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БІБЛІЙНИХ ПАМ’ЯТКАХ XVI СТ. 
 
У статті простежено витоки формування українського «лексикону 

смирення» у староукраїнських біблійних пам’ятках XVI ст. Досліджено 
вживання церковнослов’янізмів і слів «простої мови» на позначення сми-
рення в Пересопницькому Євангелії 1556–1561 р. та Крехівському Апос-
толі ІІ пол. XVI ст. у зіставленні з мовним узусом в Острозькій Біб-
лії 1581 р., Львівському Апостолі 1574 р. та сучасними українськими біб-
лійними перекладами. У біблійних пам’ятках ранньомодерної України, 
написаних староукраїнською «простою мовою», засвідчено дві тенденції 
у передачі «лексикону смирення»: або слідування церковнослов’янській 
традиції (Пересопницьке Євангеліє), або використання староукраїнських 
слів «простої мови» (Крехівський Апостол). 
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Вступ. Поява перекладів Біблії в ранньомодерний період зігра-

ла значну роль у формуванні соціокультурних цінностей європей-
ських народів. На становлення української мови та ціннісної сис-
теми української культури вплинули перекладні та оригінальні 
твори конфесійного стилю XVI–XVII ст. У попередніх століттях 
на теренах України були в ужитку релігійні тексти переважно цер-
ковнослов’янською мовою, проте із середини XVI ст. почали 
з’являтися біблійні пам’ятки староукраїнською «простою мовою». 
Найбільш відомими серед них є Пересопницьке Євангеліє (1556–
1561 р.), Житомирське Євангеліє (1571 р.), Хорошівське Єван-
геліє Валентина Негалевського (1581), Літківське Єванге-
ліє (кін. XVI ст.), Крехівський Апостол (II пол. XVI ст.) та інші. 
Саме у цих пам’ятках, з одного боку, були започатковані перекла-
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дацькі традиції, які вплинули на подальше становлення перекладів 
Біблії українською мовою, а з іншого – були закладені підвалини 
аксіологічного лексикону сучасної української мови. 

Важливе місце в ієрархії біблійних етичних цінностей займає 
чеснота смирення. Згідно з етикою Нового Завіту, смирення розу-
міється як модус адекватної поведінки людини у стосунках з Бо-
гом і соціумом, як орієнтир внутрішнього світу людини та її духо-
вного вдосконалення [3, с. 246]. Проповідь про блаженну долю 
«бідних духом» (οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι), яким належить Царство 
Небесне, лежить у витоках формування ціннісного статусу сми-
рення у християнській лінгвокультурі, який, безперечно, був за-
своєний культурою Київської Русі та засвідчений у писемних 
пам’ятках прийдешніх поколінь. Дослідження української мовної 
практики XVI ст. у царині вербалізації смирення як однієї з голов-
них християнських чеснот у біблійних пам'ятках ранньомодерної 
України сприятиме кращому розумінню формування аксіосфери 
української культури, розвитку конфесійного стилю і традицій біб-
лійного перекладу, що й зумовлює актуальність нашої розвідки. 

Метою нашого дослідження є простеження витоків формування 
українського «лексикону смирення» у біблійних писемних 
пам’ятках ранньомодерної України, написаних «простою мовою», 
у зіставленні з церковнослов’янськими пам’ятками цієї доби. Ма-
теріалами дослідження стали, з одного боку, Пересопницьке Єван-
геліє 1556–1561 р. і Крехівський Апостол (ІІ пол. XVI ст.), а з ін-
шого – Острозька Біблія 1581 р. і Львівський Апостол 1574 р. 

Особливості узусу «простої мови» у писемних пам’ятках ран-
ньомодерної України і її вплив на становлення української літера-
турної мови досліджувалися у працях П. Житецького [2], 
І. Огієнка [9], В. Німчука [4; 5], М. Мозера [6], І. Чепіги [13], 
В. Мойсієнка [7], О. Ніки [7; 8], В. Передрієнка [10] та інших. Було 
встановлено, що «проста мова» функціонувала як «особлива літе-
ратурна мова» на теренах України і Білорусі у ІІ пол. ХVI–
XVII ст., якою, зокрема, було написано багато проповідницьких, 
полемічних та катехитичних пам’яток і створено низку біблійних 
перекладів [8, с. 34]. Також дослідники дійшли висновку, що старо-
українська «проста мова» постала як «виразне явище переходу до 
національної літературної мови» [10, с. 22]. Відтак вивчення мов-
ного узусу в пам’ятках конфесійного стилю, написаних «простою 
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мовою», проллє світло на діахронічні процеси становлення аксіо-
логічного лексикону української мови. При дослідженні писемних 
пам’яток ранньомодерної України основний фокус уваги мовозна-
вців був зосереджений на граматичних і діалектних особливостях 
«простої мови», регістрах її функціонування та особливостях літе-
ратурних стилів, натомість лексичний склад і його вплив на фор-
мування лексики сучасної української мови досліджувалися спо-
радично на матеріалі окремих пам’яток XVI–XVII ст. Ця стаття 
має на меті заповнити цю нішу і висвітлити становлення окремого 
сегменту аксіологічної лексики української мови, зокрема етичної 
лексики на позначення чесноти смирення. 

Результати дослідження. «Лексикон смирення» у грецькому 
Новому Завіті містить слова ταπεινός, ταπεινόω, ταπείνωσις, 
ταπεινοφροσύνη, ταπεινόφρων, які вживаються понад 30 разів у кни-
гах Нового Завіту, переважно в Посланнях апостолів [14]. Слово 
ταπεινός має декілька значень у Новому Завіті: 1) «смиренний», 
«покірний перед Богом» та 2) «бідний», «знедолений», «упокоре-
ний», «принижений» [20, с. 929–930; 15, с. 989]. Ми дотримуємося 
думки, що ταπεινός вживається у Новому Завіті з позитивним, нейт-
ральним та негативним значеннями [19, с. 287–288; 18, с. 45]. У 
першому випадку ταπεινός має морально-етичне значення і позна-
чає чесноту смирення (див. Мт. 11:29, Рим. 12:16), в другому ви-
падку вказує на покірних Богу людей (див. Лк. 1:52, 1 Пет. 5:5), що 
свою надію покладають на Бога і мовою Септуагінти визначають-
ся як «бідні» [19, с. 286–287; 16, с. 459–462], а в третьому випадку 
позначає знедолених і принижених людей (див. 2 Кор. 7:6, Як. 1:9). 
У церковнослов’янських пам’ятках XVI ст., зокрема в Острозькій 
Біблії (ОБ) і Львівському Апостолі (ЛА), ταπεινός послідовно від-
творюється однією лексемою у двох фонетичних варіантах сми-
рен(н)ыи / смиренъ без розрізнення контекстуальних значень. Ви-
бір одного лексичного відповідника властивий для буквального 
типу біблійного перекладу, до якого належать усі старослов’янські 
та пізніші церковнослов’янські переклади Біблії. Наведемо прик-
лади передачі ταπεινός в Острозькій Біблії у зіставленні з сучасни-
ми українськими біблійними перекладами ХХ–ХХІ ст., зокрема 
Івана Огієнка (ІО), Івана Хоменка (ІХ), Рафаїла Турконяка (РТ) та 
Олександра Гижі (ОГ), які демонструють розрізнення контекстуа-
льних значень ταπεινός на лексичному рівні: 
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Рим. 12:16 
НА: μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι.  
ОБ і ЛА: не высокаѧ мудръствующе, но смиреными ведущесѧ. 
ІО: Не величайтеся, але наслідуйте слухняних. 
ІХ: Про високе не мудруйте, радше до покірного схиляйтеся. 
РТ: Не будьте зарозумілими, схиляйтесь до лагідних.  
ОГ: Не мудруйте зависоко, але наслідуйте сумирних. 
 
Лк. 1:52 
НА: καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσεν ταπεινούς. 
ОБ: Низложи силныа съ престолъ, и вознесе смиреныа. 
ІО: Він могутніх скидає з престолів, підіймає покірливих. 
ІХ: Скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних. 
РТ: Скинув сильних з престолів і підніс покірних. 
ОГ: Поскидав сильних з престолів і підніс сумирних. 
 
Як. 1:9 
НА: Καυχάσθω δὲ ὁ ἀδελφὸς ὁ ταπεινὸς ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ. 
ОБ і ЛА: да хвалитъ же сѧ братъ смиреныи въ высотѣ своеи. 
ІО: А понижений брат нехай хвалиться високістю своєю. 
ІХ: Хай брат низького стану хвалиться своїм вивищенням. 
РТ: Хай же хвалиться упокорений брат своїм вивищенням. 
ОГ: Нехай хвалиться брат принижений високістю своєю. 
 
У сучасних перекладах ταπεινός у позитивному та нейтральному 

значеннях передається словами покірний, покірливий, смиренний, 
сумирний, лагідний, слухняний (Рим. 12:16, Лк. 1:52), а в негатив-
ному – понижений, принижений, упокорений, низького ста-
ну (Як. 1:9). Натомість в ОБ у цих випадках спостерігаємо викори-
стання слова смиреныи. Схожі тенденції присутні в церковно-
слов’янських біблійних пам’ятках також у випадку відтворення 
відповідної іменної форми. Смирення як чеснота у Новому Завіті 
отримує номени ταπεινοφροσύνη «смирення розуму», «смирення 
перед людьми» і ταπείνωσις «смирення / покірність перед Богом». 
В ОБ і ЛА ταπεινοφροσύνη відтворюється словом смиреномудрїє, а 
ταπείνωσις – словом смиренїє. Наведемо приклади у зіставленні з 
сучасними українськими перекладами: 
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1 Пет 5:5  
НА: πάντες δὲ ἀλλήλοις τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε. 
ОБ і ЛА: Вси вы другъ другу повинующесѧ, смиреномудрїє 

стѧжите. 
ІО: А всі майте покору один до одного. 
ІХ: А всі ви вдягніться в покірливість одного супроти одного. 
РТ: А всі майте покору одні до одних. 
ОГ: І всі ви, підкоряючись один одному, одягніться в сумирну 

мудрість. 
 
Лк 1:48 
НА: ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. 
ОБ: ѩко призрѣ на смиренїє рабы своеа. 
ІО: що зглянувся Він на покору Своєї раби. 
ІХ: бо він зглянувся на покору слугині Своєї. 
РТ: бо зглянувся на покору раби Своєї. 
ОГ: що зглянувся Він на покору служниці Своєї. 
 
На відміну від ταπεινοφροσύνη, слово ταπείνωσις може вживати-

ся в Новому Завіті з негативним значенням «приниження» (див. 
Дії 8:33, Флп. 3:21, Як. 1:10), проте в церковнослов’янських перек-
ладах контекстуальні значення ταπείνωσις не відображені, тож во-
но передане в ОБ і ЛА одним словом смиренїє. Для порівняння 
наведемо відтворення ταπείνωσις з негативним значенням у сучас-
них українських перекладах у зіставленні з ОБ і ЛА: 

 
Дії 8:33  
НА: Ἐν τῇ ταπεινώσει ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη. 
ОБ і ЛА: Въ смиренїи его судъ его взѧтсѧ. 
ІО: У приниженні суд Йому віднятий був. 
ІХ: В Його приниженні відмовили Йому суд. 
ОГ: У зневазі до Нього суд Його звершився. 
РТ: В Його приниженні суд Йому відібрано. 
 
Як. 1:10 
НА: ὁ δὲ πλούσιος ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ, ὅτι ὡς ἄνθος χόρτου 

παρελεύσεται. 
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ОБ і ЛА: богатыи же, въ смиренїи своєм, зане ѩкоже цвѣтъ 
травныи мимоидетъ. 

ІО: А багатий пониженням своїм, бо він промине, як той цвіт 
трав'яний. 

ІХ: А багатий – пониженням своїм, бо й він промине так, мов 
цвіт трави. 

ОГ: А багатий – приниженням своїм, тому що він знебудеть-
ся, мов цвіт на трав. 

РТ: А багатий – своїм приниженням, бо він мине, як цвіт трави. 
 
Отож, на противагу церковнослов’янським біблійним 

пам’яткам, сучасні українські переклади використовують роз-
маїття відповідників грецького ταπείνωσις, зокрема у негативному 
значенні – приниження, пониження, зневага (Дії 8:33, Як. 1:10), а у 
позитивному – покора (Лк. 1:48). В сучасних українських Бібліях 
відбувається змішання відповідників покора / покірливість при 
передачі позитивного значення ταπείνωσις і ταπεινοφροσύνη, проте в 
ОБ ταπείνωσις послідовно передається як смиренїє, а 
ταπεινοφροσύνη – як смиреномудрїє. 

Дієслово ταπεινόω «смиряти», «принижувати», «понижувати» у 
Новому Завіті переважно зустрічається в антитетичних конструк-
ціях в опозиції до дієслова ὑψόω «піднімати», «підносити», «ви-
вищувати» (Мт. 23:12, Лк. 14:11, Лк. 18:14, 2 Кор. 11:7, Як. 4:10, 
1 Пет 5:6). Ця пара антонімів ταπεινόω – ὑψόω передається у цер-
ковнослов’янських пам’ятках XVI ст. як смирѧти / смѣрѧти – 
възносити, отримуючи вираження засобами концептуальної прос-
торової метафори низ – верх. Зазначмо, що ταπεινόω передається в 
ОБ і ЛА двома фонетичними варіантами смирѧти / смѣрѧти без 
урахування контекстуальних значень вихідного слова. Проілюст-
руймо різні підходи до врахування / неврахування контекстуаль-
них значень ταπεινόω в церковнослов’янських пам’ятках XVI ст. і 
сучасних українських перекладах: 

 
Лк. 14:11 
НА: Ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὅστις ταπεινώσει 

ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 
ОБ: Ѩко всѧкъ възносѧисѧ смѣритсѧ, и смирѧисѧ, възне-

се(т)сѧ. 
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ІО: Хто бо підноситься буде впокорений, а хто впокоряється 
той піднесеться. 

ІХ: Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто при-
нижується, буде вивищений. 

РТ: Бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто по-
нижується, буде піднесений. 

ОГ: Бо кожний, хто підносить себе сам, принижений буде, а 
той, що принижує себе, буде піднесений. 

 
1 Пет. 5:6 
НА: Ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς 

ὑψώσῃ ἐν καιρῷ. 
ОБ і ЛА: Смиритесѧ оубо по(д)крѣпкую руку б҃жїю, давы 

възнесетъ въвремѧ. 
ІО: Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб Він вас Свого 

часу повищив. 
ІХ: Смиріться, отже, під могутньою Божою рукою, щоб він 

підняв вас угору своєчасно. 
РТ: Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас підняв 

свого часу. 
ОГ: Тож покоріться під міцну руку Божу, нехай же піднесе вас 

свого часу. 
 
Відтак церковнослов’янські біблійні пам’ятки XVI ст. не роз-

різняють позитивне і негативне значення «слів смирення» на лек-
сичному рівні на відміну від сучасних перекладів. Тенденція до 
використання однієї лексеми для передачі відповідних «слів сми-
рення» властива для всіх перекладів Біблії давніми мовами. На-
приклад, у Вульгаті ταπεινοφροσύνη і ταπείνωσις передаються од-
ним словом як humilitas, ταπεινός і ταπεινόφρων – як humilis, а 
ταπεινόω – як humiliare. Натомість сучасні біблійні переклади ви-
користовують цілу палітру відповідників з урахуванням контекс-
туальних значень «слів смирення». 

У біблійних пам’ятках ранньомодерної України, написаних 
староукраїнською «простою мовою», зокрема у Пересопницькому 
Євангелії (ПЄ) та Крехівському Апостолі (КА), ми спостерігаємо 
дві тенденції у передачі «лексикону смирення»: або слідування 
церковнослов’янській традиції, або використання староукраїнсь-
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ких слів-відповідників. Наприклад, у ПЄ спостерігаємо послідовне 
вживання церковнослов’янізмів для відтворення слів 
ταπείνωσις (Лк.1:48), ταπεινός (Лк. 1:51, Мт. 11:29) і ταπεινόω 
(Мт. 23:12, Лк. 3:5, Лк. 14:11, Лк. 18:14). Тож порівняймо вживан-
ня «слів смирення» в ОБ та ПЄ: 

 
Лк. 1:48 
НА: ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. 
ОБ: ѩко призрѣ на смиренїє рабы своеа. 
ПЄ: иже онъ възрѣлъ на смѣренїє слоужебницѣ своє(и). 
 
Мт. 11:29  
НА: ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ. 
ОБ: ѩко кротокъ есмь, и смире(нъ) ср(д)цемъ. 
ПЄ: якь кротокь есмь и смѣрень ср(д)цемь. 
 
Лк. 18:14 
НА: ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν 

ὑψωθήσεται. 
ОБ: ѩко всѧкъ възносѧисѧ смиритсѧ, и смирѧаи же себе, 

възнесе(т)сѧ. 
ПЄ: бо каждый которыи сѧ по(д)носи(т) смѣри(т)сѧ, а кто 

сѧ смѣрѧє(т), то(т) по(д)несе(т)сѧ. 
 
На відміну від Пересопницького Євангелія, в Крехівському 

Апостолі використовуються слова «простої мови» покора і покор-
ныи як відповідники ταπεινοφροσύνη / ταπείνωσις і ταπεινός. Напри-
клад, Ὁ Θεὸς ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν (1 Пет. 5:5) у КА передано 
як Б҃гъ покорным дає(т) ласку [9, с. 94–95]. Сучасні українські пе-
реклади суголосні слововживанню КА у виборі відповідника 
ταπεινός у 1 Пет. 5:5, зокрема в ІХ вжито покірливий, а в РТ – по-
кірний. Слово ταπεινόω в Крехівському Апостолі передається не 
церковнослов’янізмами, а староукраїнськими словами унижити та 
упокорити / упокоритися [9, с. 135–136]. Наведемо приклади в 
зіставленні з Львівським Апостолом 1574 р.: 

 
2 Кор. 11:7  
НА: ἢ ἁμαρτίαν ἐποίησα ἐμαυτὸν ταπεινῶν. 
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ЛА: ли грѣхъ сътвори(л) себе смирѧѧ. 
КА: чи єсми згрѣшил, иж єсми сам себе унижил. 
 
Флп. 4:12  
НА: οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι. 
ЛА: вѣмъ и смиритисѧ. 
КА: умею уныжоным быти. 
 
Як 4:10  
НА: ταπεινώθητε ἐνώπιον Κυρίου, καὶ ὑψώσει ὑμᾶς. 
ЛА: смиритесѧ пре(д) Б҃гом, и възнесетъ вы. 
КА: упокоритесѧ перед Б҃гом, а Он вас поднесе(т). 
 
У Крехівському Апостолі вже засвідчено врахування кон-

текстуальних значень ταπεινόω, що ми також спостерігаємо в су-
часних українських перекладах. Крім того, вражає вибір схожих 
або однакових слів у староукраїнській пам’ятці XVI ст. і біблійних 
перекладах ХХ–ХХІ ст., наприклад, у 2 Кор. 11:7 у КА вжито себе 
унижил, а в ОГ – принижував себе; у Флп. 4:12 в КА вжито 
уныжоным быти, а в ІО та ІХ – бути в упокоренні; у Як. 4:10 у КА 
вжито упокорітесѧ, в ІО – упокоріться, в РТ – упокорте себе. Це 
ще раз свідчить про те, що «лексикон смирення» сучасної україн-
ської мови почав формуватися в староукраїнській мові ранньомо-
дерної доби. 

Активне становлення українського «лексикону смирення» у 
XV–XVII ст. засвідчують численні писемні пам’ятки цієї доби. 
Наприклад, слово «простої мови» покора зі значенням «смирен-
ність» зустрічається в окремих пам’ятках староукраїнської мови 
вже у XV ст. [11, с. 179], попри поширення церковнослов’янізмів 
смиренїє / смѣренїє в пам’ятках цієї доби. Примітно, що в 
пам’ятках XV ст. зафіксовані різні фонетичні варіанти відповідно-
го прикметника смиреныи: смирены, смѣренїи, смѣреныи, соми-
реныи, смиренъ [11, с. 361], які згодом входять до лексичного 
складу української мови як смиренний / смирний / сумирний. Україн-
ські писемні пам’ятки XVI–XVIII ст. [12, с. 154], лексикографічні 
праці XVII ст., зокрема Леѯіконъ славенорωсскїй альбо Именъ 
тлъкованїє Памви Беринди та Синонїма славеноросскаѧ [4, с. 117–
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118; 5, с. 144], а також Учительні Євангелія XVII ст. послідовно 
фіксують використання слів покора і покорныи як староукраїнсь-
ких відповідників до смиренїє / смѣренїє і смирен(н)ыи / смѣренъ. 
Наведемо приклад уживання покорныи як глоси до смѣренныи у 
1 Пет 5:5 в Решетилівському Учительному Євангелії 1670 р.: 
Пышному або го(р)дому чоловѣковѣ Гд҃ь Бо(г) зъпротивлює(т)сѧ, 
а смѣренному або поко(р)ному ла(с)ку свою не ты(л)ко дочасную, 
але и вѣчную освѣчає(т), показує(т). Вживання староукраїнського 
слова понижати (пор. унижати в КА) для передачі ταπεινόω у 
Лк. 18:14 засвідчено цілою низкою Учительних Євангелій 
XVII ст., зокрема УЄ 1616, УЄ 1637: Кождый который сѧ 
вывышшаєтъ, будетъ понижонъ: а который себе понижаєт(ъ), 
будетъ вывышшонъ (УЄ 1670: Вшелѧкий хто возноситъся, пони-
жонъ будетъ: А хто себе понижаєтъ, повышшонъ будетъ). В су-
часних перекладах Біблії ми теж спостерігаємо вживання слів по-
нижати / принижувати в Лк. 18:14, наприклад, в ІО, ІХ, РТ. 

Під час аналізу особливостей мови Пересопницького та Жито-
мирського Євангелій ми помітили, що слово покорныи вжито у 
невластивому місці, зокрема у Мт. 5:9 воно використовується як 
відповідник не ταπεινός, а εἰρηνοποιός «миротворець» (пор. миро-
творцы в ОБ) [12, с. 154]:  

 
НА: μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται. 
ПЄ: бл(с)вени покорнїи, ти(и) бо с҃ны б҃жїими названы буду(т). 
 
Вживання слова покорнїи у цьому вірші може бути пояснено 

заміною ним слова съмиренїи у первісному значенні, яке походить 
від старослов’янського съмирѧти «примиряти» [21, с. 292]. Відтак 
у Мт. 5:9 відбувається змішання відповідників внаслідок етимоло-
гічної спорідненості смиреныи та εἰρηνοποιός. Як у старо-
слов’янських, так і в церковнослов’янських писемних пам’ятках у 
«словах смирення» ми спостерігаємо варіативність коренів съмѣр- / 
съмир-, які походять від праслов. sъmĕrьnъ «смиренний», «помір-
ний», що є дериватом від mĕra «міра», та sъmirьnъ «смирний», що 
є дериватом від mirъ «мир» [1, с. 322]. У старослов’янських 
пам’ятках ще присутня різниця у значенні съмирьнъ і съмѣрьнъ та 
їх дериватів [21, с. 292–293, 301–304], проте вже помітне їх взаєм-
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не використання у значенні «смиренний», «покірний», а в церковно-
слов’янських пам’ятках різниця у значенні цих слів загалом зник-
ла, і вони почали використовуватися як взаємозамінні фонетичні 
варіанти. З огляду на походження слів съмирьнъ і съмѣрьнъ, кон-
статуємо, що ταπεινός етимологічно не споріднений з ними, оскіль-
ки має первісне значення «низький» і походить від τάπος «низи-
на» [17, с. 854]. Натомість староукраїнське слово покорныи етимо-
логічно ближче до ταπεινός, оскільки походить від пра-
слов’янського koriti «сварити», «принижувати», «понижувати» 
(пор. ταπεινόω «принижувати», «понижувати»). І хоча в церковно-
слов’янських писемних пам’ятках XVI ст. ταπεινόω передається як 
смирѧти / смѣрѧти, проте староукраїнські тексти XVI–XVIІ ст. 
засвідчують вживання етимологічно ближчих слів понижувати, 
упокорювати, унижати. 

Висновки. У староукраїнських біблійних пам’ятках XVI ст. по-
чав активно формуватися етичний лексикон української мови, зок-
рема «лексикон смирення», що містив як церковнослов’янізми, так 
і слова «простої мови». Деякі писемні пам’ятки цієї доби тяжіють 
до використання «слів смирення» переважно староукраїнської мо-
ви (Крехівський Апостол), інші натомість вживають церковно-
слов’янізми (Пересопницьке Євангеліє). В сучасних біблійних пе-
рекладах присутня тенденція до врахування контекстуальних зна-
чень грецьких «слів смирення» та їх відтворення різними лексич-
ними засобами української мови, що ми не спостерігаємо в цер-
ковнослов’янських писемних пам’ятках XVI ст., наприклад, в Ост-
розькій Біблії та Львівському Апостолі, проте частково простежу-
ємо в староукраїнській пам’ятці цієї доби Крехівському Апостолі. 

Витоки вживання в сучасній українській мові дериватів від 
смиренний і покірний для позначення смирення цілком очевидно 
сягають конфесійних пам’яток XVI–XVIІ ст., написаних «простою 
мовою», що свідчить про їх вплив на формування сучасного україн-
ського етичного лексикону. У біблійних перекладах ІІ пол. ХХ – 
поч. ХХІ ст. для передачі позитивного значення ταπεινοφροσύνη / 
ταπείνωσις і ταπεινός переважно вживаються слова покора / покір-
ливість і покірний / покірливий, які майже витісняють церковно-
слов’янізми смирення і смиренний. Таку ж саму тенденцію можна 
спостерігати в староукраїнських писемних пам’ятках XVI–
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XVIІ ст., зокрема в Крехівському Апостолі та Учительних Єванге-
ліях XVIІ ст., проте під впливом русифікації у XVIІІ–ХІХ ст. вона 
змінюється вживанням церковнослов’янізмів. У сучасних біблій-
них перекладах «слова смирення» у негативному значенні, зокрема 
у значенні приниження, знедолення, пригнічення, відтворюються 
дериватами від принижувати, понижувати, зневажати, впокорю-
вати, що зближує їх у слововживанні з Крехівським Апостолом та 
Учительними Євангеліями XVIІ ст. Отож мовні факти чітко вка-
зують, що витоки сучасного аксіологічного лексикону української 
мови слід відносити до конфесійних текстів ранньомодерної доби, 
написаних «простою мовою». 

Перспективи дослідження вбачаємо у діахронічному дослі-
дженні становлення українського етичного лексикону із залу-
ченням методів корпусної лінгвістики, проведенні компаратив-
ного вивчення представлення етичних цінностей в українській 
мові в зіставленні з церковнослов’янською та грецькою мовою 
Нового Завіту. 
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THE DEVELOPMENT OF THE «LEXICON OF HUMILITY»  
IN CHURCH SLAVONIC AND OLD UKRAINIAN BIBLICAL 

MONUMENTS OF THE 16TH CENTURY 
 
The article traces the origins of the formation of Ukrainian «lexicon of 

humility» in Old Ukrainian biblical monuments of the 16th century. It explores 
the use of Church Slavonic смиренїє / смѣренїє «humility» and смирен(н)ыи / 
смѣренъ «humble» vis-à-vis покора «meekness» and покорныи «meek» of the 
«prosta mova» for the denotion of humility in the Peresopnytsia 
Gospel (1556–1561) and the Krekhiv Apostle (second half of the 16th century) 
as compared to the vocabulary use in the Ostroh Bible (1581), the Lviv 
Apostle (1574) and modern Ukrainian Bible translations.  

Bible translations of the early modern Ukraine, written in the Old 
Ukrainian «prosta mova», demonstrate two concurrent tendencies in the 
rendition of the «lexicon of humility»: following the Church Slavonic tradition 
(the Peresopnytsia Gospel) and employing Old Ukrainian words of «prosta 
mova» (the Krekhiv Apostle). While modern Bible translations tend to take into 
consideration the contextual meanings of the Greek words for humility and to 
render them with various lexical means of the Ukrainian language, this is not 
typical of the Church Slavonic biblical monuments of the 16th century, but is 
partially traceable in the Krekhiv Apostle.  

Obviously, the use of derivatives from смиренний and покірний in modern 
Ukrainian language is rooted in the religious monuments of the 16th and 17th 

centuries, written in «prosta mova», which signifies their considerable 
influence upon the formation of modern Ukrainian ethical lexicon. 

Modern Bible translations mostly render the positive meaning of 
ταπεινοφροσύνη / ταπείνωσις and ταπεινός with the words покора / покірли-
вість «meekness» and покірний / покірливий «meek», replacing the words of 
Church Slavonic origin смирення «humility» and смиренний «humble». The 
same tendency can be observed in the Krekhiv Apostle and the 17th century 
Didactic Gospels, which consistently use покора and покорныи. Modern Bible 
translations usually render the negatively connotated words for humility 
(conveying humiliation, oppression, destitution, etc.) with the derivatives from 
принижувати «humiliate», понижувати «lower», зневажати «despise», 
впокорювати «submit», quite similarly to the Krekhiv Apostle and Didactic 
Gospels, which employ the verbs унижити «humiliate», понижати 
«lower»and упокорити / упокоритися «submit / be submitted» in this 
function. 
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