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НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА СХІДНИХ СЛОВ’ЯН 
У СКЛАДІ СИТУАЦІЙ САКРАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ ОСОБИСТОСТІ 

 
Анотація. У даній статті здійснено спробу реконструювання архаїчних смислів 

сакральної мови етносу східних слов’ян, визначено поняття «психологічний асоціатив» і 

описано феноменологію ситуацій сакральної історії особистості та соціуму східних слов’ян 

(українців, росіян та білорусів), досліджено природу ізофункціональності міфопоетичних 

образів. 
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Abstract. This article attempts to reconstruct archaic meanings of the sacral language of the 

East Slavs, defines the notion of «psychological association» and studies phenomenology of the sacred 

history of the East Slavs as individuals and a nation (Ukrainians, Russians and Belarusians), and 

analyses the nature of isofunctionality of mythopoetic images.  
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Одним із ключових напрямків сучасного гуманітарного пізнання є 

дослідження феноменології сприйняття і відображення навколишнього світу в 

мові людини. Особливу увагу вчені приділяють встановленню ролі людського 

фактора в процесі мовного відображення світу, що є ключовим питанням у 

дослідженнях Ю. Апресян, Н. Арутюнової, А. Вежбицької, В. Постовалової та ін. 

У центрі уваги представників міфопоетики, лінгвопоетики, етнолінгвістики 

знаходяться проблеми зв’язку мови і мислення, співвідношення мовної та 

концептуальної, особливості етнічної, феноменологія сакральної картин світу. 

Важливою складовою міфопоетичної картини світу і міфосимволічної мови є 

асоціативи — феномени, що входять до зони осмислення об’єктів через 

периферійне (асоційоване) переосмислення. Вони розташовані на периферії 

логіко-лінгвістичної шкали псевдототожності, де знаходяться також порівняння, 

аналогія і асоціація, і рідко виступають предметом спеціальної уваги вчених. 

Термін «психологічний асоціатив» введений у науковий обіг Н. Слухай у 

1999 р. Альтернативним попередником даного був термін «психопомп» (грец. 

рsyche «душа», і pempein «супроводжувати») з непрозорою внутрішньою формой 

[7, с. 68], [10], [11] та ін. Однак феномен, що позначається цими термінами, 

регулярно згадувався у роботах з міфопоетики і був представлений описовими 

дескрипціями. Психологічні асоціативи поєднують мікрокосм (людини) з 

макрокосмом (Всесвіту), є точкою перетину реального і «можливих» світів. 

Психологічний асоціатив трактується вченими (слідом за Н. Слухай) як тип 

міфопоетичних значень, стійка асоціативна характеристика ситуацій вищої 
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напруги духовних сил людини або соціуму на рівні актантів, предикативів, 

атрибутивів, хронотопічних показників згаданих ситуацій [14, с. 108]. Вивченням 

ситуацій сакральної історії особистості (ситуацій переходу між світами) 

займалися багато дослідників фольклорних текстів: П. Гуревич, М. Забилін, 

Р. Кайуа, Є. Мелетинський, М. Новікова, М. Толстой, М. Еліаде, а також 

М. Бердяєв, Г. Марсель, П. Тілліх, К. Ясперс. 

Якщо до сакральної історії особистості належать такі події, як народження, 

ініціація (хрещення), сватання, весілля, народження дитини, молитва, заклинання, 

«пролиття» сакральних соків (поту, крові, слини, сліз), смерть, похорон і т.ін. 

[12, с. 81], то історія соціуму пов’язана, переважно, з негативними наслідками 

існування спільноти людей — війною, голодом, епідемією, повенями, пожежею з 

подальшим оновленням соціуму. Усі ці події несуть зміну статусу, передбачають 

перехід на новий етап розвитку. До числа ситуацій сакрального можна додати 

ситуації історії світу (початок світу — його періодичне відновлення в ритуалі — 

кінець світу). До цих ситуацій слід віднести і сакральні свята — особистості (дні 

народження), соціуму (релігійні свята і — ширше — свята календарного циклу), 

світу (загальні свята календарного циклу). 

У даному дослідженні історія світу — історія соціуму — історія особистості 

будуть розглянуті в якості нерозривної тріади («міф є в словах дана особистісна 

історія» [8, с. 578]), компоненти якої проходять три однакові стадії становлення 

(космологічні міфи про створення світу, народження людини), розвитку (до 

певної точки), а потім і занепаду (есхатологічний міф, зникнення цілих народів і 

націй, смерть людини). Щороку оновлюється рослинність, і соціальне життя, 

подібно природі, теж відкриває новий цикл [4, с. 222]. Як бачимо, загальні етапи 

сакральної історії можуть бути розглянуті на кожному з рівнів. 

Між трьома типами сакральних ситуацій (світу, соціуму, особистості) є 

перехідні. До перехідних типів можна віднести споконвічно локальні сакральні 

ситуації, які згодом перейшли в розряд загальнозначущих. Так, наприклад, 

подібне поширення можна знайти у релігії: Різдво Христове (сакральна ситуація 

народження), Великдень (сакральна ситуація смерті), Страсна п’ятниця (ситуація 

пролиття крові), а також кінець світу, який, згідно з християнськими віруваннями, 

залежить від щорічного сходження Благодатного вогню на Великдень та ін. 

Усі ситуації переходу між світами описані і структуровані відповідно до 

компонентів темпоральна характеристика — локатив — агентив — сакральна 

дія — атрибутив з опорою на лексикографічні джерела («Славянские древности», 

«Слов’янський світ», «Беларуская міфалогія», «Родныя вобразы», «Українська 

міфологія», «Українська фольклористика», «Славянская мифология», «Словник 

символів», «Этнолингвистика», В. Даль/Толковый словарь живого 

великорусского языка), а також роботи багатьох дослідників з області 

міфопоетики, лінгвокультурології, історії мови та суміжних наук, загальне число 

яких налічує більше ніж 35 найменувань. 

Сакральна історія особистості починається з її появи на світ і закінчується її 

смертю — саме на цих перехідних моментах зупинимося детальніше. 
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Народження (пологи) як перехідний обряд містить декілька етапів: 

розставання породіллі з колишнім статусом, етап відокремлення та інтеграцію в 

колектив, пологи сприймаються як аналогія смерті [9, Т.4, с. 450], її життя 

піддається заборонам [17, с. 74], [3, с. 22‒23], [18, с. 20‒22], що пояснюється 

прагненням захистити мати і майбутню дитину від порчі, від вроків і т.ін. 

[1, с. 89]. Пологи (народження дитини) у східних слов’ян були сакральною 

подією, під час якої відбувається перехід дитини з іншого світу, і бабки-повитухи 

намагалися за допомогою сакральних дій і атрибутів полегшити його. Зв’язок 

переходу між світами підкреслюється і тим, що під час пологів використовуються 

елементи поховального обряду. Перебіг обряду і використання атрибутики у 

східних слов’ян семантично збігається, однак використані різні форми 

об’єктивації (у росіян пуповину дівчаткам перев’язують на гребені, а у білорусів 

на веретені (обидва атрибути співвідносяться з жіночим началом). Іноді обрядові 

дії наповнені різною семантикою: українці і росіяни купали новонародженого у 

травах і квітах, щоб він був сильним та вродливим, а в білоруській культурі 

додавали хліб і гроші, щоб дитина нічого не потребувала). 

Смерть (поховання) — завершальний обряд життєвого циклу; один із 

головних обрядів переходу, що починається від самої події смерті і завершується 

переміщенням померлого із земного світу в «інший» світ [9, Т.4, с. 84], смерть 

співвідноситься зі сном [20, с. 487], [2, с. 495]. Смерть і похоронний обряд були 

для східних слов’ян важливим етапом переходу душі в інший світ. Українці і 

білоруси персоніфікували образ смерті і її опис практично збігається (її уявляли у 

вигляді старої жінки в білому вбранні з косою), використовувалися практично 

однакові атрибути в усіх трьох народів. Цікавим, на наш погляд, є те, що росіяни 

використовували в похоронному обряді (як і у весільному) шуби соболя та куниці, 

що є відображенням їхнього національного характеру. Серед відмінностей 

необхідно також назвати уявлення білорусів про те, що смерть приходить у певні 

години. Такі уявлення в інших народів не знайдені. Як бачимо, незважаючи на 

велику схожість компонентів, обряд кожного народу наповнений своєю 

національною специфікою, яка відображена у формах об’єктивації. 

Таким чином, східнослов’янські сакральні ситуації мають певну специфіку: 

1. Креолізація язичництва і християнства [13, с. 169‒179], [5, с. 1‒50], 

[6, с. 6], [16, с. 9], [19, с. 2‒5] (немає чіткого розмежування між молитвами і 

замовляннями, їстівні жертовні дари вищій силі/церковні панахиди («слов’яни-

язичники поклонялися у лісах, які виконували роль храмів») [15, с. 21]. Паралелі 

можна провести серед усіх компонентів: агентивів (жрець/священик), локативів 

(печера, гора/церква, проголошення замовлянь і молитов обличчям на схід), 

темпоралей (дні бешкетування нечистої сили (перед Різдвом, дні церковних 

свят)), атрибутивів (спеціальний сакральний одяг, пахощі), сакральних дій (спів, 

поклоніння тощо.). 

2. Органічний взаємозв’язок сакральної історії (на рівні сакральної історії 

особистості, соціуму та світу, мікро-, макро- і мегарівнів). 

3. Висока варіативність символізації сакрально-абстрактного прочитання 

(купання немовлят у чорнобривцях, любистку і калині, розв’язування 
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вузлів/відкривання вікон і дверей під час пологів, обсипання молодих зерном і 

монетами). 

4. Схильність до забобонів (до хрещення не можна показувати дитину чужим 

людям, не можна на весіллі проходити між молодими, тобто «розбивати пару»). 

5. Сепаративність (заборона виходити за межі будинку нареченій, вагітній, 

породіллі, за винятком виходів ритуального характеру [15, с. 88], вимовляти 

замовляння пошепки і подалі від людей). 

6. Матріархічність [12, с. 106] (важливість хрещеної в обряді хрещення, 

бабки-повитухи під час пологів, чоловікам зовсім заборонялося перебувати в 

будинку під час мук породіллі). 

7. Амбівалентність [4, с. 20], [6, с. 6], [12, с. 104–105]. Наприклад, у 

поховальному обряді, з одного боку, заборонялося надмірно плакати за покійним, 

інакше душа не матиме спокою, сльози можуть «обпалювати душу», з іншого 

боку, спеціально наймали плакальниць, які голосили за покійником. 

8. Орієнтованість на рід (поминальна кутя на Святки, поховання пращурів 

під порогом хати, прохання благословення на кладовищі). 

Таким чином, сакральні ситуації — це ситуації вищої фізичної і духовної 

напруги, які передбачають розмивання порогів переходу між світами, їх 

тимчасове перетинання для переходу або відновлення людини в новій якості. 

Аналіз даних східнослов’янських лексикографічних джерел показав схожість 

обрядів у росіян, українців і білорусів. Однак не менш важливим для нас є те, що 

за наявності загальної семантики проведення обряду у східних слов’ян, його 

компоненти у різних народів виражені за допомогою різних форм об’єктивації, 

формуючи еквіполентні, диз’юнктивні або привативні відносини. Під час 

сакральних ситуацій предмет може бути самим собою або одночасно чимось 

іншим (біолокація — одночасне перебування людини або предмета у двох 

місцях). 

Також важливим є співвідношення життя (народження — подорож з іншого 

міфосвіту) і смерті (відхід в інший міфосвіт) людини як співвідношення процесів 

розвитку Всесвіту, що підкреслюється циклічністю і періодичним відновленням у 

ритуалі за законом партиципації. Структурування даних обрядів відбувається за 

допомогою категорії числа (40 днів після пологів, 40 днів літає душа покійного), 

кольору (білий одяг), часу і простору (сакральні локуси і темпоралі), моделі 

поведінки (збереження мовчання під час пологів і поховання). 

У всіх сакральних ситуаціях духовне превалює над фізичним: сакралізація 

пращурів, духовне народження (хрещення, ініціація) важливіше фізичного, що 

символізує відновлення життя та її оновлення, для проходження обряду не завжди 

важливий локус посвяти, адже головне — це духовна співвіднесеність з обрядом. 

Одухотворення багатьох компонентів сакральних ситуацій (крові, часу), 

сакралізація жіночого начала, амбівалентність образів (крові, сліз) є відмінними 

рисами сакральних ситуацій східних слов’ян. 

Зіставивши сакральну історію особистості з сакральної історією соціуму та 

світу, ми прийшли до висновку, що тотожність мікро- і макрокосму 

підкреслюється фактичним відображенням деяких з етапів розвитку і старіння 



 

15 

світу. Усі ці події припускають, з одного боку, негативні зміни, з іншого боку — 

перехід на новий виток розвитку. 

Компоненти тріади настільки взаємопов’язані, що пролиття сакральних соків 

на мікрорівні (сліз, поту і, особливо, крові) є обов’язковим наслідком глобальних 

змін на макро- і мегарівнях. Практична тотожність сакральної ситуації смерті або 

загибелі на всіх рівнях, ймовірно, є відображенням «монад» — неподільних 

першоелементів буття. 
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ У КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР 
 
Анотація. У статті аналізується теоретичне та практичне поняття «міжкультурна 

комунікація» у процесі викладання української як іноземної, розкривається зміст 

міжкультурної комунікації у контексті діалогу культур, розглядаються особливості розвитку 

міжкультурної компетенції іноземних студентів на заняттях української мови як іноземної 

(УМІ). Вивчення текстів лінгвокраєзнавчої спрямованості. 

Ключові слова: міжкультурна компетенція, комунікативні здібності, міжкультурна 

комунікація, діалог культур, лінгвокраєзнавчі тексти, соціокультурне середовище, 

соціокультурний досвід. 

Abstract. This article is analyzed theoretical and practical rethinking the concept of 

«intercultural communication» in teaching Ukrainian as a foreign language, deals with the content of 

intercultural communication in the context of culture’s dialogue, are regarded features of development 

of intercultural competence of foreign students on the lessons «Ukrainian as foreign language». The 

study of texts of lingvocountry science.  

Key words: intercultural competence, dialogue of culture, lingvocountryscience texts, social-

cultural environment, social-cultural experience. 
 

Постановка проблеми. У наш час, який визначається розширенням відносин 

між країнами, прогресом у науці і техніці, збільшенням торгово-економічних 

контактів між державами, постійним обміном науково-технічною інформацією, зі 

зміцненням особистих і ділових зв’язків посилюється значення іноземної мови як 

рушійної сили науково-технічного, соціально-економічного та 

загальнокультурного розвитку, а також як засобу спілкування між 

представниками різних народів і культур. 


