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 ПОД-СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки
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ВІДОБРАЖЕННЯ ЯЗИЧНИЦЬКОГО ТА ХРИСТИЯНСЬКОГО УЯВЛЕНЬ ПРО 
ГРІХ У МОВІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ

ГРІХ є одним із найбільш значущих концептів української ментальності. 
У ньому знайшли відображення світогляд, етичні та моральні принципи, а також 
релігійне та світське знання українців. Поняття „гріх” почало формуватись ще 
в контексті язичницького світогляду, коли людина жила за законами природи, а 
будь-яка дія, яка суперечила природним законам, порушувала гармонію в природі 
і становила загрозу життю, розцінювалась як гріх. Так, гріхом вважали шлюб між 
родичами, тому що могло народитись нездорове, непридатне до життя потомство, 
конокрадство, підпал бджіл, несвоєчасна обробка землі, тому що такі дії порушують 
баланс у природі [1, с.  293]. Ставлення до землі, вогню, дерев, птахів включали в 
систему етичних норм. Скажімо, заборона бити землю, паплюжити її брутальними 
словами. У багатьох народів існує поважне ставлення до хліба: гріх упустити хліб, 
стукати по буханці, гратися з хлібом: Марка просять і з того кінця сирна, і з цього, а 
курінний вдавано сердито присадовлює біля себе: сідай, нечестивцю отут, не гріши 
біля святого хліба [6, с. 442].

У художніх текстах одночасно простежується і єдність, і відмінність у 
розумінні поняття „гріх” як авторами, так і персонажами творів. Зокрема, це 
поднання релігійної доктрини із суспільною мораллю. С.  Толстая вважає, що є всі 
підстави для того, щоб вважати, що в дохристиянській системі світосприйняття був 
певний „корелят” християнського концепту ГРІХ; більше того, можна припускати, 
що це був один із кардинальних концептів дохристиянської культури, який після 
прийняття християнства суттєво трансформувався [5, с.  9]. Ось як означив гріх 
П. Загребельний: – Є таємниці, до яких людям не слід доторкуватися. – Назвеш 
бодай одну? – Гріх. – Що ж то таке? Я злякався. Нащо вжив це незнане слово? Ми 
жили без нього і були щасливі, а тепер воно падає на всіх нас, як чорна тінь [2, с. 41]. 
Автор проводить грань між язичницькою та християнською релігійною свідомістю. 
Язичницький світ розрізняє добро і зло у вчинках що до людей. Християнство оцінює 
вчинки насамперед по відношенню щодо Бога. З погляду християнства – нової релігії 
для язичників – поклоніння старим богам є гріхом: І може, учинив він гріх, що оповів 
про її життя на стіні християнського храму, адже язичницею жила й померла 
Любана, старим богам поклонялася. Але, о Господи, прости йому прогрішення, 
це і є один з тих випадків, до якого стосуються слова з святого писання: „Вони не 
знають, що творять” [7, с. 389]. Нова релігія приносить нові поняття у життя людей: 
Вона не знала, що новий мій бог – всуціль із слів, бо слова допомагають людині жити. 
Щоправда, новий бог принесе слова, які перекалічать наше життя навіки цілі, і 
слова ті: „гріх, провина”, та ми тоді ще тішилися блаженством незнання і раділи 
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всім словам, як діти [2, с. 55].
Гріх у язичників не має чіткого визначення, як немає і чіткої класифікації 

на предмет того, що є гріхом, а що – ні. Натомість, християнське бачення гріха 
в аналізованих текстах відзначаться чітким розмежуванням грішного та просто 
поганого вчинку. Крім того, людина, за християнськими переконаннями, є грішною 
за своєю природою, тоді як язичники вважали, що людина грішна тільки тоді, коли 
вона скоїла щось погане. Спільною для язичницького та християнського сприйняття 
гріха є його негативна оцінка.

Усі людські гріхи поділяють на дві категорії: первородний (пов’язується 
з біблійним образом Адама та переходить на кожну людину незалежно від її волі) 
та гріхи, вчинені людиною свідомо. Кажучи про первородний (спадковий, Адамів) 
гріх, мають на увазі вчинок, який суперечить прийнятим у суспільстві нормам 
(релігійним, моральним, нормам поведінки), скоєний у стані спокуси за умови, що 
людська слабкість була передбачена ще з самого початку [1, с. 297]. Саме поняття гріх 
звучить як опозиція безгрішному, тобто Божому: – Чи ж гріх, отче, Богові надмірно 
служити? – Може, й гріх, – покірливо всміхнувся старець, – а може, й не гріх. Сказано: 
не поминай імені Божого марно, але й сказано: віддай йому душу і добро своє заради 
нього покинь. А все ділами нашими земними вивіряється. За ділами нашими нас і 
судять, не за молитвами й поклонами. А коли діла чорні, то й побожність велика 
– не побожність, а служба лихому [8, с. 173].

Характерним є вживання у контексті зі словосполученням „первородний гріх” 
лексем життя, смерть, покара. Цей чинник утверджує думку про те, що причина 
першогріха є частиною Божого плану щодо людства. Проте щодо пояснення Божого 
задуму серед авторів нема одностайності. Так, наприклад, у Р. Іваничука подибуємо: 
Саваот боїться свого власного творіння: збагнувши, що людина прагнутиме 
зрівнятися з ним, через змія намовив праотців до гріха, щоб мати право потім 
знесилит їх покарою [3, с. 364]. Концепт СТРАХ у наведеному уривку вербалізовано 
за допомогою дієслівної лексеми боїться. Протилежну думку про причину 
першогріховності людства висловлює Вал.  Шевчук, називаючи першородний гріх 
не прокляттям, а першою батьківською наукою: – То що ж таке первородний гріх? 
Хіба не прокляття юдини? – Не прокляття, а перша батьківська наука, Кузьмо. 
“Він дав людям очі, щоб бачити всякий великий чин Господа, що він зробив” – так 
сказано в Повторенні Закону. Отже, він вивів людей із раю, але дав їм заповіді, щоб 
стали самі сильними і ввійшли та володіли землею, куди перйшли, аби її посісти, 
а все для того, щоб потім на землі цій довго жили люди. Щоб засіяли, як Адам в 
Єву, насіннє своє, плодів земних і поливали потом праці своєї город, який небесним 
дощем наповнюється. Щоб створили край, про який дбає Господь, бо завжди на 
ньоик очі Господні від початку року аж до кінця року. І, коли люди слухатимуть 
заповідей Господніх, дасть він краю дощ своєчасний, дощ ранній і дощ пізній, щоб 
могли люди зібрати своє збіжжя і сік виноградний. Але люди мають стерегтися, 
щоб не було зведене їхнє серце і щоб не відступили вони від заповідей, – ось для 
чого Бог наділив людей гріхом предвічним [9, с.  37]. Письменник вживає епітет 
предвічний, актуалізуючи сему „давній”, завдяки чому створює нехарактерне для 
лексеми гріх емоційне забарвлення: первородний гріх сприймається не як прокляття, 
а як Божий план, завдяки якому люди розмножились і розселились по землі. Кожна 
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лексема в наведеному уривку доповнює загальний емоційний фон. Так, наприклад, 
Вал. Шевчук вживає дієслово вивів (вивів людей із раю), а не вигнав, поглиблюючи 
ідею про первородний гріх як про батьківську науку.

Звільнитись від первородного гріха людина може тільки через смерть: …так 
не можна без смерті дістатися Бога, який на нас чекає і від нас одного сподівається, 
щоб ми ступили на цю стежку, тобто пішли у смерть зі смертю, прокляли світ і 
все блискуче у ньому і так утекли від предковічного людського первогріха [9, с. 126]; 
Не може бути чистого і добропорядного життя у світі – вмістилищі гріхів, звад і 
тлінності, проклятому Богом. - Коли б люди не жили в труді, − сказав священник,  – і 
не дбали про нащадків своїх згинуло б життя на землі, і люди вимерли. І сказав святий 
із радістю великою – Вони б вимерли, а отже, повернулися б у рай, спокутувавши 
первородний гріх, щоб знову там оселитися й замістити місце повсталих і 
прогнаних ангелів [9, с. 108].

Унікальною є концепція первородного гріха Р.  Іваничука: А вилікувавшись, 
зможеш допомогти їм. Візьми з собою мій Закон, – Орлик подав Єпіфанієві списаний 
дрібною в’яззю пергамент, – і проповідуй слова правди навіть у німих чертогах. 
Може, цим спокутуєш свою провину за те, що не встояв перед первородним гріхом 
нашого народу – зрадою своєї совісті [3, с. 280] – таке трактування є національно-
маркованим. Називаючи зраду первородним гріхом народу, письменник лише одним 
реченням вербалізує цілий фрагмент національної картини світу українців, яка 
містить знання народу про історичні події багатьох епох, а також їх емоційну оцінку.

В іншому романі, висловлюючи здогад про те, що диявол спокусив Єву і 
Адама не яблуком, а знаннями: Це йому вдалося, чей не яблуком, а письмом спокусив 
диявол прародичів: заглянули вони в найпотаємніші книги, і за цікавість пізнати 
добро і зло Бог вигнав їх із раю. Не повтори їхнього гріха, допитливою [4, с. 254], 
письменник омовлює ідею, що саме прагнення до знань є первородним гріхом 
людства. У мікроконтексті ця ідея вербалізована за допомогою лексем найпотаємніші, 
цікавість, пізнати, які належать до різних частин мови, але виконують в уривку 
спільну функцію: передають емоційну оцінку першогріха.

Поняття первородного гріха є ознакою християнської свідомості. 
Письменники другої половини ХХ  ст. трактують це поняття двояко: не було 
б первородного гріха – не була б людина грішною за своєю природою, але без 
первородного гріха не було б людського роду на землі взагалі. Отже, мова художньої 
прози об’ємно та глибоко відображає християнські та язичницькі уявлення про гріх, 
фіксуючи знання про первородний гріх як про одне з ключових понять християнської 
свідомості.
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