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Постановка проблеми. Мовні особливості сакральних текстів в українському 

мовознавстві часто представлені роботами, предметом дослідження яких є номінації 
адресата мовлення [1], [2], [3], [4]. 

У своїх попередніх дослідженнях [5], [6] ми подали аналіз номінацій адресата 
мовлення святого-чоловіка та святої-жінки у молитві із вказівками на розряди свя-
тих (апостол, архистратиг, великомученик, великомучениця, мученик, мучениця, 
преподобний та ін.) згідно із канонізацією певного святого церквою. 

Метою цієї роботи є аналіз лексико-семантичних особливостей вираження об-
разів святого-чоловіка і святої-жінки через аналіз номінацій адресата мовлення. Ма-
теріалом дослідження є україномовні (православні та греко-католицькі) акафісники 
та молитовник.  

Відповідно до семантичного навантаження звертань у молитвах до святих мож-
на виокремити лексико-семантичні групи номінацій адресата мовлення. За основу 
поділу на групи беремо класифікацію М. Скаба, яка враховує значення лексем з 
огляду на їх функціонування у ролі номінацій адресата мовлення [7, с. 36-72]. При 
поділі на групи використовуємо тільки загальні назви, які виокремлюємо як ключо-
ве слово із багатокомпонентних звертань. 

Лексико-семантичні групи номінації адресата мовлення у молитвах до святого-
чоловіка.  

Загальна назва особи, що містить сему ‘земна істота’ („людина”) О священна 
главо, ангеле земний і людино небесна, преподобний і благоносний отче наш Феодо-
сію […] (Акаф. 2007, т. II, с. 324). 

Назва особи за її стосунками з іншими особами виражена семою ‘особа, при-
ємна для когось’ („угодник”): Тож Угодниче Божий, ублагай Христа Господа, щоб 
через твоє заступництво дарував здоров’я тілу моєму і душі моїй спасення. Амінь 
(Акаф. 2000, с. 213). 

Назви осіб за родом діяльності семантично представлені так: ‘продовжувач 
вчення’ („апостол”, „послідовник”, „учень”): Первозванний апостол Бога і Спаса 
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нашого Ісуса Христа, Церкви послідовнику верховний, всехвальний Андрію, славимо 
і величаємо апостольські труди твої […] (Акаф. 2007, т. II, с. 217); ‘духовний сан’ 
(„отець”, „святитель”): О великий угоднику Христів, святителю отче Макарію, в 
житті твоєму вірних твоїх любов’ю, більшою за смерть […] (Акаф. 2007, т. І, 
с. 281); ‘особа, що лікує’ („цілитель”): О преславний цілителю, великомучениче 
Пантелеїмоне! (Акаф. 2000, с. 213); ‘особа, що повчає’ („учитель”, „наставник”): О 
добрий пастирю і наставнику, приснозгадуваний ченців руських першоначальнику, 
преподобний і богоносний отче наш Антонію! (Акаф. 2007, т. II, с. 307); ‘провідник’ 
(„пастир”): О добрий пастирю і наставнику, приснозгадуваний ченців руських пер-
шоначальнику […] (Акаф. 2007, т. II, с. 307); ‘особа, що стоїть на чолі кого-, чого-
небудь’ („глава”): О священна главо, преподобний і богоносний отче наш Сергію 
[…] (Акаф. 2007, т. ІI, с. 412); ‘особа, що започатковує щось’ („першоначальник”): 
О добрий пастирю і наставнику, приснозгадуваний ченців руських першоначальни-
ку, преподобний і богоносний отче наш Антонію! (Акаф. 2007, т. ІI, с. 307); ‘вико-
навець священних дій, обрядів’ („молитвеник”, „молільник”): […] скорий помічниче 
і молільниче за всіх, хто до тебе прибігає! (Акаф. 2000, с. 306); ‘поширювач вчен-
ня’ („просвітитель”, „проповідник”): Хрестителю Христовий, покаяння проповід-
ниче, не відвернися від мене […] (Акаф. 2000, с. 136). 

Найменування осіб за суспільним та майновим статусом представлено се-
мою ‘носій титулу’ („князь”): […] рівноапостольний княже Володимире! Ти відки-
нув зловір’я […] (Акаф. 2007, т. І, с. 208). 

Назви осіб за особливостями поведінки мають таке семантичне наповнення: 
‘особа, що зазнає мук’ („великомученик”, „мученик”, „страстотерпець”, „священ-
номученик”): О святий угодниче Божий, священномучениче Кипріяне […] (Акаф. 
2000, с. 306); ‘особа, що допомагає’ („помічник”, „слуга”): […] преподобний і благо-
носний отче наш Феодосію, прекрасний слуга Пресвятої Богородиці […] (Акаф. 
2007, т. I, с. 324); ‘охоронець’ („заступник”, „захисник”, „поборник”, „прогони-
тель”): О преславний угоднику Христів Іоанне воїне, хоробрий у битвах, ворогів про-
гонителю і покривджених заступнику, всіх православних християн великий захис-
нику і угоднику Христів […] (Акаф. 2007, т. III, с. 234); ‘особа, що бореться’ („во-
їн”): О великий поборнику, Іоанне воїне, не забудь нас, грішних […] (Акаф. 2007, 
т. III, с. 234). 

Назва за особистими та набутими якостями. Цю лексико-семантичну групу 
представляють такі значеннєві одиниці: ‘особа, що творить чудеса’ („чудотворець”): 
Охорони, чудотворцю святий, благосильними твоїми молитвами обитель твою, і 
всю Україну нашу […] (Акаф. 2007, т. II, с. 307); ‘особа, що передбачає, віщує’ 
(„пророк”): Так, о Христовий Хрестителю, чесний Предтече, Пророче останній і 
перший у благодаті мучениче […] (Акаф. 2000, с. 136); ‘красномовна особа’ („золо-
тоуст”): […] золотоусте слов’янський, почуй нас грішних, що молимося до тебе 
[…] (Акаф. 2007, т. III, с. 204); ‘який уславив себе’ („преславний”): Укріпи своїми 
молитвами, преславний, владу нашу, яка у великому і важкому подвизі трудиться 
[…] (Акаф. 2007, т. II, с. 182-183); ‘який має певну якість, характеристику’ („благо-
сердний”, „всечесний”, „хоробрий”): Благай, благосердний, Чоловіколюбця Бога, 
щоб Він продовжив на нас велику милість Свою […] (Акаф. 2007, т. І, с. 208); ‘який 
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набув характеристику’ („богообраний”, „богопрославлений”, „наречений”): […] бо-
гообраний і богопрославлений, рівноапостольний княже Володимире! (Акаф. 2007, 
т. І, с. 208). 

Лексико-семантичні групи номінації адресата мовлення у молитвах до кількох 
святих-чоловіків. 

Загальна назва, виражена семою ‘дві особи’ („двоїця”): О двоїце священна, 
братіє прекрасна, мужні страстотерпці Борисе і Глібе (Акаф. 2007, т. II, с. 271). 

Назви осіб за їх стосунками з іншими особами представлені семами: ‘прихи-
льник когось’ („ревнителі”, „друзі”): О всеблаженні і преподобні Іове і Феодосію, 
православної віри великі ревнителі […] (Акаф. 2007, т. III, с. 326); ‘товариство од-
нодумців’ („братія”): О двоїце священна, братіє прекрасна, мужні страстотерпці 
Борисе і Глібе […] (Акаф. 2007, т. II, с. 271); ‘особа, приємна для когось’ („угодни-
ки”): […] земні ангели, ближні друзі Христові і угодники Божі […] (Акаф. 2007, 
т. III, с. 326). 

Назви осіб за родом діяльності семантично виражені так: ‘продовжувач вчен-
ня’ („апостоли”): О преславні апостоли Петре і Павле […] (Акаф. 2007, т. II, 
с. 202); ‘духовний сан’ („отці”): Вознесіть молитву, преподобні отці, і хворих зці-
літь, малодушних підтримайте […] (Акаф. 2007, т. III, с. 326); ‘особа, що трактує 
віросповідання’ („сповідники”): О святі мученики і сповідники Христові Гурію, 
Самоне і Авіве! (Акаф. 2007, т. II, с. 353); ‘особа, що повчає’ („вчителі”, „наставни-
ки”): […] наставники чистоти і цнотливості, невтомні подвижники […] (Акаф. 
2007, т. III, с. 326); ‘провідник’ („пастирі”): Молимо вас, пастирі наші, охороніть 
нас молитвами вашими […] (Акаф. 2007, т. III, с. 326); ‘поширювач вчення’ („світи-
льники”): О пресвітлі світильники Церкви Христової, Василію, Григорію і Іоанне 
[…] (Акаф. 2007, т. II, с. 234). 

Назви осіб за особливостями поведінки містять такі значеннєві компоненти: 
‘особа, що зазнає мук’ („мученики”, „страстотерпці”): Молимо вас, христолюбиві 
страстотерпці, виблагайте у великодаровитого владики всім нам відпущення грі-
хів наших […] (Акаф. 2007, т. II, с. 271); ‘особа, що робить самопожертви’ („подви-
жники”): […] наставники чистоти і цнотливості, невтомні подвижники, віри пра-
вославної поборники […] (Акаф. 2007, т. III, с. 326); ‘охоронець’ („заступники”, 
„охоронителі”, „поборники”, „ангели”, „стіна”): […] земні ангели, ближні друзі 
Христові і угодники Божі […] (Акаф. 2007, т. III, с. 326). 

Назви за особистими та набутими якостями виражені такими семами: ‘об’єкт 
захоплення, похвали’ („слава”, „окраса”): […] обителі вашої славо і окрасо […] 
(Акаф. 2007, т. III, с. 326). 

Лексико-семантичні групи номінації адресата мовлення у молитвах до святої-
жінки. 

Назви осіб за ознаками віку і статі представлені семою ‘молода неодружена 
особа жіночої статі’ („діва”, „дівиця”, „невіста”): Моли Господа, чиста дівице, моли 
Милосердного, свята мученице, моли Жениха твого, непорочна Христова невісто 
(МЛ, с. 181). 
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Назви осіб за спорідненістю та свояцтвом представлені семою ‘жінка, що має 
дітей’ („мати”): О святі достохвальні мучениці Віро, Надіє і Любове і мужніх дочок 
мудра мати Софіє […] (Акаф. 2007, т. II, с. 342).  

Назви осіб за їх стосунками з іншими особами виражені семами: ‘близька 
людина’ („мати”): О свята всеблаженна мати Ксеніє! (МЛ, с. 249); ‘особа, приємна 
для когось’ („першоугодниця”, „угодниця”): […] першоугоднице руська, тепла за 
нас перед Богом заступнице […] (Акаф.2007, т. І, с. 224). 

Назви осіб за родом діяльності представлені семами: ‘виконавець священних 
дій, обрядів’ („молитовниця”): […] тепла за нас перед Богом заступнице і молито-
внице […] (Акаф.2007, т. І, с. 224); ‘поширювач вчення’ („послідовниця”): […] за-
повідей Господніх послідовнице, що сподобилася прийти до пристановища вічного 
[…] (МЛ, с. 180).  

Найменування осіб за суспільним та майновим статусом представлені се-
мою ‘носій титулу’ („княгиня”): О свята рівноапостольна княгине Ольго […] 
(Акаф.2007, т. І, с. 224). 

Назви осіб за віросповіданням виражені семою ‘сповідувач християнства’ 
(„раба”): О вибрана серед жінок та вірна рабо Христова! (МЛ, с. 183). 

Назви осіб за особливостями поведінки представляють наступні семи: ‘особа, 
що зазнає мук’ („великомучениця”, „мучениця”, „страстотерпниця”): Молимо тебе, 
свята мученице, будь нашою заступницею перед Христом Богом, блаженною тур-
ботою Якого ти звеселяєш (МЛ, с. 180); ‘особа, що допомагає’ („покровителька”): 
О свята та преблаженна мученице Христова Параскево, […] ідольського обману 
покровителько […] (МЛ, с. 180); ‘охоронець’ („поборниця”, „заступниця”): […] 
першоугоднице руська, тепла за нас перед Богом заступнице і молитовнице 
(Акаф.2007, т. І, с. 224). 

Назви за особистими та набутими якостями мають такий набір сем: ‘покір-
лива людина’ („агниця”): О свята мученице Тетяно, невісто найсолодшого Жениха 
твого Христа! Агнице Агнця Божественного! (Акаф. 2007, т. III, с. 292); ‘об’єкт 
захоплення, похвали’ („краса”, „подив”, „похвала”, „слава”): Преподобна Анастасіє, 
дівствениць похвало і мучениць славо! (МЛ, с. 202); ‘особа, що є втіленням чогось’ 
(„дзеркало”, „образ”): О свята та преблаженна мученице Христова Параскево, ді-
воча красо, мучеників похвало, чистоти образе, доблесті дзеркало […] (МЛ, с. 179); 
‘перший етап канонізації святого’ („благоблаженна”): Чистоту дівства полюбивши 
і обручника на добро наставивши, безліч багатства витратила ти, благоблажен-
на, і воздвигала обитель для життя іноків (МЛ, с. 234); ‘який багато страждає’ 
(„багатостраждальна”): Тому і нині вітаємо тебе, багатостраждальна, і, дивля-
чись на святу ікону твою, з розчуленістю взиваємо до тебе: всечесна Параскево 
[…] (Акаф. 2007, т. ІІІ, с. 280); ‘який долучений кимось до когось’ („приєднана”): 
[…] запашне тіло ти одягнула стражданнями як царськими ризами, до соборів не-
бесних приєднана, торжествуєш нині у славі вічній […] (Акаф. 2007, т. III, с. 292); 
‘який обраний з-поміж інших’ („вибрана”): О вибрана серед жінок та вірна рабо 
Христова! Допоможи нам, щоб ми не загинули в пристрастях та по хотях наших 
[…] (МЛ, с. 183). 
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Персоніфіковані назви осіб представлені семою ‘звертання до дівчини, жінки’ 
(„голубка”): Голубко цнотливості, запашне тіло ти одягнула стражданнями як 
царськими ризами […] (Акаф. 2007, т. III, с. 292).  

Лексико-семантичні групи номінації адресата мовлення у молитвах до кількох 
святих-жінок. 

Назви осіб за особливостями поведінки виражені семою ‘особа, що зазнає 
мук’ („мучениці”): Моліть же за нас, святі мучениці, Господа нашого Ісуса Христа 
[…] (Акаф. 2007, т. II, с. 342). 

Проведений нами аналіз дає змогу твердити, що звертання до святих-чоловіків 
та жінок переважно належать до лексико-семантичних груп номінацій адресата мо-
влення, які відображають стереотипні уявлення про роль чоловіка та жінки у суспі-
льстві. Типовим є називання святого-чоловіка найменуванням за родом діяльності, 
що вказує на прагнення особи чоловічої статі утвердитися у суспільстві, у той час як 
практична відсутність таких звертань до святої-жінки свідчить про те, що традицій-
но жінка не брала участі у суспільному житті. Номінації, що належать до групи назв 
осіб за їх стосунками з іншими особами, характеризують святого-чоловіка як спо-
движника, однодумця, тоді як ця група звертань до святих-жінок вказує на більшу 
духовну близькість, що є характерним прикладом важливості емоційного аспекту у 
спілкуванні жінок. Номінації адресата-жінки представляють себе у таких лексико-
семантичних групах, які відсутні при звертанні до святих-чоловіків: назви осіб, що 
вказують на вік і стать адресата та назви осіб за спорідненістю і свояцтвом, що вва-
жаємо показником традиційних вимог соціуму до жінки. Цікаво, що номінації адре-
сата мовлення, які характеризують святу-жінку за особливостями поведінки часто 
представлені словами із переносним значенням.  

Висновки і перспективa. Приналежність номінацій адресата мовлення до вио-
кремлених нами лексико-семантичних груп вказує на гендерні розбіжності у пред-
ставленні образів святого-чоловіка і святої-жінки через звертання до них у молит-
вах. Номінації адресата мовлення відображають позитивні моральні якості як свя-
тих-чоловіків, так і святих-жінок, що зумовлено вимогами християнської релігії. 
Проте кожна група є відображенням суспільного уявлення про роль чоловіка та жі-
нки у соціумі.  
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In this article is presenting an analysis of the forms of address to the Saints in the sacramental on the ba-
sis of the Ukrainian prayers (Ortodox and Greek-Catholic). This research is showed a type of the Saint, which 
is represented in the forms of address to their. This analysis is executed on the basis of the gender and age 
peculiarities of the Saints. 
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