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У статті представлений лінгвопоетичний аналіз давнього тексту барокового періоду, зо-
крема панегірика “Еводія” Г. Бутовича, що розглядається крізь призму  зовнішнього оформлен-
ня тексту і внутрішньоструктурних мовних елементів, зумовлених синтезом мислення бароко-
вого автора та соціокультурної настанови першої половини XVII cт. З’ясовано соціокультурні 
обставини появи “Еводії”. Схарактеризовано зовнішнє, орнаментальне оформлення барокової 
пам’ятки, тобто такі естетичні елементи панегірика, як графічне оздоблення тексту авто-
ром та включення різноманітних власне барокових елементів (акровірш, геральдичний вірш, 
фігурний вірш і т. ін.), а також досліджено внутрішньоструктурні мовні одиниці, зокрема 
стилістичні фігури та тропи, що створюють естетичний ефект. 

Лінгвопоетичні параметри «Еводії» Г. Бутовича, репрезентовані архітектонікою та сти-
лістично маркованими мовними одиницями, розкривають специфіку панегірика як оригіналь-
ного жанру епохи Бароко та засвідчують особливості виражальних засобів староукраїнської 
літературної мови першої половини XVII ст.
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Орнаментальність та мовне багатство барокових текстів чи не найкраще демон-
струє панегіричний жанр, домінантною ознакою якого є возвеличення діянь видатної 
особистості чи прославляння певної визначної події.

Одним із найбільш містких термінів для означення сукупності структурних еле-
ментів (як зовнішніх, так і внутрішніх), що, зрештою, і відрізняють панегірик від 
інших староукраїнських мовних жанрів, є лінгвопоетика.   

Відтак актуальність статті полягає у необхідності розширення лінгвістичних до-
сліджень історичних текстів епохи Бароко, зокрема панегіриків, аналізу лінгвопое-
тичних особливостей цього жанру в когнітивному аспекті.

Метою статті є визначення лінгвопоетичних параметрів “Еводії” Г. Бутовича як 
барокового тексту першої половини XVII ст. 

Завданням, яке необхідно вирішити для реалізації поставленої мети, є аналіз 
лінгвопоетичних засобів панегірика, зокрема стилістичних фігур і тропів, символів, 
образів, архітектоніки в контексті законів барокового текстотворення.

Об’єкт дослідження – “Еводія” Г. Бутовича як зразок панегіричного жанру ху-
дожнього стилю епохи Бароко; предмет – лінгвопоетичні параметри панегірика як 
результат мисленнєвого процесу автора, зумовленого внутрішніми інтенціями та екс-
тралінгвальними чинниками. 

Нинішній період розвитку досліджень про методологію та методику лінгвопое-
тики представлений працями А. О. Ліпгарта [13], Г. І. Климовської [10], В. Я. Задор-
нової [8], О. В. Александрової [1] та ін. 
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Сучасна лінгвопоетика зорієнтована на дослідження семантики художнього тек-
сту і текстотворення, що аналізуються в площині когнітивних процесів. Когнітивна 
лінгвопоетика вивчає «способи реконструкції концептуальних структур авторської 
свідомості й когнітивні механізми текстопобудови» [2, с. 3].

З-поміж найновіших досліджень когнітивної лінгвопоетики – праці  О. А. Бабе-
люк [2], Л. І. Бєлєхової [3], В. Б. Бурбело [4], Т. П. Вільчинської [5, 14], О. П. Вороб-
йової [6], Н. В. Слухай [14], О. С. Снитко [14].

Оскільки цей напрям у сучасному мовознавстві (як методологічно, так і текстово) 
розроблений лише частково, є необхідність розширити цю сферу досліджень на осно-
ві староукраїнських текстів першої половини XVII cт.

Джерельною основою дослідження є панегірик “Еводія” Г. Бутовича, вида-
ний 1642 року. Стародрук зберігається у Національному музеї у Львові імені Ан-
дрея Шептицького.  

Соціокультурні обставини появи “Еводії” не багаті на історичні факти. Відомо, 
що автором панегірика, написаного 1642 року, став студент Замойської академії Гри-
горій Бутович. Його видрукувано 21 квітня цього ж року у Львові, на день святого 
великомученика і побідоносця Георгія. Вітальні вірші присвячено Арсенію Желибор-
ському, єпископу Львівському, Галицькому та Кам’янець-Подільському. Він походив 
зі шляхетної родини, прийняв чернецтво і 1641 року був висвячений на єпископа. 
Зважаючи на посилення утисків православних з боку уніатів у очолюваній ним єпар-
хії, Желиборський неодноразово відвідував Польщу з метою відстоювання прав пра-
вославних християн. Також єпископ активно займався видавничою діяльністю, за-
снував друкарню при кафедральному соборі св. Юра у Львові, підтримував братства. 
Панегірик належить до могилянського часу, надрукований у Львові.

Архітектоніка, себто зовнішня композиція панегірика, яскраво репрезентує ба-
рокову настанову щодо оформлення текстів цього жанру. Назва панегірика досить 
розлога: ÅVWÄ²À ÀËÁÎ ñëî(ä)êîâî(í)íûé äîéçðhëû(õ) â(ú) ìîëîäî(ì) âhêó: 
Åãî ìèëîñòè Ãîñïîäèíà ^öà, ÀÐÑÅÍ²± ÆÅËÈÁÎÐÑÊÎÃÎ. Ç ëàñêè áæ̃åè åï(ñ ̃)
ïà Ëâîâñêîãî, Ãàëèö: è Êàìåíöà Ïîäîëñêîãî: Äõ̃îâíû(õ) öíîòú çàïà(õ) (Еводія, 
1). Вкраплення грецьких і польських елементів демонструє тяглість грецької традиції 
навчання та наслідування автором польської традиції. Зазначивши адресата, автор 
згадує і про себе, паралельно вказавши функцію тексту: Äõ̃îâíû(õ) öíîòú çàïà(õ). 
Ïðåçú ÃÐÈÃÎÐ²± ÁÓÒÎÂÈ×À Óñìàêîâàííûé (Еводія, 1). Панегірист також вка-
зує на привід, місто і місце виголошення промови, дату друкування.

Наступною, традиційною для панегіриків XVII ст., структурною частиною є ге-
ральдичний вірш, який виконував “роль поетичної присвяти й елементу художнього 
оформлення книги” [12]. В “Еводії” ця частина панегірика представлена зображен-
ням герба роду Желиборських та власне віршем, у якому елементи герба співвідно-
сяться з чеснотами оспівуваної особи.

На тлі віршованої канви панегірика виділяється прозова Передмова, якій передує 
прямокутна заставка з рослинним орнаментом, ускладненим рогом достатку та цен-
тральною квіткою у вигляді зірки або сонця. Яскравим орнаментальним елементом 
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цієї частини є літера “Â” першого слова передмови “Âhêîïîìíà”, яка графічно оздо-
блена у вигляді гілки, за які обома руками тримається янгол чи святий. 

Основна частина панегірика “ÏÐÎWÄÎÍ” (Еводія, 7) представлена як акровірш, 
склавши початкові літери кожного рядка якого, можна прочитати: ÀÐÑÅÍ²É ÆÅ-
ËÈÁÎÐÑÜÊ²É Ç ËÀÑÊÈ ÁÎÆÅÈ ÅÏÈÑÊÎÏ ËÂWÂÑÊ²É, ÃÀËÈÖÊЇÉ È ÊÀ-
ÌÅÍÖÀ ÏÎÄÎËÑÊÎÃÎ (Еводія, 7-11). Слід зауважити, що ця композиційна час-
тина також розпочинається прямокутною заставкою з рослинним орнаментом, що-
правда значно меншого розміру, на якій по обидва боки схематичної квітки зображені 
лише гілки та листя.

Наступним елементом архітектоніки “Еводії” є фігурний вірш у вигляді ромба, 
який, без перебільшення, можна назвати унікальним, адже такі засоби естетизації є 
рідкісним явищем для панегіриків цього періоду. Ось його зміст: Âåñåëûå ïðîñòèðàé 
â(ú) Ðwññ¿è çðåíèöû. Ïîòû íà òîè ñåä#÷è màñëèâå ñòîëèöè (Еводія, 12). Перша 
його частина надрукована вертикально на обох полях сторінки, тоді як літери другої 
частини розкидані по всій сторінці у вигляді ромба. Початок фрази, яка читається в 
усіх напрямках, виділений великою літерою “Ï” посередині ромба. 

Вірші основної частини розпочинаються словом “Wäà”: WÄÀ ÏÅÐØÀ± ÍÀ 
ÑÎÁÎÐ(Ú) (Еводія, 14), WÄÀ ÂÒÎÐÀ± ÄÎ ÄÓÕÎÂÍÛÕÚ (Еводія, 17), WÄÀ 
ÄÎ ÏÐÅÇÀÖÍÛÕ ÐÎÄÈ×ÎÂÚ ÅÃÎ ÌË(ÑÒ)È ^ÖÀ ÅÏ(Ñ)ÏÀ (Еводія, 18), 
що вказує на тяглість античної традиції та можливе виконання цих віршів хором. 

Щодо внутрішніх лінгвопоетичних параметрів, можна навести приклади естети-
зації тексту шляхом використання метафор. Зауважуючи на таких чеснотах Арсенія 
Желиборського як гідність і величність, автор розширює біблійну метафору “церк-
ви… свѣтило”: Öð̃êâè Áæ̃îé; ñòàëå(ñ) ñ# ñíîå ñâhòèëî: Êîòðîå íà îðèzîíòú ëâîâ-
ñê¿é çàñâhòèëî (Еводія, 10).

Також набуває розвитку метафора зі Святого Письма “пастир овець”, “пастир в 
своїй овчарні”: Íåõàé ÀÐÑÅÍЇÉ, Áã̃îìú ïàñòûðú äàííûé, È Ëâîâñêîè íîâî ñòî-
ëèöè âûáðàííûé; ×óëûé ñòàíîâèòú ñïîñîáú îâöàìú ð#äíûé  Â ñâîåé îâ÷àðíh 
(Еводія, 16).

Готовність єпископа стати на захист прав християн прослідковується в цитаті: 
Áåðåòú wõîòíå äóõîâíóþ çáðîþ: Èäåòú äî áîþ (Еводія, 20), де за допомогою 
метафоричного епітету “духовная зброя” автор акцентує на рішучості та стійкості у 
вірі Арсенія Желиборського.

Для підсилення авторитету адресата автор використовує таку стилістичну фігу-
ру як персоніфікація, в якій метафорично зображене сприйняття єпископа церквою: 
Öåðêîâú Áæ ̃à …  Ë#âðîìú òâîåé îçäîáè, wáòî÷àåòú ñêðîíh Ñâîè: êãäû þæú ò# 
âèäè(ò) íà ñòîëg÷íî(ì) Fðwíh (Еводія, 11).

Щодо метафоричних перенесень у “Еводії”, можна виділити такі їх різновиди: 
“нежива річ – нежива” (лілія вонностей духовних (про церкву – авт.)), “нежива річ – 
жива” (церкви Божої свѣтило), “жива річ – жива” (пастир в своїй овчарнѣ), “жива 
річ – нежива” (Церков Божа лявром твоєї оздоби обточаєт скронѣ, сміх за плачем 
ходить). 
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Прихильність до єпископа автор виражає і за допомогою епітетів: превелебнійший 
о Христі; велце милостивий; славний (рицер), вірний Сіону; презацний дім Желибор-
ських. 

Порівнюючи адресата з Богоматір’ю, Г. Бутович акцентує на його духовності та 
стійкості у вірі: êó ìàòöh äõ̃îâíîé ïîäîáíûé (Еводія, 9).

Поширеним явищем для панегіриків також є антитези, зокрема в “Еводії” про-
тиставляється “християнське – поганське”: È êw wíûõú ëþáî â(ú) ïîãàíñòâh 
çàíóðåííûé, åäíàêú â(ú) ñîáh ñàìú ñò ̃îáëèâûé çâû÷àé íhñëú (Еводія, 4); “віра – 
безвір’я”: Êâèòíè æú ïîëíà ëèëhþ âîííîñòåé äõîâíû(õ),  Îzäîðîâë#é çàïàõîìú; 
ðîzóìû îóëîìíûõú (Еводія, 11).

В “Еводії” Григорій Бутович також часто зіставляє різнопланові поняття: 
íåâhðñòâà, è âhðû (Еводія, 7); ñìóòî(ê) è âåñå(ë)å (Еводія, 8); Âzûéähòå âñh 
äíåñü ñ³wíñê¿è çîðè, Wìûâøè òåìíîñòü â(ú) Ðîkîë#íñêîìú ìîðè (Еводія, 16); 
поєднує “тілесне і духовне”: Ñòðàøëèâà åñòú âîðîãw(ì) òåëåñíûìú wáðîíà, 
Ñòðàøëèâà è äóøåâíûìú, íà Ãåëìh Êîðîíà (Еводія, 2). 

Лінгвопоетику панегірика також доповнюють символи, які є репрезентантами 
барокового сприйняття світу, “семантичний потенціял символа реалізується в пере-
бігу його сприйняття, що мобілізує творчу образну уяву реципієнта” [Ісіченко, с. 29]. 
Найбільш показовими символами в “Еводії” є  “филяр” (пол.  “колона”), що вказує 
на надійність єпископа та сприйняття його як опори церкви: ²àâíå ò# Áã̃ú ïðå(ä) 
âñhìè îóâåëáèëú íàðîäû; È îó÷èíèëú ôèë#ðåìú ñâîåé wãîðîäû (Еводія, 10).

Для характеристики чеснот і заслуг єпископа використовується також до-
сить поширений у геральдичних віршах символ орла, який уособлює владу: Îðëà 
áûñòðîë³îòíîãî, ãîäíîñò(ü) òè äàðîâàëú; Ïî(ä) ñêðûäëàìè áû(ñ) òûè çàâøå 
ïòàøêè õîâàëú (Еводія, 9). Разом з тим у тексті знаходимо популярний ще за ан-
тичних часів символ лебедя, що вказує на чистоту і благородність: Ëåáåäü â(ú) 
ëhòå(õ) çãðháhëûé (Еводія, 9). 

Символом християнської віри та святості є гора Сіон, яка в панегірику прочиту-
ється в контексті особистості Арсенія Желиборського: Ñòàíåò ñ# ãîäíûìú Íá(ñ)
íîãî fðwíó: Âhðíûé Ñ³wíó (Еводія, 16). 

Отже, лінгвопоетичні параметри “Еводії” Г. Бутовича повністю відображають 
належність тексту до жанру панегірика та настанову барокового часу. Естетизація 
тексту досягається не лише шляхом використанням стилістичних фігур, тропів і сим-
волів, а й ускладненої архітектоніки, елементами якої є геральдичний та фігурний 
вірші, орнаментальні заставки та оздоблення літер, акровірш.
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LINGUOPOETIC PARAMETERS 
OF PANEGYRIC “EVODIIA” BY G. BUTOVYCH

The article is devoted to the linguopoetic analysis of the ancient text of the Baroque period, in 
particular the panegyric “Evodiia” by G. Butovych, which is considered both the external design of 
the text, and the internal linguistic elements, caused by synthesis of the Baroque author’s thinking and 
sociocultural guidelines of the fi rst half of the XVII century. The sociocultural circumstances of the 
creation of the “Evodiia” are revealed. The external, ornamental design of the Baroque monument 
is described, so such aesthetic elements of the panegyric as the graphic decoration of the text by the 
author and the inclusion of various actual Baroque elements (acrostic, heraldic verse, visual poem 
etc.) and internal language units, in particular stylistic fi gures and tropes, creating aesthetic eff ect are 
investigated.

Linguopoetic parameters of “Evodiia” by G. Butovych, represented by architectonics and 
stylistically marked linguistic units, reveal the specifi cs of the panegyric as the original genre of the 
Baroque Period and testify to the peculiarities of the old Ukrainian literary language expressive means 
of the fi rst half of the XVII century.

Keywords: linguopoetics, baroque text of the fi rst half of the XVII century, panegyric, 
the old Ukrainian literary language.
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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОД 
У ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ ЗНАННЯ

У статті здійснюється розгляд проблеми культурного коду, типології культурних кодів 
і національно-культурного коду в сучасній лінгвістичній парадигмі знання. Уточнюються 
дефініції згаданих понять, обґрунтовується значущість вивчення національно-культурного коду 
для такого полінаціонального лінгвального феномена, як англійська мова. Вивчення національно-
культурного коду зумовлено такими чинниками: аналіз формування та вияву національно-


