктною позицією: настанови духовного 

очільника до братії (у вертикалі церковної ієрархії – архієпископ до ченців). Як 

зауважує В. Мільков, проповідь більше схожа не на повчання, а на практичне 

навчання, знайомство з тим, що собою являє християнська віра [154, с. 74]. Тип 

мислення автора – аналоговий. Ядро концептосфери в узагальненому вигляді має 

наступну когнітивно-вербалізовану структуру: суб’єкт віри – предикат – причина 

віри – зовнішній прояв віри – висновки (Див. Додаток Д, Табл. 3).  

Приядерна зона концептів мотивована авторським вибором лексичних 

репрезентантів базового концепту ВІРА, що реалізується у принципі любові.  

Концепт ЛЮБОВ має подвійну семантику: Лука навчає проявляти любов до 

кожної людини, але найбільше – до братії, тим самим натякаючи на особливість 

чернечого феномену, важливість його збереження. Крім того, концепт ЛЮБОВ 

розширює свої межі у проповіді до двох супроповідних концептів: ЩИРІСТЬ і 

ДОБРОТА.  

Найближча периферія підсилює концепти ВІРА і ЛЮБОВ шляхом 

когнітивної процедури інтертекстуалізації. Йдеться про пояснення Лукою 

Жидятою десяти Божих заповідей. Тобто, найближче коло концептів – це 

концепти ПОВАГА (як один до одного, так і до старших та ієреїв) і ПРОЩЕННЯ, 

однак, поступово автор ампліфікує концепти в смисловій парадигмі негації, 

наприклад концепт ПОРЯДНІСТЬ трансформується в тексті дослівним 

запозиченням із оригіналу («нє оукради») або концепт ЧЕСНІСТЬ лексичним 

варіантом («не солжи»). Такий вибір автора, до речі, є закономірним, адже 

художній канон творення жанру проповіді вимагав як відповідної художньої 

форми, так і застосування функцій, типових для конструювання аргументації в 

усному виступі богослова, зокрема необхідними вважалися експресивна, 

імагінативна та волюнтативна функція, а також функція впливу. Беззаперечним 

текстовим авторитетом для поглядів доби Середньовіччя звичайно було Святе 

Письмо. Тому книжники в Київській Русі різною мірою долучались до мистецтва 
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екзегетики – своєрідного тлумачення цитацій із Біблії, приурочуючи кожну із них, 

нехай навіть імпліцитно, до тогочасних подій. За переконанням О. Паращук, 

ораторська і повчальна проповіді у Київській Русі тяжіли до 

східнохристиянського синтезу принципів риторики і гомілетики, а художнім 

вираженням цього були стилітичні прийоми градації та плеоназму, що, власне, ми 

спостерігаємо, і у Луки Жидяти, і у решти визначних києворуських проповідників 

[172, c. 306]. 

Подальша периферія концептів дібрана відповідно до особистісного 

бачення Лукою Жидятою поведінкової моделі християнина, проте всі настанови, 

за спостереженням В. Мількова, мають своїм підгрунтям книги зі Святого 

Письма. Серед концептів, які доповнили зміст Десяти заповідей, знаходимо 

концепти СТРАХ БОЖИЙ, ХВАЛА, ПАМ’ЯТЬ, більшість наступних знову 

перебувають у формі заперечної вербалізації: концепт ПРАЦЕЛЮБСТВО у 

заклику не лінуватися або концепт УРІВНОВАЖЕНІСТЬ у пораді не гніватися та 

не бути запальним. Особливої уваги потребує концепт ЗНАННЯ, який двояко 

сприймається у тексті повчальної проповіді Луки [199, с. 185-186]. З одного боку, 

автор закликає молитися до Бога усім розумом, тобто обдумувати те, чого просиш 

або чому славословиш (розум як складова людської психіки прямо пов’язана із 

знанням), а з іншого, проповідник радить ні про що не думати, перебуваючи у 

церкві: «Вѣ церкви предстоите со страхѡмь Божиемь; не молви рѣчи, ноѡ не 

мысли, но моли Бога всею мыслью, да ѡтдасть ти Богъ грѣхи»» [186, с. 8]. Така, 

здавалось би, суперечлива позиція автора, має, на нашу думку, досить просте 

пояснення. Раніше вже згадувалось про специфіку релігійного світогляду, 

центральнее місце в якому посідало осмислення серцем (тобто сприйняття на 

віру). Дилема між осягненням розумом та серцем усувалась шляхом формування 

категорії «розумна віра». Це сприяло тому, що новонавернений християнин, для 

якого нова релігія містила складні та незнайомі постулати, покірливо і спочатку 

«бездумно» слідував релігійній обрядовості, а вже потім його свідомість (розум) 
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трансформувались настільки, що людина могла всім єством перейматися змістом 

церковної служби і вести молитовну розмову із Богом.  

Художній часопростір і способи його текстового втілення у проповіді 

мають певні особливості. Середньовічні принципи художнього представлення 

часопростору у проповідницьких зразках Київської Русі були подібними, як до 

східнохристиянської (грецької) літератруної традиції, так і до 

західноєвпропейського зразка. Реальний час тісно переплітався із сакральним, 

однак міра осмислення сакрального у кожного проповідника своя. «Поучєниє к 

братьи» Луки Жидяти – це повчальна проповідь і один із перших зразків 

оригінальної літератури у Києворуській державі. Очевидно, що текст виконував 

функцію практичного путівника у основах християнської віри для новохрещених 

та молодої братії. Відтак реальні раціональні настанови щоденного життя мали 

першорядне місце, і автор свідомо уникав тлумачення складних богословських 

категорій. Якщо прослідкувати історичну хронологію подій, то появу 

малолітнього Володимира у Новгороді супроподжувала низка подій. Спочатку 

помер старший Ярославич – Ілля, а потім ситуація ускладнилась загибеллю 

ставленника Костянтина. Князь Ярослав суворо з ним розправився, про що 

згадано навіть у літописі під 1019 (1020) р. Костянтин силоміць змусив Ярослава 

піти на Київ у 1018 р., а зміцнивши свою позицію, Ярослав вирішив прибрати 

надто впливову особу. Новгородці знали про жорстокість Ярослава, тому вороже 

поставились до появи його сина. Будучи духовним наставником Володимира, 

Лука Жидята міг вдатися до дипломатичного кроку, створюючи благодатний 

ґрунт для політичної програми малолітнього Ярославича. Тактовність етичних 

настанов у «Поучєии к братьи» толерантно врівноважувала суспільно-політичні 

відносини між Києвом та Новгородом. Емотивний постір тексту не визначається 

конкретною емоцією. Отже, ми схильні думати про синтез моральних та 

інтелектуальних почуттів. 

Як підтвердження для інтелектуального сприйняття інтерпретації заповіді 

віри Лука Жидята використовує один із методів ще античного вчення – еристики, 
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де апелювання до авторитету вважалось чи не найсильнішим аргументом у 

диспуті [199, с. 185]. Автор не тільки підкреслює визначні постаті апостолів і 

святих отців, цитати із Святого Письма, а й говорить про особистий шлях 

аскези – духовне самовдосконалення. Представляючи жанр повчальної (простої) 

проповіді, він не апелює до складних символічних образів, а натомість 

вибудовує лаконічну настанову для щоденного життя і братії, і мирян. 

Визначальними для книжника є не тільки концепти ВІРА та ЗНАННЯ, а й 

концептуальні втілення християнських чеснот: ЛЮБОВ, ПОВАГА, ЧЕСНІСТЬ, 

котрі вводяться в текст проповіді шляхом непрямого старозавітного Декатилогу 

та євангельських афоризмів. Крім того, повчаючи братію, як поводити себе в 

церкві, руський скриптор вдається до інтерпретації концепту РОЗУМ в 

духовному середовищі. Завдання розуму – через здатність епіфанії в процесі 

молитви поєднуватись із божественною суттю, а найвищим доказом такої 

необхідності поведінки є прощення гріхів. 

Богословський напрям проповіді Луки Жидяти мав значний вплив на 

розвиток давньоруської проповідницької традиції, добре адаптований для 

новонавернених християн із все ще язичницьким світоглядом. Зауважимо, що 

зміст учительної прози все ж не сповна відповідав потребам князівської еліти, 

тому тексти Іларіона Київського були так виразно орієнтовані на софійність 

споглядання сущого та високе абстрактно-теологічне моралізування. Хоча 

О. Сарапін у тексті Луки Жидяти вбачає цінність саме в практичній спрямованості 

у розумінні чеснот і заповідей. На його думку, «праксеологія, а не доктринологія 

виявлялась ефективною в справі навернення до християнської віри слов’янської 

людності, дієвим засобом душпастирського опікування» [198, c. 381].  

Святитель Іларіон, митрополит Київський, увійшов у історію як перший із 

намісників, поставлених на митрополію Собором руських єпископів у 1051 р. 

Очолював кафедру митрополії в епоху правління Ярослава Мудрого. Будучи 

священиком княжого села Берестова, святий Іларіон виконував функцію 

духовного наставника князя. В «Літописі Руському» відзначається, що 
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митрополит був «муж книжный», але вирізнявся глибокими духовними дарами і 

майстерністю богословського-проповідницької ретрансляції християнських істин. 

Похований у Київських Печерах. Вшановується на рівні з іншими ієрархами 

Руської Церкви як преподобний. «Слово о Законѣ и Благодатѣ», що належить 

перу Іларіона, представляє богословське осмислення місця Руської Церкви в 

історії духовного прагнення людства до спасіння безсмертної душі.  

Твір характеризується високою художністю, належить до жанру 

ораторсько-проповідницької прози, але структура тексту являє собою 

багатогранне зіткнення різнорідних церковних жанрів: від церковної медитативної 

поезії до молитов та епітафій. Це дозволяє визначити тип мислення автора як 

параболічно-наративний. Ключові слова, що супроводжують проповідь –  закон і 

благодать, хрещення, божество і людськість, славний город Київ. Базовий концепт 

– «истина», що посилюється концептами БЛАГОДАТЬ і ВІРА. Біблійні образи 

Агарі та Сари у порівнянні із життям Ісуса Христа формують концепцію 

конрастивного розуміння істини із старозавітного та новозавітного поглядів. Суто 

теологічною темою для обдумування виступає з’ясування міри божественного і 

тілесного в постаті Ісуса Христа. Ідея уславлення християнської віри пов’язана із 

переконання автора про її опору для єдиновладдя на Русі. Як зазначають 

О. Замалєєв та В. Зоц, істина – універсальна, всеохоплююча і, як наслідок, 

ототожнюється із благодаттю, яка знімає односторонність закону, і немов сонце, 

однаково світить усім людям, всім «языкам» [90, с. 46–47]. 

Позиція суб’єкта: він (функція духовного учителя). Суб’єктна основа 

виявляє складну структуру: поліадресатність (а) проповідник, який постулює 

основи благочестивого знання про спасіння душі кожного із пастви; б) князівська 

еліта (оскільки історики літератури вважають, що проповідь високо патетична, 

написана складною мовою із глибоким філософсько-релігійним змістом, що могла 

бути сприйнята лише освіченими мужами); в) подальше тлумачення ідей спасіння 

простому люду; г) звертання до покійного князя Володимира у формі панегірика з 

метою підкреслення ролі державного вибору щодо істинності релігії та 
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утвердження моноцентризму; д) молитовна розмова із Богом, що актуалізує 

концепт КАЯТТЯ, нагадуючи церковне таїнство сповіді; е) заклик до церковних і 

державних діячів із проханням молитися за душу проповідника.  

Ядро концептосфери акумулює цілий спектр когнітивних операцій, серед 

яких розгортання, модифікація, інтертекстуалізація та перспективізація. У 

лінгвокогнітивному висвітленні шляхом процедур узагальнення, зіткнення, 

розширення та перетинання базовий концепт ІСТИНА має таку формулу: суб’єкт 

істини – предикат – причина утвердження істини – зовнішній прояв істини – 

висновки (судження про ототожнення істини у вигляді обраної віри та благодаті) – 

атрибутивна характеристика істини. Атрибутивні параметри концепту: «не 

привидѣніемь пришедъ на землю, но истиньно», «истина же и благодать слуга 

будущему вѣку, жизни нетлѣньнѣи» [217, с.78–79]. (Див. Додаток Д, Табл. 4). 

Приядерну зону формують вербалізовані когніції, які розкривають 

формулу прояву базового концепту: квалітативна характеристика концептів 

БЛАГОДАТЬ, ЗАКОН і ВІРА. Найближча периферія складається з духовних 

аспектів діяльності князя Володимира як першого світоча християнства на Русі, 

який привніс істину та благодать у державотворення. Завдяки лінгвокогнітивній 

процедурі розширення Іларіон Київський дуже детально розкриває ціннісно-

оцінну складову концептів БЛАГОДАТЬ, ІСТИНА і ВІРА через характеристику 

моральних чеснот покійного князя Володимира. Тому периферію найближчих 

концептів складають МУЖНІСТЬ, ХОРОБРІСТЬ, БЛАГОРОДСТВО, ПРАВДА, 

БЛАГОВІРНІСТЬ, СЛАВА, ЧЕСТЬ, РОЗУМНІСТЬ, ДОБРОТА. Поряд із 

концептами помічаємо типову для проповідницької літератури концептуальну 

метафору ВІРА – ОЧІ, тобто ВІРА – це ДУХОВНИЙ ЗІР.  

Подальша периферія пов’язана із біблійними інтертекстуальними 

ремінісценціями, які підтримують ідею спасіння києворуського народу через 

християнську істину. Насамперед, йдеться про образи Агарі та Сари із 

концептуальним змістом опозиційної бінарної схеми: СТАРЕ/НОВЕ, образ Ісуса 

Христа із розкриттям бінарної комплементарної пари концептів: 
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ЛЮДСЬКІСТЬ/БОЖЕСТВЕННІСТЬ, цитати із старозавітніх книг Ісаї, Суддів, 

Псалмів, Ієремії та новозавітніх («Євангеліє від Матвія») демонструють 

концептуальний комплекс аргументації на користь благодатної віри. Не можна 

залишити поза увагою концепт ЗНАННЯ, який проявляється побіжно через заклик 

до пізнання божественної суті, а отже – мотивація прийняти та осмислити (серцем 

і розумом) стає основними постулатими християнства. 

Художній часопростір і способи його текстового втілення мають певні 

особливості. Завдання проповідника – максимально точно розтлумачити образно-

символічний зміст Святого Письма шляхом підбору зрозумілих аргументів. Тому 

категорія часу, усвідомлення якої і виникає із становленням релігійного 

світогляду, завжди біполярна: історичний час переплітається із сакральним. Твір, 

написаний приблизно в проміжку між 1037 та 1050 рр, виголошений перед 

князівською елітою в Десятинній церкві або Софіївському соборі напередодні 

Великодня. Іларіон Київський розуміє, що перед ним нелегке завдання, пов’язане 

із дескрипцією історико-філософського континууму у світлі біблійної історії 

людства. Тому проповідь складна, як за структурою, так і в осмисленні категорії 

часу. Важливу роль для автора грає концепт ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ, що є 

домінантним для літописання. Це помітно у необхідності використання епітафії 

князю Володимиру, завдяки мудрому рішенню якого християнство прийшло у 

Київську Русь: «Сіи славныи от славныихъ рожься, благороден от благородныих, 

каганъ нашь Влодимеръ...И тако ему въ дни свои живущю и землю свою пасущу 

правдою, мужьствомь же и съмысломъ, приде на нь посѣщеніе вышняаго, призрѣ 

на нь всемилостивое око благааго бога, и въсіа разумъ въ сердци его, яко разумѣти 

суету идольскыи льсти [и] възыскати единого бога сътворьшааго всю тварь 

видимую и невидимую.» [217, с. 92]. Цінність історичного минулого помічаємо і в 

детальному наданні інформації про славний родовід князя Володимира. 

Досягнення духовної культури Іларіон прагне підтримати палкою молитвою до 

Бога та виголошенням символу віри. У такий спосіб автор поєднує минуле із 

світлим майбутнім, про яке, власне, і просить Вищі Сили. Сакральний час 
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детермінує теперішнє, стан суспільної свідомості, коли знання про перевагу 

християнської релігії вже широко розповсюджені на теренах Києворуської 

держави. Ідея вічного життя закладається шляхом переконливої аргументації із 

посиланнями на біблійні книги, де акт хрещення та покаяння – єдиноможливі 

способи врятувати душу. Емотивний простір тексту дає підстави говорити, що 

емоція проповідника обумовлюється метою написаня твору і залежить від 

змістового наповнення, що доноситься слухачам у вигляді риторичних питань, 

риторичних закликів, у символічних образах та ремінісценціях. Емотивна 

наснаженість тексту прямо пов’язана із пасхальною радістю. Н. Нікольський, 

визначаючи місце «Слова о Законѣ и Благодатѣ» у еволюції давньоруської 

творчості, також підкреслював, що у творі Іларіона «немає натяків на песимізм і 

крайність аскетизму, немає сліду вчення про чернечу ангелоподібність як умову 

спасіння» [194, с. 83].  

Очевидно, що Іларіон співвідносить поширення християнської віри із 

благодаттю, більше того називає її «світлом розуму», що підтверджує 

численними цитаціями із Святого Письма. Не можна оминути того, що 

київський митрополит охоплює увагою і виголошує похвалу не лише авторитету 

Святого Письма, апостолам і святим отцям, а й князям – Володимиру, який 

прийняв істинну віру, і Ярославу Мудрому, який її поширив і зміцнив. Крім 

того, похвали удостоюється навіть руський народ, що відкинувши старозавітні 

істини із «ветхого Адама» перетворився у «воїна Христового». Повертаючись 

до спостережень А. Большакової, звернімо увагу на те, що ідейне навантаження 

урочистої проповіді «Слово о Законѣ и Благодатѣ» було настільки сильним, що 

потім знову відлунювало ремінісценціями в історії української літератури, 

зокрема, в драматургії поч. ХХ ст. (Іван Кочерга «Ярослав Мудрий»). Один із 

розділів драми з однойменною назвою активно підіймає з глибин ХІ ст. ідею 

«мудрого і розсудливого управління». Водночас виникають підстави говорити і 

про концептуальне співвідношення ВІРА і РОЗУМ в ідеального правителя 

Київської Русі. Автор свідомо присвоює кожному структурному розділові 
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своєрідні алюзії та ремінісценції, а у випадку із назвою проповіді – намагається 

залучити читача не лише до віднайдення ідейно-смислового контексту драми, а й 

адаптувати написаний для сучасників текст до рівня архетипного значення, 

закцентувати увагу не лише на спробі конгеніального прочитання, а й 

обов’язкового зіставлення своєї позиції з позицією визначної постаті для того 

часу – Іларіона. 

Слід відзначити, що попри загальний розвиток жанру проповіді в 

києворуському книжному просторі, вона все-таки формувалась у двох варіантах: 

урочиста і проста. Якщо Іларіон Київський і належав до творців 

«монументального стилю», проте культивування концептів ВІРА і ЗНАННЯ 

відбувалось у широкому символіко-алегоричному втіленні. Так, звернення до 

образу Ісуса Христа як боголюдини, порушувало ідею співвідношення 

теоцентричного та антропоцентричного, що в гармонійному поєднанні сприяли 

приходу ідеальній особистості. Однак, реалізація образу князя Володимира 

здійснюється у відмінній ціннісній кореляції: ВІРА домінує над РОЗУМОМ, а як 

результат – прямий аргумент для законної канонізації. З іншого боку, слушно 

зауважує сучасний медієвіст О. Сліпушко, наголошуючи на витворенні образу 

князя Володимира як такого, що запровадив християнство не в результаті 

грецьких впливів, а за власним глибоким внутрішнім переконанням, натхненний 

Богом [212, 129–129]. У цьому випадку можемо відзначити превалювання 

розуму і розсудливості за сприяння божественного просвітлення. 

Феодосій Печерський належав до книжного осередку Києво-Печерської 

Лаври. Перш ніж стати ігуменом монастиря та фундатором руського монашества, 

пройшов складний шлях духовного росту: від неприйняття світоглядної позиції 

рідними до дару прозорливості. «Житие Феодосия Печерьскаго…», написане 

Нестором, містить відомості, що Феодосій походив із м. Васильків, що на 

Київщині. Згодом батьки переїхали до Курська. В 23 роки Феодосій залишає 

Курськ і рушає до Києва з остаточним рішенням стати ченцем. Після досвіду 

печерного проживання із преподобним Антонієм був пострижений у ченці 
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преподобним Никоном. Слізне примирення з матір’ю через чотири роки 

завершилось прийняттям нею постригу у монастирі св. Миколая у Києві. 

Ігуменом Києво-Печерського чоловічого монастиря стає також із благословення 

преп. Антонія, оскільки перший ігумен Варлаам на той час був запрошений 

князем Ізяславом очолити заснований ним монастир св. Димитрія (згодом 

Михайлівський Золотоверхий монастир). 

Феодосій Печерський – автор послання «Вьпрошенье Изяслава князя…», 

«Слова о вѣре крестьянской і о латиньской», а також низки повчальних 

проповідей до братії. Твори спрямовані на роз’яснення складних питань 

релігійного порядку в простій та доступній формі для князя і братії печерного 

монастиря. Структура вербальних конструкцій чітка, це увиразнено 

використанням нескладного синтаксису та відсутністю стилістичних прикрас – 

монументальна. Центральним ідейним вміщенням щодо конфесійних питань 

вважається текст «Слово о вѣре крестьянской і о латыньскоі». Вважаємо, що тип 

мислення автора – аналогово-наративний.  

Аналіз концептуального простору твору висвітлює наступні ключові 

слова– віра, «чуже»/ «наше», «правильно»/ «неправильно». Базовий концепт – 

«вѣра». У «Слове о вѣре крестьянской і о латыньскоі» Феодосій Печерський 

особливо ретельно підходить до питання віри і вибудовує свою проповідь у 

такому порядку: 1) характеристика власної особистості з погляду виховання у вірі; 

2) пересторога, чому не слід слухатися віри латинської; 3) викриття недоліків 

варязької віри. Як справжній пастор своїх овець, книжник повторює батьківське 

напучення натовпу вірян «стерегтися кривовірних», адже найвища мета 

християнської віри – врятувати душу, а це можливо лише за умови дотримання 

«правильної віри». Отже, проповідник радить визначитись, що є правильною 

вірою, а де підстерігає небезпека. Нагородою ж за правильне дотримання порядків 

є життя вічне, святість та прощення гріхів. 

Позиція суб’єкта: він – духовний учитель, чия місія роз’яснювати складні 

теологічні питання в доступній формі та підтримувати братію у скорботні часи. 
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Ядро концептосфери містить дві когнітивні операції: розгортання та 

перспективізацію. У лінгвокогнітивному аспекті виражені процедури 

узагальнення, зіткнення та розширення, тому базовий концепт ВІРА має таку 

формулу: суб’єкт істини – предикат – причина дотримання віри – зовнішній прояв 

віри – висновки – атрибутивна характеристика віри. Атрибутивні параметри 

концепту: «и воспитан в добрѣ і наказанья правовѣрным отцем и матерью, 

наказываюче мя добру закону …» [169, с. 616] (Див. Додаток Е, Табл. 5). 

Приядерна зона висвітлена через опозицію субстантивованих концептів: 

СВОЄ/ЧУЖЕ, які тлумачаться автором через аксіологічну дихотомію: 

ПРАВИЛЬНО/НЕПРАВИЛЬНО. Найближча периферія реалізується через 

концептуальний вектор ПРАВИЛЬНО. Загалом, у творах Феодосія Фечерського 

викриваються складні питання східного типу християнства: особливість молитви, 

специфіка дотримання посту, погляди на шлюб церковнослужителів, різнорідне 

проведення Таїнств, зокрема Євхаристії та Хрещення, тонкощі поховального 

обряду, догматичне питання розуміння Божої Трійці. Тому концепт, який 

оптимально виражає зону найближчої периферії, можна означити як 

ПРАВЕДНІСТЬ, тобто дотримання канонічної споконвічної церковної традиції.  

Подальша периферія з домінантним концептом КРИВОВІР’Я формується 

на підставі аксіологічного вираження концептуального вектора НЕПРАВИЛЬНО. 

Розкриття концепту КРИВОВІР’Я здійснене завдяки лінгвокогнітивній процедурі 

зіткнення та перетинання. Як наслідок, актуалізується антонімічна концептна пара 

ПРАВЕДНІСТЬ – ГРІХ. Художній часопростір і способи його текстового 

втілення: художній час і простір мають реальне вираження, тобто історичний час 

майже не пересікається із сакральним. Однак, традиційна формула завершення із 

вкладеною ідеєю про спасіння доводить все ж двояку позицію часо-просторового 

художнього втілення. Дотримання «правильної віри» у розумінні Феодосія 

Печерського неодмінно забезпечить людині життя вічне, а також у земному житті 

вбереже від спокус та гріхів. Емотивний простір тексту виражений нечітко. 
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Основна емоція ховається за функцією духовного наставника подавати духовну 

інформацію безпристрасно, зберігаючи спокій та розсудливість. 

 Феодосій Печерський  зосереджує свою увагу на питаннях віри у тексті 

«Слово о вѣре крестьянской і о латыньскоі», який був адресований як відповідь 

на питання князя Ізяслава. Руський книжник, на відміну від Луки Жидяти, 

звертається до авторитету емпіричних знань своїх батьків, а також спадкової 

традиції дотримання «правильного закону». У підсумку, знання князя 

поглиблюються не лише з питань християнської віри, а й доповнюються 

діалектичною парадигмою аргументів на тему «кривовѣрия». Визначення 

домінуючих характеристик концепту ВІРА у Феодосія Печерського здійснюється 

за допомогою методу доведення від супротивного: знати, у що вірити правильно, 

коли однозначно впевнений і обізнаний з неправотою кривовірців. 

Зважаючи на особливості формування оригінальної літератури у Київській 

Русі та враховуючи місце автора в культурному процесі, можемо зробити висновки 

про нерівноцінні аксіологічні характеристики корелятивної пари концептів 

ВІРА/ЗНАННЯ. Безумовно, до рівня архетипу вивищується концепт ВІРА, він 

дійсно знаходиться в центрі історичної ситуації, а саме прийняття християнства. 

Він адаптується до світогляду русичів і сильно впливає не лише на життєдіяльність 

простого народу, а й часом рішення князівського оточення. Проте концепт 

ЗНАННЯ аж ніяк не нівелюється. За потреби розуміння паствою основних 

постулатів віри і створюється ряд художніх текстів у жанрі проповіді, а також 

поширюється перекладна література.  

Ім’я Володимира Мономаха пов’язане з династією Рюриковичів і книжним 

осередком Видубицького монастиря. Відомо, що князь за життя батька (князя 

Всеволода) правив у Смоленську й Чернігові, а після його смерті (1067 р.) став 

княжити у Ростові. Кінець ХІ ст. ознаменувався правлінням у Переяславі, що 

потерпав від постійних набігів половців. Після вдалих перемог над половцями в 

1103 та 1111 рр. боярська еліта Києва запросила його княжити до себе. Специфіка 

політичних поглядів згодом була висвітлена у доповненні до «Руської правди» під 
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назвою «Статут Володимира Мономаха». Знакова дипломатична подія, що 

назавжди утвердила за Володимиром Мономахом статус миротворця, був 

Любецький з’їзд в 1097 році, коли приймалась реформа законного спадкоємства 

замість складних васально-сеньйоріальних виборів. Він – автор видатного 

давньоруського твору «Поучение…», яке вміщено в Лаврентіївському літописі. 

Твір характеризується сильним проявом морально-дидактичної складової, 

меморалізацією особистого досвіду, що має духовне та суспільно важливе 

значення, чисельними засобами застосування мнемотехніки, а саме: 

конструювання концептів ЗАБУВАННЯ/ПРИГАДУВАННЯ через ретроспективні 

включення в оповідь, інтертекстуальне висвітлення значущих аспектів та подій 

художніми засобами алюзії, ремінісценції та цитат. А це дозволяє означити тип 

мислення автора як аналогово-наративний. Аналіз семантичного простору дає 

підстави виокремити ключові слова: істина, премудрість, «страх Божий», віра, 

покаяння, добрі діла, повага, милостиня, справедливість, сльози, праця. 

Базовий концепт – СТРАХ БОЖИЙ, що має виразно теологічну основу та 

есхатологічну перспективу, проте Володимир Мономах формує морально-етичний 

кодекс для своїх нащадків таким чином, що концепти найвищого абстрактного 

порядку не визнаються автором «дієвими» без запровадження в життя (Див. 

Додаток Е, Табл. 6). Яскрава антропоцентрична спрямованість твору 

«Поучение…» вивищується над книжними алегорично-символічними образами, 

які наштовхують на глибинне переосмислення сущого, відношення людини до 

Бога, моральної поведінки в соціумі. Існує навіть думка, що твір Володимира 

Мономаха взагалі антицерковний. Адже особисте бачення автором богословських 

теологічних принципів очевидно контрастує з ідеями, втіленими у текстах 

проповідників та статутах монастирів. Ключове теологічне питання, що 

запред’явлене майже у кожній проповіді – як знайти шлях спасіння та 

позбавитися від гріхів. І якщо києворуські книжники-ченці обов’язково 

акцентують увагу на важливості перебування людини на самоті, прийнятті 

духовного сану чи постійного дотримання посту, то Володимир Мономах 
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зазначає, що для спасіння будь-кому достатньо лише виконання «3 малих діл» – 

покаяння, сліз та милостині. Звичайно, що кожна справа потребує зусиль, тому 

про лінь краще забути, але милість Божа перебуває на тому, за переконанням 

автора, хто щиро дотримується цих порад. [184, с. 80] 

Позиція суб’єкта: він (функція мудрого князя, який передає досвід 

нащадкам). Загалом, адресатність поліфункціональна, що зумовлюється 

структурою «Поучения…»: 1) діти та нащадки, для яких розроблено морально-

етичні настанови життя та прописано спогади про військові походи і мисливство 

князя із дидактичним висновком; 2) князь Олег Святославович, до якого 

звертається Володимир Мономах на прохання сина Мстислава, закликаючи до 

примирення; 3) молитовне звернення князя до Вищих Сил із проханням 

пробачити гріхи та благословити його рід.  

Ядро концептосфери складається із тріумвірату життєвих принципів 

Володимира Мономаха – покаяння, сльози та милостиня. Цікаво, що за 

концепцією «3 малих діл» ховається євангельська істина про те, що віра без справ 

мертва [210, с. 106]. Концепт ВІРА у автора латентно представлений як 

необхідний складник таїнства Сповіді. Розмірковуючи про спасіння, князь 

несвідомо витворює як мінімум дві концептуальні метафори. Перша пов’язана із 

образом саней. Маючи фольклорне підґрунтя, образ саней співставляється із 

життям. Тому ЖИТТЯ – це САНИ, які асоціюються із зимою, старінням, 

завершенням життєвого циклу та піком здобуття життєвої мудрості. САНИ – це 

також і РУХ, тому загалом маємо орієнтаційну метафору ЖИТТЯ – це РУХ до 

завершення (до вічності), а життєва мудрість корелює із концептом ЗНАННЯ. 

Друга концептуальна метафора належить до онтологічного типу і побудована на 

життєвих принципах Володимира Мономаха. ЖИТТЯ – це ПОКАЯННЯ, а 

ПОКАЯННЯ – це ВИБАЧЕННЯ перед Вищими Силами за вчинене. Вибачення 

передбачає прощення через сльози, тому СЛЬОЗИ – це ОЧИЩЕННЯ під час 

покаяння. Відтак князь бачить сенс доброчесного християнського життя у схемі 

ЖИТТЯ – це ОЧИЩЕННЯ, якого потрібно дотримуватись постійно. Безумовно, 
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ВІРА – це те, з чим християнин іде на Суд Божий, але спочатку повинно відбутись 

Таїнство Сповіді. Покаяння як очищення душі має підкріплюватись життєвим 

доказом до вдосконалення своєї особистості, тому моральний імператив 

Володимира Мономаха полягає у заклику до милостині, яка підтверджує світлі та 

добрі наміри кожної християнської душі.  

Приядерна зона визначається концептами МИЛОСЕРДЯ та ПОВАГА. 

Спосіб актуалізації значущих  морально-етичних правил у Володимира Мономаха 

здійснюється за допомогою ретроспективної манери оповіді та повернення до 

знакових порад із новою аргументацією. Таким висловом, до якого князь 

звертається неодноразово, є настанова про допомогу скривдженому, захист сироти 

та вдови. Якщо людина перебуває у слабшій позиції, це не означає, що треба 

проявляти гордість, навпаки, князь застерігає від цього своїх нащадків. Знаючи 

ціну словам, як з дипломатичної, так і з духовної точки зору, автор намагається 

переконати нащадків завжди бути добрими та уважними, щоб люди не прокляли. 

Крім того, це сприяло доброзичливому ставленню народу до князівської династії 

Мономаховичів, а державницьку позицію треба було підкріплювати хорошими 

справами.  

Найближча периферія концептів пов’язана з порадами та пережитим 

досвідом князя Володимира. Серед найважливіших – НАБОЖНІСТЬ, 

ПРАЦЬОВИТІСТЬ, ЛЮБОВ, НАВЧАННЯ. Володимир Мономах укладає 

морально-етичний заповіт так, що кожна порада містить цінні аргументи. 

Наприклад, НАБОЖНІСТЬ, яка проявляється у поважному звертанні до Бога, в 

нічних поклонах та молитвах, в покаянні потрібна, щоб зберегти душу і тіло в 

належному стані, не дати їм загинути. НАВЧАННЯ – це вагомий аспект у 

зростанні особистості, а постійне удосконалення розкриває ширші можливості до 

реалізації власних здібностей. Володимир Мономах переконує не забувати того, 

що нащадки добре вміють, а також навчатись тому, чого не знають. Згадуючи про 

свого батька, який знав п’ять мов, Володимир натякає на розширення світогляду 
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та формування дипломатичного характеру. За умови володіння іноземною мовою, 

князь міг не залучати сторонніх до укладання міжнародних договорів.  

Подальша периферія закономірно вмотивована двома концептами – 

ПАМ’ЯТЬ і СМЕРТЬ. Християнський спосіб світосприйняття та все-таки 

поважний вік Володимира Мономаха змушує його приділити увагу осмисленню 

найбільшої людської трагедії – смертності. Однак, за своєю суттю, автор 

однозначно оптиміст, адже керується не страхом перед смертю, а 

підбадьорюванням нащадків. В цьому проявляється беззаперечна ДОВІРА Богу. 

Переповівши про свої звитяги у мисливстві, князь наголошує, що вижив у війні, 

не втонув у воді, впавши з коня, відновився завдяки Божому Промислу. Тому 

смерті не слід боятися, бо час завершення життя в Божих руках, а від нас залежить 

тільки якість християнського життя.  

Художній часопростір і способи його текстового втілення. Специфіка 

репрезентації часового простору в «Поучєньи…» має комбінований характер: 

сакральний час тісно переплітається із реальним. Втілення реального тяжіє до 

тривекторної дескрипції важливих, на думку князя Володимира, подій. Початок 

оповіді представлений у теперішньому часі, формулювання мети у вираженні 

настанов нащадкам із заповіту спрямований на майбутнє застосування порад, а 

підбір аргументів ґрунтується на особисто пережитому досвіді взаємостосунків 

між князем і Богом, що відсилає до минулого. Сакральний час представлений 

використанням цитацій зі Святого Письма, особливо із Псалтиря та Євангелій. 

Можемо припустити, що домінування цитат із псалмів обране Володимиром 

Мономахом не випадково. Псалми були написані царем Давидом, із коліна якого 

потім народиться Ісус Христос. Цар Давид, окрім провадження мудрої політики, 

мав особливий літературний талант, власне, як і києворуський князь. 

Ототожнення себе із князем Давидом надавало ваги особі Володимира Мономаха, 

особливо авторитетності як ідеального князя-християнина. Тому концепція «трьох 

малих діл» сприймалась не як забаганка чи вигадка князя, а як провіденційна теза, 

підкріплена праксеологічними висновками. Емотивний простір визначається 
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загальною тональністю твору, але більше проявлений на початку – сум. Мета 

князя – передати досвід нащадкам відтіняється скорботним розумінням 

швидкоплинності життя, тому старість – не радісна подія, а лише в духовному 

вираженні – шанс долучитися до вічної радості в Царстві Небеснім.  

 Твір Володимира Мономаха однозначно презентував постать видатного 

законодавця, представника гуманності та моральності, котрий завдяки своєму 

державному розумі експлікував свої широкі знання та здібності у літературній 

діяльності на благо всієї Русі. Цікаві факти підмічає В. Мільков, виділяючи 

домінанти філософсько-світоглядного плану. Для вченого Володимир Мономах – 

фаталіст, який безстрашно поводить себе в хвилину небезпеки. Варто лише 

пригадати момент в листі до Олега, коли князь вину за вбивство сина Ізяслава 

знімає із суперника, пояснюючи таку поведінку абсолютною довірою Божій волі. 

З іншого боку, «мислитель наслідує традицію каппадокійців, гармонізуючи 

духовне і матеріальне начало буття» [155, c. 327]. Звичайно, передати 

державницький та особистий досвід нащадкам в контексті християнського 

віровчення було типовим для європейських правителів, проте Володимир 

Мономах намагався максимально органічно поєднати базові христиняські 

постулати із фактами історичної ваги.  

Ім’я Серапіона вперше згадується в літописанні під 1274 р. і пов’язане із 

подією ставлення проповідника на Володимирську кафедру та обійманням посади 

єпископа, до цього Серапіон був архімандритом у Києво-Печерській Лаврі. Там же 

дізнаємось і про високу книжність Серапіона, на чому факти закінчуються. Перу 

автора приписуються п’ять «Слів», які утворюють своєрідний ідейно-тематичний 

метатекст із лейтмотивом страждання Руської землі та духовним станом особистості 

християнина після монго-татарської навали [201, с. 133].  

«Слово о маловерье…» належить до художнього стилю, виконаний в жанрі 

ораторсько-проповідницької прози, але за емоційною наснаженістю та способом 

добору стилістичних прийомів наближається до драматичного монологу. Під час 

аналізу семантичного простору, зокрема концептуального, нам вдалося виокремити 
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такі ключові слова, як поганий звичай, Божі кари, гнів Божий, гріхи, покаяння. 

Базовий концепт – «маловерье», винесений у назву проповіді. Образ маловірних 

людей, які намагаються уникнути кар Божих, шукаючи знамення у природі та інших 

прикметах, конструюється через систему гріхів, до яких вони вдаються [201, с. 134].  

Упорядники «Антології середньовічної думки» С. Неретіна та Л. Бурлак 

визначають концепт ВІРА (Fides, Credens, Credo, Creed, Faith) як акт визнання 

чогось істинним, що переважає силу емпіричних та логічних доказів, акт визнання 

непізнаного, творчий акт, підсвідоме вираження зв’язку творіння із Творцем [11, 

с. 553]. Отже, система аргументації Серапіона є прикладом доведення від 

супротивного – втрата віри, розрив зв’язку людини із Творцем через велику 

кількість гріхів, що веде до наслідків лихоліття Києворуської держави.  

Позиція суб’єкта: він (функція спостерігача та духовного учителя). Текст 

характеризується складною суб’єктною організацією: 1) тріадність (з одного боку – 

спостерігач, з іншої – «чада», які отримують покарання за свої гріхи та іновірці, які 

дотримуються своїх законів; 2) симультанність (грішна паства, до якої звертається 

грішний, бо себе визнає таким, духовний учитель). Так, ми спостерігаємо процес 

втрати віри через презентацію у тексті численних бід і людських способів їх 

подолання. А також осуд автора тих вчинків, до яких вдаються, здавалось би, 

віруючі люди [201, с. 134].  

Ядром концептосфери є узагальнена  когнітивно-пропозиціональна структура: 

суб’єкт маловір’я – предикат – причина маловір’я – зовнішній прояв маловір’я – 

висновки (судження про маловір’я) – атрибутивна характеристика маловір’я. 

Атрибутивні параметри концепту: «полни есми зла», «всегда неправды есмы 

исполнени и зависти» [214, с.454]. (Див. Додаток Ж, Табл. 7).  

Приядерну зону формують вербалізовані когніції – основні регулярні та 

найбільш типові лексичні репрезентанти когнітивно-пропозиціональної структури 

концепта: квантитативна характеристика гріхів – розбій, грабунки, п’янство, 

перелюби, скупість, лихварство, обіди, крадіжки, неправдиві свідчення, гнів, злість, 

злопам’ятність, брехні, наклепи. Найближча периферія формується завдяки 
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інтертекстуальним вкрапленням – біблійні ремінісценції прояву Божих кар за погані 

вчинки людей та непослух: «В первыхъ родѣхъ потопа на гиганты, огнемъ 

пожьжени, а содомляне огнем же сожени, а при фараонѣ десять казней на Егупетъ, 

при ханании каменее огненое с небесѣ пусти, при судьяхъ рати наведе, при 

Давидѣ моръ на люди, при Титѣ плѣнъ на Ерусалимъ, потомъ трясенье земли и 

паденьемъ града» [214, с. 454]. Подальша периферія – суб’єктивно-модальні смисли. 

Знання про них отримуємо із семантики образних засобів, які зустрічаються у 

тексті: «Оканне, кого снЂдаеши? не таковъ же ли человѣкъ, яко же и ты? не звѣрь 

есть, ни иновѣрець» [214, с. 454].  

Художній часопростір і способи його текстового втілення. За словами 

А. Гуревича, релігійна концепція середньовічного простору виражалась в поділі 

світу на світ християн і світ невірних, нехрестів [64, с. 68]. Такий погляд 

підтверджується проповіддю Серапіона, де автор чітко розмежовує «вірних» і 

«поган», але оцінка його досить паракдоксальна, бо характеристика невірних 

подається як позитивна. Мовляв, жоден поганин свого брата не продасть, не 

звинуватить, коли хто потрапить у біду, то допоможе. А християни на Русі через 

маловір’я вдаються до лихих вчинків, хоч і хрещені в ім’я Боже. Картина простору 

подається типізованою, стійкою, малорухомою, що відповідає канону зображення 

дійсності в жанрі проповіді. Індивідуальні персонажі відсутні, що могло б додати 

динаміки та подієвості, натомість у творі постає узагальнений образ грішної пастви 

[201, с. 135–136]. 

Час реальний сплітається із часом сакральним. Реальні події ХІІІ ст., що 

пов’язані із розрухою Київської Русі після навали Батия, співмірні із теперішнім для 

проповідника. Теперішні незгоди автор пов’язує із гріховною сутністю людини, яка 

втратила віру і вдається до прикмет та волхвів, щоб зменшити нещастя. Минуле 

порівнюється із теперішнім інтертекстуально, через біблійний час, а саме 

старозавітні згадки про покарання, які посилав Бог, аби грішники прийшли до 

покаяння. Приклади із Біблії, які добирає Серапіон та сучасні йому події 

екстраполюються у майбутнє через заклик до покаяння, щоб не настали ще гірші 
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біди. Окрім того, книжник вдається до типового середньовічного методу вписати 

мирський час у сакральну ієрархічну вертикаль через категорію вічності, тобто 

досягнення Царство Божого, помилування шляхом відречення від поганих звичаїв. 

Емотивний простір тексту. Авторська емоція пов’язана із загальнотекстовою 

авторською оцінкою і проявляється через систему риторичних звертань, питань та 

закликів, антитези у характеристиці вірних та поган, ампліфікаційних рядах. 

Емотивні смисли представленного тексту визначають тональність осуду та 

поякаянного заклику.   

Прийоми актуалізації смислу. Своєрідність вибору лексичних одиниць та 

використання лексичних категорій: 

– використання топонів (Драч-місто, Перемишль) та згадка про голод маркують 

екстралінгвістичний параметр – час написання тексту (ХІІІ ст.); 

– використовується велика кількість засобів, націлених на відображення категорії 

негації. Це лексеми із негативною семантикою та заперечними частками, 

префіксами, прислівниками: «не премѣните от злобы обычая своего, вся злая 

творите в ненависть богу, любве не имате, неповинныя человѣки, неразумнии, не 

видѣхомъ зла, никако же премѣнимъся от злыхъ обычай, не погубите людии, 

безумье злое, не про удавленого, не престанете от злыхъ дѣлъ, жито не родиться, 

почто не молитеся та ін.» [214, с. 454]. 

Використання в тексті образних засобів та стилістичних прийомів: 

– градація для підсилення експресії «Правду есте оставили, любве не имате, зависть 

и лесть жирует въ васъ, и вознесеся умъ вашь» [214, с. 452]; 

– риторичні питання: «Гдѣ се есть въ Писаньи, еже человѣкомъ владѣти обильемъ 

или скудостью?»; «…и бываете строители божией твари, а о безумьи своемъ почто 

не скорбите?», «Оканне, кого снѣдаеши?», «или бессмертенъ еси?» [214, с. 454]; 

– риторичні оклики: «О, безумье злое! О, маловѣрье!, О, неразумнии! » [214, с.452–

454]; 

– ремінісценції: «О, маловѣрнии, слышасте казни от бога: в первыхъ родѣхъ потопа 

на гиганты, огнемъ пожьжени, а содомляне огнем же сожени, а при фараонѣ десять 
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казней на Егупетъ, при ханании каменее огненое с небесѣ пусти, при судьяхъ рати 

наведе, при Давидѣ моръ на люди, при Титѣ плѣнъ на Ерусалимъ, потомъ трясенье 

земли и паденьемъ града » [214, с. 452]; 

– антитеза: «Потопъ бысть при Нои не про удавленаго, ни про утопленика, но за 

людския неправды, и иныя казни бещисленыя », «Погании бо, закона божия не 

вѣдуще, не убивают единовѣрних своихъ, ни ограбляють, ни обадят, ни поклеплют, 

ни украдут, не запряться чужаго; всякъ поганый брата своего не продасть; но, кого в 

нихъ постигнет бѣда, то искупять его и на промыслъ дадуть ему; а найденая в торгу 

проявляют; а мы творимъся, вѣрнии, во имя божие крещени есмы и, заповѣди его 

слышаще, всегда неправды есмы исполнени и зависти…» [214, с. 454]; 

– ампліфікація: «Лучши, братья, престанемъ от зла; лишимъся всѣхъ дѣлъ злых: 

разбоя, грабленья, пьяньства, прелюбодѣйства, скупости, лихвы, обиды, татбы, 

лжива послушьства, гнѣва, ярости, злопоминанья, лжи, клеветы, рѣзоиманья»[214, 

с. 454]. 

Концептуальний аналіз тексту «Слово о маловерие» Серапіона 

Володимирського  показав, що проповідь відповідає канону створення ораторського 

жанру. Збережена формула самоприниження автора, частотне звертання до пастви, 

хвала Богові також відповідає традиції написання учительної прози. Всі етапи 

розкриття концептних шарів переконують у інтенції книжника написати текст-

повчання та виголосити його усно, оскільки художні засоби спрямовані на втілення 

експресивної функції. Аксіологічна характеристика подій у художньому вираженні 

співмірна із реальними подіями, мета Серапіона – моральний заклик до відновлення 

духовних цінностей [201, с. 137]. Базовий концепт МАЛОВІР’Я – абстрактний, 

розкривається поступово через приядерну зону та периферію концептів, які 

формують, в першу чергу, пізнавальний ланцюг, а не художній, асоціативний. Це 

пояснюється тяжінням автора до дескриптивного тлумачення реальних подій та 

фактів, уникаючи алегорично-символічного методу інтерпретації картини світу. 

Гармонійне поєднання осудливої манери оповіді та дбайливого батьківського 

заклику до відновлення віри (покаяння) змушує задуматися над проблемою гріха не 
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лише на синхронному відрізку представлених історичних подій, але із загальної 

християнської точки зору на моральний чи аморальний вчинок особистості. 

Когнітивне літературознавство має широкі можливості для вивчення 

художніх текстів. Новітні підходи необхідно долучати до аналізу класичної 

літератури, щоб отримати множину імпліцитних смислів, раніше не розкритих за 

допомогою традиційних теоретичних методів. Концептуальний аналіз показує, 

наскільки багатогранним може поставати текст, якщо розглядати його з позицій 

когнітивних філологічних студій. Аналіз проповіді Серапіона є лише спробою 

окреслити свій підхід до бачення концептуального аналізу, який досі не має 

визначеного порядку застосування [201, c. 138]. Актуальним видається застосувати 

підхід до п’яти «Слів» Серапіона, щоб отримати цілісне бачення розгортання 

базових християнських концептів та сформувати  індивідуально-авторську 

концептуальну картину. 

 

2.3. Аналогове мапування і сутність концептуальної метафори у вивченні 

проповіді Київської Русі 

Оскільки когнітивістика співвідноситься з особливостями мисленнєвих 

операцій та більшою мірою пов’язана із високим вмістом художньої уяви, 

прикметним видається зауважити на складності впровадження методологічної 

літературознавчої основи когнітивних стратегій до давнього періоду. Так, 

Середньовіччя на теренах Київської Русі характеризувалося формуванням 

специфічного ментального простору, котрий був наслідком інтеграції  

християнського світогляду Візантії через посередництво Болгарії. Тому при аналізі 

особливо проповідницької спадщини Київської Русі слід зверати увагу на когнітивні 

способи освоєння дійсності саме в оригінальному художньому вимірі книжників. 

Під загальною назвою когнітивного літературознавства криється величезна 

кількість когнітивних стратегій дослідження художніх текстів, до того ж – це 

відкрита галузь до впровадження інноваційних здобутків когнітивістики, тому 



104 

 

чисельність підходів щодня зростає. Серед найважливіших вчених обраного для 

аналізу напряму можемо назвати М. Тернера – теорія концептульної інтеграції, 

Дж. Лакоффа, М. Джонсона – теорія концептуальної метафори, Г. Сімона – 

літературна критика (когнітивний підхід), Л. Фестінгера – теорія когнітивного 

дисонансу, А. Річардсона – історія і методологія когнітивного літературознавства, 

Е. Спольскі – теорія когнітивної культури, П. Стоквелла – когнітивна поетика, 

Р. Цура – експресивні аспекти поетичної фоніки та літературної метафори, Ж. Стіна 

– метафора в когнітивній лінгвістиці, а також М. Фрімен, Д. Хермана та 

Дж. Калпепера.  

У вітчизняному просторі наукової думки зустрічаємо праці Л. Лузіної – 

когнітивний аспект розподілу інформації в тексті, Ю. Гіппенрейтера та В. Романової 

про психологію пам’яті, Н. Болдирьова – когнітивна семантика, Л. Бутакової – 

принципи когнітивної поетики, І. Тарасової – когнітивні категорії в інтерпретації 

тексту, А. Берлянта – образ простору (карта та іноформація), Г. Гладкевича – 

створення географічних образів, Г. Замятіна – культура і простір: моделювання 

географічних образів, Д. Щукіної – простір у художньому тексті та простір 

художнього тексту. За словами Є. Лозинської, багатоманітність когнітивних і 

близьких до когнітивізму концепцій пов’язані з різними аспектами моделювання 

світу художнього тексту [138, с. 22]. У цьому випадку слушними видаються зауваги 

Т. Бовсунівської, котра зазначає, що когнітивістика, перш за все, дала уявлення про 

структуру концепту. Адже до ядра концепту входять конкретно-образні 

характеристики, що виникають внаслідок чуттєвого сприйняття світу, другим же 

ступенем – похідним від них є абстрактні образи, які на загальнонаціональному 

рівні зазнають певної «стандартизації». У такий спосіб на підставі концептуального 

аналізу окреслюється концептуальна картина тої епохи, яка цікавить дослідника, а 

сам концептуальний аналіз передбачає звернення до типових слів, словосполучень і 

навіть текстів, що відображають єдність авторської інтенції та об’єктивації 

реального стану речей [30, с. 14]. 
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Дослідники когнітивної культурології О. Режабек та А. Філатова 

наголошують на особливостях концепту як одиниці колективного знання/свідомості, 

що апелюють до високих духовних цінностей, така когнітивна одиниця має мовне 

вираження та позначається етнокультурною специфікою [190, с. 165]. При вивченні 

літератури Київської Русі слід зважати на теоцентричний тип світогляду, який 

формує на основі типології дискурсів у межах релігійного впливу винятковий у 

порівнянні з іншими епохами домінантний християнський концепт. Враховуючи 

критерії вчених до типології концептів, можемо ще раз окреслити християнський 

концепт у вигляді схеми: християнський концепт → культурний, лінгвокультурний, 

культурно-специфічний, недискретний, релігійний, текстовий, універсальний, що 

представляє собою міру прояву ознак художнього та культурного концептів залежно 

від етапу розвитку оригінального письментсва у Київській Русі.  

Здійснення філологічного аналізу тексту неможливе без вивчення основних 

теорій, принципів та аспектів аналізу. Звичайно, йдеться про парадигму підходів до 

концептуального освоєння художнього твору. На думку Л. Бабенко, вагомим 

внеском вважаються досягнення психолінгвістики і традиційної стилістики. Цей 

комплекс дисциплін, направлений на дослідження смислового сприйняття 

мовленнєвого повідомлення і тексту, впевнено доводить, що читач сприймає текст 

концептуально, у його смисловій цілісності [18, с. 109]. Пошук прихованих смислів 

про спосіб переробки інформації міститься, за словами О. Вовк, у методі 

когнітивного мапування. Концептуалізація на основі когнітивного мапування 

орієнтується на пізнавальний процес, пов’язаний із одержанням і репрезентацією 

інформації, за умови, що спостерігач активно взаємодіє із навколишнім 

середовищем, а не займає споглядальну позицію [51, с. 231]. Когнітивну поетику 

цікавить художнє мислення, ментальні характеристики продукування «поетичного», 

авторська свідомість, закономірності використання концептів для втілення 

художнього задуму. Відтак лінгвокогнітивний механізм породження концептів у 

образному втіленні шляхом аналогового мапування якнайкраще відтворює мотиви 

авторського замислу творення тексту і стратегію формування базових концептів 
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через визначений корпус стилістичних засобів. Спираючись на працю Дж. Лакоффа 

і М. Джонсона «Метафори, якими ми живемо», дослідниця Л. Бєлєхова зазначає, що 

система концептуальних метафор дуже чітко пояснює когнітивний процес 

аналогового мислення, яке віднаходить у мовному плетиві онтологічно споріднені 

поняття і поєднує їх у зіставні відношення. Спосіб мапування у сучасній когнітивній 

науці є, по-перше, увиразненим прикладом структуризації знань, а по-друге, 

визначальним вектором у загальному процесі осмислення людиною одних об’єктів 

чи явищ крізь призму інших [21, с. 178]. Крім того, аналогове мапування як 

когнітивна операція, що споріднена з різними видами поетичного мислення, має 

справу не лише з метафорами, але й метонімією та оксимороном. Це зумовлюється 

метою  витворення поетичних образів: перенесенням ознак чи властивостей з одного 

явища на інше, заміщенням одного поняття через інше чи парадоксальним 

включенням взаємовиключних понять.  

Залучення методів когнітивного літературознавства до зразків давньої 

літератури не є поширеним у науковому просторі, дослідники більше схиляються до 

виділення окремих концептів та аналізу їх у компаративному аспекті з іншими 

епохами або намагаються прослідкувати еволюцію самого поняття «концепт» і 

залучити послідовно деякі тексти з кожної із часових віх літературного поступу.  

Завдання, які ми маємо на меті вирішити, це залучити когнітивні стратегії до 

аналізу києворуських текстів. Мова йде про аналогове мапування на основі 

проповідницької спадщини, що яскраво презентує образне втілення базових 

концептів середньовічної картини світу. Крім того, вважаємо за потрібне 

застосувати лінгвокогнітивний підхід мапування у всьому розмаїтті його видів, щоб 

з’ясувати специфіку комбінування християнських концептів у авторській свідомості 

визначного проповідника доби – Кирила Турівського на прикладі твору «Слово въ 

новую недѣлю по Пасцѣ…» [215].  

Атрибутивне (ознакове мапування) – це когнітивна операція, за якої 

проектуються ознаки, якості, характеристики, властивості, що містяться в сутності 

одного явища на інше: 
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– «Ныня зима грѣховная покаяніемь престала…» [215, с. 21] уривок, де ми бачимо 

перенесення ознаки зими як холодної пори року, котра сковує і змушує природу 

«вмерти» на деякий час, на специфіку гріха як духовного занепаду людини (адже 

стає холодною, бездушною), оскільки і гріх так само сковує людину і не дозволяє 

жити повноцінно в морально-ціннісних координатах реальності; 

– «Зима убо язычъскаго кумирослуженія…» [215, с. 21] – приклад перенесення 

ознаки холоду на поклоніння «холодному», бездушному ідолові, котре не веде до 

спасіння душі; 

– «Агнеца, глаголю, кроткыя от язык люди, а унца кумирослужителя невЂрных 

стран…» [215, с. 23] – спосіб перенесення ознаки покірливості ягняти на 

новонавернених християн в антитетичному сполучення із ознакою загубленості, 

нерозуміння шляху, що притаманні поведінковим нормам телят, з якими 

порівнюються язичники; 

– «Ныня мнишьскаго образа трудолюбивая бчела…»  [215, с. 23] – атрибутивне 

перенесення здійснюється на основі подібності працелюбності бджоли на образ 

монахів, котрі невтомно працюють на духовному полі. 

Релятивне аналогове мапування – пов’язане із проекцією відношень, 

найчастіше причино-наслідкового зв’язку, на стилістичному рівні виражається за 

допомогою дієслівних метафор, котрі віддзеркалюють подібні емоції, стани чи 

почуття: 

– «Земля же естьства нашего, акы сѣмя слово божіе пріимши…» [215, c. 23] – 

приклад мапування, в якому насіння (зерно) співставляється із словом Божим. На 

перший погляд, явної подібності між словом та зерном немає, але вона легко 

прочитується у способі функціонування слова під час комунікативних актів, що так 

само ведуть до результатів, як і зерно до проростання плодів; 

– «…и птица бо, рече пророк, обрѣте гнѣздо себе, олтаря твоя» [215, c. 24] – у 

сутності джерела гніздо відсутні ознаки подібності із олтарем. Специфіка 

художнього вибору образів полягає в представлення центральної частини храму як 

частини від Царства Небесного. Підставою для релятивного мапування є відчуття 
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безпеки і захищеності, який виникає під час перебування пташенят у гнізді. 

Імпліцитне втілення метафори-символу птаха постає суміжним із душею 

християнина, котра в Царстві Небесному здобудеться на спокій, захищеність і 

рівновагу. 

Ситуативним мапуванням називають продукування авторської творчості, яка 

розкриває проектування художніх ситуацій, станів чи подій, що мають відношення 

до фактів життя чи духовно-моральних роздумів на екзистенційну тематику: 

– «…и рыбари, глубину божія въчеловѣченія испытавъше, полну церковьную 

мрежю ловитвы обрѣтають» [215, с. 23] – метафора рибалки, який витягає повні сіті 

ловитви проектується на євангельські події про життя Ісуса Христа. Буквальний 

смисл (бо Христос справді мав справу з рибалками) накладається на символічний, 

що дає підстави порівняти проповідницьку діяльність із ситуацією риболовлі. Крім 

того, виходячи із  теологічного догмату про Святу Трійцю, Ісус Христос тимчасово 

перебував у людському образі на землі, тому глибину «божого олюднення» можемо 

вважати станом втілення Духу, який аналогічно корелює із апостольським станом 

перебування в епіфанії («божому осяяні») під час виголошення проповіді; 

– «Весна убо красная вѣра есть Христова, яже крещеніемь поражаеть человѣчьское 

покыестьство» [215, с. 21] – в основі уривку виокремлюється базова концептуальна 

метафора ВЕСНА – ЦЕ ВОСКРЕСІННЯ, однак розкриття метафори здійснюється 

через порівняння стану природи (весна) і стану душевної рівноваги віруючої 

людини, концепт ВІРА проступає як основоположний для християнина і виконує 

таку ж функцію «життєдайності та пробудження». 

– «..унца кумирослужителя невѣрных стран, иже Христовомь въчеловѣченіемь и 

апостольскымь ученіемь и чюдесы, скоро по закон емъшеся, к святѣй церкви 

възвратившеся, млеко ученія ссуть…» – реалізація концептуальної метафори 

ЗНАННЯ – ЦЕ ЇЖА, яка містить образну аналогію між словом Божим і молоком, 

процес отримання знання проектується на процес споживання їжі [215, с. 22]. 

Субститутивне мапування – апелює до метонімічного осмислення концепту, 

орієнтується на декодування імплікативних зв’язків між референційними ознаками 
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одного явища та іншого, полягає у заміщенні такої ознаки подібною в аналогічному 

співставленні: 

– «Ныня вся доброгласныя птица церковьных ликов гнѣздяшеся веселяться: и птица 

бо, рече пророк, обрѣте гнѣздо себе, олтаря твоя» [215, с. 23] – бінарна метонімія 

покладена в основу уривка, в якому йдеться про аналогічне співставлення Царства 

Небесного і гнізда з одного боку та птиці й ідеалу святої людини з іншого. Птах як 

метафоричне уособлення лику святих досягає найвищої нагороди – «гнізда» (місця) 

у Царстві Небесному, що зашифроване в образі олтаря як частини від небесної 

церкви; 

– «Ныня мнишьскаго образа трудолюбивая бчела, свою мудрость показающи, вся 

удивляеть» [215, с. 23] – приклад метонімічної реалізації  процесу заміщення 

сукупного образу монашества шляхом порівняння із бджолою, яка уособлює вищу 

мудрість. Так, одиничний образ бджоли розкривається у ході когнітивної операції 

компресії низки концептуальних схем: МОНАШЕСТВО – ЦЕ ДУХОВНА 

МУДРІСТЬ, БДЖОЛА – ЦЕ ЖИТТЄВА МУДРІСТЬ, отже, ДУХОВНІСТЬ – ЦЕ 

МУДРІСТЬ . 

Текстове мапування – когнітивна операція, котра залучає різні види 

мапувань, є суміжною із параболічним художнім мисленням, яке проявляється у 

інтертекстуалізації відомих художніх образів та сюжетів; відшукування аналогічних 

ознак відбувається на рівні міжтекстових і внутрішньо текстових варіацій 

осмислення відомого образу та прецеденту в авторському втіленні: 

– «…лед же Фомина невѣрія показаніемь Христов ребр растаяся» [215, с. 21] – 

лінгвокогнітивна операція текстового мапування представлена ремінісценцією на 

образ апостола Фоми. Згідно із євангельським сюжетом, єдиний, хто не повірив у 

воскресіння Христа та вимагав реальних доказів (побачити рани від розп’яття) був 

Фома. Проповідник вдається до перенесення особливостей поведінки Фоми на 

життя русичів на засадах язичництва, прихід до християнства Кирило Турівський 

інтерпретує як позбавлення віри в неправдиве й увірування в істинне вчення; 
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– «…ныня же присадися Христова вѣра в нашемь невѣрьи, и уже держащеся корене 

Іосѣева» [215, с. 22] – інтертекстуальна когнітивна операція репрезентована 

стилістичною фігурою ремінісценції на образ шістнадцятого іудейського царя Іосію. 

Згідно зі Старим Заповітом, це був очільник, котрий в основу правління запозичив 

методи царя Давида. За час його владарювання знищувалося ідолопоклонство, 

очищувалися від скверни храми та насаджувалися релігійно-моральні норми 

соціального життя народу. Відповідно, текстове мапування свідчить про тяглість 

традиції шанування живого Бога ще із доєвангельських часів. Так, дбайливе 

ставлення Іосії до морально-етичного життя людини уособлюється в образі кореня, 

який пустив пагони – прихильність руських князів до істинної віри –  вже по 

прийняттю християнства. 

Концептуальний простір у реалізації концептуальних схем Кирилом 

Турівським свідчить про прагнення книжника упорядкувати знання теологічного 

характеру про особистість Ісуса Христа та встановити відношення між високими 

духовними цінностями й уможливленням їх застосування у реальному житті. 

Помітно, що автор застосовує різні лінгвокогнітивні процедури, які виявляються 

частинами мисленнєвого способу обробки інформації в узагальненні, компресії і 

навіть інтертекстуалізації. Специфіка аналогового мапування в інтерпретованому 

тексті акумулює, на нашу думку, три принципи осмислення світу, адже в тексті 

представлений антропоморфний характер порівняння людини із природою, 

вкраплення антропоцентричного бачення в акцентуації на феномен олюднення 

божественної природи Христа й антропокосмічний, за якого високі духовні цінності 

(домінантні концепти ВІРА і ЗНАННЯ) стають центром осмислення сущого. 

Подальші дослідження мають на меті визначити джерела інтерференції принципів 

художнього освоєння дійсності давньоруськими книжниками, встановити їх зв’язок 

із теологічним принципом сприйняття та обробки інформації і розширити корпус 

текстів для ґрунтовного концептуального аналізу доби Києворуського 

Середньовіччя. 
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Спосіб моделювання світу цікавить широке коло не лише гуманітарних наук. 

Проте література, в першу чергу, покликана відображати світ у ментальних 

конструктах та формувати епістеміологічні досягнення результатів аналізу. 

Освоєння дійсності прямо апелює до інтерференції такого поняття, як картина світу, 

із суміжними: концептуальна картина світу, метафорична картина світу, наукова 

картина світу та художня картина світу. Відтак посилюється інтерес до 

впровадження когнітивних досліджень у галузі літературознавства, тоді як 

лінгвокультурологи та лінгвоконцептологи досягли значних звершень у подібних 

дослідженнях. Однак, постає питання, якою мірою між собою пов’язані 

концептуальна та метафорична картини світу через індивідуально-авторське 

споглядання історичних реалій у художньому творі. До вивчення методики  теорії 

метафори та метафорології як такої зверталися Дж. Лакофф, М. Джонсон, 

М. Тернер, А. Річардон, Е. Кассірер, Х. Ортега-і-Гассет, Ф. Уілрайт, Д. Девідсон, 

М. Бірдслі, Е. Ортоні, Дж. Міллер, Дж. Сьорль, П. Рікер,Т. Добжинська, 

О. Хорошун, Ю. Бережанська, О. Дрібнюк та ін. 

З’ясування функцій теорії концептуальної метафори та суміжних із нею 

методів значно розширює можливості герменевтичного горизонту очікування та й 

філологічного аналізу загалом. Так, Є. Лозинська відзначає, що конвенційні 

концептуальні метафори виходять за обрії типового когнітивного аналізу 

літературної метафори, але можуть лежати в основі як художніх образів, так й інших 

елементів тексту, наприклад лейтмотивна структура та  композиція [138, с. 49]. По 

суті, метафора вважалась у науковому обігу художнім засобом, метою якого є 

передача змісту характеристик одного поняття через властивості іншого на підставі 

аналогії у вигляді інакомовлення. Але після виходу книги Дж. Лакоффа та 

М. Джонсона «Метафори, якими ми живемо» уявлення про неї розширились у 

неочікуваному ключі, адже автори пропонували поглянути на метафори не просто, 

як на стилістичну прикрасу, а як на ментальний конструкт, особливий спосіб 

експлікації авторських думок, який формує загальну картину національного етносу.  
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Новий погляд на специфіку застосування метафори пропонує М. Блек, що 

виокремлює в ній ключове метафоричне слово – фокус та рамку – певне сплетіння 

буквальних значень, що допомагають декодувати перменентну суть [200, с. 104–

105]. Загалом дослідник пропонує деілька поглядів на вираження метафори у 

художньому освоєнні дійсності: 

– субституціональний – здатність метафоричного висловлювання 

використовуватись замість деякого еквівалентному йому буквального вираження; 

– порівняльний – властивість метафори демонструвати подібність чи аналогію; 

– інтеракціоністський – апелювання до механізму метафори, за якого до головного 

суб’єкта прикріплюється система «асоційованих імплікацій», пов’язаних із 

допоміжним суб’єктом [29, с. 156–168].  

Ю. Кравцова обстоює семантико-когнітивний підхід до вивчення метафорики 

мови і мовлення шляхом дослідження метафоричних найменувань та побудови 

метафоричних моделей. Вчена переконана в тому, що реконструкція метафоричних 

моделей на тому чи іншому мовному матеріалі дає змогу говорити про встановлення 

типової моделі метафоричного мислення та базових метафоричних концептів, 

характерних для конкретної історичної епохи [121, с. 11]. Слід зазначити, що 

метафорична картина світу, про яку також згадує дослідниця, тісно пов’язна з 

концептульною та художньою картинами, де перша експлікує універсальні знання, а 

інша відображає індивідуально-авторський задум, часто зашифрований системою 

метафоричних засобів. Метафора, в першу чергу, орієнтована на пошук образу, тому 

автор підбирає їх у такий спосіб, щоб проникнути у суть об’єктивної реальності, але 

одночасно представити індивідуальний образний світ [209, с. 157]. Що важливо 

відзначити, так це чітке розмежування Ю. Кравцовою понять концептуальна 

метафора та метафоричний концепт. Складність концептуальної метафори полягає у 

вмінні вилучити з метафори основний зміст важливого для певного суспільства 

поняття, представленого у своєрідний спосіб (ЖИТТЯ – це ГРА, ПОЛІТИКА – це 

СПОРТ), тоді як метафоричний концепт має інше тлумачення і визначається як 
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загальне образне уявлення, ключове поняття, висвітлене рядом метафор. 

Метафоричний концепт наближається до культурологічного бачення концепту як 

ментального конструкту, адже постає, так як і концепт загалом, образно-ментальним 

інваріантом, що дає підстави до розгалуженого асоціативного поля метафоричних 

варіацій [121, с. 96].  

За словами Н. Кудрявцевої, «концептуальні метафори підсилюються 

культурними практиками». З часом стає важко розкрити природу метафоричного 

виразу, оскільки він глибоко вкорінюється у мові. Однак, метафори є безперечними 

виразниками дескрипції та категоризації навколишньої дійсності після визнання 

метафоричних ознак мислення [127, с. 38]. Подібну думку зустрічємо і у 

дослідженнях О. Ткачик, яка акцентує увагу на метафорі як способі осмислення того 

чи іншого поняття на основі емпіричності. Дослідниця говорить, що виокремлення 

фізичної та культурної основи метафори – складна задача, тому повинно 

відбуватися узгодження конкретної фізичної основи із загальним культурним фоном 

[228, с. 86].  

Доба орнаментального стилю (термін Д. Чижевського) визначалась ХІІ – ХІІІ 

ст., коли Київська Русь досягла найбільшого розквіту, особливо у витворенні 

оригінального письменства. Такий стиль харатеризувався тяжінням до витонченої 

будови тексту, нагромадженням стилістичних прийомів та фігур, ускладненим 

синтаксисом, християнські образи переростають у символи, відтак сам стиль 

написання художніх текстів із поліфункціональною символічною системою починає 

називатись «символічним». Символ та концептуальна метафора є особливим 

модусом пізнання дійсності, адже метафоричне мислення, як і символічне, 

характеризується пошуком прихованих смислів одного поняття через інше, обидва 

прийоми викликають асоціативне поле образів, через яке можливе тлумачення 

художнього задуму автора. Спираючись на думку Д. Чижевського, відзначимо, що 

проста будова проповідей змінилась на складну із появою обставин, котрі 

стосуються світогляду. Так, Середньовіччя демонструє невтомний пошук 
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трансцедентних смислів за звичайною завісою буденності, пошук «чогось глибшого, 

міцнішого, дійсного буття» [241, с. 135]. 

Безумовно, для нас важливо розмежувати поняття символу та метафоричного 

концепту, встановити присутність метафоричного концепту чи концептуальної 

метафори, у нашому випадку на прикладі творчості Кирила Турівського і Клима 

Смолятича шляхом концептуального аналізу, з’ясувати природу концептуальної 

метафори у проповідницьких зразках києворуських книжників, спробувати 

сконструювати метафоричну модель  середньовічної дійсності  Київської Русі [209, 

с. 157] (Див. Додаток И, Табл. 8).  

Виходячи зі специфіки символічного вираження, Г. Карпенко зауважує на 

діалектиці знакового й образного начал. Дослідниця вважає, що найвища форма 

символічного прояву – це образ, а нижча – знак, тобто, щоб «стати символом у 

мистецтві, знак повинен перетворитися в образ», а образна форма символічного 

вираження – найприйнятніша форма уявлення в символі ідея [102, с. 10]. 

Порівнюючи тлумачення символу Г. Карпенко і метафоричного концепту 

Ю. Кравцової, бачимо спільність у образній природі та вагомості культурної 

еволюції значення. Отже, символ та метафоричний концепт є складниками 

концептуальної картини світу певного етапу історії, і передаючи досвід про світ,  

виражаються через образно-метафоричну систему художніх засобів [209, с. 158].  

Метафорична модель дійсності Київської Русі безумовно має складний 

розлогий характер, який суттєво представлений у проповідницькому жанрі. 

Проаналізовані тексти Кирила Турівського та Клима Смолятича, враховуючи 

обставину недостатньої підбірки текстів сучасників, не можна вважати достатнім 

матеріалом для конструювання метафоричної моделі художньої дійсності доби 

Середньовіччя. Однак, вже зараз є очевидним, що корелятивність концептів 

ЗНАННЯ та ВІРА, які завжди були актуальним питанням для діалектичного пошуку 

теологічної думки, присутні й у творчості києворуських мислителів. Зауважимо, що 

спосіб презентації авторської думки у обраних текстах та мета написання творів 
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значно різняться [209, с. 159]. Це зумовило і неоднаковий рівень застосування 

метафоричності. Керуючись нагодою написання урочистої проповіді до свята 

Великодня, Кирило Турівський обирає метод множинного застосування 

метафоричних образів, тоді як Клим Смолятич опиняється в центрі суспільно-

політичної ситуації, коли потрібно обстояти свою позицію щодо застосування 

знання і розуміння Святого Письма, окрім прийняття на віру. Отже, це стало 

підставою для виокремлення метафоричного концепту ВІРА та концептуальної 

метафори: ЗНАННЯ – ЦЕ ПОШУК. Перспективи розвитку теми передбачають 

залучення оригінальної спадщини києворуського письменства для ґрунтовного 

медієвістичного дослідження концептуальної картини світу[209, с.160]. 
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Висновки до Розділу 2 

 Особливістю концептуального аналізу є виокремлення християнських 

концептів ВІРА і ЗНАННЯ як базових складових ядра концептосфери у художньому 

баченні середньовічних авторів. Інтерпретація базових концептів чи домінування 

одного з базових концептів у проповідницькому жанрі диктувалась метою 

написання тексту та вибором аудиторії для виголошення. Тому для з’ясування 

вибору книжником концепту ВІРА чи ЗНАННЯ як провідних ментальних 

конструктів у християнській культурі, а отже і літературі, була сформована автором 

послідовність, означена як особливість концептуального аналізу у проповідницькій 

літературі Київської Русі. Відтак специфіка концептуального аналізу для жанру 

проповіді, на нашу думку, полягає у триетапному дослідженні художньої тканини 

тексту, а саме: 1) узагальненні когнітивних операцій, що застосовуються у 

художньому дискурсі; 2) вивченні лінгвокогнітивних процедур, актуальних для 

дослідження проповідей; 3) виокремленні механізмів формування концептів-образів 

у проповідях Київської Русі [201, с. 55]. Безпосередньо третій етап містить чітку 

структуру, за якою здійснювався аналіз кожного з літературних зразків. Нами 

враховано принципи дослідження декількох методів, тому структура вивчення 

концептів ВІРА і ЗНАННЯ у кожному випадку досить розлога, але одностайна. 

Загалом, це три підрозділи, кожен із яких покликаний комплексно дати оцінку появі 

та становленню базового християнського концепту в кожній із проповідей Луки 

Жидяти, Іларіона Київського, Клима Смолятича, Феодосія Печерського, Кирила 

Турівського, Володимира Мономаха та Серапіона: 1) біографічний аспект; 2) аналіз 

семантичного простору (концептуального): характеристика базового концепту, 

виокремлення позицій суб’єкта, з’ясування ядра концептосфери; опис приядерної 

зони концепту, дослідження найближчої периферії концепту, вивчення подальшої 

периферії концепту, 3) означення художнього часопростору і способів його 

текстового вираження, асоціативне припущення щодо емотивного простору тексту 

(якщо це можливо), з’ясування способів актуалізації смислу (якщо такі наявні), 
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представлення використаних в тексті образних засобів та стилістичних прийомів, 

що актуалізують концепт (якщо це важливо), формулювання висновків. 

Простеживши характер впливу ранньовізантійської літератури на 

формування концептів у оригінальній проповідницькій літературі Київської Русі, 

можемо зробити висновок про неоднозначну співмірність раціонального та 

чуттєвого. Так, для Луки Жидяти, Феодосія Печерського, Кирила Турівського, 

Серапіона базовим концептом у автор ському світосприйнятті дійсності в контексті 

епохи постає ВІРА, що і знаходиться, відповідно, в ядрі концептосфери художніх 

текстів. Індивідуальне бачення світу, де ВІРА також домінує над РОЗУМОМ, але 

перебуває у приядерній зоні, поступаючись концепту СТРАХ БОЖИЙ, 

представлено у Володимира Мономаха. Цікаво, що прихильниками верховенства 

ЗНАНЬ у вираженні концептів РОЗУМ і, як вищій інстанції, ІСТИНА, виявляються 

Іларіон Київський, Клим Смолятич. Однак, творці середньовічної руської літератури 

концепт ВІРА уникають нівелювати, а лише дещо зміщують позицію щодо 

концептуальної ваги – фокусування уваги змінює вектор із ядра до приядерної зони 

чи найближчої периферії.  

Якщо дотримуватись ідеї про панування в літературі Київської Русі двох 

архетипів – різдвяного та пасхального, які, власне, і дають підґрунтя для виявлення 

базових концептів ВІРА та ЗНАННЯ, бачимо, що пасхальний у літературній 

традиції домінує над різдвяним. Припускаємо, що тема воскресіння історично була 

важливішою для формування християнських настанов у тоді ще язичницькій 

свідомості русичів. Саме цим пояснюється така повага до Таїнства Хрещення, 

недільної літургії, образу Ісуса Христа як Спасителя людства, що прийняв смерть і 

воскрес, щоб дати життя вічне.  
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РОЗДІЛ 3 

 КОНЦЕПЦІЯ ДУХОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ Й САКРАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ 

У АГІОГРАФІЇ ТА ПАЛОМНИЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ  

3.1 Прототипова концептуальна модель святості у Києво-Печерському 

патерику як репрезентація найвищого рівня духовності  

У ІХ ст. києворуська ментальність постала перед фактом переосмислення не 

лише своєї історії, напрямків руху економіки та специфіки психологічних 

взаємовідносин, а й загалом усієї цілісності культури. Із запровадженням 

християнства починають змінюватися координати ментального руху на рівні 

відносин із природою, суспільством та самим собою. Виявлення суперечливих 

тенденцій дозволяє кваліфікувати Раннє Середньовіччя у Київській Русі як 

перехідний період у культурі й індивідуальній свідомості людини. У центрі уваги 

опинилась ціннісна складова суспільної сфери життя києворусичів, безпосередньо 

залежна від духовності – властивості, притаманній тільки людській сутності. 

Християнство спровокувало становлення нової духовної реальності в умовах 

культурно-суспільного розвитку могутньої держави русичів [199, с. 183]. Очевидно, 

що про духовну реальність є підстави говорити, коли з’ясований сам феномен 

духовності. Завдання, що з’являлось у процесі формування  нового типу світогляду, 

було покликане реформувати середньовічне суспільство шляхом духовного 

відродження. Зрозуміло, що, як і сьогодні, в державному осередку більшість 

великокнязівської еліти вбачало спосіб духовного відродження через релігійну 

сферу.  

Традиційно питання духовності досліджувались у релігійних системах, однак 

духовність як така виходила за межі релігійності, а у випадку переходу від 

язичницької міфологічної свідомості до релігійної система обрядовості заміщувала 

звичний плин життя з культом предків на морально-етичні орієнтири 

Євангельського вчення. Сьогодні після бурхливого підйому модерних дисциплін, 

котрі досліджують розум, мислення та розумність як властивість людської природи  
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не менш важливо з’ясувати питання духу і духовності у тому ж ключі. В історії 

вивчення феномену духовності дослідники ставили за мету виявити такі особливості 

і характеристики, які б дали право говорити про духовність як феномен культури. 

Залежно від мети та предмету зацікавлення в поле зору науковців потрапляли 

різні концепції: здатність духовності «доповнювати» культуру (С. Семенов); вплив 

духовності на розвиток людини і ставлення до неї суспільства (Н. Андропова, 

І. Лойфман, К. Любутіна); необхідність співвіднесеності духовності та морально-

ціннісної складової освоєння дійсності (В. Панфурін, С. Поздєєва); здатність 

духовності визначати суспільну свідомість (С. Франц, В. Плотніков). Справді 

цінним висловлюванням можна вважати думку Р. Лівшиц, котра припускає, що 

духовність аксіологічно нейтральна, а її оцінка з’являється лише при розгляді в 

суспільному контексті через систему світоглядних позицій. Л. Коневських, 

наприклад, не заперечує іманентно релігійні основи духовності, однак 

першочерговим завданням для себе ставить дослідження цього феномену у 

відношенні: суб’єкт – культура [115].  

Свідченням того, що над виявом меж унікальності феномену духовності на 

основі базових складових сфери духовного на теренах Київської Русі працювали, є 

численні розвідки слов’янських медієвістів, зокрема О. Замалєєва, В. Зоца, 

В. Горського, І. Єрьоміна, Д. Лихачова, В. Яременка, Ю. Завгороднього, О. Киричка.  

На нашу думку, епоха києворуського Середньовіччя акумулювала концепцію 

духовної особистості разом із ідеєю сакральних центрів як джерела наповнення 

русича вищою божественною енергією. Так, аналіз існуючих визначень і 

характеристик духовності з метою з’ясування її сутнісних характеристик і 

системних якостей найбільш доречний, спираючись на агіографічну та паломницьку 

літературу, де життя особистості чітко орієнтувало на етично-моральні домінанти не 

лише окремої індивідуальності, а й усього середньовічного суспільства. Вищим же 

проявом духовного розвитку особистості вважалось досягнення святості. Безумовно, 

специфіка формування руського пантеону святих значно вплинула на визначення 

особливостей ціннісної шкали духовного розвитку в Київській Русі, однак попри 
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політично-релігійні суперечки в оригінальній літературі поступово з’являлись житія 

князів та руських ченців-подвижників, на основі яких увиразнювалась концепція 

духовної особистості та виокремлювався особливий тип святості. Дослідження 

динаміки духовних домінант історико-культурної доби українського Середньовіччя 

важливе ще й з позиції формування суб’єктивного світу особистості, а також 

розвитку її духовного начала. Отже, враховуючи особливості Києво-Печерського 

патерика, для нас актуально виявити специфіку феномену духовності як практики і 

способу творчості особистості, під час якого осмислюється концепт із найбільшим 

вмістилищем абстракції – СВЯТІСТЬ.  

В «Історії української літератури» за редакцією Ю. Пелешенка та М. Сулими 

генеза становлення агіографічного жанру виводиться з ІІ ст., коли почали з’являтись 

твори, де описувались муки і смерть за Христову віру перших переслідуваних 

християн [99, с. 195]. Мартирії, так їх називали у Римі та Візантії, з ІV ст. 

трансформуються у новий жанр – житія, в якому зображувався вже не лише 

мученик, а й ідеальний християнин, що міг бути майстерним церковним оратором, 

фундатором церков і монастирів, аскетом чи юродивим. Тепер подавався увесь опис 

житія святого та причина його прославлення. І хоча антична спадщина у формі 

перекладної літератури систематично проникала у Київську Русь із налагодженням 

контактів із Візантією та Болгарією, ієрархія духовного подвижництва на Русі 

вибудовувалась за своїми композиційними принципами і стилем. Загалом житійна 

схема містила топос самоприниження на початку твору із вказівкою на 

недостатність літературного хисту писати про людину, яка сподобилась святості. 

Основна частина відводилась на опис дитинства, батьківщини святого, навчання, 

ставлення до церкви, подвижництво, чудеса та смерть. Тому план викладення 

біографії видозмінювався відповідно до індивідуальних життєвих етапів, однак всі 

житія типологічно втілювали загальну характеристику християнського героя.  

У відступах про «ідеальне перетворення», на думку В. Адріанової-Перетц, 

напрямок і межі якого стримувалися традиційним каноном, в невідворотний 

схематичний образ «чистого, світлого і прекрасного» проникала правда життя,  
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відповідно в узагальненому ідеальному образі проступали індивідуальні риси, 

зображення умов набувало конкретного характеру [5, с .41]. Тому релігійні жанри в 

еволюції художньої майстерності давньоруської літератури були не  лише 

«ідеальним відображенням» світу. Житія разом із вкрапленнями історного побуту 

накопичували досвід і творення психологічних портретів, кожен із яких містив 

ключові деталі до індивідуального осягнення істини.  

При дослідженні агіографічного стилю ХІІ ст. і способу зображення в ньому 

особистості, І. Єрьомін важливим завданням агіографа вважав намагання «прибрати 

всі риси індивідуального характеру» героя, звільнити його «від всього «плинного», 

всього «приватного», і «випадкового», дати «узагальнене втілення добра і зла», 

«злочинності» чи «святості», тенденцію «звести до певної абстрактної єдності всю 

багатоманітність дійсності». Очевидно, що агіограф був тим письменником, на 

думку вченого, для якого «основним об’єктом зображення було не життя, яким воно 

є, в його повсякденному плині, а породжені життям ідеали» [ 76, с. 85]. Ці 

письменники ставали на шлях «ідеального перетворення життя», вони зображували 

події, як «фон, інколи окреслений лише в загальних рисах, своєрідному зменшеному 

масштабі» [76, с. 78–79]. Послуговуючись термінологією когнітивної поетики, 

«певна абстрактна єдність», про яку свого часу говорив І. Єрьомін, набула у ХХ ст. 

дефінітивного опредмечення – концепт, а спосіб зображення дійсності та 

особистості у визначенні «агіографічний стиль» (В. Адріанова-Перетц) змінив 

методологічні акценти і трансформувався у «концептуальні схеми» зображення 

конкретних концептів у ментальній картині світу.  

Культурне життя києворусичів відзначається глибинним морально-етичним 

світоглядом. Однак, домінантною рисою все ж таки постає синкретизм ідей і тем, 

котрі виражаються окремішньо, до кінця концептуально не сформовані, тому 

доводиться говорити про ейдетичну імплікативність культури, що функціонує у 

вигляді «філософем». Орієнтири Київської Русі – це духовне удосконалення 

особистості, вивищення її екзистенційної сутності над тілесним, пошук 

гармонійного онтологічного сенсу через чуттєве та раціональне пізнання 
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божественного, і що найголовніше – активна суспільна позиція діяльнісної особи. 

Відтак етико-естетична категорія ідеально-духовного в середньовічній руській 

картині світу екстраполюється на елементи буттєвої значущості, гносеологічного 

споглядання, людиноцентричного дослідження та соціальну складову ментальної 

своєрідності києворуського державного осередку. Т. Целік зауважує на тому, що 

ідеал русича в антропологічному розумінні співставляється із вільною особистістю, 

котра прагне до обопільної праці. Такий ідеал має суттєві відмінності від 

візантійського та західного (католицького) зразка, що криються в активності та 

раціональності напротивагу традиції ісихазму з одного боку та споглядальній 

зосередженості з іншого [238, с.114–115].  

Концепція духовності середньовічної особистості яскраво прослідковується в 

агіографічній книжності. Християнство дуже сильно вплинуло на формування 

свідомості, культурної самоідентичності та навіть політичного бачення державного 

устрою і дипломатичних відносин. Тому одне із завдань дослідження полягає у 

детальному з’ясуванні християнського концепту СВЯТІСТЬ, який визнається 

науковцями як когнітивний центр із концептуальним вираженням периферії 

духовності в ментальній картині світу великокняжої Русі. Зазначимо, що В. Топоров 

називав християнську святість «надзвичайно складною категорією». Це йому 

належить спроба встановити корелятивні зв’язки між дефініціями святості та 

софійності [231, с. 216]. 

Наукову новизну цього питання можна обумовити намаганням представити 

цілісне уявлення про духовну особистість як антропологічний маркер потужного 

культурного розвитку у вираженні етичних аксіологічних характеристик 

києворуського суспільства. Так, життя Феодосія Печерського чи не найповніше 

дозволяє виокремити комплекс ціннісних складників, які допомагали особистості 

здобуватись на найвищий рівень вираження морального ідеалу. І нагородою за це в 

мирському житті був процес канонізації – визнання людської сутності 

богоподібною, святою.  
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Стильова унікальність літератури давнього періоду тяжіла до алегорично-

символічного методу сприйняття дійсності. І якщо урочиста проповідь максимально 

застосовувала екзегетичні прийоми символічного вираження авторської інтенції, то 

жанр агіографії будувався на білатеральному впровадженні фактографічного начала 

із елементами сакрального. Синтез фактів та символів апелює до питання 

композиційної специфікації жанру. Він побутував як дворівнева структура, де мотив 

богообраності чи духовного покликання тісно переплітався із мирською історією 

окремої постаті, і часто буває так, що саме символічний рівень переважає над 

фактологічним, тобто ідейно вищий за тлумачення концептуальної метафори 

ШЛЯХУ руського подвижника [6].  

Загалом концепт СВЯТІСТЬ вважається внутрішньо-парадоксальною 

сутністю святого. З одного боку, це звичайна людина, яка має такі ж потреби, як і 

всі решта, а з іншого – його спосіб життя кардинально відрізняється від типових 

поведінкових норм, прийнятих у суспільстві. Вже згадана концептуальна метафора 

ШЛЯХУ в житійній літературі змальовується антитетично до цієї ж метафори в 

паломницькому жанрі. Географічні характеристики мають схоже на тіньове 

призначення в тексті, натомість концептуальна схема ШЛЯХ – це РУХ може 

розкриватися в двовекторному вимірі: РУХ вгору та РУХ вниз, надаючи метафорі 

орієнтаційного визначення. Шлях святого – це рух від периферії (топонімічного 

кваліфікатора) до духовного центру, щонайперше у буквальному вираженні. У 

випадку із Феодосієм Печерським – це був переїзд із Курська до Василькова, звідки 

він втік до печери Антонія, а згодом це призвело до утвердження Києво-

Печерського монастиря: «Блаженый же, радъ бывъ, помоливъся богу, и изиде отай 

из дому, не имый у себя ничьсоже, развѣ одежа, ти мало хлѣба немощи дѣля 

телесьныя. И тако устрьмися къ Кыеву городу, бѣ бо слышалъ о манастырихъ ту 

сущиихъ. Не вѣдый же пути, моляшеся богу, да бы обрѣлъ съпутьникы, 

направляюща и́ на путь желания.» [85, с. 316]. Символічно такий шлях означає 

спасіння через вдосконалення душі. Крім того, «Житие Феодосия Печерьскаго…» 

належить до преподобницького типу, в якому концепт ШЛЯХ є системотвірним 
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чинником, що відображає образний світ твору. На думку О. Александрова, 

підґрунтям для цього слугує картина світу, завдяки якій концепт ШЛЯХ одночасно 

виконує роль сюжетного руху та надає духовного осягнення лику святого [6, с. 132–

133]. Тому розмежування символічного у втіленні духовного простору та 

географічного аспекту у вираженні ШЛЯХУ дозволяє застосувати порівняльно-

історичний метод всіх рівнів агіографічного тексту. Вражає і сама позиція 

О. Александрова щодо міфологічного комплексу в текстуальному плетиві 

прихованих ідей.  

Так, бінарна позиція смерть/воскресіння для міфологічного героя означає 

спосіб ініціації, проте язичницькі погляди були чужорідними для христинської 

релігії, тому відбулась певна контамінація смислів: феномен посвяти у чернецтво, як 

не дивно, надзвичайно подібний до процесу ініціації [6]. Під час таїнства 

відбувається своєрідне відречення людини від колишнього мирського життя, а 

також дається нове ім’я. По-друге, частотний мотив плодючості, який у 

язичницькому світогляді уособлювали окремі божества, в «Житии Феодосия 

Печерьскаго» перетворюється у мотив окормлення. Цікаво, що ставши ігуменом, 

Феодосій «окормляв» не лише духовно, а й завдяки його молитвам, за свідченнями 

братії, продовольча криза ніколи не давала впасти в сум’яття ченцям. Неочікувано 

з’являлись вози із медом, мукою чи то грошима, за що ігумен дякував Богу та ніколи 

не сумнівався у Його милості за щирі молитви.Отже, проступає натяк на одну з 

головних категорій у житійному жанрі – ЧУДО. Для братії те, що відбувалось по 

молитвам Феодосія, було справжнім дивом, а не вигаданою фантасмагорією. Не 

можна не помітити накладання міфологічної свідомості на релігійну, що 

проявляється в образі печі. Піч – сакральний символ-портал між потайбіччям та 

реальним життям. Як відомо із «Жития Феодосия Печерьскаго…», він довгий час 

випікав просфори, трудився біля печі. Зважаючи на теоцентричний характер 

літератури Київської Русі, можемо припустити що образ печі та просфори 

уособлюють важливість таїнства Євхаристії: адже «святе тіло Христове», немов 

вогонь обпалює у горнилі людські гріхи, якщо вони дійсно омиті сльозами каяття.  
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Ще один образ, який привертає увагу О. Александрова – це печера. З нею 

пов’язане «Житие Антония…», духовного наставника Феодосія, перші кроки до 

духовного сходження Феодосія як ченця та розбудова цілого печерного монастиря 

навколо місця проживання Антонія. З християнського погляду, образ печери 

розкриває ідею індивідуального спасіння. Через екзистенцію духовного сирітства 

подвижник здатен бачити життя духовними очима, а розширення сакральної 

печерної локації наштовхує на думку схрещення ідеї індивідуального спасіння із 

колективним, що можливе тільки через усамітнення. Типовим для образу святого є 

чудесне народження. Нестор, автор «Жития Феодосия Печерьскаго…» зазначає, що 

священик, який здійснював Таїнство Хрещення, був прозорливим і відчув, що ця 

дитина буде змалку служити Богові. Тому ім’я дав йому відповідне – Феодосій 

(«даний Богом»). Хоча печерський ігумен мав змінити його при таїнстві посвяти, 

але Нестор не акцентує на цьому уваги, для нього важливо зосередитися на 

концепції духовності, витворення концепту СВЯТІСТЬ.  

Умовою сходженням до святості було також аскетичне життя. Феодосій не 

раз намагався притіснити плотську сутність різними методами. Крім того, що він з 

юності носив обірваний простий одяг і терпляче переносив глузування однолітків, 

майбутній ігумен витримав і жорстокі побої матері, яка була суворо налаштована 

проти вибору сина. Кайдани, численні синці доповнилися згодом тяжкою працею, 

адже Феодосій не цурався носити воду та рубати дрова нарівні із братією. Коли ж 

мудрий проповідник залишався наодинці, то не раз оголяв своє тіло до пояса, щоб 

комарі та інші комахи кусали його. 

Взаємопроникнення світської та церковної етик виражалось у сприйнятті 

ченця як «духовного воїна Христа» [6]. Тому не дивно, що Нестор вдається до 

використання військової лексики під час змалювання двобою Феодосія з бісами 

(«полчища бысыв», «хоробрий Феодосый», «оградивя оружием крестным и въстаь») 

[85, с. 224]. Лицарський кодекс, який був досить популярним у середньовічній 

Європі, розвинувся і на території Києворуської держави. І хоча воїнською повістю 

називають «Київський літопис», а ідеал лицарської поведінки із доповненням мудрої 
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політики по праву належав князівській верхівці, сфера духовенства не була 

відсторонена від лицарської етики. Зважмо, що монастир поставав як міні-держава із 

своїм уставом, де міжусобиці велись не між зовнішніми явними ворогами, а 

невидимим світом бісів. Зброя ж ченців вражала – це були піст і молитва [6].  

Саме Феодосію належить місія адаптації монастирського укладу на Афоні до 

давньоруської дійсності, він сформулював постулати, які чітко показували церковну 

лінію поведінки в часи князівських чвар, а також означив риси ідеального 

правителя-християнина, завдяки мудрості якому по силі здобутись на місце 

очільника наймогутнішої християнської держави за будь-яких обставин. О. Замалєєв 

та В. Зоц обстоюють думку про те, що печерський ігумен недарма так возвеличував 

іночество. Метою Феодосія, як відзначають вчені, було довести необхідність 

чернечого нагляду за суспільним життям і державною владою, оскільки морально-

ціннісні орієнтири закладались Церквою найперше у духовному вихованні, яке 

поширювалось і на політичні відносини [90, с. 60] . 

Відомо, що євангельські настанови апелюють до двох чинників, які 

гарантуюють людині праведний шлях і наслідування Царства Небесного: віра і 

добрі справи. Здавалось би, чим більше благодійних вчинків у житті християнина, 

тим більші шанси на милість Всевишнього. Однак, духовна інтенція Феодосія була 

інакшою. За словами В. Горського, подібна позиція людини, яка рахує свої добрі 

справи корелює із євангельським образом фарисея, натомість печерський 

подвижник сприймав свої дії як крихту того, на що здатна людина. І чим більше 

добра вона поширювала, тим менше підносилася у своїх очах, оскільки 

доброчинність була не самоціллю, а лише закономірним кроком до утвердження в 

собі християнського духу [60, с. 155–156].  

З ідеєю доброчинних справ пов’язаний ідеал смиренномудрості києворуських 

книжників. Концепція духовності, представлена в Києво-Печерському патерику, 

особливо акцентує увагу на феномені смиренномудрості як головному чиннику 

трансформації свідомості до ХІІІ ст. Очевидно, що перші християни на Русі, 

прийнявши святе Хрещення, вже мали шанси на спасіння, проте з часом для 
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праведного життя цього було замало, особливо, коли мова йшла про чернецтво. 

Стати іноком, тобто стати «інакшим» – означало зректись усього земного й 

уподібнитись до ангельського ідеалу. Важливими моральними складовими ставали 

учительство, милостиня, любов до бідних та сиріт. Феодосій за свого життя двічі 

пройшов шлях зречення світського: залишив батьківський дім та погодився на 

подвиг монашества.  

Розвиток християнства за часів Володимира Великого культивував ідеал 

апостольського життя, тому особливе ставлення до книжної мудрості було помітне й 

у державній політиці. Житія печерських подвижників, як і Феодосія , містять натяки 

на шанобливе сприйняття науки і книжного вчення. Аргумент на користь того, що 

наука лише сприяє формуванню навичок толерантності та освіченості, був 

достатньо сильний, але не превалюючий. У «Житии Феодосия Печерьскаго…» не 

раз натрапляємо на зауваги Нестора щодо кмітливості юнака, швидкого сприйняття 

книжної мудрості та застосування цього знання у житті. Проте автор 

цілеспрямовано підкреслює, що досконалість печерського ігумена була пов’язана 

далеко не з книжністю, а внутрішнім прагненням до гартування духу. Насамперед, 

це проявлялось у специфіці взаємин Феодосія зі світом, своїм оточенням, мирянами 

та представниками князівської верхівки. 

Становлення концепту СВЯТІСТЬ прямо тяжіє до утвердження святого у 

своєму покликанні. Те, як Феодосій ставиться до навколишнього світу та до 

духовного удосконалення внутрішнього «я», наштовхує на думку про сприйняття 

святості не лише як Божого дару, а й значного докладання вольових зусиль на 

шляху до самоствердження: «Отьцъ же нашь Феодосий съмѣренъмь съмыслъмь и 

послушаниемь вься преспѣвааше, трудъмь и подвизаниемь и дѣлъмь телесьныимь, 

бяше бо и тѣлъмь благъ и крѣпъкъ и съ поспѣшьствъмь всѣмъ служаше, и воду нося 

и дръва из лѣса на своею плещю, бъдя же по вся нощи въ славословлении божии» 

[85, с. 330]. Святість була часто пов’язана із обраністю людини для служіння Богові 

від самого народження, і Феодосій не є виключенням, або позбавленням особистості 

від усього плотського, чого, до речі, не оминув і печерський ігумен. Багатогранність 
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постаті Феодосія визначається поліфункціональною реалізацією його здібностей 

впродовж мирського шляху: він і фундатор чернечого життя у Київській Русі, і 

мудрий правитель в монастирському осередку, і талановитий проповідник, і 

духовний наставник, і політичний радник князя.  

Отже, подолання плотського начала як один зі способів прояву 

смиреномудрості входив до моральної програми досягнення святості. Однак, не слід 

визнавати моральність і святість тотожними поняттями. Моральні вчинки людини, 

перш за все, були передумовою до осягнення святості, або наслідком, що 

закономірно визначав сутність праведного християнина. Завданням святого є 

вказівка на шлях до спасіння, що можливий через причетність і долучення до 

Святого Духу. Бути богоподібним означає прагнути до ідеалу смиренномудрості, 

екстрапольованого на доброчинні справи. Усвідомлення власної гріховності 

звільняє людину від найстрашнішого смертного гріха – гордині, подолання якого 

уможливлює людську душу зайняти місце скинутого янгола [60]. Так, концепція 

духовності в агіографічній книжності поєднувала велику кількість аспектів щодо 

найвищого прояву людського – святості. А найголовнішим все ж залишалась 

діяльність в ім’я добра ближнього, це засвідчувало духовне зростання й 

уможливлювало віднайдення в людській сутності божественного. Завдяки такій 

духовній інтенції Феодосій ніколи не цурався найтяжчої роботи, будучи вже 

ігуменом монастиря, та зміг залучити велику кількість заможних людей до 

благородної справи – зведення святинь. 

За визначенням Л. Бєлєхової, прототиповий підхід до визначенням концептів 

у образній тканині тексту орієнтований на виявлення центральних, найкращих 

зразків концептів, під які підводяться сутності царин джерела чи мети цілої низки 

словесних образів [21, с. 172]. Побудова прототипової концептуальної схеми 

передбачає застосування концептуального аналізу ряду образів, що об’єднуються 

загальним концептуальним референтом, тобто образів, в яких царина мети 

структурована одним і тим самим концептом [21, с. 171]. В основу прототипового 

підходу покладено когнітивну процедуру узагальнення. Оскільки серцевину святості 
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у середньовічному світогляді становив життєвий моральний ідеал, то метафоричне 

осмислення концепту СВЯТІСТЬ здійснювалось у термінах концепту ЖИТТЯ.  

Наведений вище аналіз життєвого шляху Феодосія Печерського побудований 

на різних категоріальних концептуальних схемах: 1) базова орієнтаційна метафора – 

СВЯТІСТЬ є ДОСЯГНЕННЯМ 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 ШЛЯХУ; 5) базова структурна метафора – 

СВЯТІСТЬ є ПОДОРОЖ; 6) концептуальна метонімія – ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ 

(частина) є СВЯТІСТЮ (ціле). У цьому випадку не завадить підкреслити, що 

життєвий шлях дійсно із середньовічних світоглядних позицій визнається лише 

частиною земного перебування душі у тілі, а продовження життя радісного чекає у 

вічності, у Царстві Небеснім.  

Щоб з’ясувати приблизну квантитативну характеристику концептуальних 

схем, вміщених у концептуальній моделі СВЯТОСТІ, що представлена у Києво-

Печерському патерику, звернемось до прототипового піходу визначення ключових 

концептів на прикладі «Жития Феодосия Печерьскаго…» (Див. Додаток К, Рис.2): 

Житія окремих печерських подвижників не мають такої розлогої 

концептуальної схеми репрезентації святості, як у Феодосія, але привертають увагу 

винесені на розгляд домінантні концепти для кожного зі святих, які формували 

інтегрований морально-етичний кодекс для києворуського християнізованого 

суспільства. Загальна кількість, описана у Києво-Печерському патерику – 39, проте 

у схемі представлені найпопулярніші для руського народу святі, чиє життя 

репрезентувало шлях до святості в індивідуальному порядку, але типовому щодо 

концептуалізації самого феномену святості (Див. Додаток Л, Рис. 3). 

Загалом, києворуська культура успадкувала від візантійської певну 

розірваність ментального простору. Так, В. Мешков неодноразово акцентує увагу на 

перейнятості візантійського духу – «монашества ісихастського типу, що задало 

головну орієнтацію давньоруському варіанту – його метафізичну спрямованість» 
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[152, с. 298]. Тому для монахів Києво-Печерського монастиря істинне життя 

полягало у досягненні простору сакрального буття, а мирські цілі знецінювались та 

відмирали. Монашество дало поштовх до витворення особистості, що з часом 

ставала подвижником, «зовнішнім спостерігачем соціального буття». Печерські 

монахи не потребували фіксації власного релігійного досвіду, знання передавалось 

від учителя до учня, тому давньоруська духовна традиція відзначалась майже 

абсолютним мовчанням, свідченням чого є відсутність чисельної проповідницької 

спадщини. Однак, Т. Целік акцентує увагу на двох типах духовного подвигу, а отже 

й унікальності особистості: 1) «відстороненість від світу» (Антоній – схима, 

відлюдництво) та 2) «дієві спроби впливати на мирські справи» (лінія Феодосія – дія 

та поміркованість у випробуваннях) [237, с. 71]. 

 Ми притримуємось поглядів Н. Дмитрієвої щодо специфіки концептуалізації 

світу в межах християнських принципів. Вчена вважає за потрібне розглядати 

концепцію духовної особистості у тривекторному вимірі взаємовідносин: людина –

Бог, людина – людина, людина – внутрішнє осягнення істини [71]. Відтак у 

християнському дискурсі літератури Київської Русі концепція духовної особистості, 

на наш погляд,  матиме такий вигляд (Див. Додаток М, Рис. 4).  

 

3.2. Концептуальна метафора ШЛЯХУ у жанрі ходіння 

 

Кожний літературний жанр являє собою унікальну форму свідомості, через 

яку здійснюється пізнання світу. Тому кожна епоха характеризується певним 

набором жанрів, які віддзеркалюють художньо-естетичну платформу в єдності 

авторських бачень та суспільних реалій. За словами В. Волошина, філософія 

пізнання у сучасному світі тяжіє до зміни акцентів у концептуальних каркасах і 

передбачає включення до епістеміологічних пошуків основних форм духовності, що 

апелюють до мовної свідомості, етосу знання, гностичних переживань, 

герменевтичних процесів, софійності буття, символізації речей та ідей, архетипів 

творчості [52, с. 12].  
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Зауважимо, що паломницька література Київської Русі не має значного 

розмаїття текстів, але твір Данила Паломника «Житье и хожденье Данила Русьскыя 

земли игумена» (надалі «Хожденье…») визначається дослідниками-медієвістами як 

цінний та ємнісний зразок жанру ходіння. Окремі аспекти вивчення зазначеного 

жанру та обраного для аналізу тексту висвітлені у працях І. Ісіченка, А. Пипіна, 

П. Білоуса, В.  Малініна, П. Заболотського, В. Яніна, Н. Водовозова, Н. Прокоф’єва, 

Г. Подскальски та Р. Піккіо. У контексті дисертаційного дослідження важливо 

окреслити базовий концепт жанру ходіння в українському Середньовіччі та 

означити його художні особливості на прикладі авторського твору Данила 

Паломника.  

Концептуальна метафора, на думку Л. Піхтовнікової, виконує важливу роль у 

художніх текстах. Адже нові значення нечітко окресленого об’єкта чи слабко 

вираженої ідеї можна виокремити завдяки вдало підібраній концептуальній 

метафорі, яка просто покликана переносити властивості з одних об’єктів та ідей на 

інші, тим самим їх увиразнюючи [178, с. 41]. Відтак базові християнські концепти 

дуже часто експлікуються у літературних текстах через концептуальні метафори. З 

одного боку, відбувається розкриття прихованих смислів авторського задуму, а з 

іншого, здобутки нематеріальної культури розширюються новими тлумаченнями 

глибинного розуміння тієї чи іншої епохи.  

Жанр паломницької літератури досить чітко прояснює, який саме базовий 

християнський концепт закодований у творі Данила Паломника. Концепт ШЛЯХ 

постає поліфункціональним феноменом, оскільки містить декілька значень для того, 

хто отримує естетичний досвід рецепції від «Хожденья…». Сам жанр паломницької 

літератури вже за своєю суттю асоціюється із мотивом дороги. По-друге, авторський 

спосіб пізнання ментальної картини світу в духовному християнському просторі  

презентує чисельні топографічні відомості іноземних святинь: «А отъ Кариа до 

Патма острова верстъ 60. На странѣ далече в мори Патмъ остров. В томъ островѣ 

Иоаннъ Богословець Еуангелие написал, егда заточен бысть с Прохором. Таже 

оттуда Леросъ островъ, таже Калимнос островъ, таже Нисера островъ, таж и Кос 
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островъ, велик зѣло.» [84, с. 28]. І крім того, буквальне прочитання концепту ШЛЯХ 

суголосить метафоричному ідейному наповненню, через яке ми вбачаємо не 

звичайну мандрівку до святих місць, а індивідуальне духовне прагнення до ідеалу 

святості через аскетичний подвиг повторення страдницького шляху Ісуса Христа, а 

також його учнів. Так, П. Білоус, досліджуючи поетику ходінь доби Київської Русі, 

намагається подати якомога детальнішу апологію шляху. Його бачення 

алегоричності духовної дороги, на нашу думку, можна прослідкувати в наступній 

варіації концептуальних схем: ДОРОГА – ПРОЩА (ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ГРІХІВ), 

ДОРОГА – ВИПРОБУВАННЯ (СТРАЖДАННЯ задля зміцнення віри), ДОРОГА – 

ДУХОВНИЙ ХРЕСТ, тобто ПІЗНАННЯ  (вертикальне сприйняття – пізнання Бога, а 

горизонтальне – долучення до сакральної географії) [27, с. 169–170]. 

У повній назві твору Данила Паломника бачимо, що автор додає до 

«хождения» ще і «житье», але йдеться не про класичний агіографічний текст, а про 

натяк на співставлення життя людини із концептом ШЛЯХ. Звичайно, не можемо 

відкидати той факт, що у творі наявні численні вкраплення житія святих та згадки 

про них. Якщо це так, то концепція Данила Паломника матиме такий вигляд: 

ЖИТТЯ – ЦЕ ШЛЯХ, ШЛЯХ – ПІЗНАННЯ БОГА, ШЛЯХ – ЦЕ РУХ, ПОШУК 

ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ, тому ЖИТТЯ для автора – ЦЕ ПІЗНАННЯ БОГА 

ЧЕРЕЗ ДУХОВНІ ЦІННОСТІ. Зазначимо, що Данило Паломник називає себе 

«игумен земли Русьскыя», а не конкретним вихідцем із певного монастирського 

осередку. Отже, видається слушним наголосити, що автор, окрім споглядання досі 

не бачених святинь, здійснює також осмислення історичного минулого своєї землі 

та вбачає у своїй мандрівці місію молитовного прохання за мир на Батьківщині 

[212]. Цікаво, що ігумен Данило ставить лампаду за весь руський народ на Гробі 

Господньому та подає записку на молитвенне правило із зазначенням всіх руських 

князів у хронологічному порядку, тим самим прагнучи долучитись до припинення 

князівських міжусобиць: «Азъ же, поклонився Гробу Господню и ключареви, и 

вземъ кандило свое съ масломъ святымь…И богъ тому послух и святый Гробъ 

Господень, яко во всѣх мѣстѣх святых не забых именъ князь русскых, и княгинь, и 
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дѣтей ихъ, епископъ, игуменъ, и боляръ, и дѣтей моих духовных, и всѣх христианъ 

николи же не забыл есмь; но во всѣх святыхъ мѣстѣх поминалъ есмь:.» [84, с. 114].  

Кульмінаційною подіє у творі є прихід до Єрусалиму, де автор відчуває 

душевне піднесення. Єрусалим є уособленням Граду Божого на землі, тому 

відповідно – повернення до втраченої колись душевної гармонії (життя в Едемі) 

можливе лише тут. Людина під час такої подорожі повністю звільняється від 

замкненого простору (житла та життєвих обставин). До речі, мета твору, яка 

оголошується «ігуменом руським» вивищується до глобального духовного 

значення, адже автор прагне описом пережитого досвіду посприяти благодатному 

стану душі всіх християн, які тієї можливості не мали, а також підкреслює, що гідні 

християнські вчинки – це інколи більш важливий крок, ніж цілий шлях до святинь, 

знівельований антиморальними наслідками За спостереженнями С. Бондара, 

неможливо уникнути дослідження паломницького жанру з погляду рецептивної 

естетики, щонайменше виявити наслідки художньої сугестії. І хоч автор говорить 

про специфіку органів чуттів і середньовічне сприйняття через них сакрального 

місця, ми підкреслимо в цьому дослідженні інше: здатність вченого виявити 

імпліковано майже всю типологічну палітру християнських концептів, яка 

вмотивовано відображала концептуальний простір метафори ШЛЯХУ. Серед них 

концепти суспільного спрямування (ЛЮБОВ, ВІДДАНІСТЬ, ЗАХОПЛЕННЯ), 

етико-естетичні (КРАСА, КАТАРСИС, НАТХНЕННЯ), інтелектуальні, або 

теологічно-інтелектуальні (РАДІСТЬ, ПІЗНАННЯ, ІСТИННІСТЬ) та суто релігійні 

(ЗАХОПЛЕННЯ, СТРАХ, ХВИЛЮВАННЯ, ВЛАСНА НЕДОСКОНАЛІСТЬ, 

ГРІХОВНІСТЬ) [36, с. 105] 

Зауважимо також на цікавій думці Л. Щеголєвої про текстуальну спільність 

«Хождєния…» Даниїла та Хроніки Георгія Амартола. Вона доводить, що тексти 

мають максимально наближений набір фактів, проте точка зору авторів з приводу 

контекстуальної домінанти паломницької літератури та життєвої позиції щодо сенсу 

буття різна: у першому випадку – більше вмотивована географічно, а в другому – 

історико-дидактично [244, с. 117]. Зважаючи на особливості впливу перекладної 
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літератури, заперечувати знайомство Данила із Хроніками Георгія Амартола не 

можемо. Але це підтверджує факт, що концептуальна метафора ШЛЯХУ вже 

побутувала в перекладній книжності і, як більшість християнських концептів, 

потрапила під компіляцію та особисте переосмислення середньовічним книжником. 

На подібні спостереження натрапляємо і у працях П. Білоуса, який вбачає художньо-

ідейне сплетіння змістових ліній паломницької літератури з жанрами житій, 

апокрифів і казань (проповідей) [26]. Концептуальна метафора ШЛЯХУ, як правило, 

виноситься в сам заголовок тексту, а інколи прослідковується в сюжеті. Так, 

найвідоміші апокрифи «Ходіння Богородиці по муках» (зб. ХІІІ ст.) або «Сказання 

Афродітіана про дивину в Перській землі» (рукописний збірник ХІІІ ст.) являють 

собою і репрезентацію руху (ШЛЯХУ) в сакральному просторі, і реконструкцію 

спогадів про реально існуючі сакральні центри. Святі ж, перш ніж досягти 

найвищого рівня уподібнення людського єства Богу, не одноразово мають за 

потребу або Господнє провидіння здійснити паломницький шлях, як це сталось, 

скажімо, із Антонієм та Феодосієм Печерськими. Тому, зазначає П. Білоус, «для 

одних дорога в Небо лежить через добровільні муки і страждання, відлюдні місця і 

печери, тортури від слуг диявола і суворі обітниці, а інші шукають воріт до Неба в 

Єрусалимі, в інших святих місцях, заради чого також жертвують багатством, 

спокоєм і благополуччям» [24, с. 86]. 

Отже, паломницька література українського Середньовіччя містить ключову 

концептуальну метафору ШЛЯХУ, через якиу висвітлюється не лише споглядальна 

авторська позиція щодо знаменних місць, таких як Йордан, Віфлеєм, Кана 

Галілейська, Фавор, Кесарія, а й можливість здобутися на прихильність Вищих Сил і 

відчути на собі Божу благодать. Як за значає К. Гончаренко, «до внутрішнього 

особистісного подвигу завдяки переміщенню у просторі та наближенню до 

сакрального центру додається духовне вдосконалення людини» [59, с. 42]. Тому і 

сам паломницький простір, і сходження благодаті сприяють якщо не трансформації 

людської суті на краще, то принаймні відновленню її першообразу – створіння 

досконалого із відсутністю моральних вад. 
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3.4. Соборний концепт святості – СВЯТА КИЇВСЬКА РУСЬ 

 Словосполучення «Свята Русь» відоме нам завдяки літературі ХІХ – початку 

ХХ ст. Тоді вчені-слов’янофіли В. Соловйов, В. Іванов, А. Карташов, Г. Федотов, 

С. Аскольдов намагались якомого ширше розкрити його суть, вважаючи 

першоджерелом билини. Припускалось, що таке поняття могло побутувати ще за 

часів князя Володимира Великого, тобто в ІХ-Х ст. Проте, як зазначає І. Бусєва-

Давидова, реальні записи билин датуються ХІХ, рідко ХVІІІ ст., тому застосовувати 

їх для дослідження некоректно. Так, В. Соловйов довів, що перший текст, де 

зустрічається вербальна комбінація «Свята Русь», належить князю Андрію 

Курбському, яка постала нібито як аналог «Священній Римській імперії». Однак, 

поняття «священний» та «святий» – нетотожні: «священне – це те, що освячене, а 

святе – те, що освячує» [43, с. 333].  

В опозиції до раціонального сприйняття речей фіксується декілька концептів, 

серед яких першочерговими визначаються ВІРА і СВЯТІСТЬ, причому мова йде про 

реальне втілення другого компонента у вигляді святинь та святих. Зазвичай, святість 

прийнято ототожнювати з християнським контекстом розвитку суспільства, однак у 

глибинній ідеї всеохоплюючої сакральності цей феномен міг мати паралельне 

джерело в дохристиянській традиції (святилище, свята церква, святий хрест). 

Згодом, як вважає В. Топоров, із запровадженням християнства сформувалось 

уявлення про новий тип святості – духовної, яку розуміли як «надлюдський» 

благодатний стан, коли відбувається зростання духу, творчість під дією духу [231, 

с.  9–11]. Підкреслимо, що в Київській Русі святість визнавалась найвищим ідеалом, 

найвищою духовною цінністю. А пансакральність, про яку згадувалось вище, 

пояснює соборний образ святості – СВЯТУ КИЇВСЬКУ РУСЬ. Безумовно, 

найповніше концепт СВЯТІСТЬ реалізований в житіях СОБОРУ руських святих, 

проте це лише перша і ключова сходинка до розуміння явища святості.  

У нашому дослідженні ми не виділяємо окремим концептом СОБОРНІСТЬ, 

проте вважаємо за потрібне дати чітке розуміння поняттю, через яке збираємось 



136 

 

розкрити концептосферу СВЯТОСТІ. У церковнослов’янському словнику лексема 

«соборъ» представлена омонімічно. Перше значення пов’язане з назвою зібрання 

осіб духовенства, що зумовлювалось історичною необхідністю присутності 

інституту Церкви. Друге значення віддзеркалювало перше, проте апелювало до 

зібрання віруючої пастви з нагоди важливого церковного свята, а третє значення 

обумовлювало матеріальне вираження екллесіастичності як такої – храм, де 

збиралися для спільної молитви [220]. У ХІХ ст. поняття «соборність» стало 

ключовим для східнослов’янської релігійно-філософської думки завдяки зусиллям 

О. Хомякова та М. Бердяєва. На думку вчених, соборність визначалась як 

«подолання конфлікту між індивідуальністю та колективом у спільному діянні 

любові, як духовне єднання людей безпосередньо один з одним» [221, с. 591]. Відтак 

поняття набрало яскраво філософського значення, в якому сприймається і до тепер. 

Наша мета – поєднати філософське та історично-традиційне значення соборності у 

такий спосіб, щоб акумулювати ідею святості з морально-етичним аспектом і 

матеріальним її вираженням в контексті національної самоідентифікації великої 

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. Підкреслимо, що 

«канонізація – це офіційне визнання й проголошення Церквою певної особи святою 

і внесення її в список святих із призначенням певного дня святкування її пам’яті, 

найчастіше дня її упокоєння. За підставу для канонізації вважали: 1) життя й діла 

святого; 2) чудеса, що він творив за життя або які діялися після його упокоєння за 

молитвами до його заступництва й 3) в деяких випадках ствердження нетління 

мощів» [189, с. 17]. Вважається , що в домонгольський період було канонізовано 

лише 4 святих: князі-страстотерпці Борис і Гліб (канонізовані між 1020-1026 рр.), 

Феодосій Печерський (1108 р. канонізації) та Свят. Леонтій, Єпископ Ростовський, 

священномученик. У 1164 р. були відкриті його мощі, а канонізація настала в 1190 – 

1194 рр. Згодом, слідуючи за твердженням Є. Голубинського, настала канонізація 
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блаженної княгині Ольги та рівноапостольного князя-просвітителя Володимира 

(після 1240 р.) [189]. Найбільшу ж кількість святих дав Київській Русі, а зокрема 

Україні, Києво-Печерський монастир. Кількість прославлених святих, що були 

ченцями монастиря, вражає. Адже у Ближніх (Антонієвих печерах) спочило 73 

мощів святих, а у Дальніх (Феодосієвих) – 45. Більша частина з цих святих жила в 

проміжку між ХІ – ХІV ст. Зауважимо, що специфіка духовної ієрархії святих із 

руського пантеону відповідала історично знаковим або морально-унікальним 

особливостям людей, що згодом удостоїлись найвищого рівня духовності. 

Наділеність святістю, божественністю, за переконанням Н. Нікульчева та 

М. Смірнової, становили одну із особливих характеристик концепту СВЯТІСТЬ у 

Київській Русі, поряд з якими визначались ще просторові уявлення про дуальність 

священного і профанного вимірів, перший із яких освячував наступний; уявлення 

про «чистоту, непорочність та жертовність»; духовна висота морального ідеалу та 

його шанування, а також категорія світла [167, с. 97]. Крім того, наявність пантеону 

руських святих свідчила про розквіт ідеї про давньоруську ідентичність. Певно, що 

вплив Візантії був справді сильним, і деякі характеристики давньоруської ідентичні 

прямо пов’язані із ідеологічно-конфесійними переконаннями держави-спадкодавця. 

Однак, як зазначає Р. Демчук, «на Русі протонаціональний дискурс також 

формується на конфесійному грунті, причому штучно моделюється монастирськими 

інтелектуалами й церковними діячами» [69, с. 48]. 

Із приходом християнства у Київській Русі стали активно вивчати та 

проповідувати євангельські істини. Язичницькі божества поступово втратили своє 

значення та і не могли змагатися із втіленням Вищої Божественності, ніж 

Боголюдина – Ісус Христос, Його вираженням у Святій Трійці, Богородицею, 

ангельським воїнством та апостолами. Тому другим, не менш цінним компонентом у 

національній ментальності середньовічної руської держави стало означення святих 

покровителів, під чиїм покровом, власне, і перебувала «обрана для спасіння» земля. 

Частково простежити відповідь на це питання, на думку С. Кримського, можливо у 

назвах храмів кожного князівського уділу. Так, у Чернігові кафедральний храм був 
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присвячений Христу (Свято-Преображенський собор), оскільки чернігівське 

князівство посягало на верховенство серед інших земель. Переяслав обрав своїм 

покровителем архістратига Михаїла, керівника Божого воїнства, оскільки 

виконував, у першу чергу, оборонну місію держави. Для Києва таким собором став 

Софіївський – втілення вищої Премудрості, а також натяк на потужний захист 

жіночим вираженням святості – Богородицею [126, с. 8]. Коли ж з’явилась потреба 

реалізувати ідею походження Київської Русі як споконвіку обрану Богом землю та 

вписати її «історію досягнень і втрат» у контекст священної історії всього людства, 

Нестор-літописець долучив до складу «Повѣсти времяньных лѣт» легенду про св. 

апостола Андрія. За легендою, саме він, проповідуючи християнство в етнічних 

землях Причорномор’я, передрік Києву велику славу та покровительство Вищих 

Сил. 

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, власне, хрещення на момент становлення Русі як християнської 

держави уже наділяло людину можливістю «вічного спасіння душі». Із хрещенням 

тісно пов’язаний обряд зміни імені. Так, з літописів відомо, що князь Володимир 

мав у хрещенні ім’я Василій. Очевидно, воно було дане на честь св. Василя 

Великого. Княгиня Ольга як перша визначна жінка-християнка на Русі здобула у 

хрещенні ім’я Олени (можливо, на честь цариці-християнки Олени 

Константинопольської, яка в історії мала особливу місію духовного пошуку істини 

через повторення страсного шляху Ісуса Христа до Голгофи та віднайдення Чесних 

Древ Хреста). Сильніше мотив зміни імені як долучення до божественного покрову, 

а отже і святості, з’являється в агіографії, де Таїнство прийняття чернечого сану 

обов’язково здійснювалось через символічне зречення мирського імені та 

«народженні для життя у Бозі» під іншим іменем прославленого святого. Так, житіє 

преподобного Антонія Печерського повідомляє, що був він уродженцем Любеча 

(Чернігівщина) та до чернечого постригу називався Антипою. Пізніше отримав ім’я 
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Антонія, і хоч житіє не повідомляє, чому його так нарекли, проте можемо 

здогадуватися, що назвали його за схожістю морально-духовного устремління 

особистості в честь пустельного самітника – Антонія Великого, який проявляв 

особливу увагу до інтеріорного молитвенного пізнання божественної сутності.  

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. Беручи до уваги культурно-духовний рівень держави-спадкодавця 

(Візантії), Київська Русь не стала винятком у наслідуванні божественної величі в 

архітектурних зразках. Навіть у літописанні міститься розповідь про руських послів, 

які їздили до Візантії переймати культурно-релігійний досвід та були вражені 

неповторністю і оздобою храмів: «И придохомъ же въ Греки, и ведоша ны, идеже 

служать богу своему, и не свѣмы, на небѣ ли есмы были, ли на земли: нѣсть бо на 

земли такаго вида ли красоты такоя, и нелоумѣемъ сказати» [179, с. 122]. А сам 

князь Володимир обрав християнство за провідну релігію держави ще і тому, що 

бачив могутність східної держави – сусіда навіть в соборній красі Константинополя. 

За словами В. Горського, середньовічну картину свідомості слід визначати не 

за трьома, а за чотирма векторами: дуалістичність, теоцентричність, ієрархізованість 

та екллесіоцентричність. Він неодноразового наголошує: «Саме Церква як організм, 

у зрівнянні з яким реальний світ наявної дійсності сприймається лише як морально 

недосконалий аспект буття світу, виступає осердям образу святості. Найвищим її 

покликанням уважалося те, до чого й був спрямований образ святості – об’єднати 

людність у пориванні поза межі наявного світу, до світу трансцендентного, як вищої 

цінності й мети людського життя» [60, с. 10–11]. Згодом такий критерій був 

покладений в основу розуміння символічного характеру середньовічного мислення 

(Див. Додаток М, Рис. 5).  

Звісно, наймогутнішим сакральним центром для християнської спільноти був 

Єрусалим, однак із надходженням перекладної літератури та бажанням утвердити 

власні національні святині в проповіді Іларіона з’являється ідея про Київ як 
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самобутній сакральний центр. Церковним архітектурним підсиленням концепції 

«обраної Богом локації» слугували образи символічних для русичів храмів. Ми 

зосередимося тільки на трьох: 1) Десятинна Церква, або Церква Успіння Пресвятої 

Богородиці була першою кам’яною, зведеною у Києві духовною спорудою (989-996  

рр.). Літописна історія береже пам’ять про те, що князь Володимир виділив на її 

побудову й утримання десяту частину своїх прибутків, тому разом із зведенням 

храмових стін утверджувалась ідея широти можновладдя і високого рівня 

моральних чеснот, зокрема щедрості в ім’я Боже. У проповідницькій спадщині 

Іларіон Київський з часом підкреслить велику справу благодійника та назве його 

сина Ярослава гідним послідовником батьківської богоугодної справи. Саме тут 

будуть покладені мощі св. Володимира, його дружини Анни та перенесено прах 

княгині Ольги. 2) Собор святої Софії – Премудрості Божої відігравав роль головного 

храму держави. Дата заснування собору також збереглась у літописанні. Так, 

«Повѣсть времяньных лѣт» датує час появи храму 1037 р. під керівництвом князя 

Ярослава Мудрого. Тут відбувались найбільш важливі події держави і церкви: 

сходження на княжий престол, прийом послів, проведення церковних соборів та 

підписання дипломатичних документів. Названий в честь Софії – Премудрості 

Божої храм від початку мав складну поліфункціональну семантику, яка вивершилася 

до софійного символу буття. Софійність розумілась руськими книжниками як 

сукупність Божих енергій, які осягнути людина не здатна. Пізніше поширилась 

традиція ототожнення Софії з Божою Матір’ю, жіночим началом, що переважав у 

ментальній свідомості русичів. Схиляємось до думки С. Кримського, що «головний 

храм Києва – Софія був не тільки культовою спорудою, а й ознаменуванням 

етичного порядку Космосу, центром ціннісно-смислового універсаму східного 

слов’янства.  Як матеріальне втілення концепції софійності цей храм означав захист  

від демонічних сил, непорушну стіну святості й духу» [126, с. 8]. Очевидно, що 

практика софійності була успадкована Київською Руссю з Візантії, де антична 

спадщина із натхненною складовою про платонівський ейдос трансформувалась у 

християнський варіант віднайдення Вищої Суті, Премудрості. Спочатку це було 
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емоційно-естетичне переживання Божественної присутності під час літургії, однак 

потім софійність набула символічності і стала «одною із найважливіших домінант 

соціальної практики в давньоруському суспільстві» [236, с. 53]; На теренах Русі 

тема софійності вперше з’явилась в Ізборнику 1073 р. (стаття Іпполіта в редакції 

Анастасія Синаїта, де тлумачилась притча Соломона про Премудрість), потім 

привертала увагу визначних церковних проповідників Клима Смолятича, Кирила 

Турівського, Іосифа Волоцького, Зиновія Отенського, Іоаникія Ліхуди та ін.; 

3) Києво-Печерська Лавра – обитель, що заснована 1051 р. князем Ярославом 

Мудрим. На від міну від двох попередніх знакових споруд, чоловічий монастир, 

духовними пастирями якого були Антоній та Феодосій Печерські. З ХІІ ст. отримує 

статус «лаври» – головного монастиря Київської Русі та центру літописання. Історія 

становлення та духовного життя монастиря покладена в основу листування між 

ченцями Симоном і Полікарпом під назвою «Києво-Печерський патерик». Саме ця 

пам’ятка літературних здобутків києворуських книжників містить чудесну історію 

про побудову головного храму Києво-Печерської лаври із благословення самої 

Божої Матері – Церкви Успіння Богородиці. Після появи оригінального 

агіографічного тексту жанр житій став найулюбленішим зразком морально-

дидактичного характеру. Тому важливо згадати про спостереження І. Ісіченка про 

те, що «сам сакральний простір храму стає в світі місцем роздуму й перепочинку, а 

водночас і дороговказом на життєвому шляху» [98, с. 201]. 

Очевидно, що храми та монастирі, які називались на честь певного святого, 

власне, і були свідченням особливої поваги святих. Як правило, вибір посвяти був 

свідомим кроком духовенства чи мецената, який волів у такий спосіб проявити 

високу міру шанобливості до певного святого. З іншого боку, посвяти престолів 

були тісно пов’язані з ідеєю, яку передавав той чи інший святий образ, тому назва 

храму перекликалась із релігійною свідомістю фундатора, а також віддзеркалювала 

преференції святих покровителів у сакральних координатах Київської Русі. Як 

зазначає О. Прокоп’юк, «саме так можна віднайти один із ключів до розуміння 
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релігійної свідомості і її особливостей, а також напрямів формування цієї свідомості 

Церквою» [187, с. 48]. 

Становлення архітектурних пам’яток сакрального призначення 

супроводжувалось подіями, знаменними в житті суспільства і Церкви Київської 

Русі. Так, Ю. Завгородній вважає ідеальним часом для вітчизняної культури, в 

якому проступає перманентна суть свята, період Київської Русі. Адже рівень 

розвитку людської особистості Середньовіччя і пануючі світонастанови були 

максимально відкриті для сприйняття трансцендетного. «Феномен же свята у 

християнстві, як підкреслює вчений, – був не тільки невід’ємним від річного 

літургійного циклу, а й значною мірою його зумовлював» [86, с. 16–17]. 

Послуговуючись концепцією О. Єсаулова про два вагомі архетипи 

східнослов’янської культури – пасхальний та різдвяний, зауважимо, що свято 

Великодня справді шанувалось з особливим трепетом, про що свідчать проповіді 

Кирила Турівського та Іларіона Київського. Однак, різдвяний архетип реалізувався 

швидше в народному просторі, а культурно-історичного та великодержавного 

значення набуло не свято із церковного календарного циклу, а Таїнство хрещення. 

Крім того, кожна неділя тижня нагадувала русичеві про Воскресіння Христа, а тема 

Воскресіння, за переконанням С. Бондара, «інспірувала увесь комплекс 

інтелектуально-духовних і психо-емоційних переживань» [36, с. 47]. Така 

циклічність постійно відтворювала ці переживання впродовж усього життя 

окремого вірянина, а також усієї християнської спільноти. Тому завершальними 

компонентами у формуванні соборного образу святості були, враховуючи погляд 

О. Мирончука, свята і Таїнства Церкви як «засіб освячення людини» та освячені під 

час подій матеріальні виразники сходження божественної благодаті – вода, єлей, 

просфори тощо [156, с. 168]. Артефакти займали останню сходинку у необхідності 

експлікації концепту найвищого абстрактного порядку СВЯТІСТЬ, але візуальне 

втілення слугувало обрядовою необхідністю, в якій осмислювалась причетність 

людини до містичного трансцендентного світу та здатність її сягнути хоч на мить 

взірцевої моральної досконалості. Іншу назву деяким артефактам дає митрополит 
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Іларіон – реліквії: «В Палестині та Візантії справді було глибоке й ненаситне 

прагнення мати в себе чи при собі Реліквію, це й призвело до ідеї, що Священні 

Реліквії треба ділити» [96, с. 88–89]. Насамперед, йдеться про матеріальні речі, які 

перебували в руках Ісуса Христа та Богородиці. З розвитком паломницької 

літератури в Київській Русі, окрім освячених речей у церкві, віряни прагнули 

доторкнутись до того, на чому спочивала велика благодать Божественної суті. 

Відтоді започаткувалсь традиція Святих дарунків та привезення святих артефактів 

для поклоніння, серед яких: мощі святих, зокрема енколпіони (хрести з часточками 

мощів), ікони з часточками мощів, хрест, на якому був розіп’ятий Ісус Христос, 

цвяхи, молотки, копіє воїнове, одяг та пояс Богородиці. Після приїзду св. 

Костянтина та Мефодія у Київську Русь також повідомляється про привезення ними 

святих мощей папи Климента. Ще відомо, що Костянтинова мати цариця Єлена 

(згодом рівноапостольна) понад усе прагнула віднайти Хрест Господній і таки 

знайшла його 326 р. Так, у Константиполь потрапив один із найшанованіших святих 

артефактів, і як наслідок, встановлено свято Воздвиження Животворящого Хреста, 

що і було успадковано Київською Руссю. Отже, загальна структура концепту 

СВЯТА КИЇВСЬКА РУСЬ матиме такий вигляд (Див. Додаток Н, Рис. 6). 

В умовах занепаду святості в інших християнських країнах, знищенні 

священних артефактів ворожими нападниками та спровадження їх на терени 

великокнязівської Русі певні фактори сприяли підвищенню сакрального статусу 

Руської Церкви та Києворуської держави. Особливо впливовість політично-

церковної думки Русі у світовому дипломатичному контексті стала помітною після 

остаточного рішення не підпорядковуватись Константинопоському патріарху, а 

відддати митрополичі кафедри у розпорядження руських церковнослужителів за 

князівського схвалення. 
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Висновки до Розділу 3 

Концепція духовної особистості та сакральних центрів у Київській Русі 

містила як мінімум три складники: антропологічний, онтологічний та 

трансцендентний. Житіє як жанр давало підстави говорити про морально-етичну та 

ціннісну специфіку концепту СВЯТІСТЬ через вираження людського шляху в 

осягненні божественної істини. Найбільш прийнятний спосіб дослідити унікальність 

світоглядних позицій руських святих з когнітивної точки зору – прототиповний 

підхід. Він дав можливість охарактеризувати основні концептуальні схеми, вміщені 

у концептуальному просторі Києво-Печерського патерика. На наш погляд,  можна 

визначити 10 виразників, тобто 10 концептуальних прототипових схем загального 

референту – СВЯТІСТЬ на теренах Київської Русі. Сповна кожна із концептуальних 

схем була проявлена в агіографічному зразку – «Житие Феодосия Печерьскаго…».  

До осмислення концепту СВЯТІСТЬ звертались не лише агіографи, але і 

представники паломницької літератури. Так, ігумен Данило в «Хождении…» 

доповнив ідею про духовну особистість русича аспектом важливості сакрального 

центру як універсуму потаємного знання, відвідання якого наповнює особливою 

енергією, надихає та очищує. Очевидно, що і житійний, і агіографічний жанр мають 

спільне підґрунтя у вираженні концептуальної метафори ШЛЯХУ. В обох випадках 

часто прослідковується буквальний та символічний мотив дороги, що згодом 

набуває вищого абстрактного рівня – концепту. Відтак онтологічне сприйняття 

шляху у Києво-Печерському патерику та «Хождении..» ігумена Данила 

трансформувалось у спільну концептуальну метафору орієнтаціного зразка [206, 

с.363]: ШЛЯХ – це ЖИТТЯ, а ЖИТТЯ – це НАБУТТЯ СВЯТОСТІ, тому сенс 

життєвого шляху для русича полягав у наслідуванні вищих моральних чеснот 

святих і визначався як РУХ до СВЯТОСТІ, РУХ до ДУХОВНОЇ ВИСОТИ.  

Кульмінаційно СВЯТІСТЬ як сукупність культурно важливих домінантних та 

периферійних концептів визначається, на нашу думку, у соборному концепті 

СВЯТА КИЇВСЬКА РУСЬ, який поєднує в собі ієрархію знакових компонентів, 

осмислених у ментальному, а отже і художньому просторі християнізованого 
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руського суспільства ХІ – ХІІІ ст. Зауважимо, що формування концепту СВЯТІСТЬ 

у Київській Русі розвивалось одночасно з утвердженням національного сприйття 

христиняських істин у культурі та літературі. Свідченням того є закономірність та 

виваженість у витворенні руського пантеону святих. Крім того, києворуські 

книжники звертали увагу на святих покровителів руської землі, розвивали ідею 

християнського імені, осмислювали історичну та духовну значимість місцевих 

сакральних центрів, вдавались до екзегетичних тлумачень з приводу необхідності 

вшанування христиняських свят та дотримання церковних Таїнств.  

Такий підхід до розкриття концепту СВЯТІСТЬ у літературі Київської Русі 

дозволяє говорити про комплексне розуміння однієї з найскладніших категорій у 

філософсько-культурологічному просторі – ДУХОВНІСТЬ. У нашому дослідженні 

ми дійшли висновку, що вивчення такої багатоаспектної категорії не є вичерпним, 

але таким, що потребує ґрунтовного вивчення буквальних та символічних смислів. 

Тому в науковій роботі залучено одночасно декілька методів когнітивних 

напрацювань: концептуальний аналіз, прототиповий підхід і теорія концептуальної 

метафори.  
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РОЗДІЛ 4 

 МНЕМОНІЧНА СКЛАДОВА ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНЦЕПТІВ У 

ЛІТОПИСНІЙ ТРАДИЦІЇ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

4.1.Концепт ПАМ’ЯТЬ у «Повѣсти времяньных лѣт»  

Кожна епоха формує свій особливий культурний код, який відрізняє її від 

попередніх та виокремлює надалі в історико-літературному поступі. За словами 

М. Фуко, культура завжди пов’язана з необхідністю підтримки «стійкого центру» за 

рахунок певних напрямків «сигніфікації». Культурний код розкривається в розвитку 

мови, в епістеміологічних системах, формах висловлювання, аксіологічних 

характеристиках, але найголовніше – сприяє моделюванню ієрархії концептів, що, з 

одного боку, співвідносяться із «обробкою суб’єктивного досвіду», а з іншого – 

виконують роль «стійкого центру» [235, с. 37]. Сучасний процес пізнання людиною 

світу й отримання знань про нього є надзвичайно швидким і невпинним. Проте якщо 

постмодерний дискурс в умовах формування мультикультуральності все більше 

тяжіє до синергетичних візій, інтердисциплінарних підходів, міжкультурної 

комунікації, то доба Середньовіччя жорстко обмежувалась теоцентричним 

світоглядом. Тому О. Сліпушко, досліджуючи образ середньовічного автора в 

Київській  Русі серед головних чинників впливу на еволюцію образу, крім «вимог 

жанру», «історичних обставин» та «індивідуальності книжника» визначає саме 

християнізовану феноменологію буття [212, с. 274].  

Як наслідок, концептосфера постмодернізму має достатньо розмитий 

характер, з-поміж визначальних ознак літератури – ризоматичність, а базовий 

компонент – симулякр, такий собі вихолощений образ, який постає копією копій. Із 

погляду когнітивного літературознавства термін «концепт» достатньо складно 

вивчати в постмодерній парадигмі світосприйняття, адже копія означає запозичення 

художнього образу з відомого тексту. Сам художній образ може бути як авторським 

імагінативним творінням, так і апелювати до реального прототипу. Дешифруючи 

тезу на метамову концептології, ми актуалізуємо проблему розрізнення 
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культурологічних та художніх концептів. Однак, Середні Віки – антитетичні добі 

Посмодернізму принаймні у тому, що культурологічний аспект превалював над 

художнім, а істинним джерелом для копіювання поставало Святе Письмо (за 

посередництва перекладної літератури). Авторитет Святого Письма був настільки 

сильним, що авторські коментарі як метод інтерпретації вже здобувались на рівень 

художності, однак тлумачення суворо обмежувались екзегетичною традицією, а 

відхід від інтерпретаційних норм міг загрожувати доганою духовенства, як це 

сталось із Климом Смолятичем [202].  

Підкреслимо, що головним завданням дисертаційного дослідження є не 

компаративний аспект концептотворення двох історико-літературних епох, а 

визначення специфіки формування базових та периферійних концептів культурного 

розвою Київської Русі, що формували мовнокультурну ідентичність. Важливим 

видається дослідження мнемонічної складової середньовічних концептів та 

витворення їх особливої варіації – християнських. Крім того, спробуємо 

припустити, що саме від Середньовіччя ми успадкували найбільшу кількість 

сакральних концептів, а стійкість їх пов’язана з чіткими рамками канону, який 

стосувався не лише світоглядних принципів, але й літературної традиції книжників. 

Перш ніж російський вчений С. Аскольдов у статті «Концепт і слово» (1928) 

запропонував до розгляду термін «концепт», він вже активно розроблявся у 

доктрині концептуалізму філософами європейського Середньовіччя П’єром 

Абеляром та Іоаном Солберійським. Приводом стало вчення про універсалії – 

особливі форми пізнання, здатні існувати у свідомості без вербалізації. 

Концептуалізм додавав поняття досвіду, разом із набуттям якого відбувається 

процес пізнання. Поява ідеї універсалій не була випадковою, адже християнство, 

крім тринітарності Божественної суті, світ вбачало дуальним: горнім та мирським, а 

в антропоцентричних темах апелювало до діалогу душі й тіла. Хоча варто зазначити, 

що філософські дискусії з приводу матерії та духу були новаторством не 

середньовічних мислителів, а античних. Після П. Абеляра інтерес до концептів 

виник аж у ХХ ст., і що цікаво – знову завдяки французькому філософу Ж. Дельозу 
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та психоаналітику Ф. Гватаррі. У1991 р. виходить їх спільна праця під назвою «Що 

таке філософія?». В ній автори презентують вчення про концепти як своєрідну 

модель філософії, «творчість концептів» і є філософією, яка спирається на 

«іманентність» та «простір», на відміну від релігійних векторів споглядання – 

«трансцендентність» і «час» [68]. Однак, на помежів’ї ХІХ та ХХ ст. з’являється 

книга філософа-інтуїтивіста А. Бергсона «Матерія і пам’ять» (1896). А. Бергсон 

актуалізує середньовічну дискусію про співвідношення розуму і матерії шляхом 

аналізу пам’яті, яка і є їхнім перетином. Теорію пам’яті філософ виводить із 

реалізації в ній тривалості, оскільки саме в пам’яті минуле продовжує існувати в 

теперішньому [19]. Цікаво, що «універсалії» П. Абеляра – особливі форми пізнання 

світу – у ХХ ст. починають активно вивчатись знову як концепти. На зміну 

середньовічному концептуалізму приходять погляди культурології, лінгвістики та 

філософії. Детальним вивченням художніх концептів починає займатись когнітивне 

літературознавство. Пам’ять стає необхідною умовою еволюції вчення, розкриває 

суть історико-літературного методу і на основі суб’єктивної думки автора 

вивищується до історіософської ідеї суспільних чи екзистенційних феноменів.  

Ще один критерій, який дозволяє виділяти мнемонічну складову в концепті, 

криється у визначенні О. Кубрякової в «Короткому словнику когнітивних термінів». 

Дослідниця визначає концепт як особливу одиницю, яка слугує містком для 

пояснення «ментальних чи психічних ресурсів нашої свідомості», а також виконує 

роль своєрідної «інформаційної структури», яка покликана відображати «знання і 

досвід людини». Результат всієї людської діяльності певної національності корелює 

із поняттям ментальної картини світу та «концептуальної системи мови», тому 

закономірним виявляється словниковий коментар про «концепт як оперативну 

одиницю пам’яті» [124]. Досвід людини може накопичуватись і про об’єктивну 

реальність, і про вигадані події. Відтак слід бути обережним із можливою 

інтерференцією понять: культурний концепт може переміщатись у художню сферу 

літератури, але застосування і пропагування художніх концептів у культурі навряд 

чи можливе на серйозних підставах. Намагання втілити художній концепт чи 
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концептуальний персонаж в реальність радше схоже на рекламну кампанію, 

театралізоване дійство задля досягнення мети зацікавлених у цьому людей, завчасно 

підготований сценацій карнавальних дій. Хоча, сміхова культура дуже часто 

послуговується жонглюванням художніх і культурних концептів (інколи навіть 

різних епох) свідомо переслідуючи єдину мету – втрапити у резонанс знакових 

подій суспільства і спричинити резистентну ситуацію за умови нагнітання 

культурного дисбалансу.  

Виходячи із загальнокультурних позицій означення пам’яті як феномену, 

науковці виокремлюють два аспекти дослідження. Один із них спрямований на 

означення пам’яті як психічного явища людини, а інший – на «вияв пам’яті у мові та 

символічних кодах культури» [100, с. 142]. Такий підхід знову акцентує увагу на 

розрізненні власне культурних і художніх концептів, де пам’ять  виявляє себе або із 

підвищеним рівнем інтеріорності особистості, або орієнтується на об’єктивацію 

дійсності через колективне усвідомлення унікальності. З цього приводу, 

Л. Крещенова декларує, на наш погляд, раціональну і теоретично обумовлену 

позицію літературознавця. На її думку, «будь-який концепт є культурним». Зона 

ядра акумулює певну історію людства і разом з тим органічно в неї вписується сам. 

Периферію утворює «інтерпретаційне поле загальнокультурного концепту» автора. 

Від його індивідуальних особливостей світосприйняття і міри таланту залежить 

межа повноти і сили запред’явлення тих чи інших національних концептів. 

Відповідно, загальнокультурний концепт, пропущений через досвід суб’єктивного 

споглядання набуває повноцінних ознак художності [125, с. 81]. Подібну позицію 

обстоює С. Неретіна, називаючи концепт «достатньо суб’єктивним». Важливо, що в 

колі зацікавлень дослідниці – специфікації середньовічного концепту, тому вона 

проводить аналогії з еволюціонуванням терміна в концепцію та породженням 

диспуту. Індивід, який осмислює річ, підсвідомо звертається до реципієнта й 

одночасно до трансцендентного джерела – Бога. У такий спосіб актуалізуються 

відповіді на його питання. У випадку з києворуськими проповідями цей факт 

закономірно підтверджується, адже проповідницький жанр навіть на формальному 
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рівні традиційно зберігає словесну формулу звертання до Бога, а проповідь із 

назвою послання спрямовує на «діалогічне» осмислення проблеми. Крім того, 

С. Неретіна переконана, що пам’ять і уява постають невіддільними якостями 

концепту і синтезуються три якості душі: «як акт пам’яті орієнтований в минуле, як 

акт уяви – в майбутнє, як акт судження – в теперішнє» [164, с. 30]. 

 О. Беспалова виділяє три параметри, які допомагають не помилитись у 

процесі сигніфікації текстуальних концептів. Одне із завдань, яке ми прагнемо 

досягти, – це урахування параметрів дослідниці та презентація схеми, яка 

стосуватиметься закономірностей формування культурного коду в Київській Русі та 

художніх тенденцій його осмислення [20, с. 94–95] (Див. Додаток Н, Табл. 9).  

Вище зазначалось, що літературна традиція Київської Русі починає 

формуватись під сильним впливом поширення християнства. Зрозуміло, що 

запозичення з Візантії жанру проповіді швидко засвоюється проповідниками 

Києворуської держави, адже вони постають речниками релігійних істин. 

Високоморальна людина, яка відтепер обирала для себе складний шлях 

християнських чеснот, повинна була запам’ятовувати набагато більше, ніж у 

попередні язичницькі часи, де роль частотного нагадування виконувала обрядовість. 

Інститут чернецтва починає відроджувати ораторське мистецтво у вигляді 

проповідей, які слід було не забувати, для чого і використовувались всі можливі 

види мистецтва пам’яті [163].  

Щодо співвідношення культурного та художнього концептів у 

проповідницькій прозі зазначимо, що християнські домінанти виступали 

репрезентантами культури Київської Русі, сам жанр проповіді як художня форма 

відображення дійсності синтезувала художній тип мислення, культурологічне ядро і 

периферію суб’єктивного бачення автора тексту Святого Письма, який аж ніяк не 

сприймався, як вигадка, але авторитет, етичний кодекс поведінкових норм у 

конструюванні культури доби. Оскільки концепт у літературі Київської Русі 

швидше культурний за своїми характеристиками, ніж художній, то і презентація 
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національних культурних цінностей закономірно представлена широко. Відповідно, 

культурна самобутність могутньої Руської держави часто підкреслювалась через 

звеличення християнських чеснот князя чи навіть навмисне пригадування славного 

родоводу очільника. Шляхом вибору певної історичної особи для уславлення 

подвигів та християнських чеснот формується національна концепція святості, як це 

сталося у випадку із князями Борисом та Глібом, князем Володимиром Великим, 

княгинею Ольгою. Зазначимо, що історія безпосередньо пов’язана з пам’яттю, 

авторський погляд на історію трансформується в історіософську концепцію, що 

асоціюється з виокремленням базових концептів культурного розвою суспільства 

зазначеної епохи. Отже, авторська концепція сублімує, за С. Неретіною, власний 

досвід та історичні факти минулого, які в художньому осмисленні та відповідно до 

інтенції написання твору, втілювалися у індивідуальну ейдотехніку проповідника 

[163]. Т. Бовсунівська, досліджуючи способи художнього відтворення забування/ 

пригадування, акцентує увагу на цілому спектрі художньої мнемотехніки, серед 

яких і ампліфікаційне прочитання, і мнемонічне страждання, і мнемонічна 

онірокритика та ін. [30]. 

Унікальність когнітивного літературознавства полягає у міждисциплінарному 

погляді на суттєві питання гуманітарного спрямування. Інтерпретація 

християнських концептів, використовуючи мнемотехніку, постає абсолютно 

новаторським методом в актуалізації змістового наповнення давньоруського 

письменства. Розмаїття суперечностей, які викликають завжди  нові підходи, лише 

підтверджує той факт, що зразки класичної літератури – це відкритий простір, який 

не обмежується традиційними філологічними тлумаченнями. Зважаючи на 

превалювання канону в творенні жанрової парадигми Київської Русі, можемо 

припустити певне дублювання форми та ідейного наповнення, але авторська позиція 

книжника все одно доволі відчутна у доборі аргументації до розкриття обраного 

християнського концепту. Крім того, межа між культурним і художнім концептом 
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настільки вузька, що доводиться говорити про домінування культурного аспекту 

концептосфери над авторським.  

Феномен пам’яті – складне мультикультуральне поняття, яке активно почали 

вивчати лише в ХХ ст. Безумовно, дослідження ретроспективного характеру зажди 

актуальні, адже завдяки їм ми можемо спостерігати  розвиток студій гуманітарного 

спрямування на діахронному зрізі та застосовувати ґрунтовний компаративний 

аналіз. Окремим питанням виступає джерельна спадщина, яка зберігає особливий 

дух епохи. Так, для доби Київської Русі надзвичайно важливим був жанр 

літописання, що прямо і опосередковано акумулював техніку запам’ятовування та 

пригадування. У цьому контексті можемо говорити про інтерференцію усної та 

книжної традиції, які тісно сплітались в хронологічних зводах [202, с. 208].  

Серед науковців, які звертались до різних теорій та тлумачень культурної 

пам’яті, слід назвати Арістотеля, Г. Гегеля, В. Дільтея, А. Бергсона, М. Хайдегера, 

П. Рікера. Окрім цього, заслуговують на увагу праця Є. Лихованової про мнемонічні 

процеси та пам’ять, дисертація Л. Стародубцевої про пам’ять і забуття в аспекті 

мнемонічної герменевтики культури, розвідка Г. Челпанова про пам’ять та 

мнемоніку, науковий проект К. Шевцова про пам’ять в сучасних концепціях 

пізнання та суб’єктивності, а також дослідження О. Бойко, Т. Зінченко, Ф. Йейтс та 

Д. Лаппа. 

Звернення до культурної пам’яті є необхідним кроком для вивчення історичних 

текстів. С. Пролєєв виділяє навіть чотири значення згаданого феномену: 1) пам’ять 

сприяє формуванню культурного досвіду; 2) завдяки їй людина ставить перед собою 

той горизонт досягнень, який в умовах активної життєдіяльності перетворюється в 

«ідеальний план»; 3) пам’ять – ключ до універсальної мови і розуміння, що стає 

доступним через вивчення ментальних картин світу; 4) без пам’яті важко уявити 

справжнє усвідомлення онтологічних питань, зокрема темпоральності історичного 

поступу [188, с. 11]. За словами Я. Ассмана, культурна пам’ять – це не біологічне 

явище, але таке, яке необхідно підтримувати через покоління. Завдання збереження, 
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осмислення і донесення значущої інформації покладаються на культурну 

мнемотехніку. Таким чином, формується культурна ідентичність особистості, що, в 

суті своїй, апелює до пам’яті та згадок про минуле. Відповідно, для культурної 

когерентності частотність повторення та інтерпретації постають як еквівалентні та 

взаємозумовлені елементи [16, с. 95]. 

Досліджуючи когнітивну поетику жанрів, Т. Бовсунівська зосередила свою 

увагу на мнемонічних властивостях. Відтак сучасна когнітивна мнемотехніка 

(особливий вид інтерпретації художнього тексту) демонструє цілий спектр підходів. 

Оскільки предметом нашого розгляду є жанр літопису, то характерними для аналізу 

будуть мнемотехніка як спосіб художнього відтворення забування/пригадування, 

заміна мнемотехніки комбінаторикою, коли хронологічний хід подій виступає на 

передній план і залишає в тіні художнє осмислення, й ампліфікаційне прочитання 

для увиразнення того, що треба запам’ятати (ремінісценція, авторемінісценція, 

цитата, риторична ампліфікація) [30, с. 80]. 

Зазначимо, що «Літопис Руський», до складу якого входить «Повѣсть 

времяньных лѣт», місить мету створення пам’ятки на початку тексту: з’ясувати 

«откуда есть пошла Руская земля, кто въ Киевѣ нача первѣе княжити, и откуду 

Руская земля стала есть»[169, с. 23]. Нестор, автор літопису, відповідає на це 

питання, звертаючись до біблійної легенди про потоп та подальшого розселення 

людей на землі, в тому числі на слов’янській. Отже, християнізація, яка активно 

набирала обертів, виявлялась не лише як фактажний вміст, прив’язаний до 

конкретного року події, але і як складова авторського світогляду, що значною мірою 

впливав на формування жанру. Тому слушно звернутись до думки Н Брагіної, котра 

визначає особливий вид пам’яті – пам’ять християнина, що неможлива без етичного 

аспекту. Вчена акцентує на тому, що християнізована пам’ять – це унікальне явище, 

адже індивід намагається дати об’єктивну оцінку події, попри те, розділяючи все на 

історію вад і здобуття чеснот [38, с. 48]. Звичайно, це проявляється імпліковано (на 

відміну від агіографічних текстів), але частотно. Сильний прояв етичної складової 

бачимо у процесі прийняття рішення князем Володимиром у виборі релігії для своєї 



154 

 

держави. Діалог князя з Філософом представляє усталене вкраплення в історичних 

текстах, під час якого знаходиться істинна суть, відповідь на життєво важливі 

питання: «Рече же Володимиръ къ философу: «что ради отъ жены родия, и на деревѣ 

распятъся, и водою крестися?» Философ же рече ему: «Сего ради, понеже испѣрва 

родъ человѣчьскый женою съгрЋши, дьяволъ прельсти Евгою Адама и отпаде рая, 

такоже и Богъ отмѣстье створи дьяволу: женою пѣрвѣе побѣженье бысть 

дьяволу…» [169, с. 166]. На противагу князівським чеснотам, є приклад оповіді, 

який викликає досить суперечливу оцінку щодо сприйняття. Йдеться про помсти 

княгині Ольги за вбивство свого чоловіка Ігоря древлянами. З одного боку, вона 

досягла справедливості за завдану печаль, а з іншого – помста засуджується 

Церквою.  

Літопис як жанр є чи не найзручнішою формою збереження колективної 

пам’яті. Так, О. Шахматов визначив 12 джерел, які використовував Нестор під час 

написання повісті. Серед них Книги Святого Письма, Договори з греками, Повчання 

про кари Божі, Хроніка Георгія Амартола, Житіє Василя Нового та ін. Крім того, 

автор вдався до використання народнопоетичних оповідань, втіливши глобальну 

ідею асиміляції усної та книжної традиції, яка всебічно представила ментальну 

картину Київської Русі. Прикладом патріотичних почуттів, до речі, є народний 

переказ про білгородський кисіль. Загалом, літопис наскрізно пронизують численні 

приказки та прислів’я. Так, під 945 роком міститься розповідь про вбивство князя 

Ігоря древлянами: «Слышавше же деревляне, яко опять идеть, сдумавше со княземъ 

мвоимъ Маломъ: «Аще ся въвадитъ волкъ в овцѣ, то выносить все стадо, аще не 

убьють его; тако и се, аще не убьемъ его, то вся ны погубить» [169, с. 68]. 

Очевидно, що головна ідея написання «Повѣсти времяньных лѣт» 

концептуально криється у дихотомічному вираженні сакральної всесвітньо-

історичної ретроспективи та реальної онтології руської землі. Включення історії  

передумов, створення та розквіту Києворуської держави до біблійного контексту 

було необхідним кроком автора, щоб синтезувати християнський культурний 

простір із концепцією церковної доктрини та феномен династичного княжіння. За 
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словами О. Замалєєва та В. Зоца, думка про синтез двох начал пронизує весь зміст 

«Повѣсти времяньных лѣт». Завдяки Нестору, твір став не просто історично-

публіцистичним зразком середньовічного етапу осмислення історії у Київській Русі, 

але цілісною, літературно виваженою дескрипцією давньоруського панування [90, c. 

65].  

Спосіб художнього вираження, у який досягається контамінація сакрального та 

профанного, вибраний Нестором через два знакові концепти: СВЯТІСТЬ і 

ПАМ’ЯТЬ. Давньоруський літописець розглядає історію в контексті боротьби добра 

і зла, що з погляду християнської етики, є домінантним питанням і для формування 

історичного поступу, і для духовного зростання особистості християнина. Автор 

вбачає причини військових поразок, поширення неправди  та беззаконня в Руській 

землі у втраті страху Божого, переступі заповідей та моральних принципів. Тому 

шлях до відновлення гармонії лежить через відновлення «духовного зору», 

благочестя і, перш за все, добропорядності князя. Доказом того, що такий погляд 

був не випадково авторською забаганкою, а виваженим ґрунтовним аргументом всіх 

шанованих книжників щодо історичних реалій є комплекс проповідей із 

метаконтекстуальною ідеєю наслідків гріха проповідника післямонгольського 

періоду Серапіона блаженного. Ідеальний правитель-християнин – це той, хто 

оберігає душу від скверни, заручається підтримкою Бога та мудро провадить 

великодержавну політику. Відтак концепт СВЯТІСТЬ тісно переплітається із 

вибудовуванням богообраної  князівської династії та пригадуванням родоводу Ноя, 

чиї сини не всі стали на праведний шлях життя. Можемо припустити, що це 

прихований дидактичний натяк на те, як розгортатимуться причино-наслідкові 

зв’язки княжіння руських очільників надалі. З одного боку, можливість здобутися на 

найвищу нагороду, а це канонізація, за своє християнське життя в особі Бориса і 

Гліба, Володимира, Ольги, наприклад, та тотальне безчестя і забуття, як це сталося 

із Святополком Окаянним.  

На думку авторів розвідки «Давньоруські любомудри», вектори 

пригадування/забування в історичному процесі Київської Русі відзначаються трьома 
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характерними ознаками: дуалізмом, теоцентризмом та антропоморфізмом. Час у 

середньовічній культурі осмислюється через категорії: «вічність», «вік» та «час 

життя людства» [65, с. 76–77]. Нагадаємо, що типовим для середньовічної 

давньоруської свідомості було виокремлення часово-просторових центрів за 

ознакою святості. Тому пригадування легенди про апостола Андрія Первозванного, 

що передрік Києву велику славу, та особлива увага до виділення духовних центів 

Києва – Києво-Печерська Лавра або Софіївський собор, поставали у тексті «Повѣсть 

времяньных лѣт» як взаємозумовлені ремінісценції авторського задуму.  

Окрім того, києворуська культура сприймається нами як традиційні підвалини 

формування слов’янськості, з чого проростає наша культурна самоідентичність. 

Традиція – це завжди апелювання до історії, пам’яті минулого, закономірної 

повторюваності потужних історичних впливів на рішення історично-політичного 

простору сьогодення. Слушною у цьому випадку видається думка А. Кураєва про те, 

що традиція – це передача досвіду зустрічі з Вічністю, це передача перетворення, 

онтологічної зміни і проростання [129, с. 188]. Втім, факт історичної події, 

відображений у пам’яті Нестора, все ж підпорядковувався ідеологічній інтенції та 

пропускався через свідомість руського книжника, тому складова святості так тісно 

та ємнісно супроводжувала спосіб відображення історичної дійсності у 

Києворуській державі.  

Художній текст – це завжди авторське сприйняття дійсності у контексті 

відповідної епохи, історіософський погляд на суттєву проблему та закодована 

індивідуальна пам’ять про суще [202]. Літопис різко відрізняється від, скажімо, 

модерністського твору, оскільки доба Середньовіччя всіляко нівелювала прояв 

емоційно-чуттєвого, але апелювала до християнських чеснот через вчинки та 

подвиги. «Повѣсть времяньных лѣт» постає як мозаїчне плетиво свідчень очевидців, 

об’єктивної оцінки Нестора, колективної пам’яті про минуле Києвоуської держави і 

неперевершених зразків усної народної творчості, що створюють цілісну картину 

онтології русичів впродовж століть.  
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4.2  Особливості концептосфери культурної та історичної пам’яті у Київському 

і Галицько-Волинському літописах 

Художнє осмислення концепту ПАМ’ЯТЬ у жанрі літописання має за своєю 

суттю діалектичну природу: з’ясування особливостей історичної пам’яті шляхом 

наукової реконструкції конкретних зразків літератури та виокремлення провідних 

ознак культурної пам’яті з метою об’єктивованої рецепції вираженого змісту і 

підтексту обраних для аналізу художніх творів. Причина розмежування культурної 

(колективної) та історичної пам’яті криється у намаганні визначити цінність факту 

як історичного конструкту достовірності та з’ясувати його можливе сприйняття з 

точки зору самого процесу колективної пам’яті, тобто з позицій розвитку 

мнемотехнік, притаманних конкретній епосі. І якщо історична пам’ять спрямована 

на збір донаукових, наукових та псевдонаукових знань і уявлень соціуму про 

минуле, то культурна пам’ять орієнтується на вивчення процесів памяті, її об’єктів, 

дослідження підтекстів і контекстів спільного минулого.  

Вивчення феномену історичної та культурної пам’яті пов’язана, насамперед, 

з іменами англійської дослідниці-історика Ф. Йейтс «Мистецтво пам’яті» (1966), 

французького філософа-соціолога М. Хальбвакса «Соціальні рамки пам’яті» (1925), 

французького історика П’єра Нора «Місця пам’яті» (1999), французького філософа 

П. Рікера «Пам’ять, історія, забуття» (2000), німецького культуролога Я. Ассмана 

«Культурна пам’ять» (2004). Дослідники зазначеного питання в Україні – це 

А. Киридон, Ю. Зерній, В. Жадько, О. Фостачук, О. Бойко, Л. Нагорна.  

З огляду на об’єкт аналізу – Київський та Галицько-Волинський літописи – 

для нас важливим видається, по-перше, твердження П. Рікера про необхідність 

звернути увагу на два компоненти концепту ПАМ’ЯТЬ – ЗАБУТТЯ і ПРОЩЕННЯ. 

На думку вченого, саме вони визначають «горизонт всього дослідження історичного 

факту», але належать до різних проблемних сфер – «для забуття – це пам’ять і 

вірність минулому, а прощення – визнання вини й примиреність з минулим» [192, 

с. 573]. Така позиція необхідна для того, щоб уписати концепт ПАМ’ЯТЬ у коло 

основних християнських концептів літератури Київської Русі. Безперечно, 
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ПАМ’ЯТЬ як концепт корелює із релігійно-філософськими концептами ЧАС і 

ПРОСТІР, але дослідження ПАМ’ЯТІ з християнської точки зору – це новий погляд 

на можливості інтерпретації літописання й водночас необхідний етап для визнання 

неможливості розглядати історичний хід подій без впливу вагомих суспільних подій 

глобального культурного значення. Так, М. Брайчевський наголошує: «Головною 

вадою майже всіх висловлених в літературі оцінок було те, що процес християнізації 

Русі розглядався незалежно від конкретних історичних умов» [39, с. 207]. 

Цікавим напрацюванням школи Я. Ассмана було визначення способу 

розуміння культурної пам’яті не лише як набору фактів минулого, а передусім, 

«постійно функціонуючої реконструюючої уяви» [16, с.19–20]. Врахування 

складника уяви – вирішальний крок для залучення літописних текстів Київської Русі 

до концептуального анілізу із застосуванням мнемотехніки, адже уява прямо 

пов’язана із категорією авторства, оцінки автором подій, що мимоволі наштовхує на 

припущення: воїнська повість (одне із визначень специфіки руського літописання) – 

це історія досягнень і поразок якщо не ідеального воїна-християнина, то воїна із 

конкретною вадою (гріховністю людської сутності), яка і призводить до 

катастрофічності наслідків його діяльності.  

За спостереженнями Р. Сабанчєєва, колективна пам’ять як форма культурної 

пам’яті спрямована на формування структур збереження і відтворення знань 

залежно від запитів суспільства. Така пам’ять передбачає постійне перепрочитання 

та інтерпретацію історичного факту, що, власне, ми і ставимо за мету. Вчений 

підкреслює, що «з епістеміологічної точки зору цей тип пам’яті являє собою 

пізнавальний процес, який керується людиною і водночас бере участь у формуванні 

світогляду й ідентичності як окремої людини, так і загалом – соціальної групи» [197, 

с.271]. Щодо історичної пам’яті, слід зупинитись на синонімічних дефініціях, що 

супроводжують цей феномен у науці: «історична свідомість», «історична культура», 

«історичне мислення», «національна пам’ять» та «пам’ять поколінь». Так, у 

літописанні Київської Русі спостерігаємо змішання різних планів: історичної 

реальності та містики, значних, суттєвих подій з погляду континууму історії 
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словянського народу з неістотними заувагами автора, приватного князівського 

життя з лицарським набором чеснот чи сукупністю характерологічних недоліків з 

суспільно важливими їх діями для нащадків. Відтак, слідуючи за концепцією 

Л. Нагорної, ми притримуємось думки, що «оптимальне співвідношення 

раціоналізму й певних ірраціональних компонентів в історичній свідомості є 

показником зрілості національних еліт. Будь-які перекоси, породжувані чи то 

схильністю до ідеалізації минулого, чи то спробами «націоналістичного 

використання історії» (Е. Сміт), створюють ризики, наслідки яких важко 

спрогнозувати» [162, с. 202]. Враховуючи провідні погляди вчених на явище 

історичної та культурної пам’яті загалом і концепту ПАМ’ЯТЬ зокрема, ми вдалися 

до схематизації концептуального простору в літописанні Київської Русі (Див. 

Додаток П, Рис. 7). 

У ХІІ ст. все більш популярним стає жанр героїчної повісті, оскільки 

феодальна роздробленість та загарбницькі напади зі сторони іноземних ворогів 

повністю пригнічувала ідеал воїна-християнина, який сформувався до цього в 

«Повѣсти времяньных лѣт». Так, актуалізується концепт СТРАХ ЗАБУТТЯ 

колишніх звитяг, доблестей предків, які поклали життя за визнання історичної 

самосвідомості русичів у глобалізованому політичному світі. У складі Київського 

літопису героїчна повість набуває кульмінаційно важливих ознак з репрезентацією 

кодексу лицарської честі. О. Сліпушко й визначає Київський літопис як «велике 

військове оповідання, в якому відображено світоглядні засади середньовічного 

лицарства. Водночас позиція літописця та його героїв визначаються християнством, 

всі дії та вчинки пропускаються через призму морально-етичних засад Святого 

Письма» [212, с. 224]. М. Грушевський взагалі не вбачав у Київському літописі 

літературної цінності, мотивуючи свою думку наступним аргументом – «він 

(літопис – Т. С.) механічно компілює різний матеріал, не зв’язуючи його ні єдиною 

літературною манерою, ні єдиним ідеологічним настроєм», однак корисний для 

загального розуміння жанру дружинної повісті [62, с. 5].  
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В історіографії під Київським літописом прийнято розуміти волинську 

компіляцію, представлену Іпатською копією та спорідненими дописами, 

завершеними в 1116 р. видубицьким ігуменом Сильвестром. Серед величезної 

кількості фактів, наведених у літописі, вирізняється дві знакові постаті – київського 

князя Ізяслава Мстиславича та новгород-сіверського князя Ігоря. Героїчна повість 

про призначення Ізяслава Мстиславича на київський стіл максимально розкриває 

особливості концепту АУТЕНТИФІКАЦІЯ Києворуської землі, що визначалась 

прагненням князя досягти повної незалежності Київської Русі від Візантії. Пам’ять 

про правління князя Ізяслава в історії літописання зберегла факт поділу Руської 

землі на північ і південний схід (очільник – Юрій Долгорукий) та південний захід 

(під керівництвом Ізяслава Київського). Не зважаючи на поділ, мета княжіння 

Ізяслава промовисто свідчила про формування національного героя з лицарськими 

чеснотами. Саме за Ізяслава на митрополичу кафедру і було обрано русича – Клима 

Смолятича. Автор неодноразово підкреслює його шанобливе ставлення до церков і 

духовенства, щедрість та любов до святинь, що, нібито на думку князя, і є головним 

військоим обов’язком русича-християнина: «Начало княжения Изяславля в Киевѣ. 

Изяславль же възревь на нѣбо и похвали Бога и силу животворящаго крта у таковои 

помощи его. С великою славою и чтью веха в Киевь. И выидоша противоу емоу 

множество народа. Игоумени съ черноризце. И попове вснго города Киева в ризах. 

И приѣха къ свьтои Софьи. И поклонися стои Бци и сѣде на столъ дѣда и отця 

свого» [97, с. 327] .  

Повість про похід князя Ігоря на половців, що включена до літопису, 

відображає певні факти з літературного зразка «Слово о плъку Игоревѣ». З огляду 

на час написання тектсів, неможливо перевірити достовірність розгортання 

концепту ЗНАННЯ, який доповнює відомості про військове протистояння русичів із 

половцями в історичній пам’яті слов’ян. Вірогідно, простежити етапи розкриття 

концепту ПАМ’ЯТЬ можна в мнемонічній моделі колективної (культурної) 

свідомості. Як і в «Слове о плъку Игоревѣ», літописна розповідь про князя Ігоря 

містить спогади про природні знаки, які попереджали дружину про можливість 
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трагічного завершення. Так, концепт ПАМ’ЯТЬ у випадку зображення князя Ігоря 

набуває яскраво дихотомічного потрактування: індивідуальне сприйняття князем 

передумов, причин і наслідків походу та колективне бачення історичної події. З 

одного боку, автор засуджує непоміркованість Ігоря, його зухвалу витівку піти 

проти половців із нечисельною дружиною, нехтування військоим досвідом батька 

Святослава і предків Ольговичів. Все це свідчить про відкидання першорядних 

християнських мотивів особистості на той час: єднати роздрібленість земель всіма 

силами. З іншого боку, з позицій часової перспективи, за словами С. Васильєва, 

одна і та ж подія може набувати різного значення, залежно від того, в яку сюжетну 

структуру вона включена [45, с. 61]. Так, саме художня пам’ятка «Слово о плъку 

Игоревѣ» доповнює літописну розповідь в аксіологічному сприйнтті історичного 

факту: наслідки походу князя Ігоря в 1185 р. виявилися трагічними (він потрапив у 

полон, дружина загинула, батько як визначний полководець засмучений 

гарячковістю сина, що може завадити йому в майбутньому княжінні), але з погляду 

оновлення християнського начала в людині ця подія мала неабияке значення. Князь 

Ігор змінив кардинально свою думку про бажання вмерти замість полону. Його 

історична свідомість трансформувалась на теренах чужої землі. Відповідно, 

концепти ЧАС і ПРОСТІР у цьому випадку набули абсолютно нетипового значення: 

чужа антисакральна Половецька земля і час ув’язнення «княжого тіла» сприяли 

максимальному зросту і вивільненню духовної особистості: «се возда ми Гсь̑ по 

безаконию моємоу и по злобѣ моєи на мѧ. и снидоша днс̑ь грѣси мои на главоу мою. 

истиненъ Гс̑ь и прави соуди єг̑»  [97, с. 643].  

Саме тому князь Ігор повертався як переможець, в першу чергу для себе. 

Орієнтири ПРОСТІР і ЧАС, так пояснює автор «Слова о плъку Игоревѣ», після 

повернення стали на свої місця: князь їде до святині (храм Богородиці Пирогощі) з 

чітким наміром дбати про розквіт Руської землі та сприяти її консолідації відтепер 

поміркованими вчинками. Загалом художність Київського літопису – це особливий 

підвид мнемотехніки, а точніше заміна художніх особливостей меморалалізації та 

забуття комбінаторною підбіркою фактів. Очевидно, такий спосіб репрезентації 
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історичної дійсності в художній обробці мала на меті означити те, що І. Жиленко 

називає його «елементарним принципом». Вчена робить припущення, що більшість 

місцевих літописів писалися за елементарним принципом – скорочення матеріалу із 

включенням невеликих вставок «від себе» (таку характеристику мають багато 

збережених регіональних літописів, серед яких – Галицько-Волинський, Троїцький, 

Московське зведення кінця ХV ст. [81, с. 81]. Тому, як зазначалось вище, така 

наративна манера літописця позбавлена високої оцінки критиків історіографії та 

істориків літератури, але важлива з погляду «відчуття безперервності історичного 

буття» [39, с. 63].  

Галицько-Волинський літопис охоплює період з 1201 по 1292 рр. (за 

Іпатіївським списком). За змістом та хронологічно літопис поділяється на дві 

частини: Галицьку (події з 1205 по 1258 рр.) та Волинську (з 1259 по 1291 рр). Як і 

Київський літопис, Галицько-Волинський відображає традиційну для 

християнського середньовічного світогляду історіософську концепцію «про кари 

Божі». Трансформація відомого мотиву про те, що чекає грішників за недотримання 

Заповідей Божий, представлена в Галицько-Волинському літописі еволюцією 

світовідчуття від християнського оптимізму до песимізму, трагедійності, 

катастрофізму і навіть фаталізму. Рішення князя, залежно від того, наскільки вони 

богоугодні, спрямовують історію києворуського народу до занепаду або розквіту. А 

враховуючи християнський контекст середньовічної книжності, шлях вибору князя 

може призвести не до колективного порятунку, а до колективної загибелі й вічного 

осуду. В таких умовах формується «етнотип» києворуського князя [88]. Якщо у 

діяльності правителя фігурує підкреслено очевидний концепт ГРІХ, то ідеал князя-

християнина руйнується, звідси виникають підстави до розбрату, чвар і чисельних 

людських смертей. Цікаво, що  Галицько-Волинський літопис представляє дві 

мнемонічні моделі презентації історичного факту, втілені в концепціях правління 

через образи Данила Галицького та Володимира Васильковича. На думку 

Е. Зерубавеля, минуле структурується відповідно до певних мнемонічних моделей, 

що мають соціальне походження та ключове значення для конкретної події. 
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Розглядаючи структуру історичної події, вчений співставляє їх з «історичними 

сценаріями», де знаковими компонентами виступають «водорозділ», «каталізатор» 

та «остання капля» [256, с. 12]. Постать Данила Галицького – це ідеальний приклад 

для розуміння основних рис категорії героїчного, особливо в етнонаціональному 

сприйнятті. Варто підкреслити, що у випадку з Данилом Галицьким актуалізується 

генеалогічна (родова) пам’ять, бо, представляючи героїчну тенденцію в літописі, 

автор звертає увагу на те, від кого Данило успадкував риси воїна – батька (князя 

Романа): «По смєрти жє вєликого князя Романа, [присно] памятнаго и самодржъца 

всєя Руси, одолѣвша всѣмъ поганьскымъ языкомъ, ума мудростію ходящє по 

заповѣдємъ Божіимъ: устрємилъ бо ся бяше на поганыа яко лєвъ, сръдитъ жэ бѣ яко 

и рысь, и губяшє яко и крокодилъ, и прохожашє зємлю ихъ яко и орєлъ, храбор жє 

бѣ яко и туръ» [97, с. 77]. Отже, концепт ПАМ’ЯТЬ в етнотипі войовничого 

правителя реалізується через історичний сценарій про битви, дипломатичні 

досягнення і поразки Данила Галицького. Суспільно-політичний «водорозділ» 

досить красномовно описаний у Галицькій частині. Він полягає у двобічній боротьбі 

Данила з явним іноземним і прихованим «внутрішнім ворогом» – ординським ярмом 

та боярами, про що зауважує літописець: «Боярє жє галицьстіи Данила князємь собѣ 

называху, а сами всю зємлю дръжаху; Доброславъ жє въкняжилъся бѣ и Судьичь, 

поповъ внукь, и грабяшє всю зємлю, и въшєдъ въ Бакату, всє Понизьє прія, бєзъ 

княжа повєлєніа, Григоріа жє Васильєвича сєбѣ горюю страну Прємышльскую 

мышляшє одръжати; и бысть мятєжь вєликъ въ зємли и грабєжь отъ них» [57, с. 51]. 

«Каталізатором» до налагодження дипломатичних відносин Данила з 

Апостольським престолом (1245–1248) стала необхідність князя захищати 

християнську землю від чужого, іновірного ворога. Як наслідок, Данилові, брату 

Васильку й сину Леву було надано спадкове право на всіх територіях Галицько-

Волинської держави та взято під протекторат св. Петра й Апостольського престолу. 

Після коронації Данила в м. Дорогочин (1253 р.) активізувались татари. І 

«останньою краплею» для києворуського князя стає, власне, татаро-монгольська 

навала під проводом Батия, від чого Данило як відповідальний за свій народ 
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правитель страждає: «Данилови жє съ братом ъ пришєдшю къ Бєрєстію, и нє 

възмогоста ити в полє, смрада ради множьства избієнныхъ; не бѣ бо на Володимєри 

нє осталъ живый, церкви прєсвятыя Богородици исполнєна трупіа; и иныа церкви 

наполнєны быша трупіа и тєлєсъ мєртыхъ» [57, с. 43].  

Зовсім іншу, філософсько-релігійну тенденцію представляє Володимир 

Василькович. Це етнотип ідеального князя-християнина, чиє життя –  не боротьба з 

явними ворогами, а історія дипломатичних врегулювань складних політичних 

питань, це історія мученика і мецената духовної сфери розвитку в феодально-

роздробленій Київській Русі. Сам вибір мнемотехніки абсолютно різниться із 

репрезентацією концепту ПАМ’ЯТЬ у Галицькій частині. Манера оповіді – 

ретроспективна, Волинська частина починається молитвою до всіх Вищих Сил. 

Такий початок надає медитаційно-метафізичного настрою під час ознайомлення з 

подіями літопису. Притримуючись концепції Е. Зерубавеля, «водорозділом» для 

Володимира Васильковича є поділ світу на матеріальне і духовне, баланс між чим 

князь намагається тримати повсякчас. «Каталізатором» всіх життєвих і суспільно-

політичних справ Володимира виступає концепт ВІРА. Мета життя диктується 

прагненням понад усе успадкувати Царство Небесне і попри це – достойно нести 

хрест правителя на землі: «Сий же благовѣрный князь Володимѣрь возрастом бѣ 

высокъ…Глаголаше ясно от книгъ, зане бысть философъ великъ. И ловечь хитръ 

хороборъ. Кротокъ, смиренъ, незлобивъ, правдивъ, не мѣхдоимѣць, не лживъ, 

татьюы ненавидяще, питья де не пи от возраста своего. Любь же имѣяше во всимъ, 

паче же и ко братьи своей, во хрестьном же челованьи стояше со всею правдою 

истиньною, неличемѣрною, страха же Божия наполнень, паче же милостыни 

предлежащее, манастыря набдя, чернѣць утѣшаа и вси игумень любовью приимая» 

[56, с. 408]. Пам’ять, на прикладі образу князя Володимира Васильковича, –

передусім пам’ять християнина, пам’ять про смертність і страх Божий. Тому 

«останньою краплею» в історичному сценії правління Володимира стає 

войовничість і боротьба не у буквальному розумінні, а в духовному. Тілесна 

хвороба, яка так завдавала болю правителю, виявилась його особистим полем 
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двобою. І якщо у Данила вищою мірою визнання стала слава видима – коронація, то 

Володимир Василькович здобувається на вищий ідеал визнання, понадчасовий і 

вселюдський – канонізація. Відтак хворобу навряд чи можна тлумачити як кару 

Божу, швидше спосіб самопізнання і витривалості духу, як це було у старозавітній 

історії з Іовом.  

Зазначимо, що концепт АУТЕНТИФІКАЦІЯ реалізується у Галицько-

Волинському літописі й через історичну пам’ять, і культурну. Легенда про євшан-

зілля активізує загальне ідейне начало літопису – любов і шана до рідної землі 

шляхом розкриття концепту СТРАХ ЗАБУТТЯ. Репрезентація концептів ДОСВІД і 

ЗНАННЯ часто помітна у вчинках князя Данила, де ЗНАННЯ він отримує від 

батька, а ДОСВІД здобуває самостійно, у численних битвах. Відповідно, розкриття 

концепту ПАМ’ЯТЬ має нетотожну природу в Галицькій та Волинській частинах, 

проте обидві вони відповідають загальній концептосфері літописання у Київській 

Русі, де християнський контекст визначається рушієм меморалізації, історична 

свідомість підкреслюється ідентифікацією себе як слов’ян-християн, а 

історіософська думка автора балансує між концепцією «кар Божих» і об’єктивною 

оцінкою факту.   

4.3  Інтеграція ментального простору Середновіччя у художній модус осягнення 

історичної пам’яті (на матеріалі «Слова о плъку Игоревѣ») 

Пам’ятка ХІІ ст. – «Слово о пълку Игоревѣ» у контексті середньовічного 

руського письменства викликала найбільший інтерес науковців та численні дискусії 

з приводу достовірності оригінального тексту. Окрім проблеми авторства та 

«темних місць» у героїчній поемі, постало питання щодо специфіки світоглядних 

позицій автора в уже християнізованому суспільстві та жанрової класифікації твору, 

що, власне, і могла підтвердити чи спростувати християнську спрямованість 

літературного канону, привнесеного перекладною книжністю. В умовах 

розхитування політичного значення Києва, падіння великокняжого єдинодержавства 

та переходу до державної політичної системи «дуумвірату» (одночасного правління 
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двох князів) ідея єдності Київської Русі набуває неабиякого значення. Ускладнював 

політичну ситуацію феодальної роздробленості натиск половців [130]. На думку 

Н. Кочеляєвої, переломні моменти в історії країни чи цивілізації  призводять до 

деструкції одних цінностей та зумовлюють появу інших. В політичний 

інструментарій при цьому входять два компоненти – пам’ять та забуття, що згодом і 

формують нову культуру, нову ідентичність. Історичну подію, яка зазнає 

неоднозначної оцінки в ході розвитку суспільства, вчена означує як «складне місце 

пам’яті», яке потребує звільнення від забуття. А сам процес розуміння й 

інтерпретації неможливий без «залучення історичних досліджень, колективної 

пам’яті  та поновлення історичної справедливості» [119, с. 1].  

Поява «Слова о плъку Игоревѣ» в літературному процесі українського 

Середньовіччя мала очевидну мету – звернути увагу на минуле у зв’язку з 

суспільно-політичним становищем Київської Русі у ХІІ ст., що для автора 

визначалось як сьогодення. Верифікація ретроспективних фактів автором 

здійснювалася з опертям на здобутки чи поразки  предків князя Ігоря – головного 

персонажа літературного твору. Відтак одночасно актуалізувався концепт 

ПАМ’ЯТЬ, що у випадку героїчної поеми лише відносно християнський, 

підтвердженням чому є гіпотези критиків літературознавства, наведені нижче. 

Зважаючи на особливості традиційного історичного підходу, що передбачає 

«особисту відстороненість» та об’єктивність, пам’ять як феномен – дуже 

суб’єктивна і залежить від особистих переживань учасників подій.  

Концепція П. Рікера щодо конструювання механізмів забуття в інтерпретації 

складної історичної події ґрунтується саме на особистому переживанні, особистій 

участі й особистому досвіді, метою яких, зрештою, є розуміння та прощення [192]. 

Поряд із історико-типологічним методом сприйняття й аналізу дійсності виникають 

етичні християнські концепти – РОЗУМІННЯ і ПРОЩЕННЯ. Отже, таке 

розгортання історичних подій під 1185 р. ми спробуємо вписати у специфіку 

середньовічного ментального простору Києворуської держави.  
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Намагаючись визначити світоглядні засади автора «Слова о плъку Игоревѣ», 

О. Замалєєв обстоював думку про відсутність у творі «християнського 

провіденціалізму». Йому здавалось, що автор негативні та позитивні події в ході 

руської історії та життя подавав з позицій наслідків самих вчинків людей, їх 

соціальної, світської активності [91, с. 133]. А у праці «Восточнословянские 

мыслители» вчений вже категорично відкидав будь-яку християнську символіку і 

церковно-релігійну лексику, підкріплюючи свою гіпотезу словами Л. Фейербаха: «В 

християнстві людина зосереджується тільки на собі, звільняється від зв’язку зі 

світом…Язичники, навпаки, не замикалися в собі самих і не віддалялись від 

природи і тому обмежували свою суб’єктивність спогляданням світу» [232, с. 182–

183]. 

Подібні припущення зустрічаємо у працях Б. Рибакова, котрий вважав, що 

автор «Слова о плъку Игоревѣ» осмислював події не як чернігівчанин, а як 

представник Києва, що був одночасно і політиком, й істориком, «котрий шукав 

причини подій та дивився на самі події з погляду загальноруської позиції», а не 

загально етичної, тим більше християнської [195, с. 184]. Апогеєм заперечення будь-

якої причетності автора «Слова о плъку Игоревѣ» до християнського осмислення 

подій стала однойменна із літературною пам’яткою наукова розвідка Д. Лихачова. У 

ній дослідник стверджував однозначно, що автор у своїх політичних переконаннях 

не був «ні дружинником, ні захисником місцевих інтересів, ні ідеологом князів, бояр 

чи духовенства. Він займав свою, незалежну від правлячої верхівки феодального 

суспільства патріотичну позицію» [137, с. 144]. 

Наявність опису історичного походу Ігоря на половців під 1185 р. у трьох 

версіях – Лаврентіївський літопис (1377 р.), Іпатіївський літопис (початок 15 ст.) та 

«Слово о плъку Игоревѣ» дало підстави В. Кускову говорити не про християнську 

закономірність «кар божих» за вчинки персонажів, а про «чіткість політичної 

думки», «ліричну схвильованість», «широту історичного мислення» та «високу 

художність» літературної пам’ятки. Дослідник натякає, що автор «Слова о плъку 

Игоревѣ» навмисно не дає послідовної розповіді про події і навіть ухиляється від 
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деяких історичних фактів. Він виділяє тільки ті найсуттєвіші епізоди, які 

допомагали йому висловити своє ставлення до подій, сформувати та донести 

ключову ідею єднання роздріблених земель [130, c. 106]. Зовсім іншої думки 

притримувався С. Данеліа, зважаючи на постійне вживання епітету «поганые» щодо 

половців автором героїчної поеми. «Все це, – зауважував дослідник, – в достатній 

мірі свідчить про те, що боротьба руського народу з половцями в свідомості автора 

«Слова о плъку Игоревѣ» відображалась як історична боротьба християнського 

світу з язичницьким, і відповідно, своє ставлення до половців реалізовував у 

поняттях і почуттях, що прививались руському народу християнською релігією» 

[66, с. 388–390]. 

Про присутність християнських світоглядних настанов і їх дотримання 

автором «Слова о плъку Игоревѣ» може слугувати сам жанр і стиль, обраний для  

написання твору. Так, І. Єрьомін звернув увагу на типологічний зв’язок художньої 

структури «Слова о плъку Игоревѣ» із жанром ораторського красномовства. Твір 

складається з трьох частин – вступу, оповіді та епілогу. Звертання до слухачів 

супроводжується стилістичними прийомами риторичних питань та окликів у 

вербалізованій формі – «к братии». А в кінці тексту типове завершення оповіді 

реалізоване лексемою «Амінь». Традиційно, у давньоруській літературі ХІ – ХІІІ ст. 

«Словами» називали різні жанри: це могли бути і зразки паломницької літератури, і 

проповіді та ін.[76, с. 144–163]. Винесення домінантним елементом «Слова о плъку 

Игоревѣ» у заголовок тексту точно обумовлювало єдине: твір обов’язково мав бути 

виголошеним і призначався для слухання і читання широкою аудиторією.  

Крім того, ми вбачаємо християнські особливості світогляду автора «Слова о 

плъку Игоревѣ» у двох наступних твердженнях А. Робінсона. По-перше, 

«генеалогічна свідомість ранньофеодального суспільства Київської Русі виражалась 

в історіософському принципі». Це дозволяло поєднати різні епохи – далекі, що 

давно відійшли в минуле та були спадком «дідів», і сучасні здобутки їх «онуків». 

Така тенденція зображення сприяла  оцінці дійсності через порівняння історичних 

подій на тлі взаємовідносин князів – «батьків», «синів», «братів». Дослідник бере за 
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основу теорію генеалогічної дружинної поезії (героїчний епос) і переносить систему 

родинних взаємовідносин князів у структурно-порівняльну концептосферу 

героїчного епосу половців [193, с. 310]. Підтримує таку позицію і сучасний 

науковець Ю. Ковалів, що крім ісландських саг, пропонує розглядати «Слова о 

плъку Игоревѣ»  в типологічному ряді із «Піснею про Роланда», «Піснею про мого 

Сіда» та «Витязя у тигровій шкурі» Ш. Руставеллі [108, с. 7]. Якщо пригадаємо 

початок Нового Заповіту, то одразу виникнуть асоціативні паралелі з генеалогічною 

класифікацією родинних зв’язків Ісуса Христа. І хоча авторство в новозавітніх 

книгах було заміщено категорією «богодухновенність», а мета репрезентації 

генеалогічних зв’язків висвітлювала спорідненість із коліном царя Давида, щоб 

підтвердити пророцтва, ми не можемо також відкидати факт обізнаності автора 

«Слова о плъку Игоревѣ» із Святим Письмом. Адже богослужбова література була 

першою серед перекладних зразків у києворуській книжності. Ми припускаємо, що 

концепція єдності Руської землі ідейно перекликалась із метою зображення 

історичних подій, про які писав Нестор у «Повѣсти времяньныих лѣт». Його 

намагання вписати історичний хід подій Руської землі в контекст священної історії, 

на наш погляд, суміжний із завданнями, які ставив перед собою автор «Слова о 

плъку Игоревѣ»: пригадати славні звитяги предків (зауважимо, християн) та оцінити 

сучасне йому суспільно-політичне становище у двовекторному вимірі: 1) те, що слід 

пригадати і пам’ятати і 2) те, чому не слід надавати ваги, відправити у забуття [202, 

с.209].  

Друга теза Н. Робінсона пов’язана з окресленням родової характерологічної 

риси «Ольговичів» – «буйством». У літописах дід Ігорів Олег мав «смысл буй», Ігор 

попри відмовляння родичів виявляв сильну жагу дійти до витоку Дона і відвоювати 

Тмутаракань, володіючи при тому лише 5-6 полками, що завідома означало поразку. 

Його войовничість та хоробрість межувала із легковажністю, нерозсудливістю та 

безумством. Буй  (Яръ-) –Туромъ називав автор і Всеволода, брата Ігоря, а також 

співправителя Святослава – князя Рюрика: «Яръ Туре Всеволодѣ! Стоиши на 
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борони, прыщещи на вои стрилами, гремлеши о шеломы мечи харалужними» [216, 

c. 376]. Отже, характеристика «буй» могла означати як фізичну могутність 

князівського роду Ольговичів, так і психологічну специфіку відваги, непомірної 

доблесті, войовничості, яка відхилялась від звичних норм поведінки для пересічного 

воїна. Беручи до уваги психологічні мотиви, якими керувався Ігор, схиляємося до 

концепції пагубних християнських страстей, яка активно розвиватиметься в 

літературі к. ХVІІІ – поч. ХІХ ст., зокрема у романах Ф. Достоєвського та 

Л. Толстого. Відповідно до цієї концепції, християнське почуття в 

гіперболізованому вигляді може перерости у пристрасть, надлишок почуття 

призводить до пагубних наслідків – гріховності. І коли християнин втрачає контроль 

над почуттям та логічним мисленням, з’являється місце для потьмарення розуму і 

привід схибити, інколи без можливості покаяння.  

Оскільки у дослідженні ми маємо на меті виявити унікальність «Слова о 

плъку Игоревѣ» у контексті християнських домінант, послуговуючись когнітивними 

підходами літературознавства, то для оцінки походу Ігоря 1185 р. через 

індивідуальне осмислення історичного буття автора ми обрали метод когнітивного 

(концептуального) картографування. Він полягає у відтворенні історичного 

сценарію через ключовий концепт ПАМ’ЯТЬ. Підставою вважати ПАМ’ЯТЬ 

християнським концептом є попередні твердження науковців, які дотримуються 

думки про те, що історична подія може мати позитивне чи негативне значення лише 

в аспекті християнської моралі вибору та вчинку автора. Прикметно, що ментальні 

(когнітивні) мапи – це поняття міждисциплінарного порядку, яке охоплює суміжні 

знання з географії, історії, соціології, культурології, психології. Сам термін 

«когнітивні мапи» був уведений Е. Толменом у 1948 р. та набув поширення у 

системі досліджень когнітивної психології, що звертала увагу на такі гносеологічні 

процеси, як пам’ять, увага, уява, логічне мислення та ін. Згодом у 1970-х рр. вчені 

Т.  і Б. Бьюзен почали говорити про техніку когнітивного картографування. Як 

зауважує І. Колесник, «техніка когнітивних мап (mindmapping) означає візуалізацію 
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процесів мислення, процедур пошуку, обробки та репрезентації інформації» [111, 

с. 159]. Це своєрідна альтернатива нелінійного запису тексту, вірніше сукупності 

результатів візуалізованого мислення у вигляді графічної схеми чи діаграми з 

ключовим поняттям, від якого будується система похідних мисленнєвих 

спостережень. Однак, потрібно розрізняти поняття «ментальної» і «когнітивної» 

мап, де, у першому випадку, йдеться про «спосіб репрезентації географічного 

об’єкта в суспільній свідомості», тоді як другий пов’язаний «із засобом візуалізації 

думки, процесів мислення (графічні схеми понять, думок, концептів) [111, с. 160].  

Важливим доповненням до вивчення феномену когнітивного 

картографування, на наш погляд, є твердження С. Жаботинської про те, що поняття 

«картографування» тісно пов’язане з конструюванням. Так, «за допомогою певних 

когнітивних операцій відбувається ідентифікація і структурування необхідної 

інформації, завдяки відтворенню її концептуальної моделі, із подальшою її 

модифікацією і знаходженням варіантів, тобто утворенням когнітивних моделей» 

[79, с. 180]. Типові когнітивні операції для упорядкування інформації та 

інтерпретації процесів мислення у когнітивній карті виокремив Р. Лангакер: 1) 

фокусування – вибір поглядом того, що потребує віднайдення; 2) перспективізація – 

чітке розуміння, звідки ведеться спостереження; 3) специфікація – унікальність 

деталізації нашої уваги; 4) промінантність – знаходження елементів, які мають 

першорядне значення [253, с. 55]. Зрештою, ми будемо притримуватися думки 

К. Єсипович про те, що «когнітивне картування – це прикладна аналітична методика 

вивчення особливостей індивідуального мислення» [78, с. 254]. 

Вибір концепту ПАМ’ЯТЬ як базового елементу когнітивної карти «Слова о 

плъку Игоревѣ» досить закономірний, адже, по-перше, пам’ять – це гносеологічне 

поняття, за яким, власне, і здійснюється огляд причино-наслідкових зв’язків у 

свідомості автора, по-друге, пам’ять – це перманентне джерело для спостереження 

за еволюцією зміни свідомості. Суміжними із концептом ПАМ’ЯТЬ постають 

концепти із приядерної зони ПРИГАДУВАННЯ і ЗАБУВАННЯ. До актуалізації 
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вміщених ідей у концепт ЗАБУВАННЯ можемо віднести момент втрати 

етнокультурної ідентичності Київської Русі під час князівських міжусобиць. Тому, 

як наслідок, автор «Слова о плъку Игоревѣ»  вдається до трансформації концепту 

ПРИГАДУВАННЯ як єдино можливого способу відновити знакові для Київської 

Русі події та особи, що сприяли консолідації та розквіту держави, а не її занепаду. 

Зауважимо, що прийняття християнства Володимиром було варіантом примусового 

забування позицій язичницького способу осягнення дійсності задля утвердження 

цінностей християнства з метою формування нової ідентичності. Проте автор, на 

нашу думку, навмисно зупиняється на деяких епізодах та особах, що тяжіють до 

інтерпретації через язичницькі основи світоспоглядання. Причиною для цього є 

намагання автора довести, що трансформація свідомості християнина відбувалась 

послідовно, і те, що вважалось гріхом за новим віровченням, могло попередити та 

вберегти за належного ставлення й уваги. Згадка про історичного співця Бояна, сон 

Святослава, плач Ярославни та природні знамення явно свідчить:героїчна поема має 

язичницький підтекст, однак це лише передумови тих змін, які відбуватимуться у 

свідомості князя Ігоря попри перестороги найближчого оточення і природи.  

Дотримуючись концепції П. Рікера про те, що пам’ять складається із 

особистого досвіду, особистої участі й особистого переживання [192], ми виділили 

три специфічні підвиди концепту ПАМ’ЯТЬ у «Слове о плъку Игоревѣ»: 

генеалогічна (родова) – історична – пам’ять християнина. Тлумачення особливостей 

концепту пов’язане із суб’єктивними думками та вчинками князя Ігоря. 

Генеалогічну пам’ять можна співвіднести із особистим досвідом князя, який був 

очевидцем досягнень та поразок своїх предків і навіть помічником у деяких 

військових походах. Такий детальний опис родоводу змушує замислитися над тим, 

яку роль було відведено Ігорю в історичному осмисленні минулого з проекцією на 

майбутнє. Очевидно, перспективи, які очікував Ігор, мали посилити значущість 

досягнень Ольговичів, проте поразка довела інакше: християнські антиподи чеснот 

– ЗУХВАЛЬСТВО і САМОВПЕВНЕНІСТЬ призвели до краху походу на половців. 

Предки Ігоря, хоч і були такими ж войовничими, як він, але керувались 



173 

 

ПОМІРКОВАНІСТЮ та ДАЛЕКОГЛЯДНІСТЮ, що і ставало запорукою успіху: 

«Были вѣчи Трояни, минула лѣта Ярославля, были плъци Ольговы, Ольга 

Святьславличя. Тъй бо Олегъ мечемъ крамолу коваше и стрѣлы по земли сѣяше» 

[216, с. 376].  

Особиста участь князя Ігоря в поході орієнтує на можливість розглядати цю 

подію в контексті історичної пам’яті. Під час опису походу формується два образи – 

Руської землі та Половецької. Антиномія «свого» та «чужого» час від часу виникала 

в оригінальній літературі Київської Русі, свого часу це питання ставив Феодосій 

Печерський, пояснюючи князю Ізяславу переваги християнської віри над 

недоліками латинської. Тепер у героїчній поемі антитетична пара «свій» – «чужий» 

набуває контраверсійних характеристик. З одного боку, перебування Ігоря в Руській 

землі характеризувало його як непоміркованого воїна, чиї очі засліплювала жага 

слави. Потрапивши у полон до ворога, в Ігоря відбувається екзистенційний конфлікт 

особистості. Пік осмислення ситуації «Луце жъ бы потяту быти, неже полонену 

быти» під контролем половців призводить до моменту перелому свідомості, 

своєрідного прозріння. Саме тут Ігор зростає духовно як християнська особистість, 

він бажає повернутись додому і служити рідній землі задля її процвітання, а не 

тотального роздроблення. На рівні свідомості Ігор вважав полон смертю, але в 

дійсності ця ситуація виявилась відродженням і становленням нової особистості. 

Тому, на нашу думку, і з’являється «ворог Овлур» як доказ божественного 

схвалення поведінки та мислення руського князя, який насправді виконує місію 

друга і допомагає Ігорю втекти. Як наслідок, з’являються підстави говорити про 

ПАМ’ЯТЬ ХРИСТИЯНИНА. Момент духовного прозріння Ігоря стосується 

особистого переживання князя. В умовах причетності до колективної ідентичності 

русичів у полоні, Ігор попри це зростає як індивідуальність і приходить до 

усвідомлення СПОКУТИ – одного з важливих концептів у християнському 

віровченні. Тому і траєкторія повернення князя додому пролягає повз храм 

Богородиці Пирогощі. Закріплення духовного балансу князя Ігоря символічно 
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пов’язане із необхідністю зупинитись біля сакрального центру Руської землі. Вищим 

мірилом покарання для «колишнього Ігоря» було би прощення своїми 

співвітчизниками, тому він і вважав момент смерті кращим за полон, однак тепер 

він представляє зовсім іншу особистість, для якого ПРОЩЕННЯ – благодатний 

грунт для подальших діянь. Отож, на нашу думку, «Слово о плъку Игоревѣ» – це 

взірець для доказу трансформації язичницької свідомості у християнську, а 

головним засобом мнемотехніки для спостереження за індивідуальним  мисленням 

князя Ігоря через концепти ЗАБУВАННЯ і ПРИГАДУВАННЯ стала когнітивна 

карта із базовим включенням ПАМ’ЯТЬ.  

Отже, концептуальний аналіз жанру літописання спрямований на визначення 

специфіки формування базових і периферійних концептів культурного розвою 

Київської Русі, що визначали етнокультурну ідентичність. У цьому аспекті 

важливим для нас видається з’ясування мнемонічної складової християнських 

концептів і виокремлення базового концепту для літописання – ПАМ’ЯТЬ. (Див. 

Додаток Р, Рис. 8).  
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Висновки до Розділу 4 

Розмежування концептів на власне культурні та художні в науковому 

просторі сприяє тому, що пам’ять виявляє себе або з підвищеним рівнем 

інтеріорності особистості, або орієнтується на об’єктивацію дійсності через 

колективне усвідомлення унікальності. Так, у «Повѣсти времяньных лѣт» 

літописець розглядає історію в контексті боротьби добра і зла, що з погляду 

християнської етики є домінантним питанням як для історичного поступу, так і для 

духовного зросту особистості. Загалом, розмежування культурної та історичної 

пам’яті – це намагання визначити цінність факту як історичного конструкту 

достовірності та з позицій мнемотехнік, які є складовими когнітивного 

літературознавства. Погляд на історію через концепт ПАМ’ЯТЬ – нетиповий для 

традиційного тлумачення передумов, причин і наслідків вагомих подій, але художня 

інтерпретація історично значущих фактів із застосуванням когнітивних стратегій 

значно розширює суспільний та особистісний погляд на певне явище, сприяє 

всеосяжному, глибинному розумінню суті речей. Звичайно, історична пам’ять має  

цілий спектр контекстуально синонімічних понять – «історична свідомість», 

«історична культура», «історичне мислення», «національна пам’ять», «пам’ять 

поколінь», але для нас важливим видається те, наскільки історична пам’ять 

інтегрується в культурному просторі, яким чином формується концептосфера з 

високим рівнем етнокультурної ідентичності.  

У зв’язку з цим ми вдалися до аналізу концептосфери культурної та 

історичної пам’яті у «Повѣсти времяньных лѣт», Київському та Галицько-

Волинському літописах. Дослідивши, що 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, ми дійшли висновку, що літописання на теренах Київської Русі, 

яке включало історичні факти і літературні джерела, характеризувалося свідченням 
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розвитку колективної пам’яті у християнському контексті, покликане було 

пригадати, визначити і закарбувати особливості історичної самосвідомості (слов’ян-

християн) та представити історіософську оцінку зазначених подій літописцем. 

Засоби мнемотехніки, які при цьому застосовувались, були спрямовані на 

двовекторне сприйняття літописного тексту: з позицій 

ЗАБУВАННЯ/ПРИГАДУВАННЯ шляхом когнітивної процедури 

інтертекстуалізації.  

Для визначення історико-культурної цінності літературного тексту «Слово о 

пълку Игоревѣ» з погляду когнітивного літературознаства був застосований метод 

концептуального (когнітивного) картографування, що сприяв створенню 

концептуальної мапи-огляду історичного походу князя Ігоря 1185 р. Спираючись на 

базовий концепт ПАМ’ЯТЬ у реалізації його через 

ПРИГАДУВАННЯ/ЗАБУВАННЯ, ми визначили три підвиди пам’яті в анонімному 

тексті «Слово о пълку Игоревѣ» – генеалогічна (родова), історична та пам’ять 

християнина. Кожен із видів пам’яті характеризується психологічною мотивацією 

вибору вчинку києворуського очільника, так, наприклад, генеалогічна пам’ять, 

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

християнина – із особистим переживанням.  
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 ВИСНОВКИ 

 

У результаті проведеного дослідження здійснено комплексний аналіз 

християнських концептів у літературі Київської Русі на основі принципів 

інтерпретації тексту з когнітивного літературознавства і лінгвокультурології.  

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

філософії мови, концептології, лінгвокультурології, логіки, когнітивного 

літературознавства та ін. Проблема теоретичного розуміння особливостей концепту 

тісно пов’язана з функціонуванням у художній літературі термінів архетипу, 

символу й образу. Новітні тенденції до переосмислення методологічного апарату 

похитнули усталену до цього філософську парадигму, а отже і шляхи висвітлення її 

категорії 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 у художній 

індивідуальній концептосфері та ментальній картині світу культурно-історичної 

епохи. До цієї проблематики зверталися С. Аскольдов-Алексєєв, , Л. Бабенко, 

Т. Бовсунівська, Ю. Большакова, І. Єсаулов, Д. Лихачов, Є. Лозинська, Є. Кошкіна, 

М. Піменова, Є. Режабек, Ю. Степанов. Вагомий внесок для розуміння концепту в 

проекції когнітивного літературознавства зробили зарубіжні вчені – Я. Ассман, 

А. Бергсон, М. Джонсон, Ф. Йейтс, Дж. Лакофф, П. Рікер, А. Річардсон, М. Тернер, 

Л. Фестінгер. 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 
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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 

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 
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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, 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 сприраючись 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 та 

фреймової моделі концепту 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-
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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, 

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, а здобувався на філософський рівень, презентувало феномен 

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

Пасцѣ…» Кирила Турівського (ЗНАННЯ – ЦЕ ПОШУК) 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 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.  
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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; в) 

виокремлення механізмів формування концептів. Вивчення літератури Київської 

Русі на основі грунтовної 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 часопростору) 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 

аналізу кожного із зазначених концептів у проповідях, агіографії, паломницькій 

літературі, літописах й анонімному тексті «Слово о плъку Игоревѣ.  
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9. Сивець Т. В. Концептуальний аналіз як метод дослідження 

проповідницької літератури Київської Русі. Science and Education a New Dimension. 

Philology, V (37), Issue: 137. – Budapest 2017. Р. 55–58 (Index Copernicus).  

Інші праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

10. Сивець Т. В. Інтерференція міфологеми «Доля» і концепту «Божий 

промисел» у народному епосі та проповіді доби Київської Русі. Література. 

Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць. За матеріалами науково-

практичної конференції «Восьмі всеукраїнські наукові фольклористичні читання, 

присвячені професору Лідії Дунаєвській» / Київський нац. ун-т. імені Тараса 

Шевченка (17-27 травня 2015 року). – К., 2015. – С. 70–72.  

11. Сивець Т. В. Концептуальна модель творчості Тараса Шевченка в 

проповідницькому дискурсі Київської Русі. Шевченкознавчі студії. Збірник 

наукових праць. За матеріалами Міжнародного круглого столу «Всесвіт Тараса 

Шевченка» до 201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка (11–13 березня 

2015 року). Видавництво «Київський університет». – К. 2016. – Вип.19. С. 281 – 

288.  
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12. Сивець Т. В. Концепція духовності в агіографічній книжності 

Києворуської держави (на прикладі «Житія Феодосія Печерського»). Несторівські 

студії. Збірник наукових праць. Національний Києво-Печерський історико-

культурний заповідник. За матеріалами ХV Міжнародної наукової конференції 

«Новітні дослідження джерел з середньовічної історії України (XI – XIV ст.)» (10 

листопада 2017 року) [Електронний ресурс]. – URL: http://www.kplavra.kiev.ua/ 

13. Сивець Т. В. Концепт ПАМ’ЯТЬ у художньому вимірі літописання 

Київської Русі (на матеріалі «Повісті врем’яних літ»). Комунікативний дискурс у 

полікультурному просторі: матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-

практичної конференції (6-7 жовтня 2017 р.). – Миколаїв: МНУ імені 

В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 80 – 81.  

14. Сивець Т. В. Концептуальна метафора ШЛЯХУ в паломницькій 

літературі України-Руси. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні 

науково-практичні рішення і підходи : збірник матеріалів ІІІ-ї Міжнародної науково 

– практичної конференції/[редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, 

В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: Просвіт, 2017. – С. 362–

364. 

Відомості про апробацію дослідження: 

Окремі положення наукової концепції дослідження обговорені на 

міжнародних та 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 

http://www.kplavra.kiev.ua/
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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). 
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ДОДАТОК Б 

Таблиця 1. Порівняльні особливості ретроспективних конструкцій: 

АРХЕТИП СИМВОЛ КОНЦЕПТ ОБРАЗ 

Гносеологічна 

одиниця. 

Об’єктивний. 

Універсальний. 

Нейтральний, 

позбавлений 

оцінних 

характеристик, 

апріорі пов’язаний 

із персоніфікацією 

сущого, 

абстрактний, в 

літературі 

проявляється через 

міфологеми  

Гносеологічна 

одиниця. 

Суб’єктивний. 

Універсальний. 

Прихований натяк на 

історично-культурну 

тяглість, 

інтертекстуальний,  

матеріально 

виражений 

Гносеологічна 

одиниця. 

Суб’єктивний. 

Універсальний. 

Виразник 

національних 

цінностей, 

абстрактний, містить 

складові: символічну, 

образну, асоціативну, 

чуттєву, понятійну, 

етноспецифічну, 

ціннісно-оцінну  

Гносеологічна одиниця. 

Суб’єктивний. 

Односторонній. Як акт уяви 

– орієнтований на 

майбутнє, однак ідея 

«вічних образів», в суті 

своїй, ретроспективна.  

Явне втілення ідеї, чуттєво-

конкретний 

Специфіка конструкцій у літературі Київської Русі: 

Християнський 

(євангельський) 

контекст: художні 

ідеї грунтуються 

довкола двох 

знакових архетипів 

– ПАСХАЛЬНОГО 

та РІЗДВЯНОГО  

Алегорично-

символічне 

тлумачення 

(екзегеза). 

Домінантні символи 

– ХРАМ, ХРЕСТ, 

КНИГА (БІБЛІЯ), 

АГНЕЦЬ, 

ГОЛГОФА, 

ЄРУСАЛИМ, ХЛІБ, 

АЛЬФА І ОМЕГА, 

МОЛИТВА  

 

Пізнавальні 

(культурні) тісно 

співдіють із 

художніми: 

ВІРА,ЗНАННЯ, 

СВЯТІСТЬ, 

ПАМ’ЯТЬ, 

ВОСКРЕСІННЯ, 

ХРЕЩЕННЯ, ГРІХ, 

БЛАГОДАТЬ. 

КОНЦЕПТУАЛЬНА 

МЕТАФОРА ШЛЯХУ 

Образ Сари як символ 

Божої благодаті вірним 

йому в Іларіона Київського, 

образ сухої смоківниці як 

символ людини, що не 

використовує вроджені 

здібності у Клима 

Смолятича, 

образ весни як втілення 

Воскресіння у 

КирилаТурівського, образ 

церкви Успіння Пресвятої 

Богородиці як символ 

духовного центру Київської 

Русі у «Києво-Печерському 

патерику», образ печери як 

символ усамітення та 

духовного удосконалення у 

житії про Антонія 
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ДОДАТОК В 

Таблиця 2. Порівняльні особливості концептів ВІРА і ЗНАННЯ за Ю. Зуєвим: 

ВІРА ЗНАННЯ 

1. «Вільне визнання, обумовлене 

внутрішніми психологічними мотивами, 

які можуть діяти лиш підштовхуючи і 

схиляючи, але ні в якому разі не 

силуючи та примушуючи» [94, с. 54] 

 

1.«Необхідне визнання, що викликається  

неминучими зовнішніми, логічними, 

примусовими підставами» [94, с. 54] 

 

2. «Схильність до предмету у вигляді 

внутрішнього потягу до нього; 

обумовленого відомим душевним 

настроєм » [94, с. 54] 

 

2. «Відсутність причетності до предмету: він 

визнається істинним цілком пасивно, лише по 

зовнішньому примусу» [94, с. 54] 
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Додаток Г 

Рис.1 Базові компоненти у вивченні когнітивної поетики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                         

 

 

                                                                      

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

  

 

     

тип мислення 

 

Когнітивна поетика 

 

параболічний аналоговий наративний 

когнітивні операції у художньому 

дискурсі 

 

перспективізація 

 

інтертекстуалізація спеціалізація 

розгортання модифікація 

 

лінгвокогнітивні процедури механізми формування 
концептів-образів 

 

перетинання 

зіткнення 

розширення 

компресія 

 
узагальнення 

 

прототипові моделі 

концептуальний аналіз 

теорія концептуальної 
метафори 

мапування 

 

концептуальне мовне 

аналогове субститутивне 

 
контрастивне 

 

наративне 

 

конструктивно-

творче 
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ДОДАТОК Д 

Таблиця 3. Узагальнений вид ядра концептосфери з базовим концептом ВІРА у 

проповіді Луки Жидяти «Поучєниє к братьи»: 

ВІРА 

Суб’єкт  – ченці 

Предикат – «пєрвѣє всєго сию заповѣдь извѣстно должни єсмы вси крєстианѣ держати: 

вѣровати въ єдинъ Богъ, въ Троици славимо, въ Ѡтца и Сына и Свѧтого Духа» [186, с 7]. 

Прояв – автор обумовлює дотримання християнської віри принципом любові та шанобливого 

ставлення одне до одного: «Любовь имѣитє со всѧцѣмъ чэловѣкомъ, а болє з братиєю…; 

прєтєрпитє братъ братоу и всѧкому чєловѣкоу…; боудєтє смирєни и крѡтци…[186, с. 8–9]. 

Причина – поширення аморальних вчинків та проявви чвар в міжособистісних відносинах: 

«похритаисѧ» (ганьбити), «молвити срамна слова», «посмѣѧтися», «гнѣвъ», «москолоудство» 

(знущання).  

Висновок містить ідею про прийняття чи, точніше «всиновлення», в Боже Царство непорочної 

смиренної людини, однак концепт покаяння  в цьому зразку проповіді поки що опускається: 

«нє моӡи и свадити да нє нарєчєшисѧ сынь диаволоу, но смирѧи, да боудєши сынь Богоу» 

[186, с. 8–9]. 

 

Таблиця 4. Узагальнений вид ядра концептосфери з базовим концептом ІСТИНА у 

проповіді Іларіона Київського «Слово о Законѣ и Благодатѣ»: 

І С Т И Н А  

С уб ’ є к т  –  к н я з ів с ь к а  е л і т а ,  п р о с т и й  л ю д ,  ц е р к о в н і  д і я ч і ,  Б о г ,  п о к ій н и й  

к н я з ь  В о л о д и м и р   

П р е д и к а т : «Кто бо великъ яко богъ нашь. Тъ единъ творяи чюдеса, положи законъ на 

проуготованіе истинѣ и благодати, да въ немь обыкнетъ человѣчьско естьство, от 

многобожества идольскааго укланяяся, въ единого бога вѣровати, да яко съсудъ скверненъ 

человѣчьство, помовенъ водою, закономъ и обрѣзаніемь пріиметь млѣко благодѣть и крещеніа. 

Законъ бо прѣдътечя бѣ и слуга благодѣти и істинѣ, истина же и благодать слуга будущему 

вѣку, жизни нетлѣньнѣи» [217, с. 79]. 

П р и ч и н а  ут в е р д ж е н н я  і с т и н и :  «Благословленъ господь богъ Израілевъ, богъ 

христіанескъ, яко посѣти и сътвори избавленіе людемь своимъ, яко не презрѣ до конца твари 

своеа идольскыимъ мракомъ одержимѣ быти и бѣсовьскыимъ служеваніемъ гыбнути. Нъ 

оправдѣ прежде племя Авраамле скрижальми и закономъ, послѣжде же сыномъ своимъ вся 

языкы спасе евангеліемь и крещеніемь, въводя а въ обновленіе пакыбытіа, въ жизнь вѣчьную» 

[217, с. 78]. 

П р о я в :  «По всеи земли уже славится святаа троица и покланяніе пріемлетъ от всеа твари, 

маліи, велиціи славять бога» [217, с. 84] 

В и с н о в к и : «Да не отпадуть от вѣры нетвердіи вѣрою, малы показни, а много помилуи, малы 

язви, а милостивно исцѣли , въ малѣ оскорби, а въ скорѣ овесели, яко не трьпить наше естьство 

дъльго носити гнѣва твоего, яко стебліе огня» [217, с. 92] 
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ДОДАТОК Е  

Таблиця 5. Узагальнений вид ядра концептосфери з базовим концептом ВІРА у 

проповіді Феодосія Печерського «Слове о вѣре крестьянской і о латыньскоі»: 

В І Р А  

С уб ’ є к т  –  к н я з ь  І з я с л а в  т а  ч е р н е ч а  б р а т ія .   

П р е д и к а т : « Я Федос, худый, раб пресвятыя Тройца, Отца і Сына і Святаго Духа, в чистѣі і 

в правѣрнѣі вѣрѣ рожен и воспитан в добрѣ і наказанья правовѣрным отцем и матерью, 

наказываюче мя добру закону: вѣрѣ же латыньстѣй не прелучаіте ни обычая іх держати, і 

комканья іх бѣгати, і всякаго ученья іх бѣгати, і норова іх гнушатися…» [169, с. 614]. 
П р и ч и н а  д о т р и м а н н я  в ір и :  «Нѣсть бо жизни вѣчныа живущим въ вѣрѣ латыньстѣй 

или въ срачиньстѣй, ни части имѣти съ святыми въ будущий вѣкъ» [169, c. 616].  

П р о я в :  «Ты же, чадо, таковых дѣяний блюди себе и не присвойся тѣмѣ, но бѣгай их, свою 

вѣру непрѣстанно хвали и, яко же можеши, подвизайся в ней добрыми дѣлы» [169, с. 616]. 
В и с н о в к и : «Того ради от нас отвержении бысте и отлучени, да того ради намъ с вами 

недостоить житиа приимати и пречистых тайнъ общениа с вами, ни причастие имѣти или 

приступити вам къ нашей божесвенѣй службѣ: зане многы ереси в вас». [169 , с. 618]. 

 

Таблиця 6. Узагальнений вид ядра концептосфери з базовим концептом ВІРА у 

проповіді Володимира Мономаха «Поучение…»: 

С Т Р АХ  Б О Ж И Й  

С уб ’ є к т  –  к н я з ь  В о л о д и м и р  М о н о м а х ,  н а щ а д к и .   

П р е д и к а т : «Первое, бога дѣля и душа своея, страх имѣйте божий в сердци своемь и 

милостыню творя нескудну, то бо есть начатокї всякому добру» [184, с. 393] 

П р и ч и н а  д о т р и м а н н я  с т р а х у  Б о ж о г о :  «А бога дѣля не лѣнитеся, молю вы ся, не 

забывайте 3-х дѣл тѣхъ: не бо суть тяжка; ни одиночьство, ни чернечьство, ни голодъ, яко 

инии добрии терпять, но малым дѣлом улучити милость божью» [184, с. 396]. 

П р о я в :  «Всего же паче убогых не забывайте, но елико могущее по силѣ кормите, и 

придавайте сиротѣ, и вдовицю оправдите сами, а не вдавайте силным погубити человѣка» 

[184, с. 398] 

В и с н о в к и : «Аще вы богъ умякчить сердце, и слезы своя испустите о грѣсѣх своих, 

рекуще: якоже блудницю и разбойника и мытаря помиловалъ еси, тако и нас грѣшных 

помилуй! И в церкве то дѣйте и ложася» [184, с. 398] 
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ДОДАТОК Ж 

Таблиця 7. Узагальнений вид ядра концептосфери з базовим концептом 

МАЛОВІР’Я у проповіді Серапіона Володимирського «Слово о маловерье…»: 

 

МАЛОВІР’Я 

Суб’єкт – «чада» (віряни) 

Предикат: «никако же не премѣните от злобы обычая своего, вся злая творите в ненависть богу», 

«правду есте оставили, любве не имате, зависть и лесть жирует въ васъ, и вознесеся умъ вашь», 

«обычай поганьский имате: волхвамъ вѣру имете» [214, с. 452]. 

Прояв: «нынѣже гнѣвъ божии видящи и заповѣдаете: хто буде удавленика или утопленика 

погреблъ, не погубите людии сихъ, выгребите», «извѣты кладучи: того ради ведро, сего дѣля 

дождь, того дѣля жито не родиться», «братью свою ограбляемъ, убиваемъ, въ погань продаемъ; 

обадами, завистью, аще бы мощно, снѣли другъ друга», «не на молбу умъ прилагаеши, но како 

бы кого озлобити, лжами перемочи кого» [214, с. 454].  

Причина: «многи бѣды и скорби, рати, голодъ, от поганых насилье», «Драчь град 4 лѣта стоялъ от 

моря потопленъ бысть и нынѣ в мори есть», «В лясѣхъ от умноженья дождя 600 людий потопло, 

а инии в Перемышли градѣ 200 потопоша, и глад бысть 4 лѣта» [214, с. 454]. 

Висновок: «приимемъ покаянье от сердца, да богь оставит гнѣвъ свой; аще ся не останете сихъ, 

то горшая бѣды почаете по семъ» [214, с. 454]. 
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ДОДАТОК И 

Таблиця 8. Порівняльні аспекти концептуального аналізу проповід Кирила 

Турівського «Слово, въ новую недѣлю по Пасцѣ…» і «Послания…» Клима 

Смолятича: 

Передтекстові пресу позиції 

Кирило Турівський – народився і виховався у 

м. Турові. Прийшов у монастир, був монахом, 

висвячений на єпископа у Софії Київській 

Київським митрополитом Климентієм 

Смолятичем у 1171 р. Через 10 років (у 1182 

р.) залишає єпископську кафедру, посиляється 

у монастирі св. Михайла (м. Турів) і 

продовжує письменницьку діяльність. 

Сучасники називали його «другим 

златословесним витією». Текст написаний 

патетичною мовою, відповідає жанру 

урочистої проповіді, епіфанія між книжником 

й аудиторією досягається через значну 

кількість художніх засобів, що викликають, 

діючи на функцію людської уяви, сильну 

емоцію піднесеності. 

Основоположний текст: «Слово, въ новую 

недѣлю по Пасцѣ, о поногвленіи Въскресеніа 

и о артусѣ и о θоминѣ испытаніи ребрѣ 

Господень»  

Клим Смолятич – монах Зарубського монастиря, 

народився у Смоленську. Згодом став другим на 

Русі (після Іларіона) митрополитом-русичем, 

завдяки підтримці київського князя Ізяслава і 

посів митрополичу кафедру у 1147 р. Після 

смерті Ізяслава у 1154 р. залишає Київ. Твір має 

авторське визначення жанру – послання, що 

орієнтує читача на викриття низки політичних 

питань. Суспільно-богословський характер 

тексту майстерно поєднується з художнім 

втіленням авторської інтенції в межах 

алегорико-символічного тлумачення. Загалом 

«Посланиє…» наближається до проповідницької 

манери розкриття богословської тематики.  

Основоположний текст: «Посланиє написано 

Климентомъ митрополитом рускым Фомѣ 

прозвутеру, истолковано Афонасиемъ мнихомъ» 

Аналіз семантичного простору 

Концептуальний простір 

 

Ключові слова: закон Христа, Христова віра, 

воскресіння, покаяння, слово Боже. 

Базовий концепт – ВІРА. 

Ключові слова: слава, притча, знання, 

філософування, Боже Письмо. 

Базовий концепт – ЗНАННЯ. 

Позиція суб’єкта 

Він (функція духовного учителя) та паства, 

до якої звертається проповідник 

Він (функція церковного діяча-екзегета) та 

священик Фома, якому відповідає Клим 

Смолятич. Імпліцитна присутність 

священнослужителя – учителя Фоми – Григорія.  

Ядро концептосфери 
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Узагальнена  когнітивно-пропозиціональна 

структура: суб’єкт віри – предикат – причина 

віри – зовнішній прояв віри – висновки 

(судження про віру) – атрибутивна 

характеристика віри. 

Узагальнена  когнітивно-пропозиціональна 

структура: суб’єкт знання – предикат – причина 

знання – зовнішній прояв знання – висновки 

(судження про знання) – атрибутивна 

характеристика знання. 

Приядерна зона 

Репрезентанти когнітивно-пропозиціональної 

структури концепту: Христос, давній закон, 

покаяння,пастирі, учителі Христового стада, 

святителі, діятелі Христової віри. 

Репрезентанти когнітивно-пропозиціональної 

структури концепту: Премудрість, слава, 

філософія, алюзивні посилання на твори грецьких 

філософів: Гомер, Аристотель, Платон. 

Найближча периферія 

Виражена через метафоричний троп: 

чернечий образ бджоли, лід невір’я, 

хрещення, молоко вчення, гріхотворнії 

помисли, ріки апостольські, доброголосі 

птиці церковних ликів. 

Виражена у притчовому методі інтерпретації із 

залученням образів із Євангелія: Давид, чоловік із 

Ієрихона, кровоточива, п’ять хлібів і дві риби, 

вдова, яка кинула мідяки на святилище, Адам, 

дочка хананеянки. 

Художній часопростір і способи його текстового втілення 

Час – сакральний, від Христового 

воскресіння, в тексті передається засобом 

алегоричної антитези: зима гріховная – весна 

воскресіння. Подієвість тексту відсутня. 

Час – реальний, який поєднується з часом 

біблійним. Церковно-політична ідеологія 

розкривається у згадках осіб князя Ізяслава та 

священнослужителя Григорія, тлумачення притч 

із Євангелія надають посланню сакрального 

значення. 

Емотивний простір тексту 

Авторська емоція пов’язана із нагодою свята, 

до якого була написана проповідь – 

Великдень. Тому легко визначити 

піднесеність, радість, які проявляються через 

підбір образів із позитивною конотацією: 

образ весни, пташок, бджіл, рік, сонця, ягнят.  

Авторська емоція пов’язана із метою написання 

твору – відповідь на лист священика Фоми, який 

висловлює Климу дорікання у філософуванні. 

Відтак система контраргументів Клима зводиться 

до толерантної оцінки слів Фоми та терплячого 

послідовного пояснення своєї діяльності. 

Прийоми актуалізації смислу 

Вибір натурософської рамки (термін 

М. Блека) для інтерпретації фокусу (термін 

М. Блека) Христової віри. 

Згадка в тексті князя Ізяслава є 

екстралінгвістичним фактором-вказівкою на час 

написання твору – ХІІ століття. 

Використання в тексті образних засобів та стилістичних прийомів 

Весна набуває символічного вираження – 

воскресіння, оповідь будується послідовно 

завдяки засобу антитези, метафоричні образи 

розкриваються поступово, відповідно до 

схеми: метафоричний аргумент – 

екзегетичний доказ. Також наявні порівняння 

Аргумент виправдання у звинувачення слави 

підсилюється ампліфікаційним рядом та 

ремінісценцією на Іоанна Златоустого. Концепт 

ЗНАННЯ розкривається у численних риторичних 

питаннях та закликах до процесу мислення, образ 

думаючої людини у Клима Смолятича 
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насіння із словом божим, вчителів слова 

божого із квітами та численна кількість 

епітетів:праведнеє сонце, зима гріховная, 

трудолюбива бджола, квітки запахущі. 

передається метафорою вогню, спосіб 

розширення асоціативного поля концепту 

здійснюється завдяки інтертекстуальній основі 

(образи із Біблії). 

Узагальнення 

Ключовий концепт ВІРА набуває значення 

метафоричного концепту, оскільки 

ментальне утворення віри реалізується рядом 

суміжних концептів в образах метафоричної 

експлікації: праведнеє сонце Христос, лід 

Христового невір’я, молоко вчення, Христос-

плододавець, ратаї слова, хресне рало. 

Ключовий концепт ЗНАННЯ набуває значення 

концептуальної метафори, оскільки оповідь 

будується за схемою ЗНАННЯ – ЦЕ ПОШУК. 

Доказом слугує метод притчової екзегези, де 

послідовно подається образ та тлумачення із 

численними риторичними питаннями та 

закликами до розуміння.  
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ДОДАТОК К  

Рис. 2 Структура реалізації святості Феодосія Печерського в констексті концепції 

духовної особистості: 

 

 

 

 

 

ПРАЦЯ 

«…и воду нося и дръва из лѣса на своею плещю, бъдя же по вся нощи въ славословлении божии. 

И братии же на опочители суще, блаженый же възьмъ раздѣленое жито и когождо часть измълъ и 

поставляше на своемь мѣстѣ» [85, с. 330]. 

ПІСТ 

«По вься же дьни святыихъ мясопущь святый отьць нашь Феодосий отхожаше въ святую свою 

пещеру, идеже и чьстьное тѣло его положено бысть. Ту же затворяшеся единъ до врьбьныя 

недѣля, и въ пятъкъ тоя недѣля, въ годъ вечерьняя, прихожааше къ братии и, ставъ въ двьрьхъ 

цьркъвьныихъ, учааше вься и утѣшая, подвига ради и пощения ихъ» [85, с. 334]. 

ДОБРО 

«Къ сему же блаженому нѣколи приведоша разбойникы съвязаны, ихъ же бѣша яли въ единомь 

селѣ манастырьскѣ, хотяща красти. Блаженый же, видѣвъ я съвязаны и въ такой скърби суща, 

съжалиси зѣло и, просльзивъся, повелѣ раздрѣшити я и дати же тѣмъ ѣсти и пити. И тако пакы 

тѣхъ учаше мъного, еже никогоже прѣобидѣти и никомуже зъла сътворити. Подасть же тѣмъ от 

имѣния довъльное, еже на потрѣбу, и тако тѣхъ съ миръмъ отпусти, славяща бога, якоже оттолѣ 

тѣмъ умилитися и никомуже зъла сътворити, нъ своими дѣлы довъльномъ быти» [85, с. 355]. 

ОБМЕЖЕННЯ СНУ=БАДЬОРІСТЬ 

«Имѣяше же обычай сиць великый отьць нашь Феодосий, якоже по вся нощи обиходити ему 

келиѣ мниховы вьсѣ, хотя увѣдѣти когождо ихъ како житие. Егда бо услышааше кого молитву 

творяща, ти тъгда, ставъ, прославяше о немь бога, егда же пакы кого слышааше бесѣдующа дъва 

ли или трие съшедъшеся въкупѣ, то же ту, ударивъ своею рукою въ двьри ти, тако отхожааше, 

назнаменавъ тѣмь свой приходъ» [85, с. 336]. 

. 

МОЛИТВА 

«Блаженый же о сихъ всѣхъ по вся нощи бе-съна пребываше, моля бога съ плачьмь и часто къ 

земли колѣиѣ прекланяя, якоже и многашьды слышаша цьркъвьнии строителе, вънегда бо годъ 

будяше заутрьнюму пѣнию и онѣмъ хотящемъ благословление възяти отъ него» [85, с. 350]. 

ВІРА 

«и разбогатѣвъ благодатию божиею и оградивъся вѣрою и упованиемь, испълнивъ же ся духа 

святаго, начатъ подвизатися въселити мѣсто то» [85, с. 332]. 

ЗНАННЯ/МУДРІСТЬ 

«И въскорѣ извыче вся граматикия, и якоже всѣмъ чюдитися о премудрости и разумѣ дѣтища и о 

скорѣмь его учении» [85, с. 308] 

ЧУДО 

Духовність 

 СВЯТІСТЬ 
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«Се бо въ единъ от дний приде келарь къ сему блаженому глаголя, яко въ сий дьнь не имамъ, что 

прѣдъложити на ядь, се бо ни съварити чьто имамъ. Глагола тому блаженый: «Иди, потьрьпи 

мало, моля бога, некъли тъ попечеться нами. Аще ли же, то да съваривъше пьшеницу, ти ту, 

съмятъ съ медъмь, прѣдъставиши на тряпезѣ братии, да ѣдять. Обаче же надѣюся на бога, иже въ 

пустыни людьмъ непокоривыимъ хлѣбъ небесьный одъжди и источи крастѣли. Тъ и намъ дьньсь 

мощьнъ есть пищю подати». То слышавъ келарь отиде. И блаженый моляше бога о сихъ. И се 

прѣжереченый онъ боляринъ, богу ему възложьшю на умъ, се бо напълнивъ три возы брашьна: 

хлѣбъ, и сыръ, и рыбъ, сочиво же и пьшено, еще же и медъ, и то посъла къ блаженому въ 

манастырь» [85, с. 360] 

БИТВА 

«Сий убо отьць нашь Феодосий святый побѣдоносьць показася въ пещерѣ на злыя духы» [85, 

с. 322] 

СТРАЖДАННЯ 

«…и отъ ярости же и гнѣва мати его имъши и́ за власы, и поврьже и́ на земли, и своима ногама 

пъхашети и́, и страньныя же много коривъши, възвратися въ домъ свой, яко нѣкоего зълодѣя 

ведущи съвязана» [85, с. 310]  

КРАСА ТІЛЕСНА/ДУХОВНА 

1.«бяше бо и тѣлъмь благъ и крѣпъкъ и съ поспѣшьствъмь всѣмъ служаше, и воду нося и дръва из 

лѣса на своею плещю»; 

2. «Преподобьный же отьць нашь, иже поистинѣ земльный ангелъ и небесный человѣкъ» [85, 

с. 330] 

 

ВМИРАННЯ /НАРОДЖЕННЯ 

(таїнство прийняття монашества) 

«Таче благослови и́ старьць и повелѣ великому Никону острѣщи и́, прозвутеру тому сущю и 

чьрноризьцю искусьну, иже и поимъ блаженаго Феодосиа и по обычаю святыихъ отьць остригы и 

облече и́ въ мьнишьскую одежю» [85, с. 318] 

ЛЮБОВ ДО БОГА 

«Растый убо тѣлъмь и душею влекомъ на любъвь божию, и хожаше по вся дьни въ цьркъвь 

божию, послушая божьствьныхъ книгъ съ всѣмь въниманиемь» [85, с. 308] . 

САМОТНІСТЬ 

 («екзистенція духовного сирітства», підвищена схильність до самоконцентрації) 

«Еще же и къ дѣтьмъ играющимъ не приближашеся, якоже обычай есть унымъ, нъ и гнушашеся 

играмъ ихъ» [85, с. 308]. 

МОРАЛЬНІСТЬ 

1. «Тъгда же блаженый отьць нашь Феодосий поставленъ бысть презвутеръмь повелѣниемь 

преподобьнааго Антония и бѣ по вся дьни божьствьную служьбу съвьршая съ всякыимь 

съмѣрениемь, бяше бо кротъкъ нравъмь, и тихъ съмыслъмь, и простъ умъмь, и духовьныя всея 

мудрости испълненъ» [85, с. 331] . 

2. «Отьцъ же нашь Феодосий съмѣренъмь съмыслъмь и послушаниемь вься преспѣвааше, 

трудъмь и подвизаниемь и дѣлъмь телесьныимь» [85, с. 331]  

ГАРТУВАННЯ ТІЛА/ДУХУ 

«Другоици же, оваду сущу многу и комаромъ, въ нощи излѣзъ надъ пещеру и, обнаживъ тѣло 

свое до пояса, сядяше, прядый вълну на съплетение копытьцемъ и псалтырь же Давыдову поя. 

Отъ множьства же овада и комара все тѣло его покръвено будяше, и ядяху плъть его о немь, 

пиюще кръвь его» [85, с. 330] 

ТВОРЧІСТЬ 

«Вопрошение князя Изяслава о латынех», «Слово Феодосия, игумена Печерскаго о вере 

крестьянской и о латыньской»  
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ДОДАТОК Л  

Рис. 3. Домінантні концепти прояву святості у Києво-Печерському патерику: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕЧЕРСЬКІ ПОДВИЖНИКИ ТА ЇХ ПРОЯВ 

СВЯТОСТІ 

 

Агапіт, преп. Печерський лікар: 

МОЛИТВА – ДАР ЗЦІЛЕННЯ – ДАР 

ПРОЗОРЛИВОСТІ – ЧУДО 

 

Нифонт Чорноризець: ВІРА – ЛЮБОВ 

– МОЛИТВА – МОРАЛЬНІСТЬ 

 

Євстратій Посник: ПІСТ –

СМИРЕННІСТЬ – МОЛИТВА 

 

Афанасій Затворник: МОЛИТВА –

СМИРЕНІННІСТЬ – ПОКАЯННЯ  

 

Преподобний Святоша: ПРАЦЯ – ПІСТ –

МОЛИТВА – ПРОЗОРЛИВІСТЬ  

 

Еразм Чорноризець: ПОКАЯННЯ –

МОЛИТВА – МИЛОСЕРДЯ 

 

Марк Пещерник, преп.: МОЛИТВА – 

ПРАЦЯ – МИЛОСЕРДЯ – БИТВА – ДАР 

ЗЦІЛЕННЯ – ЧУДО 

 
Іоан Многострадальний, преп.: 

МОЛИТВА – БОРОТЬБА – ПІСТ 

 

Спиридон і Нікодим, проскурники 

Печерські, преп.: МОЛИТВА – ПРАЦЯ 

 

Никон Сухий: СМИРЕННІСТЬ –

ТЕРПІННЯ – МОЛИТВА 

 

Лаврентій Затворник:  ДАР – 

ЗЦІЛЕННЯ – МОЛИТВА –ЧУДО 

 

Моїсей Угрин: МОРАЛЬНІСТЬ –

БОРОТЬБА – МОЛИТВА 

 

Аліпій, преп. Печерський іконописець: 

МОЛИТВА – МИЛОСЕРДЯ – ДАР 

ЗЦІЛЕННЯ 

 
Пимен Многоболізний, преп.: 

МОЛИТВА – БОРОТЬБА – ДАР 

ЗЦІЛЕННЯ 

 
Феофіл Плачучий, преп.: МОЛИТВА – 

ПІСТ – ЧУДО – СЛЬОЗИ 
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ДОДАТОК М  

Рис. 4 Концепція духовної особистості в агіографічній літературі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 5 Структура сакрального центру в світогляді Київської Русі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ  

ДУХОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

Власне 

екклесіологічні 

концепти: ВІРА, 

ДОБРО, 

САМОТНІСТЬ 
 

 

Власне етичні 

концепти: 

 

Теологічні 

концепти: 

МОЛИТВА, 

ЧУДО, 

ПРОЗОРЛИВІСТЬ, 

СТРАЖДАННЯ, 

ТВОРЧІСТЬ 

 

 

Матеріальні: 

ПРАЦЯ, ПІСТ, 

ЗЦІЛЕННЯ 

 

Морально-етичні 

концепти: 

ЗНАННЯ/МУДРІСТЬ, 

КРАСА 

ДУХОВНА/ТІЛЕСНА, 

ЛЮБОВ ДО БОГА, 

МОРАЛЬНІСТЬ, 

СМИРЕННІСТЬ 

 

Вітальні концепти: 

ОБМЕЖЕННЯ 

СНУ=БАДЬОРІСТЬ, 

БИТВА, 

ВМИРАННЯ/НАРОД

ЖЕННЯ, 

ГАРТУВАННЯ 

ДУХУ/ТІЛА 

 

 

Царство Небесне 

 

Сакральний центр 

Храми в Київській Русі 
Душа (серце) як 

сакральне вмістилище 
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ДОДАТОК Н  

Рис. 6 Структура концепту – СВЯТА КИЇВСЬКА РУСЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9. Порівняльні особливості концептів за О. Беспаловою: 

КУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ ХУДОЖНІЙ КОНЦЕПТ 

Спосіб репрезентації 

«не лише вербальні форми, але і ті, які 

притаманні позамовному мисленню – 

художньому і нехудожньому» [20, с. 94] 

– «художні мовні одиниці»; 

– «засоби художньої образності»; 

– «сюжетно-композиційна організація тексту»[20, 

с. 95] 
 

Орієнтування 

«відносно всього ментального простору 

культури, включає всі форми пізнання 

світу» [20, с. 94] 

«відносно концептосфери літератури, вибірково 

включає в себе національні духовні цінності» [18, 

с. 95] 

Зміст (внутрішня форма) 

«ядро і периферія культурного концепту 

достатньо стійкі стосовно одне одного, що 

пов’язано із об’єктивними умовами 

формування еволюції концепта в свідомості 

носіїв мови» [20, с. 94] 

«у різних поетів проявляється динаміка ядра й 

периферії, пов’язана із індивідуально-авторським 

осмисленням і втіленням концепта в тексті» [20, 

с. 95] 

 

СОБОРНИЙ КОНЦЕПТ СВЯТОСТІ – 

СВЯТА КИЇВСЬКА РУСЬ 

Руський пантеон святих – 

феномен канонізації 

Святі покровителі 

Київської Русі 

Ідея християнського імені 

Сакральні центри  

Київської Русі 

Свята і церковні Таїнства 

Святині у матеріальному 

вираженні (артефакти) 
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ДОДОТОК П 

Рис. 7 Концептосфера культурної та історичної пам’яті у літописанні Київської Русі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концептосфера культурної 

пам’яті 

Концептосфера історичної 

пам’яті 

СТРАХ ЗАБУТТЯ 

АУТЕНТИФІКАЦІЯ 

(підтвердження 

ідентичності) 

ПАМ’ЯТЬ ТА ІСТОРІЯ 

ПРОСТІР І ЧАС 

ДОСВІД 

АУТЕНТИФІКАЦІЯ 

ЗНАННЯ 

ОБ’ЄКТИВНА ОЦІНКА 

ФАКТУ 

ЛІТОПИСАННЯ 

 (історичні +літературні 

джерела) 

Свідчення розвитку 

колективної пам’яті 

(ХРИСТИЯНСЬКИЙ 

КОНТЕКСТ) 

ІСТОРИЧНА 

САМОСВІДОМІСТЬ 

(АУТЕНТИФІКАЦІЯ) 

ІСТОРІОСОФСЬКА 

ДУМКА 
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ДОДАТОК Р  

Рис. 8 Концептуальна мапа-огляд історичного походу князя Ігоря (1185 р.): 

 

 
ПРИГАДУВАННЯ ЗАБУВАННЯ 

ПАМ’ЯТЬ 

ГЕНЕАЛОГІЧНА 

(РОДОВА) 
ІСТОРИЧНА ХРИСТИЯНИНА 

ОСОБИСТИЙ ДОСВІД ОСОБИСТА УЧАСТЬ ОСОБИСТЕ 

ПЕРЕЖИВАННЯ 


	Феномен пам’яті – складне мультикультуральне поняття, яке активно почали вивчати лише в ХХ ст. Безумовно, дослідження ретроспективного характеру зажди актуальні, адже завдяки їм ми можемо спостерігати  розвиток студій гуманітарного спрямування на діах...
	Серед науковців, які звертались до різних теорій та тлумачень культурної пам’яті, слід назвати Арістотеля, Г. Гегеля, В. Дільтея, А. Бергсона, М. Хайдегера, П. Рікера. Окрім цього, заслуговують на увагу праця Є. Лихованової про мнемонічні процеси та п...
	Звернення до культурної пам’яті є необхідним кроком для вивчення історичних текстів. С. Пролєєв виділяє навіть чотири значення згаданого феномену: 1) пам’ять сприяє формуванню культурного досвіду; 2) завдяки їй людина ставить перед собою той горизонт ...
	Досліджуючи когнітивну поетику жанрів, Т. Бовсунівська зосередила свою увагу на мнемонічних властивостях. Відтак сучасна когнітивна мнемотехніка (особливий вид інтерпретації художнього тексту) демонструє цілий спектр підходів. Оскільки предметом нашог...
	Зазначимо, що «Літопис Руський», до складу якого входить «Повѣсть времяньных лѣт», місить мету створення пам’ятки на початку тексту: з’ясувати «откуда есть пошла Руская земля, кто въ Киевѣ нача первѣе княжити, и откуду Руская земля стала есть»[169, с....

