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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Сучасні напрями мовознавчої науки поглиблюють вивчення історичної 

динаміки різних аспектів комунікації, а також її інтерпретацію як змінюваного в часі 

елемента культури. Дослідження прагматичних характеристик мовленнєвої 

комунікації в діахронії передбачає розуміння еволюції тексту в зв’язку зі зміною 

його смислової структури. Здобутки історичної прагмалінгвістики й 

лінгвокультурології переосмислюються в застосуванні дискурсивного аналізу до 

вивчення писемних памʼяток і характеристики дискурсу як когнітивно-

комунікативного феномену. 

В українській лінгвістиці пріоритетність комунікативно-когнітивних студій та 

їх розбудова репрезентовані в працях Ф. Бацевича, Т. Вільчинської, Л. Гнатюк, 

І. Голубовської, В. Жайворонка, А. Загнітка, С. С. Єрмоленка, С. Я. Єрмоленко, 

Л. Мацько, А. К. Мойсієнка, В. Мусієнко, Т. Радзієвської, О. Селіванової, Н. Слухай, 

О. Снитко, Л. Шевченко, Н. Шумарової, Г. Яворської та ін. Вивчення когнітивно-

комунікативних феноменів розгортається в різних типах інституційного дискурсу, в 

тому числі релігійного.   

Сучасні дослідження про мову в релігійній сфері комунікації проводяться за 

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

когнітивний, історико-лінгвістичний, культурологічний, семіотичний, риторичний, 

теолінгвістичний, мовленнєвожанровий і соціолінгвістичний. 

В українському мовознавстві вивчення цієї сфери комунікації представлено в 

стилістичних, історико-лінгвістичних дослідженнях С. Я. Єрмоленко, Л. Мацько, 

В. Німчука, Ю. Осінчука, Н. Слухай, Г. Чуби та ін. 

У сучасній лінгвістиці глибоко й усебічно досліджені теми про релігійну 

картину світу, релігійні концепти й релігійний дискурс (І. Бугаєва, О. Казніна, 

В. Постовалова, О. Сергєєва) та ін. Зокрема, схарактеризовано експлікацію 

концептосфери БОГ в українській мовній картині світу (П. Мацьків), концепти-

образи БОГ, БОГОРОДИЦЯ і СВЯТИЙ (Т. Вільчинська), концепти БОГ, 

ЄВАНГЕЛІЄ в текстах Нового Завіту (Л. Шевченко), концептуалізацію сакральної 

сфери в українській мові на основі концепту ДУША (М. Cкаб), сугестивний 

потенціал сакральних текстів (на матеріалі українських молитов) (О. Климентова) 

та ін. 

Серед названих підходів дискурсивне вивчення релігійної комунікації є 

інноваційним, ефективність і перспективність якого вже доведена в лінгвістичних 

працях К. Бобиревої, В. Бурцева, О. Бушева, А. Жулинської, В. Карасика, 

К. Кончаревич, К. Кузьміної, В. Мішланова, В. Салімовського та ін. 

Характеристика дискурсивних особливостей проповіді вмотивована її 

основними функціями (М. Анікушина), категорійними домінантами імперативності, 

достовірності, необхідності, можливості, імплікативності, що вербалізуються за 

допомогою певних синтаксичних структур (В. Бурцев). 

Здобутки дискурсивних досліджень проповіді можуть бути переосмислені та 

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

дискурсивну практику, що реалізувалася в умовах діалогу мов і культур, 
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співвідносилася з періодом нового типу культури й формуванням української 

національної літературної мови. 

Нова дискурсивна практика здебільшого атрибутувалася в науковій літературі 

за допомогою визначень «проповідь нового типу» або «проповідь латинсько-

польського типу» (О. Зелінська, В. Крекотень, М. Марковський, О. Матушек, 

І. Чепіга), на відміну від «греко-візантійського типу». 

В історичній лінгвістиці староукраїнська літературна мова XVII ст. переважно 

вивчалася у функціонально-стилістичному аспекті, і лише окремі праці присвячені 

когнітивно-дискурсивним характеристикам писемних памʼяток староукраїнського 

часу: дослідженню мовного феномену Г. Сковороди (Л. Гнатюк), модусу в 

полемічному дискурсі кінця XVI – першої половини XVII ст. (О. Ніка), наукового 

тексту середньоукраїнського періоду (Г. Наєнко), релігійної текстеми в українській 

бароковій поезії кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст. (О. Курганова). 

Cтароукраїнські ораторсько-проповідницькі тексти XVII ст. досліджено з 

погляду їх структурно-стилістичних особливостей, лексичного складу, ролі 

виражальних засобів у розвитку літературної мови (О. Зелінська), функціонування 

абстрактної лексики (Н. Тома), фразеологічного наповнення (В. Денисюк, 

О. Суховій), експресивного синтаксису (Т. Таран (Майданович)), комплексного 

дослідження мови проповідництва, зокрема І. Галятовського (К. Біда, І. Чепіга), 

А. Радивиловського (М. Марковський), Л. Карповича (О. Купчинський, С. Маслов), 

еволюції жанру проповіді (М. Кучинська) та ін. 

Для дискурсивного аналізу проповіді ХVІІ ст. у дисертації залучалися 

результати літературознавчих студій (Дж. Броджі Беркофф, М. Грушевський, 

архієпископ Ігор (Ісіченко), В. Крекотень, О. Матушек, Д. Наливайко, М. Сулима, 

Л. Ушкалов), досліджень з історії та філософії, зокрема присвячених 

ранньомодерному українському періоду (М. Дмитрієв, Л. Довга, В. Зема, З. Когут, 

М. Корзо, В. Нічик, С. Плохій, П. Сас, Н. Яковенко) та ін. 

У сучасних лінгвістичних та інтердисциплінарних студіях активізувалося 

вивчення проповіді, проте в українському мовознавстві досі ще не проводилося 

комплексне дослідження староукраїнського проповідницького дискурсу XVII ст. 

Актуальність дисертаційного дослідження мотивована необхідністю 

поглибленого вивчення комунікативно-когнітивних вимірів проповідницького 

дискурсу як історично і соціокультурно регламентованої смислотвірної діяльності, 

спрямованої на реципієнтів. 

Вибір для дослідження проповіді зумовлено тим, що: по-перше, цей 

мовленнєвий жанр визначає специфіку релігійного дискурсу; по-друге, проповідь 

активно змінюється в староукраїнській літературній мові ХVII ст.: «особливо 

розквітла проповідь, улюблений жанр барокової доби» (М. Мозер); по-третє, в 

історичному плані саме в проповіді найраніше виявляються нові тенденції в 

літературній історії мови: «входження народних мов у храм починалося з 

проповіді» (Н. Мечковська). 

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

дослідження пов’язана з науковою проблематикою кафедри української мови та 

прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету 
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імені Тараса Шевченка і плановою науковою темою: «Україна і сучасний світ: 

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

Тема дисертації була затверджена на Вченій раді Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, протокол № 5 від 

23 грудня 2013 р. 

Метою дослідження є з’ясування комунікативно-когнітивних особливостей 

староукраїнського проповідницького дискурсу XVII ст.  

Для реалізації визначеної мети в дисертації були поставлені такі завдання: 

- обґрунтувати наукові засади, перспективність і доцільність застосування 

дискурсивного підходу для комплексного дослідження давніх текстів української 

мови, необхідність розбудови історичної дискурсології; 

- визначити проповідь як різновид інституційного релігійного дискурсу, в якому 

реалізуються відповідні мовленнєві стратегії й тактики впливу, засоби досягнення 

інтерактивності; 

- зʼясувати ступінь дослідження проповіді староукраїнського часу в історичній 

лінгвістиці, схарактеризувати діахронічні виміри проповіді, розкрити казання як 

нову дискурсивну практику в XVII ст.; 

- проаналізувати дискурсивну зумовленість староукраїнських святкових, 

воєнних і погребальних казань (проповідей) XVII ст.; 

- схарактеризувати дифузність проповідницького й агіографічного дискурсів, 

вмотивувати зміни в рукописних казаннях; 

- розкрити особливості реалізації репрезентативних категорій (дейксису, 

оптативності, метадискурсу) для висвітлення комунікативно-когнітивних домінант 

староукраїнського проповідницького дискурсу XVII ст. 

Об’єктом дисертаційної праці є сукупність засобів вербалізації категорій 

дейксису, оптативності та метадискурсу в староукраїнському проповідницькому 

дискурсі XVII ст. 

Предмет – дискурсивні особливості реалізації цих категорій у 

староукраїнських проповідях XVII ст. 

Матеріалом дисертаційного дослідження стали 17 стародрукованих і 

рукописних збірників, до яких входять понад 700 староукраїнських святкових, 

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

Серед них – стародруковані збірки казань «Огородокъ Марiи Богородицы» (1676) і 

«Вhнgцъ Хв҃ú» (1688) А. Радивиловського, а також їхні рукописні відповідники, 

«Ключъ разuмhнi#» (1659) і «Казан" приданыи» (1660) І. Галятовського, «Трuбы 

словgсъ проповhдныхъ» (1674) Л. Барановича, «Казаньg двоg» (1615) 

Л. Карповича, «Казанъg на чgстны(й) погрgбъ» (1620) М. Смотрицького, «Омiлiа, 

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

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

зберігаються у Відділі стародруків і рідкісних видань Інституту книгознавства та 

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

метаграфованими текстами. З метою зіставлення результатів дослідження 

залучалися стародруковані проповіді польською мовою («Kazania przygodney y inne 

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



4 

 

рукописні орації), агіографічні збірники «Книги житiй св#тrхъ» Д. Туптала й 

один анонімний агіографічний збірник. 

У практичній частині дисертації залучено історичні словники: «Словник 

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

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

«Етимологічний словник української мови».  

Теоретичним підґрунтям для дисертаційного дослідження стали 

фундаментальні праці з дискурсивного аналізу (Т. ван Дейк, В. Карасик, В. Красних, 

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

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

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

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

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

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

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

Н. Пуряєва). 

Методи дослідження. У дисертації використано загальнонаукові методи 

(аналіз, опис, систематизація, класифікація, узагальнення). Серед спеціальних 

лінгвістичних методів, крім описового, було застосовано дискурсивний метод (для 

визначення взаємозв’язку між творенням проповідницького дискурсу та 

актуалізованою ситуацією, що його зумовлювала), контекстуально-

інтерпретаційний метод, що передбачає контекстуалізацію й інтерпретацію (для 

характеристики тексту в системі інших текстів, для розкриття його соціокультурної 

значущості, а також для встановлення комунікативних параметрів), метод 

лінгвістичної реконструкції культури (для лінгвістичного розкриття зміни 

дискурсивної практики, співвіднесеної з формуванням нового типу культури в 

XVII ст.). 

У дисертації застосовано методику діалогічної інтерпретації тексту, що 

передбачає послідовність дослідження проповіді з урахуванням соціокультурного 

контексту, принципів інтерактивності й діалогічності, особливостей релігійної 

комунікації та дискурсивних практик. 

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

здійснено: а) розбудову дискурсивного підходу для лінгвістичного дослідження 

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

староукраїнського періоду як різновиду інституційного релігійного дискурсу, що 

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

дискурсивної практики, що засвідчила зміну принципів дискурсивної діяльності в 

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

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

природи проповіді за характерними смисловими домінантами, зреалізованими в 

категоріях дейксису, оптативності та метадискурсу.  

Теоретичне значення роботи полягає в розвитку історичної дискурсології 

(характеристика дискурсу як комунікативно-когнітивного феномену в діхронічному 

вимірі, потрактування староукраїнського казання в контексті зміни дискурсивних 
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практик, дискурсивна реалізація категорій дейксису, оптативності й метадискурсу у 

святкових, воєнних і погребальних казаннях XVII ст.), історії української 

літературної мови (переосмислення співвідношень «греко-візантійський тип» і 

«латинсько-польський тип» проповідей у діахронічному співвідношенні та щодо 

синхронічного зрізу XVII ст., зіставленні проповідницьких текстів цього періоду з 

агіографічними), лінгвокультурології (лінгвістична інтерпретація українського 

культурного простору для вивчення творення проповіді нового типу в XVII ст.), 

лінгвістичного джерелознавства (дослідження українських рукописних і 

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

Практичне значення дисертації полягає в можливості використання висновків 

дослідження в теоретичних і практичних курсах з історії української літературної 

мови, історичної комунікативістики, дискурсології, когнітивної лінгвістики, 

лінгвокультурології, лінгвістичного джерелознавства. Практична частина 

дисертаційної праці може бути використана для створення Історичного корпусу 

текстів української мови й наукових публікацій проповідей ХVIІ ст. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати наукового дослідження отримані 

дисертантом особисто, усі статті написані без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

дисертаційної праці обговорювалися на засіданнях кафедри історії та стилістики 

української мови й кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на 

міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях й конгресах: Міжнародній 

науковій конференції «Етнознакові функції культури: мова, література, 

фольклор» (17 жовтня 2013 р., м. Київ); XХІІІ Міжнародній науково-практичній 

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

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

«Філологічна наука в інформаційному суспільстві» (10 квітня 2014 р., м. Київ); 

V Міжнародній науковій конференції «Лінгвалізація світу» (15–16 травня 2014 р., 

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

напрямки, проблеми» (9 жовтня 2014 р., м. Київ); ІІ Міжнародній науковій 

конференції «Нова лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні аспекти» (23–

24 жовтня 2014 р., м. Одеса); Всеукраїнських наукових читаннях за участю молодих 

учених «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» (8–10 квітня 2015 р., м. Київ); 

V Міжнародному конгресі дослідників Білорусі (2–4 жовтня 2015 р., м. Каунас, 

Республіка Литва); Міжнародній науковій конференції «Сучасна філологічна наука 

в міждисциплінарному контексті» (8 жовтня 2015 р., м. Київ); XXV Міжнародній 

науково-практичній конференції «Нові дослідження пам’яток козацької доби в 

Україні» (23–24 березня 2016 р., м. Київ), VI Міжнародному конгресі дослідників 

Білорусі (7–9 жовтня 2016 р., м. Каунас, Республіка Литва). 

Публікації. Основні теоретичні положення і результати дисертаційного 

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

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

(Угорщина), 1 – в науковому електронному виданні (США). 
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Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, основної 

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

умовних скорочень (29 позицій). Основну частину дисертації складають три розділи 

й висновки до кожного з них. Загальний обсяг дисертації становить 211 с., із них 

основний текст – 184 с. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі сформульовано актуальність, зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами, мету завдання, об’єкт і предмет, матеріал дослідження, визначено 

теоретичне підґрунтя, методи дослідження, наукову новизну, теоретичне значення, 

практичне значення,  зазначено особистий внесок здобувача, апробацію результатів і 

публікації, а також структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі «Дискурсивний підхід у вивченні історичної специфіки 

проповіді» окреслено основні підходи до вивчення проповіді в сучасній лінгвістиці, 

з’ясовано доцільність застосування комплексного підходу для дослідження давніх 

текстів української мови, визначено ознаки проповіді як інституційного релігійного 

дискурсу, розкрито дискурсивні домінанти проповіді. 

Підрозділ 1.1. «Лінгвістична проблематика дослідження проповіді в 

релігійній сфері спілкування» присвячено огляду наукових підходів (стилістичного, 

комунікативного, когнітивного, семіотичного, риторичного, мовленнєвожанрового) 

до вивчення проповіді в сучасній лінгвістиці. 

У лінгвопрагматичних дослідженнях розглядають окремі мовленнєві акти як 

складники сакральної мовленнєвої діяльності та їх компоненти (взаємодія мовця й 

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

представлено в дослідженнях, присвячених комунікативним стратегіям і 

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

А. Жулинська, К. Худякова) чи окремим жанрам: проповіді (А. Бабаніна, 

О. Прохватилова, Н. Розанова), молитві (О. Климентова, В. Мішланов), 

посланню (Со Ин Йон), сповіді (І. Ракова), особливостям адресації в різних жанрах 

релігійного дискурсу (В. Постовалова). Дискурсивне вивчення проповідей 

актуалізовано в дослідженнях М. Анікушиної, В. Бурцева, С. Кота та ін. 

Дискурсивний аналіз проповіді інтегрується з лінгвокультурологічним для 

пояснення трансформації традицій залежно від соціокультурних змін. 

У підрозділі 1.2. «Проповідь як різновид інституційного релігійного 

дискурсу» приділено увагу зʼясуванню таких основних понять, як інституційний 

дискурс, релігійний дискурс, проповідницький дискурс, що зумовлено 

застосуванням дискурсивного підходу до вивчення проповіді. На основі 

проаналізованих визначень К. Бобиревої, В. Бурцева, В. Карасика, Н. Мечковської, 

В. Постовалової розглядаємо релігійний дискурс як різновид інституційного 

дискурсу, що розкриває історично та соціокультурно регламентовану смислотвірну 

діяльність, спрямовану на трансляцію постулатів віри і прилучення вірян до системи 

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



7 

 

смислотвірну діяльність, що реалізується в спілкуванні релігійної спільності людей і 

спрямована на осмислення, тлумачення та засвоєння постулатів віри. 

Структура релігійного дискурсу повно розглянута в дослідженнях В. Карасика і 

К. Бобиревої. Релігійний дискурс визначають такі елементи: 1) учасники, 

2) хронотоп, 3) цілі, 4) цінності (в тому числі, ключовий концепт), 5) стратегії, 

6) матеріал (тематика), 7) різновиди і жанри, 8) прецедентні (культурогенні) тексти, 

9) дискурсивні формули. 

У підрозділі 1.3. «Учасники і стратегії як елементи структури 

проповідницького дискурсу» проаналізовано особливості адресантності, 

адресатності й реалізації мовленнєвих стратегій і тактик впливу. Специфіка цього 

різновиду дискурсу виявляється в тому, що присутність агенса як активного 

комуніканта є обов’язковою; роль пацієнсів обмежується канонними статусними 

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

абсолютний авторитет є й учасником внутрішнього комунікативного процесу, і 

безпосереднім комунікантом. Мовленнєві стратегії й тактики впливу як складник 

структури проповідницького дискурсу розглядаються як когнітивні цільові 

програми, спрямовані на реалізацію дискурсу віри. Релевантними для проповіді є 

закликова, стверджувальна та пояснювальна стратегії, а також емоційно-впливова та 

конвенційно-аргументативна тактики впливу. 

У підрозділі 1.4. «Дискурсивна параметризація проповіді» виокремлено 

репрезентативні категорії: дейксис, оптативність і метадискурс. Дейксис 

проповідницького дискурсу визначаємо як сукупність актуалізаційних 

(темпоральних, просторових і персональних) характеристик, що мають значення 

вказівки на учасників комунікації, часову й просторову локалізацію 

повідомлюваного щодо ситуації мовлення («я–тут–тепер»). Індексальна семантика є 

властивістю не лише дейктиків (вказівних займенників); залежно від комунікативної 

ситуації, дейктичний потенціал може реалізуватися щодо будь-яких лексичних 

одиниць.  

Під оптативністю розуміємо категорію на позначення суб’єктивного 

прагнення мовця до певного стану речей у світі, відмінного від реального, тобто 

суб’єктом бажання в дискурсі є виключно мовець. Для проповідницького дискурсу 

оптативність уточнюється, як бажання казнодії наблизити слово Бога до розуміння 

вірян. Найбільш оптимальною для аналізу староукраїнського проповідницького 

дискурсу XVII ст. виявляється така класифікація оптативності: 1) значення бажання, 

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

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

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

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

Метадискурс позначає особливості організації комунікативної діяльності. Ця 

мовленнєва категорія охоплює вияви мовця в дискурсі, що репрезентовані 

метадискурсом структуризації та рефлексивним метадискурсом. До першого 

належать оператори, які організовують текст, членуючи його на логічні сегменти 

(елементи, що забезпечують цілісність і зв’язність тексту, допомагають читачеві 

сприймати текст). Рефлексивний метадискурс фіксує діалогічні відношення мовця 
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до свого слова, коментування дискурсу (елементи, що виявляють ставлення автора 

до висловлюваного та забезпечують інтерактивність). Реалізація цих параметрів 

повʼязана з інтерпретацією, завдяки якій проповідник намагається поєднати 

сакральний текст із численними реальними ситуаціями.  

У другому розділі «Староукраїнське казання (проповідь) як нова 

дискурсивна практика XVII ст.» окреслено мовознавчі здобутки у вивченні 

проповіді ХVІІ ст., схарактеризовано особливості староукраїнського проповідництва 

(у тому числі – у порівнянні з агіографією), специфіковано казання за тематичним 

спрямуванням. 

Підрозділ 2.1. «Проповідь XVII ст. у лінгвістичному та 

інтердисциплінарному висвітленні» містить аналіз досліджень староукраїнської 

проповіді ХVІІ ст. у класичних і новітніх наукових підходах. 

У лінгвістичному плані здійснено комплексне дослідження мови 

проповідництва, зокрема І. Галятовського, А. Радивиловського, Л. Карповича, а 

також вивчено лексичний склад проповідей, їх фразеологічне наповнення, 

експресивний синтаксис, еволюцію жанру, структурно-стилістичні особливості 

проповідей, роль виражальних засобів у розвитку літературної мови. Розглянуто 

періодизацію проповідей у староукраїнській літературній мові. Ураховано сучасні 

міждисциплінарні дослідження проповідництва зазначеного періоду. 

У підрозділі 2.2. «Діахронічні виміри староукраїнської проповіді XVII ст.» 

установлено діахронічні зв’язки проповіді з попередніми й наступним періодами 

розвитку гомілетики. Проповідь Київської Русі репрезентована перекладними 

збірниками візантійських авторів й оригінальними творами; найвідомішими 

проповідниками є митрополит Іларіон, Кирило Турівський, Климент Смолятич та ін. 

Із періодом Реформації пов’язана поява Учительних Євангелій нового типу, які мали 

спрямування «до люду». Староукраїнське казання змінює вектор розвитку 

наприкінці ХVІІ ст., що пов’язано з приєднанням Київської митрополії до 

Московського патріархату. Ораторсько-проповідницьке текстотворення XVIІI ст. 

розвивається в оновленому руслі старої греко-візантійської традиції, пориваючи з 

бароковими принципами, відображеними в казнодійстві минулого століття. 

У підрозділі 2.3. «Староукраїнський проповідницький дискурс XVII ст. і нові 

дискурсивні практики» визначено передумови зміни дискурсивних практик у 

проповідництві ХVІІ ст. За М. Фуко, дискурсивні практики є «сукупністю 

анонімних, історичних, завжди детермінованих у часі й просторі правил, які в цю 

епоху та для цього соціального, економічного, географічного або лінгвістичного 

сектора визначили умови здійснення функції висловлення». У казанні як новій 

практиці для дискурсивної діяльності XVII ст. розширювалися можливості 

інтерпретації Святого Письма, відображалися актуальні тогочасні суспільні потреби, 

відбувалася взаємодія з європейськими дискурсивними практиками. 

У підрозділі 2.4. «Регламентація казання в гомілетичному трактаті 

«Наука» І. Галятовського» проаналізовано перший український науковий трактат 

із гомілетики (1659), у якому подано загальні настанови щодо складання проповіді, 

пояснено її структурні особливості та опрацювання джерел, регламентовано вимоги 

для написання святкових і погребальних казань.  
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У підрозділі 2.5. «Дискурсивна зумовленість проповідей ХVІІ ст.» 

виокремлено типи казання за тематичним спрямуванням: святкові, воєнні, 

погребальні. Святкові проповіді вивчено за збірниками «Огородокъ Марiи 

Богородицы» (1676) і «Вhнgцъ Хв҃ú» (1688) А. Радивиловського, «Ключъ 

разuмhнi#» (1659) і «Казан" приданыи» (1660) І. Галятовського, «Трuбы словgсъ 

проповhдныхъ» (1674) Л. Барановича, «Казаньg двоg» (1615) Л. Карповича. 

Окрему групу в межах святкових проповідей становлять рукописні орації, які 

містять присвяту високим церковним особам і привітання з нагоди свята. Воєнні 

казання, створені під час московсько-турецького протистояння 1676–1681 рр., 

відбивають соціальну значущість проповідництва й демонструють прагнення 

казнодії вплинути на суспільно-політичні події. До цієї групи належать шість казань 

А. Радивиловського з рукописних збірників «Огородокъ Марiи Богородицы» і 

«Вhнgцъ Хв҃ú». Погребальні проповіді з’явилися в контексті розвитку барокового 

світосприйняття з його принципом «memento mori» і за своїми параметрами 

становлять найбільш гомогенну групу, представлену такими текстами, як «Казанъg 

на чgстны(й) погрgбъ» (1620) М. Смотрицького, «Омiлiа, албо Казаньg» (1627) 

З. Копистенського, а також чотирма казаннями з рукописного «Огородка Марiи 

Богородицы» А. Радивиловського. 

У підрозділі 2.6. «Дифузність проповідницького та агіографічного дискурсів 

ХVІІ ст.» визначено характеристики, які є спільними для проповідей і житій святих. 

Агіографічні твори становили основу для проповідей на дні святих і входили до 

казань як ілюстративний матеріал. Погребальні казання створювалися за зразком 

житій святих, оскільки покійна людина уподібнювалася до святого, який прожив 

праведне життя. 

У третьому розділі «Комунікативно-когнітивні особливості 

староукраїнського проповідницького дискурсу XVII ст.» проаналізовано 

специфіку дейксису, оптативності та метадискурсу, а також пояснено 

комунікативно-когнітивну зумовленість виправлень у рукописних казаннях ХVІІ ст. 

У підрозділі 3.1 «Актуалізаційна природа дейксису в староукраїнському 

проповідницькому дискурсі XVII ст.» проаналізовано типи дейксису, що 

визначають референційну співвіднесеність мовця, висловлення та реципієнта.  

Темпоральний дейксис актуалізує події з минулого у всіх типах проповіді через 

використання теперішнього історичного часу: Хс҃ ... вз#вши п#ть хлhбwвъ w(т) 

(оу)ч҃никwвъ, бл҃гословл#gтъ оныg, ломитъ, (оу)ч҃никwвъ своихъ и народъ 

многъ кормитъ (В., с. 160 зв.). Цей тип дейксису актуалізує творення дискурсу за 

дейктиком тgпgръ: Дх ҃ъ ст҃ый на мл҃твы Fgwдосi# ст҃огw, "кw на той часъ, такъ 

и тgпgръ до ст҃ой wбитgли Пgчgрской завшg принwситъ рwmкu wливнuю 

блг(д҃)ти Бж҃gи (О., с. 83). Особливістю погребальних казань є опозиція минулого 

(земне життя звеличуваної особи) і сьогодення (смерть і віра в небесне життя цієї 

особи), проте агіографічний дискурс фіксує темпоральну спрямованість у минуле 

(праведне життя святого і його смерть), що має послужити реципієнту прикладом 

для наслідування. 
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Просторовий дейксис протиставляє «земний світ» (тuт(ú)) «небесному 

світу»: прагнu ... з(ъ) Х(с ҃)омъ Бг҃омъ бrти, нhжли тuт(ú) на сgмъ марномъ 

свhтh жити (Смотр., с. 24). У воєнних казаннях локалізація учасників комунікації 

уточнюється – wтчизна мила", война. 

Персональний дейксис реалізується в проповідницькому дискурсі залежно від 

структурної частини казання. В інтродукції мовець відокремлюється від аудиторії, 

створюючи з нею діалог (слuхачu православнrй; покажu тоg в(ъ) мовh 

своgй (Каз. Прид., с. 34)), у нарації проповідник і паства об’єднані для інтеракції 

(православнrи хр(с ҃)тiанg), у фінальній частині вербалізується присутність 

третього члена комунікації, Бога, оскільки його роль регламентована релігійним 

дискурсом. У воєнних казаннях увага зосереджена на адресаті, який винесений у 

назву – Слово до воиновъ – і протиставляється іншому колективному суб’єкту – 

ворогу. В казаннях на погреб і житіях центральною персоною є померла людина або 

святий, а тому проповідник й аудиторія представлені на другому плані. 

У підрозділі 3.2. «Оптативність як репрезентант ірреальної бажальності у 

староукраїнському проповідницькому дискурсі XVII ст.» визначено, що 

оптативність відображає бажання мовця через казання транслювати сакральні 

смисли, зафіксовані у Святому Письмі, з метою збереження й розширення релігійної 

спільності. Специфічною ознакою проповідницького дискурсу XVII ст. є 

вербалізація бажання, яке казнодія прагне втілити в проповіді. Намір казнодії чітко 

окреслений у святкових і воєнних проповідях, а саме в останньому висловленні 

екзордіуму – пропозиції:  словw моg до ласкъ ваши(х) мhти жgлаю (О., с. 223). 

Значення ірреально-потенційного бажання, яке має гіпотетичність здійснення, 

репрезентоване у висловленнях, що відзначаються поєднанням декількох значень: И 

мr благаgмw Бг҃а, ... абr w(т) Бг҃а дш ҃а та# uлюблgна бrла (Коп., с. 32). 

Поєднання бажальності та спонукальності заприявлено через заклик до 

прихожан наслідувати Закон Божий: вrстgрhгаймо жъ с# и мr славr свhтскои 

прожнои, дочаснои, жgбr и насъ нg карал(ъ) Бг҃ú (Гал., с. 23). 

Значення побажання реалізується переважно у фінальній частині казання і 

стосується бажань, яких не можна досягти в результаті виконання певних дій: 

Наuчитgс# на сg(м) свhтh вышшg свhта быти, и если тhло носитg, нgхай 

в(ъ) васъ лhтаgтъ внuтрный птахъ (О., с. 693). 

Контамінація значення бажання з іншими значеннями відображена в 

проповідницькому дискурсі у випадках, коли мовець усвідомлює, що його бажання 

може справдитися лише за певної умови: досягнення Царства Небесного і спасіння 

душі є можливим за умови праведного життя на землі: Если хочgмъ w(т) 

грhхwвъ бrти воскрgшgнrми, напgрg(д) намъ потрgба sлuю компанhю 

wпuстити (В., с. 311 зв.). 

Значення ірреального бажання уточнюється через жалкування про певні дії в 

минулому, які не підлягають змінам на момент мовлення, а також усвідомлення 

недосяжності бажань: хочъ бы кто на сgмъ свhтh до тако(й) пришолъ чgсти, 

"къ Дв҃дъ (В., с. 162 зв.). 
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У підрозділі 3.3. «Метадискурсивні  визначники староукраїнського казання 

XVII ст.» установлено, що найбільш поширеним прийомом структуризації 

проповідницького дискурсу є числовий поділ понять, який є основою для 

текстотворення: Пgрша#… ……... ……Повторg ………... Потрgтg ……... Почвартg (О., с. 186). 

Метадискурсивні маркери, що позначають еквівалентність/квазіеквівалентність 

частин висловлення, служать для тлумачення постулатів віри, а також спрямовані на 

забезпечення розуміння тексту: скнип»r, то ~стъ комарh (Каз. Прид., с. 43 зв.). 

Серед ендофоричних маркерів виділяємо проспекцію, яка вказує на наміри мовця й 

дозволяє аудиторії передбачити способи розгортання дискурсу, в такий спосіб 

залучаючи її до інтеракції: Пойдhмъ жg до мл҃твr (В. Рук., с. 1572). 

Ретроспективний метадискурс поєднує висловлення в межах однієї проповіді, а 

також співвідносить нове й уже відоме: пов(ъ)торg мовлю (Карп., с. 2 зв.). 

Повторне звернення до інформації свідчить про її значущість для релігійної 

комунікації. Евіденціали вказують на авторитетне джерело інформації та маркують 

відстороненість проповідника від «чужого» висловлення: вgдлuгъ Ап(с҃)ла Павла, 

мов#чогw: Бъ҃ "вис# въ плоти (Гал., с. 92). 

Рефлексивний метадискурс спрямований розставити смислові акценти в 

проповіді відповідно до інтенцій казнодії. Діалогічність дискурсу реалізується за 

допомогою метадискурсивних маркерів взаємодії, які ідентифікують адресанта й 

адресата висловлення: Если мgнg тu(т) запытаgтg слuхачu, чтw е(ст) чл ҃к(ъ) 

ст҃обливый? W(т)повh(м), е(ст) тw карбuнкu(л) на монистh 

златh (О., с. 1087). Метадискурс маркує контроль проповідника над мовленням, 

показує мотивацію вибору слововживання проповідником: Хс҃ сп҃ситgль нашъ 

збuдовалъ собh намgшка(н)g, домъ, ал(ъ)бо рачgй палацъ (Карп., с. 29 зв.). 

Показники емоційності відбивають експресивну оцінку комунікативної ситуації 

(Тuтъ мнh дивно!  Чgмu еи Хс ҃  нg ровн#gтъ з(ъ) цhлымъ ґранатовы(м) 

"блко(м), алg з(ъ) qломко(м)? (О., с. 1084)), а персвазійність висловлення 

фіксує ступінь його достовірності та значущості в дискурсі: бg(з) жаднои # 

вонт(ъ)пливости вhрuю (Смотр., с. 8). 

У підрозділі 3.4. «Когнітивно-комунікативна зумовленість виправлень у 

рукописних казаннях ХVІІ ст.» проаналізовано особливості рукописів та окремих 

стародрукованих текстів, які свідчать про комунікативні компетенції соціальної 

групи людей, об’єднаних спільним віросповіданням, проте інтерактивність 

засвідчена не лише на рівні «священик – прихожани», але й на рівні «первинний 

автор» – «вторинний автор»: за(ц)ныи замінено на милыи (Каз., 8), царствuющu 

замінено на царствuючомu (Жит., с. 5), чаровник або попъ поганскiй замінено на 

жрgц (Жит., с. 301). Наявність різнорідних «втручань» у «первинний текст» 

зумовлена відмінністю в когнітивному просторі мовців, що вербалізовано у 

«вторинному тексті». Зрештою, діалогічні зв’язки між «первинним» і «вторинним» 

текстами вказують на зміни в ментальності українського суспільства XVII ст., а 

також на нормування староукраїнської літературної мови. 
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ВИСНОВКИ 

 

Вивчення мови в релігійній сфері комунікації є невід’ємною частиною 

історико-лінгвістичних студій і встановлення історично вмотивованих 

взаємовідношень між релігійною мовою, культурою, соціумом, віддзеркалених в 

українських писемних памʼятках різних періодів.  

Ефективність застосування комунікативно-когнітивного підходу в історичній 

площині, засвідчена результатами дослідження, довела необхідність розбудови 

історичної дискурсології, що інтегрує висновки історичної прагмалінгвістики й 

лінгвокультурології.  

Аналіз писемних памʼяток староукраїнської мови ХVІІ ст. було здійснено у 

зв’язку з установленням соціокультурних інновацій і зʼясуванням тих передумов, які 

детермінували смислотвірну діяльність, вербалізовану в проповіді. Важливо, що 

дискурсивний аналіз проповіді дав можливість не лише визначити інституційні 

ознаки цього різновиду релігійного дискурсу, але й уточнити його в конкретно-

історичному аспекті. 

Проповідь як різновид інституційного дискурсу передбачає комунікативну 

поведінку, що нівелює особистісні характеристики учасників порівняно з їхньою 

роллю в інституції, до якої вони належать.  

У проповідницькому дискурсі реалізуються комунікативні стратегії й тактики 

впливу, які є когнітивними цільовими програмами, реалізованими як комплекси 

мовленнєвих дій, прагматично спрямованих на адресата відповідно до 

доктринальних уявлень. Специфіку проповіді розкривають три групи стратегій: 

організувальні, виокремлювальні та об’єднувальні. У межах цих груп домінантними 

виявляються закликова, стверджувальна й пояснювальна стратегії, що забезпечують 

закріплення інформації, зміцнення віри. 

Інтерактивна природа проповідницького дискурсу полягає у двобічності 

комунікативно-когнітивного процесу. Внутрішній діалог, який неодмінно властивий 

проповіді, відбиває розуміння присутності іншого учасника комунікації, що надає 

цьому процесу сенсу. Діалогічність передбачає активну позицію та реакцію обох 

комунікантів всупереч тому, що вербалізованість присутності одного з них 

лімітована щодо проповідницького дискурсу.  

Ефективність застосування комунікативно-когнітивного підходу в історичній 

площині, засвідчена результатами дослідження, довела необхідність розбудови 

історичної дискурсології. 

Установлено, що староукраїнська проповідь XVII ст. має зв’язок із 

проповідництвом попереднього періоду, перекладними збірниками й оригінальними 

творами часів Київської Русі, Учительними Євангеліями XVI – початку XVII ст., і 

наступного, пізньобарокового, який зумовлений активними процесами в 

Православній Церкві кінця XVII ст. Нові дискурсивні практики староукраїнського 

православного проповідництва XVII ст. не були ідентичними ні тогочасному 

католицького дискурсу, ані попереднім проповідницьким традиціям. 

Староукраїнські казання фіксують нові дискурсивні практики, що реалізувалися 

в умовах діалогу мов і культур, співвідносилися зі змінами в релігійній, політичній і 
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соціальній сферах, творилися в період нового типу культури й формування 

української національної літературної мови. У казанні як новій практиці для 

дискурсивної діяльності XVII ст. розширювалися можливості інтерпретації 

Першотексту, відображення актуальних тогочасних суспільних потреб, взаємодії з 

європейськими дискурсивними практиками.  

Пожвавлення в різних сферах життя, у тому числі й релігійній, а також 

оновлення традиційної комунікації актуалізувало інтерпретаційний складник у 

церковно-проповідницькому письменстві. Разом із проповідництвом розвивається 

інший різновид релігійного дискурсу – агіографічний. У ХVІІ ст. дифузність цих 

дискурсів виявляється в їх формальних і змістових характеристиках. В окремих 

типах житій (напр., похвала святому) виділена чітка структура, епіграф зі Святого 

Письма в ролі теми житія. Агіографічний дискурс слугував зразком для творення 

погребальних казань, у яких зазначалися приклади праведного життя померлого. 

Загалом житія органічно входили до проповідницького дискурсу XVII ст., становили 

основу для казань на дні святих або повчальний елемент/ілюстративний приклад у 

проповіді. 

Характерною ознакою рукописних пам’яток є те, що вони відбивають 

комунікативні особливості соціальної групи людей, об’єднаних спільним 

віросповіданням, проте інтерактивність представлена не лише через внутрішній 

діалог між священнослужителем і прихожанами, але й через діалогічні відношення 

між двома (або більше) співавторами, які працювали з манускриптом. 

Прокоментовано причини появи «вторинного тексту» як наслідок відмінностей у 

когнітивному просторі мовців. Окрім того, зміни в рукописах підтверджують 

варіантність мовної норми. 

Визначено, що для висвітлення комунікативно-когнітивних домінант 

староукраїнського проповідницького дискурсу XVII ст. є репрезентативними 

категорії дейксису, оптативності та метадискурсу. Відповідно до визначених 

мовленнєвих стратегій проповіді вони організовують проповідь за актуалізаційним 

вектором (дейксис), за виявленням ірреальної модальності (оптативність), за 

способом коментування і структуризації дискурсу мовцем (метадискурс). Проведене 

дослідження дало можливість уточнити специфіку проповідницького дискурсу 

ХVІІ ст. за вираженням його часових, просторових і персональних характеристик, за 

спектром реалізації оптативних смислів, за функціональними ознаками 

метадискурсивних маркерів.  

Дейктичні особливості проповіді виявляються в її функціонуванні в системі 

дейктичних координат «я – тут – тепер», тобто визначають часові, просторові й 

персональні характеристики розгортання дискурсу. Індексальна семантика є 

властивістю власне дейктиків, проте її може набувати будь-яка лексична одиниця 

залежно від комунікативної ситуації. До основних засобів вираження дейксису в 

староукраїнському проповідницькому дискурсі належать особові та вказівні 

займенники, прислівники, дієслова, іменники, які, як правило, функціонують в 

опозитивних парах. 

Темпорально-спаціальна параметризація проповідницького дискурсу XVII ст. 

виявляється в протиставленні «земне життя – небесне життя», що відображає 
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християнські уявлення про двосвітність. Усвідомлення людини в системі 

тривимірної часової та двовимірної просторової локалізації уточнюється відповідно 

до тематичного спрямування проповіді (святкова, воєнна, погребальна) і відповідає 

принципам барокової епохи. Святкові проповіді мають найбільш широкий спектр 

дейктичних значень. Специфіка воєнних казань виявляється в ідентифікації 

контексту комунікативної ситуації – война; відповідно, реципієнтом проповідей є 

православне військо. У погребальних казаннях увиразнюється опозиція 

теперішнього й минулого, тобто життя і смерті людини, яка також залучається до 

комунікації. 

Реалізація оптативності у староукраїнській проповіді визначає специфіку цього 

різновиду релігійного дискурсу, що відбиває бажання і прагнення казнодії, які він 

транслює вірянам. Оптативність обмежується бажанням мовця та специфікується як 

бажання інтерпретувати сферу сакрального відповідно до сприйняття вірян. До 

основних засобів вираження оптативності в староукраїнському проповідницькому 

дискурсі належать дієслова зі значенням бажання, прагнення, прохання, обіцянки в 

теперішньому часі дійсного способу, частка абы з дієсловом минулого часу, 

дієслова наказового способу, частки нgхай/ і да з дієсловом теперішнього й 

майбутнього часу. Значення оптативності відповідають певним структурним 

частинам казання.  

Метадискурсивні маркери виявляють прослідки мовця у дискурсі, позначаючи 

мовленнєву рефлексію проповідника над дискурсом і засоби оформлення його 

змістового наповнення. Метадискурс представлений особливо широким діапазоном 

засобів у староукраїнській проповіді XVII ст., що забезпечує розширення 

інтерпретаційного складника. До основних засобів вираження метадискурсу в 

староукраїнському проповідницькому дискурсі належать вставні слова, прислівники 

способу дії, сполучники, дієслова на позначення переміщення і мовлення (пойдhмъ; 

мов#тъ), окремі прийменники (вgдлuгъ), прислівники (залgдво), частки ("кобr), 

вигуки, звертання. Метадискурс структуризації позначає перехід між структурними 

частинами казання, сигналізує про зміну теми, впорядковує виклад за ступенем 

значущості, тому забезпечує цілісність, зв’язність і завершеність тексту. Крім того, 

метадискурсивні маркери  забезпечують смислове акцентування певних частин 

казання залежно від інтенцій проповідника та впливають на осмислення 

слухачами/читачами проповіді. 

Перспективи проведеного в дисертації дослідження полягають у: 

а) поглибленні висновків історичної дискурсології на основі вивчення інших типів 

дискурсу; б) узагальненні категорій дейксису, оптативності та метадискурсу в 

староукраїнській мові; в) порівнянні дискурсивних практик різних проповідників 

ХVІІ ст. для встановлення особливостей інтерпретації ними релігійних понять у 

звʼязку з реальними ситуаціями; г) співвіднесенні проповіді ХVІІ ст. із наступним 

синхронічним зрізом – ХVІІІ ст.; ґ) розширенні джерелознавчого і лінгвістичного 

опису староукраїнських проповідей, що зберігаються в різних фондах і бібліотеках; 

д) зіставленні казань за мовою їх написання – староукраїнською, польською, 

церковнословʼянською; е) науковій публікації староукраїнських проповідей ХVІІ ст. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Олешко Ю. Л. Староукраїнська проповідь XVII ст. в комунікативно-

когнітивному вимірі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2016. 

У дисертації застосовано комунікативно-когнітивний підхід до вивчення 

староукраїнської проповіді XVII ст. Здійснено комплексне дослідження 

дискурсивних особливостей староукраїнського проповідницького дискурсу XVII ст. 

Проповідь (казання) староукраїнського періоду потрактовано як різновид 

інституційного релігійного дискурсу, що визначає специфіку цього типу дискурсу. 

Проаналізовано специфіку адресантності та адресатності і реалізації мовленнєвих 

стратегій і тактик впливу в проповіді. Схарактеризовано казання як нову 

дискурсивну практику, що засвідчила зміну принципів дискурсивної діяльності в 

XVII ст. Системно досліджено проповіді XVII ст. (святкові, воєнні, погребальні), 

виявлено дифузність проповідницького й агіографічного жанрів. Розкрито 

інтерактивну природу проповіді за характерними смисловими домінантами, 

зреалізованими в категоріях дейксису, оптативності та метадискурсу. Встановлено 

відповідність їх реалізації до тематичного спрямування дискурсу, з’ясовано 

комунікативно-когнітивну зумовленість виправлень в рукописних казаннях. 

Ключові слова: проповідницький дискурс, святкове / воєнне / погребальне 

казання, нова дискурсивна практика, староукраїнська літературна мова XVII ст., 

дейксис, оптативність, метадискурс. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Олешко Ю. Л. Староукраинская проповедь XVII в. в коммуникативно-

когнитивном измерении. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01 – украинский язык. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 

2016. 

В диссертации применён коммуникативно-когнитивный подход к изучению 

староукраинской проповеди XVII в. Осуществлено комплексное исследование 

дискурсивных особенностей староукраинского проповеднического дискурса XVII в. 

Проповедь (казание) староукраинского периода истолкована как разновидность 

институционального религиозного дискурса, что определяет специфику это типа 

дискурса. Проанализирована специфика адресантности и адресатности, а также 

реализации речевых стратегий и тактик влияния в проповеди. Староукраинский 
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проповеднический дискурс охарактеризирован как новая дискурсивная практика, 

которая свидетельствовала об изменении принципов дискурсивной деятельности в 

XVII в. Системно исследованы проповеди XVII в. (праздничные, военные, 

погребальные), объяснена диффузность проповеднического и агиографического 

жанров. Раскрыта интерактивная природа проповеди на основании характерных 

смысловых доминант, реализованных через категории дейксиса, оптативности и 

метадискурса. Установлено соответствие их реализации тематической 

направленности дискурса, выяснена коммуникативно-когнитивная обусловленность 

исправлений в рукописных проповедях. 

Ключевые слова: проповеднический дискурс, праздничное / военное / 

погребальное казание, новая дискурсивная практика, староукраинский 

литературный язык XVII в., дейксис, оптативность, метадискурс. 

 

SUMMARY 

 

Oleshko Y. L. Old Ukrainian sermon of the 17th century in communicative and 

cognitive dimension. – Manuscript.   

Dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Philology, specialty 

10.02.01 – Ukrainian language. – Institute of Philology of Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

The dissertation outlines the main approaches to the study of preaching in modern 

linguistics, argues for the feasibility of a comprehensive study of the ancient texts written 

in the Old Ukrainian language, defines the features of the sermon as a religious 

institutional discourse, and reveals the dominants of homiletic discourse. 

Religious discourse is considered as a type of institutional discourse, which appears 

to be historical and socio-cultural meaningful activity aimed at broadcasting the tenets of 

faith and familiarizing the congregation with the system of religious beliefs. A homiletic 

discourse, being its component, is a meaningful activity implemented in the 

communication of a religious community of people and aimed at reflection, interpretation, 

and assimilation of dogmas. 

The dissertation analyzes the specific features of addressing and addresseeing; the 

religious discourse presupposes the presence of God, the super-agent, whose sacred 

knowledge is broadcast via a preacher. The implementation of the strategies and tactics of 

speech influence in the sermon is discussed in the dissertation as well. The organizing, 

isolating, and uniting strategies are among the most relevant ones. The tactics of emotional 

influence and conventional argumentation prevail in homiletic discourse in general. 

Preachers appeal to their listeners, strengthen the confidence and steadfastness of the 

believers, shape both rational and irrational knowledge of the congregation, and 

consolidate the religious community. 

In the Ukrainian culture of the 17th century, preaching undergoes deep changes. In the 

‘kazannia’ as a new practice for the discursive activity of the Old Ukrainian period, there 

are the expanded possibilities of interpretation of the Scripture; the sermons connect 

biblical images and events with the life of the 17th century people. Hence, the preaching 

discourse reflects the then social needs, as well as interaction with European discursive 
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practices. The dominance of such a type of the sermon, which is opposed to the previous 

homilies for common people, indicates the change in thinking and understanding the world 

as well as its dynamism. 

The study deals with all kinds of the Old Ukrainian sermons in terms of their topics: 

holiday, war, and funeral. While the holiday sermons are traditional and evidence the 

continuity of preaching in the Ukrainian lands since the early 11th century, the war 

sermons emerge only in the second half of the 17th century as a reaction to the wartime. 

The funeral sermons function within the burial discourse, which is actualized due to the 

Baroque culture concentrated on the ideas of ephemeral life («tempus fugit») and the 

inevitability of death («memento mori»). The funeral sermons are similar with the 

hagiographic texts from the perspective of the subject described. Both are aimed at 

glorifying a person/saint by describing the sinless life of the deceased. In addition, the life 

of a saint may be included in the holiday sermon to serve as an example to follow. 

The interactive nature of the sermon reveals in the semantic dominants realized in 

terms of deixis, optativity, and metadiscourse. In homiletic discourse, deixis is defined as a 

set of actualizing (temporal, spatial, and personal) characteristics. The term «optativity» is 

used to refer to the subjective desire of the speaker concerning a state of affairs that is 

different from the existing one; importantly, the only subject of desire in the discourse is 

the speaker (the 1st person). Metadiscourse is a speech category that comprises the ways to 

manifest the speaker in the discourse, namely speech reflection on the discourse and the 

means to express ideas. 

The dissertation also deals with the manuscripts that have never been studied before. 

The author makes an attempt to explain the reason of various corrections in the 

handwritten sermons and hagiographic texts. 

Keywords: homiletic discourse, holiday / war / funeral sermon, new discursive 

practice, Old Ukrainian literary language of the 17th century, deixis, optativity, 

metadiscourse. 


