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У статті проаналізовано концепт «воля», його тлумачення у словниках та у проповідях 
А. Радивиловського, зіставлено особливості трактування цього концепту в творах А. Радиви-
ловського та інших тогочасних авторів, розглянуто інтерпретацію поняття «свободи волі» у 
XVII столітті та проблему визначення концептів «воля» та «свобода».
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Учення про концептуальну природу мислення людини є основою 
лінгвокультурології та когнітології. Дослідженню цього питання присвятили свої 
праці такі вчені, як В. Маслова, В. Карасик, А. Вежбицька, О. Кубрякова, Ю. Степа-
нов, Р. Джекендоф, Р. Павільоніс та ін.

Концепт – це «квант знання» (за визначенням О. Кубрякової),  репрезентант 
знань, уявлень та ін., відображених у мовній картині світу [3]. Н. Арутюнова трактує 
концепт як результат взаємодії чинників, таких, як національна традиція і фоль-
клор, релігія та ідеологія, життєвий досвід і образи мистецтва, відчуття та системи 
цінностей, які «утворюють своєрідний культурний шар, що є посередником між лю-
диною й світом» [1, c. 3–4].

Окремо досліджувалися лінгвокультурні концепти в українській мові чи в різних 
мовах: РЕЛІГІЯ (О. Ананченко), ВОЛЯ, СВОБОДА (У. Марчук), СОРОМ, ГРІХ 
(Н. Вдовиченко) та ін. Концептуалізація сфери сакрального репрезентована у працях 
Т. Вільчинської (БОГ, БОГОРОДИЦЯ, ЧОРТ), М. Скаб (ДУША).

Концепт ВОЛЯ досліджували Н. Арутюнова, А. Вежбицька, Є. Урисон, О. Лиси-
цин, М. Пименова, В. Карасик та ін.

На матеріалі української мови цей концепт досліджувала О. Яцкевич. Відомі ро-
боти з реконструкції цього концепту в МКС Київської Русі (Т. Вендіна, Н. Гребен-
щикова, В. Колесов) та в індивідуально-авторському світосприйнятті (О. Веселова, 
Н. Катаєва).

Найчастіше аналізуються окремі аспекти цього поняття: як складника 
внутрішнього світу людини (Ю. Прадід), як ідеї, зіставлюваної чи протиставлюваної 
зі свободою (В. Жайворонок, Т. Космеда), а також вивчаються його особливості в 
індивідуально-авторському образі світу (І. Голубовська, Т. Космеда, О. Таран), певно-
го літературного напряму (В. Кононенко, О. Маленко). 
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Для вивчення концепту ВОЛЯ в українській мовній картині світу переваж-
но використовувалися різночасові джерела (від ХVIII ст. до ХXІ ст.), тексти різної 
стильової належності (публіцистичні, наукові, епістолярні, проповідницькі), а також 
фольклорні.

Метою статті є з’ясувати динаміку концепту ВОЛЯ протягом ХVІІ ст. та 
особливості його тлумачення у проповідях зі збірки «Вінець Христов», адже 
розуміння цього концепту є важливим для вивчення універсальних та етнокультур-
них констант українців, оскільки він є досить частотним як у релігійних, так і в фоль-
клорних текстах.

До проблеми розуміння концепту ВОЛЯ звертався ще у своїй праці Б. Спіноза 
(«Основи філософії Декарта»), де вперше звернув увагу на раціоналістичний бік по-
няття.  Як зазначає Л. Довга: «У раціоналістичній західній філософії Нового часу 
проблему свободи волі дійсно сприймали як анахронізм. Людина, яка врешті зайняла 
своє місце у природному світі і, в розумінні філософів, була детермінована його за-
конами, у своїх вчинках виглядала «вільною» не більше, ніж кинутий камінь…» [2, 
с. 123]. В українській культурі цікавість до тлумачення та розуміння цього поняття 
з’явилася у XVII ст. Причиною того було проникнення на терени України латино-
польської літератури.

Важливо відзначити, що тлумачення СВОБОДА ВОЛІ навіть у межах цього 
століття досить відрізнялися. У першій половині XVII ст. це поняття трактувалося 
в той спосіб, що основним шляхом до Божої Благодаті вважали зречення власної 
волі, оскільки в цьому світі має право керувати лише Господь (Віталій із Дубна 
«Діоптра», К. Транквіліон-Ставровецький «Зерцало Богословія»).  У другій половині 
цього соліття СВОБОДА ВОЛІ в окремих текстах набирає іншого розуміння. У цьо-
му випадку спостерігаємо зміну концептуальної картини світу українців, зокрема у 
співвідношенні таких понять, як Бог – Людина. 

Своєрідну «еволюцію» концепту ВОЛЯ можемо простежити вже в словниках, що 
реєструють лексику досліджуваного періоду. 

У «Лексиконі» Памва Беринди зафіксовано: Воля – вол#, произволеніє, вол# (Бе-
ринда, с. 476–477). 

У «Матеріалах» до словника Є. Тимченка: Воля «1. Желание.2. Усмотрение, рас-
поряжение» (Т. 1, с. 113–-114). 

«Словник української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст.» подає такі тлумачен-
ня: «Воля – 1. ‘Одна із функцій людської психіки՚. 2. ‘Бажання, хотіння, прагнення՚. 
3. ‘Повеління, закон, влада, право՚. 4. ‘Наказ, розпорядження, вимога՚. 5. ‘Свобода 
дій, незалежність՚. 6. ‘Тимчасове звільнення від феодальних повинностей і податків՚. 
7. ‘Власна назва՚» (СУМ, вип. 4. с. 221–224).

Думки про те, що людина має власну свободу волі, здатність робити  вибір само-
стійно, яскраво бачимо в І. Гізеля та А. Радивиловського, для яких  воля визначається 
як шлях до Спасіння.

У проповіді А. Радивиловський бере до уваги значення волі як бажання, розпоря-
дження, свободи дій, а також як свобода, звільнення, не зазначається воля як функція 
психіки людини, оскільки автор апелює до розуміння понять через призму релігії. 
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Воля як бажання, хотіння репрезентується у таких сполученнях: âîë# ÷ë÷(ñ̃)êà#; 
äîáðûõ(ú) âîëè ñâîè îó÷èíêwâú; áåç(ú) äîáðûõú âîëè ÷ë÷(ñ ̃)êîè îó÷èíêw(â); 
äîáðû îó÷èíêè âîëè íø̃åè:  äîáðû îó÷èíêè âîëè ÷ë ̃â÷åè, è âîëè íø̃åè äîáðû è 
ñò̃îáëèâû îó÷èíêè. Воля як фізична свобода, незалежність: íåõàé âñè ãàí#òú ÷ë̃âêà, 
åñëè ñîâѣñòü åãî íå wñóæäàòú, âîëíûé åñòú; Íåõàé âñè õâàë#(ò), êîëè ñîâѣñòü 
åãw wñóæäàòú, âîëíûìú áûòè íå ìîæåòú. Поряд наявна антитетична лексема не-
воля: íåâîëѣ ïîãàíñêîè; íåâîëѣ ïåêåëíîè;  êàéäàíû âѣ÷íîè íåâîëѣ. Воля як наказ, 
розпорядження: a âîëþ  Áæ̃iþ ñî(òâ)îðøå, Íѣñòü âîëѧ ïðå(ä) Wö̃åìú âàøèìú 
íá(ñ̃)íûìú.

Синоніми до лексеми «воля» у тексті відсутні. Цікавим є словосполучення «сво-
бода волі», адже ми часто використовуємо слово «свобода» як синонім до «воля», але 
в цьому разі  поняття не є близькими за значенням. Ця сполука у контексті має зна-
чення «свобода вибору». У цьому разі постає проблема тлумачення понять «воля» та 
«свобода». В етимологічному словнику М.Фасмера можемо знайти такі тлумачення :

Воля  <...> // Связано чередованием гласных с велеть, довлеть. Родственно лит. 
valia ‘воля’, лтш. vala ‘сила, власть’, д.-в.-н. wala (ж. р.) ‘выбор’, нов.-в.-н. wah\ - то 
же, wollen ‘хотеть’, др.-инд. varas ‘желание, выбор’, авест. vara - ‘воля, отбор’ (Фасм., 
т. 1, с. 347).

Свобода <...> // Праслав. sveboda, sveboda ‘свобода’ связано с цслав. свобство, 
собство ‘persona’, где svob от svoj (см. свой), т. е. ‘положение свободного, своего 
члена рода’, далее сюда же др.-прусск. subs ‘сам, собственный’ ... (Фасм., т. 3, с. 582).

Зауважимо, що ці лексеми не є тотожними, а мають зовсім різні значення. Як 
зазначає Н. Петрових: «Свобода – це стан духу (ми не маємо на увазі тут соціально-
правової свободи), воля – це стан душі» [5, с. 216].

Цікаво, що лексема «воля» у контексті найчастіше сполучувана з такими прик-
метниками: âîëÿ ÷ë÷(ñ̃)êàÿ, âîëÿ Áæ̃iÿ, âîëÿ Îòöÿ. Це свідчить не про те, що понят-
тя воля людська і воля Божа є протилежними, а означає, що існує тісний зв’язок між 
Земним (Низьке) і Небесним (Високе). У цьому випадку автор утверджує людину, 
яка має право вибору, і це право підтримується законами вищого світу. А отже воля 
людини не прив’язується до волі Божої, а має здатність існувати незалежно (в цьому, 
по суті, і полягає свобода). 

Тема свободи волі є досить важливою в досліджуваній нами проповіді Радиви-
ловського зі збірки «Вінець Христов». Він посилається на однойменну працю бл. Ав-
густина. Зокрема, у роботі бл. Августин пише, що воля, яку він вважає першою 
причиною гріха, сама не є нічим спричиненою. А. Радивиловський же зазначає, що 
«свобода волі» – це особливий дар Божий, даний людині для того, щоб жити на добро 
і примноження Слави Господньої.  Важливо, що Бог нікого не змушує дотримува-
тися віри в нього, а кожному дає свободу вибору, який залежить від самої людини. 
Тут постає проблема щодо відповідності волі і розуму. Цікаво, що поняття «воля» 
в сучасній психології поділяється на мимовільні дії (пов’язані з неусвідомленими 
рухами та діями), довільні дії (цілеспрямовані дії, які виникають з усвідомлених 
мотивів) та вольові дії (спрямовані на досягнення поставленої мети). (Це до речі 
перекликається з поділом волі Інокентія Гізеля). Важливо зазначити, що спочатку в 
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людини виникає якесь «бажання», а вже потім вона звертається до раціонального, 
оскільки розуму притаманне усвідомлення, а волі – лише хотіння. 

А. Радивиловський вважає, що людина, обравши праведний шлях власною во-
лею, може прийти до Спасіння. Але важливим є те, що отримати Божу Благодать і 
досягнути Божого Милосердя  можна лише тоді, коли людина щось для цього роби-
тиме: Wøóêèâàєòñѧ êîæäûé òàêîâûé ÷ë̃âêú, êîòîðû(é) ç(ú) єäío(ã)[o] òûëêw 
ìë(ñ̃)ðäїѧ Áæ̃î(ã)[o], íå ïðèäàþ÷è äî íå(ã)[o] äîáðûõú îó÷èíêwâú âîëè ñâoєѧ, 
ñïîäѣâàєòñѧ wäåðæàòè w(ò) Áã̃à w(ò)ïóùåí ãðѣõwâú, ñïîäѣâàòúñѧ äîñòóïèòè 
æèâîòà âѣ÷íaãw».

Навіть якщо людина не вчинить нічого поганого та нечестивого, буде дотриму-
ватися віри, але при цьому від неї не дочекаєшся добрих справ, вона все одно не 
отримає відпущення гріхів: «òûìú æèâîò(ú) âѣ÷íû(é) äàðóåò(ú), êîòîðûè äî 
ìë(ñ̃)ðäїѧ åãw ïðèêëàäàþò(ú) îó÷èíêè äîáðèè ç(ú) wñîáëèâîè åãw ëàñêè Áæ̃åè 
ïîõîäѧ÷ї; à êîòîðûè â(ú) åäíîìú òûëêî ìë(ñ̃)ðäїè åãw Áæ̃їèìú íàäѣþ ìà-
þòú à íѣ÷îãî äîáðîãw íå ÷èíѣòú; òàêîâûè íåõàé íå ñïîäѣâàþòñѧ w(ò)ïóùåíїѧ 
ãðѣõwâú, è æèâîòà âѣ÷íîãw îó Áã̃à wäåðæàòè».

У цьому контексті автор подає цікаву притчу, тобто вдається до нових засобів, 
коли усі явища пояснювали прикладами з життя, або й взагалі репрезентували але-
горично. Він говорить, що коли господар не вкине зерно в землю і чекатиме, доки 
прийде Милість Божа і пшениця сама зійде, то жодної пшениці на полі не виросте, 
оскільки треба самому щось зробити, а тоді вже Господь нагородить нас за нашу 
працю:  «äëѧ òîãw, æå äî òîãw ñêóòêó, òî å(ñò) äî îóðîæå(í)ѧ ïøåíèöè, àëáw 
êîãw èíøîãw çáîæà, ïîòðåáà áûëw è çåðíà; êîòîðîãw æå íå âêèíóëú, íàäàðåìíå 
ñѧ, w(ò) ñàìîãw ñë̃íöà ìѣëú ïøåíèöè ñïîäѣâàòè». 

А. Радивиловський приходить до висновку, що Ісус Христос отримав Божу Бла-
годать лише за свої добрі вчинки, за глибоку покору, послух, за чистоту, за убогість, 
за терпеливість до всяких спокус, так і людина має його наслідувати. Бог усім дає 
свободу вибору. 

Отже, А. Радивиловський звертається до проблеми свободи волі тому, що того-
часне суспільство вимагало інакшого трактування деяких релігійних понять через 
раціоналістичне світобачення. Воля у розумінні проповідника – це шлях до Вищо-
го, Блаженного світу, це особливий Божий дар. Таке тлумачення відрізняється від 
думок філософів першої половини ХVІІ ст. Антоній наголошує на тому, що лю-
дина, нехай навіть не примушено, а все ж повинна робити вибір на користь Бога. 
Тобто проповідник, зауваживши, що кожен має право на власний вибір, несвідомо 
заперечує цей факт. Концепт «воля» у проповіді відіграє важливу роль, оскільки дає 
нам уявлення про тогочасне розуміння поняття і про його місце в релігійних текстах. 
На сьогоднішній день концепт «воля» розуміється ідентично, але поняття «свобода 
волі» є поширеним лише в релігійній, психологічній та філософській галузях, але не 
визначається частотністю вживання в інших сферах. 
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THE PECULIARITIES OF THE INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF WILL
IN THE SERMONS OF A. RADIVILOVSKY

The article provides the concept of the will, its interpretation in the selected dictionaries and the 
sermon of A. Radivilovsky since it is an important notion in the linguistic world image of Ukrainians. 
The visions of the concept of A. Radivilovsky and other writers of that time are compared. The inter-
est for the interpretation and understanding of this concept appeared in Ukrainian culture in the 17th 
century. The reason for this was the penetration of Latin-Polish literature into the territory of Ukraine. 
The interpretations of the will were quite diff erent, even within one century. So-called «evolution» of 
the concept can be traced back to the dictionaries that record the vocabulary of the researched period 
(«Lexicon» by Pamba Berynda., «Materials» to the dictionary by E. Timchenko and «Dictionary of the 
Ukrainian language of the 16th - the fi rst half of the 17th century»).



90 Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 2 (66) • 2019

The change of the conceptual world image of Ukrainians, specifi cally in the ratio of such concepts 
as God and Man, is observed in the second half of the 17th century. A. Radivilovsky is an innovator in 
this regard. For him as well as for I. Gisel, freedom is defi ned as the path to the Salvation.

An important thing is that A. Radilovsky appeals to the will not in a specifi c sense. The main point 
for him is freedom of the will which he defi nes as a special gift from God that is given to a man in 
order to live for good and increase the glory of the Lord. In the sermon he refers to the work of Blessed 
Augustine. The preacher believes that a person who chose a righteous path with his own will can reach 
the Salvation. God gives everyone freedom to choose, and therefore nobody makes a person do what he 
does not want to do. In order to confi rm his ideas, A. Radilovsky presents the biblical parables, legends 
or histories of ancient gods or rulers.

So, A. Radilovsky refers to the problem of freedom of the will because the society of that time 
required a diff erent interpretation of some religious concepts through rationalistic worldview. Accord-
ing to the preacher, the will is the path to the Highest Blessed Peace, a special gift from God. Such an 
interpretation diff ers from the ideas of philosophers of the fi rst half of the 20th century. A. Radilovsky 
emphasizes that even doing it unconsciously a person still has to make a choice in favor of God. That 
is, having noted that everyone has a right to make their own choice, the preacher unknowingly denies 
this fact. The concept of the will plays an important role in the sermon since it gives us an idea of the 
contemporary understanding of the notion and its place in the religious texts.

Keywords: concept, religion, sermon, will, freedom, mind, desire.
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Хмельницька Національна академія Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького

АНГЛОМОВНІ СОЦІОЛЕКТНІ ІНВАРІАНТИ 
В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ

У статті розглянуто питання застосування англомовних соціолектних інваріантів у су-
часному вітчизняному соціумі. Визначені особливості застосування цієї лексики, її функціону-
вання в словниковому складі української мови. Проаналізовані особливості мовної ситуації в 
Україні. Визначені сфери застосування англомовних соціолектних інваріантів.

Ключові слова: соціолектні інваріанти, мовна ситуація, бізнес-дискурс, мовний контакт, 
семантичне поле.

Самовизначення особистості відбувається у взаємодії з іншими особистостями 
під впливом багатьох факторів, таких як расова та етнічна належність, релігійні по-
гляди, стать людини, належність до певного соціального класу, професії, місце про-
живання, родинні зв’язки тощо. Внаслідок соціалізації, тобто досвіду спілкування зі 
світом у всіх його складних виявах у людини виробляється відчуття самоусвідомлен-
ня. Самовизначення особистості відбувається у взаємодії з іншими учасниками соці-
альних груп, для яких фактор належності до однієї або декількох з цих груп є визна-
чальною характеристикою. Як індивідуальна, так і групова ідентичність надзвичайно 
важливі для особистості. Багато того, що стосується мовної поведінки, пояснюється з 
позиції необхідності обговорення, усвідомлення або навіть відмови від ідентичності 
через застосування мови. Очевидно, що мова є основним індикатором визначення 
ідентичності, більш потужним, ніж такі артефакти культури, як одяг, страви націо-
нальної кухні чи особливості етикету. 

Різновиди мови, які використовуються у суспільстві, відображують регіональну, 
соціальну чи етнічну належність і навіть стать тих, хто ними розмовляє. Водночас 
спосіб мовлення, добір слів, навіть правила ведення діалогу значною мірою обумов-
лені певними соціальними вимогами. Отже, існує взаємозв’язок між мовою та сус-
пільством, на що вказують дослідники, а саме: “мовна поведінка та соціальна пове-
дінка перебувають у стані постійної взаємодії” а “матеріальні умови життя” [Dittmar, 
c. 238] є важливим фактором цієї взаємодії.

Соціолінгвістика робить спробу визначити взаємозалежність між соціальною 
та лінгвістичною структурами й зафіксувати будь-які зміни, які мають місце. Як 
зазначає дослідник Дж. Чамберс, “соціолінгвістика – це дослідження соціального 


