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Вступ 

Предметне поле соціолінгвістики охоплює різні питання, пов’язані із 

взаємодією мови і нації, мови і політики, мови і статі, мови і віку, мови і війни та інші. 

З усіх соціолінгвістичних питань зв’язку мови і церкви присвячено найменше уваги. 

Оскільки сьогодні ідеологія сучасного російського православ’я прямо й 

опосередковано впливає на перебіг подій в Україні, то в умовах гібридної війни проти 

України саме це питання вимагає лінгвістичного аналізу. 

Актуальність теми дослідження полягає в потребі розвитку 

соціолінгвістичної теорії щодо взаємодії  мова-церква за допомогою категорії 

«стратегічний наратив», яку застосуємо до аналізу промов Патріарха Московського і 

Всієї Русі Кирила. 

Наукова новизна: комунікативна взаємодія релігійний лідер-віряни на 

матеріалі промов релігійного лідера РФ вивчаються вперше. 

Мета роботи – виокремити і проаналізувати стратегічні наративи у промовах 

предстоятеля Російської Православної церкви. Завдання: 1) розкрити комунікативну 

взаємодію релігійний лідер-віряни як об’єкт міждисциплінарного дослідження; 2) 

обґрунтувати теорію і виробити методику аналізу проблеми в соціолінгвістиці; 3) у 

текстах промов релігійного лідера РФ дослідити структуру «малих» наративів та її 

лексичні засоби, а також виокремити набір «гранд» наративів. 

 Об’єкт аналізу: тексти промов  Патріарха Кирила  (Соборные слова) на  

Всемирных Русских Народных Соборах. Предмет аналізу: структура, способи 

вираження «малих» та «гранд» наративів релігійного лідера РФ. Теоретичне 

підґрунтя становлять ідеї та поняття соціолінгвістики, лінгвістики тексту, 

лексикології, комунікативної лінгвістики, релігієзнавства, історії культури. 

Джерельна база: тексти промов релігійного лідера РФ на «Всемирных Русских 

Народных Соборах»  (2009– 2017 рр.).    

Методи аналізу: описовий, дискурс-аналіз, елементи кількісного  

(використано програму AntConc), дистрибутивного та порівняльного методу. 

Теоретична і прикладна цінність результатів дослідження: отримані 

самостійні висновки про структуру, лексичне вираження «малих» та «гранд» 
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наративів поглиблюють розуміння комунікації між настоятелем РПЦ як політичним 

актором та його вірянами, представниками не тільки різних соціальних груп, але й 

різних держав, в тому числі України. 

Структура роботи: вступ, розділ I «Методологічні засади вивчення 

проблеми», розділ II «Дослідження стратегічних наративів у промовах патріарха 

Кирила», висновок, додатки  (Додаток 1. «Структура «малих» наративів, виокремлена 

за допомогою «соціолінгвістичної рамки» У. Лабова», Додаток 2. «Таблиці 

словоформ досліджуваних одиниць суспільно-політичної  лексики»).Список 

використаних джерел включає 37 позицій. 
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Розділ I. Методологічні засади вивчення проблеми 

1.1. Взаємодія мови і церкви як об’єкт міждисциплінарного аналізу 

Окреслену проблему вивчають різні дисципліни та наукові напрями. 

Наприклад, в релігієзнавстві питання описують за допомогою  категорій: «релігійна 

комунікація», «релігійний досвід», «літургійна мова»
1
 та інших. Історія культури 

трактує  релігію як ділянку культури, що вносить у погляд на світ позалюдські 

елементи у зіставлення з контекстом людського буття
2
.Питання взаємодії мови та 

церкви і мовознавство, зокрема лінгвокультурологія  (аналіз мови, культури і релігії), 

лексикологія  (перш за все, дослідження термінології та ономастики), а також 

комунікативна лінгвістика  (увага до таких жанрів, як молитва, проповідь та 

епістолярій)
3
. У цілому об’єктом дослідження в мовознавстві є релігійний дискурс, 

його термінологія. 

 Предметна сфера соцолінгвістики передбачає аналіз комунікації в соціогрупі 

«віряни», соціальних ролей мовців, міжособистісної комунікації священик-віряни, а 

також мови релігійного лідера як адресанта комунікації з суспільством, тобто 

представниками різних соціальних груп. 

1.2.Розкриття проблеми в соціолінгвістиці: стратегічний наратив як 

маркер комунікації релігійний лідер-віряни 

             Ми вивчаємо проблему взаємодії мови і церкви на прикладі комунікації 

Патріарха Московського і всієї Русі з суспільством. Беремо до уваги  його виступи на 

«Всемирных Русских Народных Соборах» за  2009-2017 р. Промови Патріарха мають 

стосунок не тільки до представників різних соціогруп РФ, але до всіх вірян України. В 

умовах формування нової культури безпеки важливо знати, які основні ідеї пропагує  

глава РПЦ Московського патріархату. 

                                                           
1 Академічне релігієзнавство. Підручник. За науковою редакцією професора А. 

Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – 862 с. 
2 Здимбіцька З. Чим є і навіщо існує релігія. Релігія і культура. Релігія в сучасному світі 

: Матеріяли до курсу релігієзнавства / Зоф'я Ю. Здимбіцька ; за ред. Генріка Зімоня ; з 

пол. перекл. Г. Теодорович. – Л. : Свічадо, 2007. – 504 с. 
3 Спасенко П. В. Релігійна лінгвістика в україні: сучасний стан та перспективи 

розвитку/ Studia Linguistica. Випуск 7/2013/- Режим доступу: 

https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Stling_2013_7_22.pdf 
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Тому в своєму дослідженні використаємо категорію «стратегічний наратив». 

Це нове поняття вивчають спеціалісти, які займаються питаннями стратегічних 

комунікацій, зокрема А.Баровська, Т.Дзюба,  Д.Дубов, М.Ожеван, Г.Почепцов, 

В.Савченко, О.Диба, О.Мандзюк, Г.Яворська та інші. Г. Почепцов у праці 

«Стратегічні комунікації: стратегічні комунікації в політиці, бізнесі та державному 

управлінні» навіть виокремлює  публічну дипломатію, зв'язки із громадськістю, 

військові зв'язки, інформаційні та психологічні операції як реалізацію стратегічної 

комунікації церкви.
4
  

Роль категорії «стратегічний наратив» свого часу обґрунтував відомий 

американський соціолінгвіст У. Лабов
5
.Сьогодні увага до цієї категорії зумовлена тим, 

що стратегічні наративи стають маркерами промов не тільки конкретних адресантів, 

але й держав. 

Якщо врахувати, що  стратегічні комунікації це «скоординоване і належне 

використання комунікативних можливостей держави», тобто заходів, спрямованих на 

просування цілей держави,
6
 то стратегічний наратив позначає переконливу сюжетну 

лінію, яка може пояснити події аргументовано і з якої можна дійти висновку про 

причини якогось конфлікту, його значення та  перспективи держави виходу з нього.
7
 

Стратегічний наратив формується на підставі існуючих у суспільстві уявлень і 

цінностей.  

Стратегічний наратив – осьовий контентний елемент всієї інформаційної  (в т.ч. 

– пропагандистської) діяльності держави, на його утвердження в цільових аудиторіях  

                                                           
4
Почепцов Г. Г. Стратегічні комунікації: стратегічні комунікації в політиці, бізнесі та 

державному управлінні / Г. Г. Почепцов. – К. : Альтерпрес, 2008. – 216 с. 
5
 Labov W. The Transformation of experience in narrative syntax // Language in the Inner 

City: Studies in the Black English Vernacular. – Philadelphia : University of Pennsylvania 

Press, 1972 - 355-396 p. 
6
Указ Президента України №47/2017/Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України»/ 

Офіційне інтернет-представництво Президента України – Режим доступу: 

http://www.president.gov.ua/documents/472017-21374 
7
Баровська А. Стратегічні комунікації: Досвід НАТО / А. Баровська // Стратегічні 

пріорітети. - 2015. - №1. -149 c. 

http://www.president.gov.ua/documents/472017-21374
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(внутрішніх чи зовнішніх) спрямовується діяльність всіх комунікативних 

можливостей держави.
8
  

Подія перетворюється в наратив унаслідок  представлення її як сукупності 

взаємозалежних дій, що розгортаються з єдиною центральною темою.
9
 Створений 

наратив має свою особливу логіку і може пояснити, як і чому відбуваються певні 

події. Щоб стратегічний наратив був ефективним, він має входити в резонанс із 

цінностями, інтересами і забобонами цільової аудиторії.
10

 Стратегічний наратив 

формулює кінцевий стан і пропонує спосіб досягнення мети, забезпечуючи 

громадськість розумінням і сенсом подій.
11

 

Синоніми до терміна стратегічний наратив – «майстер»  наратив або «гранд» 

наратив. Американські фахівці зазвичай користуються терміном наратив, тоді як 

британські фахівці – стратегічний наратив.
12

 Поняття «гранд» наратив вчені 

визначають як позитивістську складову системи стратегічних комунікацій, 

спрямовану на формування національної єдності, визначення зрозумілих 

національних цілей, консолідації населення, надання йому зрозумілих трактувань 

подій. «Гранд» наратив у межах стратегічних комунікацій – це метаісторія, 

спрямована  (але не виключно) на внутрішню аудиторію. На противагу узагальненим  

«гранд»  наративам є «малі»  наративи. 

«Гранд» наратив претендує на винятковість і включає переконання  

(вірування), що єдине правильне розуміння історії  (ситуації, події тощо) забезпечує 

саме цей наратив, а всі інші наративи – хибні.  

Останніми роками РФ значно розширила систему стратегічної комунікації 

через «малі»  наративи. «У сьогоднішній Росії, за контрастом, сама ідея правди не 

                                                           
8
Дубов Д. «Стратегічний наратив»: до проблеми реалізації сутності складової 

стратегічних комунікацій в Україні. Аналітична записка [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/2377/ 
9
 Почепцов Г. Теория комуникации / Г. Почепцов. - М.: Рефл-бук, – К.: Ваклер. - 2001. -  

438 с. 
10

Баровська А. Стратегічні комунікації: Досвід НАТО / А. Баровська // Стратегічні 

пріорітети. - 2015. - №1. - 149 с. 
11

 Там само. – 149 с. 
12

 Дубов Д. Стратегічні комунікації: проблеми концептуалізації та практичної реалізації 

/ Д. Дубов // Стратегічні пріорітети. - 2016. - №4. -  14 с. 
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релевантна. В російському «новинному» мовленні кордони факту та вигадки 

остаточно розмилися… Фішка цієї нової пропаганди – не переконати когось, але 

утримати глядача у підвішеному стані, – тим самим швидше підриваючи західний 

наратив, ніж пропонуючи власний контрнаратив. Ось чому Москві так важливо 

покінчити з правдою. Якщо правди не існує, то можливо все», – зазначає з цього 

приводу один із перших дослідників російської пропаганди П. Померанцев.
13            

1.3. Структура наративу та мета процесу нарації 

          На думку Е.Окс і Л.Капс, структура наративу включає: а) обстановку — 

інформація про час, місце знаходження; б) несподівану подію — щось 

непередбачуване або проблематичне; в) психологічні/фізичні реакції — зміни в 

емоційному або психологічному стані; г) незаплановані дії — нецілеспрямовані дії та 

поведінка; д) спробу — поведінку, що ініціює спробу вирішення проблемної ситуації; 

е) наслідки — наслідки психологічного або фізіологічного відклику.
14

 

 Савченко В., Дзюба Т., Диба О. пропонують інший алгоритм побудови 

стратегічного наративу: усвідомлене переосмислення минулого – 

 оцінка проблем сьогодення – проектування майбутнього.
15

 Розробки стратегічного 

наративу припускає прогнозування майбутніх можливостей, переосмислення 

минулих звершень і знову оцінити проблеми сьогодення. Будівництво стратегічного 

наративу з урахуванням минулого і сьогодення дозволяє організувати проектування 

та прогнозування можливих варіантів майбутнього, що так необхідно для стратегій 

прийняття рішень в нестабільних умовах.
16

 

                                                           
13

 Померанцев П. Кремлёвские зазеркальные войны [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www. theguardian.com/global/2015/apr/10/kremlin-hall-of-mirrors-peter-

pomerantsev-long-read-russian-translation 
14

 Ochs, E., & Capps, L.  (2001) Living Narrative. Cambridge, MA, HarvardUniversity Press; 

Benwell, B., & Stokoe, E.  (2006) Discourse and Identity. Edinburgh, EdinburghUniversity 

Press.-Режим доступу: https://www.cambridge.org/core/journals/language-in-

society/article/living-narrative-creating-lives-in-everyday-storytelling-

/4B769F3CFD9B36696C438C9F84461FEC 
 
15

 Савченко В. А. Формування вимог до домінуючого стратегічного метанарративу для 

нейтралізації агресивних стратегічних нарративів опонентів / В. А. Савченко, Т. М. 

Дзюба, І. О. Диба // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. - 2016. 

- № 1. – 195 с. 
16

 Там само. 

https://www.cambridge.org/core/journals/language-in-society/article/living-narrative-creating-lives-in-everyday-storytelling-/4B769F3CFD9B36696C438C9F84461FEC
https://www.cambridge.org/core/journals/language-in-society/article/living-narrative-creating-lives-in-everyday-storytelling-/4B769F3CFD9B36696C438C9F84461FEC
https://www.cambridge.org/core/journals/language-in-society/article/living-narrative-creating-lives-in-everyday-storytelling-/4B769F3CFD9B36696C438C9F84461FEC
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Мандзюк О. визначив підходи до будови алгоритму наративу та межі 

наративного дискурсу в інформаційно-аналітичній діяльності .
17

 Дослідник 

виокремлює наратив як процес (нарація), наратив з позиції об'єкта  (адресат нарації, 

реципієнт), наратив з позицій суб'єкта  (наратор), синтетичний наратив.
18

  

На наш погляд, найбільш переконливі моделі наративу  (delineating story 

patterns) запропонував соціолінгвіст У.Лабов. На його думку, структура наративу 

охоплює  анотацію  (abstract), oрієнтацію  (orientation),  кульмінацію  (сomplicating 

action), розв’язку  (resolution),  оцінку  (evaluation), фінал  (сoda).
19

Наратор, 

вибудовуючи наратив, намагається відповісти на різні запитання. 1. Анотація  

(Abstract). Як це все сталося і з чого усе почалося? 2. Орієнтація  (Orientation). Хто/що 

були у це задіяні, коли й де? 3. Кульмінація  (Complicating Action). Що ж трапилося? 4. 

Розв’язка  (Resolution). Чим же це, зрештою, закінчилося? 5. Оцінка  (Evaluation). Як 

до цього ставитися? 6. Фінал  (Coda). Що це все означає?
20

. 

Деякі компоненти можуть бути в іншій послідовності, але більшість наративів 

відповідають запропонованій Лабовим схемі. Ця модель дозволяє виразно 

схарактеризувати аналізований фрагмент тексту як наратив і містить в собі вимоги з 

визначення функцій висловлювань, аналізу переконань і установок наратора. 

1.4. Ознаки  наративу  

         Переважна кількість емпіричних даних в гуманітарній сфері побудовані в 

наративній формі: інтерв’ю, політичні виступи, рекламні тексти, масмедійні 

матеріали. Функція наративу – інформувати в певній хронології викладу, функція 

стратегічного наративу – переконувати в правдивості викладу сюжету та пропагувати 

соціальні установки наратора. У широкому полі наративних даних можуть працювати 

                                                           
17

 Мандзюк О. Підходи до будови алгоритму аналітичного наративу в рамках теорії 

стратегічних комунікацій [Електронна ресурс]. - Режим доступу:  http://goal-

int.org/pidxodi-do-budovi-algoritmu-analitichnogo-narativu-v-ramkax-teorii-strategichnix-

komunikacij/ 
18

 Там само. 
19

 Labov W. The Transformation of experience in narrative syntax // Language in the Inner 

City: Studies in the Black English Vernacular. – Philadelphia : University of Pennsylvania 

Press, 1972 - 355-396 p. 
20

Ожеван М. Глобальна війна стратегічних наративів: виклики і ризики / М. Ожеван // 

Стратегічні пріорітети. - 2016. - №4. – 33 c. 
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дослідники з різних областей науки, це і психологи, і історики, і соціологи, етнографи 

і т.д. Але найшвидше до аналізу наративів вдались літературознавці.
21

  

Наявність фабули/сюжету. За фабулою постає сукупність подій, хронологічно 

пов'язаних між собою, про які повідомляється в творі. Фабулі протистоїть сюжет: ті ж 

події, але в тому порядку, в якому вони повідомлені у творі, в тому зв'язку, в якому 

твір повідомляє про них
22

. Сюжет, таким чином, вмотивовує вибудувану автором 

подачу зображуваних подій в певній послідовності. Фабула відображає хронологічну 

послідовність реальних  (або передбачуваних такими) подій, а сюжет є 

репрезентацією зв'язку між подіями в наративній оповіді. 

Ізоморфність викладу. Психолог Ф. Шутц підкреслює відповідність форми 

розповіді структурі життєвого досвіду, розуміючи під структурою життєвого досвіду 

не «дійсні події», а «звичаєвий» досвід, тобто особистісні уявлення людини про свій 

досвід. Розрізнення сюжету і фабули для Ф. Шутц має методологічні наслідки; він 

виділяє дві умови необхідні для успішного наративу. По-перше, оповідач повинен 

оповідати про події свого життя, а не чужі; по-друге, розповідь повинна бути 

експромтом, без попередньої підготовки. Шутц також описав типи автобіографій 

залежно від життєвої стратегії і від «наративного Я», яке схиляється до одного з 

чотирьох типів біографічної роботи: 1) біографія як траєкторія ідентифікації; 2) 

біографія як стратегія  (особисті якості і зусилля в центрі); 3) біографія як 

інституціональна стратегія; 4) біографія як процес перетворення  (metamorphosis).
23

 

Динаміка стану наратора. У всіх визначеннях наративу прямо або побічно 

відзначається зміна стану персонажа або ситуації в кінці оповіді порівняно з його 

початком. Іншими словами, наратив передбачає необхідність  динаміки стану, 

зовнішнього або внутрішнього, що є результатом діяльності персонажів, тоді як інші 

                                                           
21 Евстигнеева Н.В., Оберемко О.А. Модели анализа нарратива / Н.В. Евстигнеева, О.А. 

Оберемко // Человек. Сообщество. Управление. - 2007.- 96-97 с.. 
22 Літературознавчий словник-довідник / За ред.. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. 

Теремка. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 752 с. 
23 Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. Анализ биографического нарративного интервью 

в исследованиях идентичности // Социальная идентичность: способы концептуализации 

и измерения: Матер. Всерос. науч.-метод. семинара / Под. ред. О.А Оберемко, л.Н. 

Ожеговой. Краснодар: КубГУ, 2004/-Режим доступу; 
https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-analiza-narrativa 

https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-analiza-narrativa
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розповідні форми  (наприклад, опис та аргументація) не вимагають обов’язкової 

активності дійових осіб і здійснення змін. 

Чітке покликання на час події та її активних учасників. Є. Калмікова та Є. 

Мергенталер пропонують для оперативного визначення наративу використовувати 

два семантичних критерії: по-перше, тимчасову послідовність подій, по-друге,  

розповідь має містити «виразну і конкретну вказівку на місце і час дії, а також на 

діючих осіб»
24

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Там само. 
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Розділ II. Дослідження стратегічних наративів в промовах 

патріарха Кирила 

2.1.Аналіз текстів промов за допомогою «соціолінгвістичної рамки» 

У. Лабова 

          За нашим спостереженням, єдиної методики для визначення наративів у 

мовознавстві ще не існує. Тому в своєму дослідженні використовуємо так звану 

«рамку» У.Лабова. Її американський соціолінгвіст розробив на підставі розкриття 

компонентів тексту: анотації  (аbstract),Як  це  все  сталося  і  з чого усе почалося?, 

орієнтації  (оrientation),Хто/що були у це задіяні, коли й де?, кульмінації  (сomplicating  

аction),Що  ж трапилося?, розв’язки  (resolution), Чим же це, зрештою, закінчилося?, 

оцінки  (еvaluation), Як до цього ставитися?, фіналу  (сoda),Що це все означає?
25

  Цю 

схему аналізу застосовуємо для аналізу текстів  (соборних слів) Патріарха 

Московського і Всієї Русі Кирила. 

       Для прикладу, текст №1 «Экология души и молодежь. Духовно-нравственные 

причины кризисов и пути их преодоления»  (21-23.05.2009)
26

 передає такі компоненти 

наративу: 

1).Анотація: Як  це  все  сталося  і  з чого усе почалося?»Mогучий поток информации 

оказывает колоссальное воздействие на психику людей, на состояние их душ”. 

2).Орієнтація: Хто/що були у це задіяні, коли й де?»Люди молодые, конечно же, к этому 

привыкли, потому что многие из них родились уже в условиях информационного общества. Люди же 

зрелого возраста видели все то, что произошло за последние 20 — 30 лет со страной, с людьми, 

и имеют возможность сравнить.” 

3).Кульмінація: Що  ж трапилося?“Норма, основываясь на которой, можно фильтровать 

поступающую информацию, — это система ценностей, которая присуща человеку. Но ведь 

информационный поток, обрушивающийся на человека, и предполагает формирование неких 

ценностей — по замыслу тех, кто этот поток создает.” 

                                                           
25

 Labov W. The Transformation of experience in narrative syntax // Language in the Inner 

City: Studies in the Black English Vernacular. – Philadelphia : University of Pennsylvania 

Press, 1972/ danielezrajohnson.com/labov_1972_lnse.pdf - Р. 355-396. 
26

[Електронний ресурс]: Всемирный Русский Народный Собор/-Режим 

доступу:https://vrns.ru/documents/65/1083 
 

https://vrns.ru/documents/65/1083
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4).Розв’язка: Чим же це, зрештою, закінчилось?“Рынок идей: что имеет большую 

привлекательность, что лучше рекламируется, что лучше поддерживается информационной машиной, 

то и выигрывает.” 

5).Оцінка: Як до цього ставитися?“Кроме того, разве не существует кризиса национальной 

идентичности? Совсем недавно у нас в стране, везде — куда ни глянь — был кризис: и в экономике, 

и в культуре, и в образовании, и в спорте кризис. Но если сейчас кризис системный не только у нас, 

но и во всем мире, то, может быть, есть какая-то единая основа этого кризиса? Я отвечаю так: есть 

первопричина -это кризис человеческой личности, это кризис нравственного чувства, это кризис 

потери ценностей.” 

6).Фінал: Що це все означає?“Я не вижу другого пути для духовного возрождения нашего 

народа, кроме как перевести религиозный фактор исключительно из сферы фольклора, культуры 

в сферу реальных размышлений,чтобы религиозные истины помогали человеку справляться в том 

числе и с кризисными явлениями, которые существуют в современной цивилизации и которые 

наверняка не исчезнут из этой цивилизации с окончанием текущего экономического кризиса.” 

           За цією схемою У. Лабова ми проаналізували структуру наративів у текстах №2-

9  (Додаток №1
27

).«Рамка Лабова» посприяла виокремленню наративних рис оповіді 

адресанта:а) події, хронологічно пов'язані між собою, звернення мотивовано 

вибудувані автором; б) відзначена зміна стану ситуації в кінці оповіді в порівнянні з 

його початком  (динаміка розвитку); в) форми розповіді відповідає структурі 

життєвого досвіду, а особистісні уявлення людини про свій досвід; г) розповідь 

завжди містить виразну і конкретну вказівку на місце і час дії, а також на діючих осіб. 

Таке відсилання повертає слухача від оповідання до теперішнього часу і актуальної 

ситуації. 

2.2.Лексичний склад промов патріарха Кирила і засоби вираження 

основних структурних компонентів наративів 

           У текстах промов ми виявили найпоширеніші групи лексем: загальновживану, 

оцінно-ексресивну, суспільно-політичну, професійну лексику.
28

 Беремо до уваги, що 

                                                           
27

Додаток 1. – 41-48 с. 
28  Голуб И.Стилистика Русского Языка//Учебное пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности «Журналистика» /Издание 3-е, 

исправленное,Москва 2001/-Режим доступу: 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/SLAVSTUD151/Stilistika%20Golub.pdf 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/SLAVSTUD151/Stilistika%20Golub.pdf
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суспільно-політична лексика включає суспільно-політичні терміни
29

.Також 

враховуємо межу абсолютної частоти лексичної одиниці в межах від 1 до 20, тому 

вибираємо лексеми, що мають найбільше змістове навантаження і найкраще 

окреслюють мовну картину світу мовної особистості
30

.У дужках вказуємо кількісні 

характеристики лексичних одиниць. 

           Російський Народний собор – суспільна платформа і місце зустрічі людей, що 

незалежно від політичних поглядів об’єднані єдиною ціллю – аналізом сьогодення  і 

формуванням майбутнього Росії.
31

 На  засіданнях традиційно беруть участь не лише 

представники релігійної спільноти, але й представники державних інститутів,  

силових структур РФ, діячі культурної та наукової спільноти. Такий формат 

обговорення формує  інтелектуальну цільову аудиторію адресатів з різних соціальних 

груп. 

           Текст №1. XIII ВРНС «Экология души и молодежь. Духовно-

нравственные причины кризисов и пути их преодоления»  (2009р.) 

          Сакральна лексика: Бог  (6), Вера  (1), Господь  (7), Собор  (11),  Христос  (1), 

Церква  (1). Суспільно-політична лексика: Власть  (2), Государство  (4), Политика  (2), 

Система  (1), СМИ-информационное пространство  (4), Соотечественник  (4), 

Социальный  (6), Суверенитет  (1), Цивилизация  (2), Экономика  (1). Топоніми: 

Москва  (2),  Россия  (5),  Русский  (3), Русь  (2). Загальновживана лексика: История  

(1),  Мир  (3 в значенні «мир», 9 – «світ»), Молодежь  (9), Народ  (7), Общество  (14), 

Проблема  (4), Родина-Отечество  (2), Страна  (5), Цель-Задача  (4). 

            Сакральна лексика: 27 одиниць, суспільно-політична лексика – 28 одиниці. 

Основним засобом вираження наративу є не одиниці релігійної лексики, а 

професійної політичної: Информационное пространство, Система, Государство, 

Политика. Зафіксовано один вияв лексеми Церква, тоді як Собор  вжито 11 разів – це 

                                                           
29

 Полещук О.Суспільно-політична лексика, суспільно-політична термінологія, 

суспільно-політичний термін:природа,функції,сутнісні ознаки/Мова і 

суспільство.Випуск 6/ –Львів,2015 –45-51 с. 
30

Перебийніс В. І. Статистичні методи для лінгвістів : [навч. посіб.]/ Валентина 

Ісидорівна Перебийніс. – Вінниця : Нова Книга, 2002. – 171 с. 
31 Всемирный Русский Народный Собор  (ВРНС)// Патриархия.ru. Режим доступу: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/77467.html 
 

http://www.patriarchia.ru/db/text/77467.html
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узагальнений термін  для позначення сакральних споруд і для громадських 

організацій. Християнський смисл Соборності виконує роль виконання 

християнського обов’язку, самопожертви, а також нівелювання особистісного, 

індивідуального, віднесеності до колективу. 

             Маркована лексика з негативною конотацією доводить до свідомості аудиторії 

поняття гріха через засудження вчинків людей, явищ: разбойники, пьянство, порок,  

блудники. За соціальною роллю адресант проявляє себе як “Батько”, тобто уособлює 

духовного провідника і  носія “правильної моралі”, належних норм поведінки, що 

автоматично надає йому вищого щодо інших людей статусу і, відповідно, право 

безапеляційно коригувати поведінку адресатів.     

          Текст № 2. XIV ВРНС «Национальное образование: формирование 

целостной личности и ответственного общества» (2010р.) 

         Сакральна лексика: Господь  (1), Православие  (1), Религия  (4), Собор  (11), 

Христос  (1), Церква  (5). Суспільно-політична лексика: Власть  (4), Государство  (7), 

Политика  (2), Система  (3), СМИ-информационное пространство  (6), 

Соотечественник  (4), Социальный  (2), Суверенитет  (1), Цивилизация  (1), Топоніми: 

Москва  (1), Россия  (6), Русский  (3), Русь  (2).Загальновживана лексика: История  (3), 

Мир  (9«мир», 6 – «світ»), Молодежь  (16), Народ  (7), Общество  (13), Проблема  (4), 

Родина-Отечество  (2), Страна  (6), Цель-Задача  (4,3). 

          Сакральна лексика: 23 одиниці, суспільно-політична лексика: 33 одиниці. 

 Автор виступає виразником ідеї єдності Государства та Церкви,  в тексті, це 

словосполучення вжито 4 рази. Патріарх пропагує приховану установку в оцінці того, 

що відбувається: “стать добрыми партнерами, помощниками семьям, школе, Церкви и 

государству в воспитании и образовании нравственно целостной и социально ответственной 

личности”  ;“задача семьи, школы, общества, задача Церкви и государства — вырастить не 

морального калеку, а человека, достойного своего высшего призвания”. 

           Текст № 3. XV ВРНС «Базисные ценности — основа единства народов» 

(2011р.) 

            Сакральна лексика: Бог  (1), Вера  (13), Православие  (2), Религия  (6), Собор  

(10), Церква  (5).Суспільно-політична лексика: Бизнес  (1),Власть  (1), Государство 
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(44), Экономика (1), Политика (8), Система (4), СМИ-информационное пространство 

(2), Соотечественник (2), Социальный (4), Цивилизация (2). Топоніми:Россия (2), 

Русский (11), Русь (3), Украина (1). Загальновживана лексика: История (6), Мир  

(2“мир”,11“світ”), Молодежь (8), Народ (16), Общество (17), Проблема (1), Родина-

Отечество (3), Страна (7), Цель-Задача (4,1). 

        Сакральна лексика: 37 одиниць, суспільно-політична лексика:  69 

одиниць.Превалює політична лексика:Политика, Общество, Государство. Менш 

частотними є лексеми з релігійним змістом чи покликання на біблійні тексти. 

Базовими одиницями, що формують образ світу мовної особистості, є:  Идея, Вера, 

Собор, Мир, Русский, Народ,Общество, Политика тощо. Патріарх пропонує 

вирішення проблеми в єдності з політиками: “в последнее на базе Всемирного Русского 

Народного Собора проводились активные консультации с основными политическими силами, с 

деловым сообществом, с профсоюзами”. 

          Текст №4.XVI ВРНС «Рубежи истории — рубежи России» (2012р.) 

          Сакральна лексика: Вера (7),  Православие (7), Религия (2), Собор (7), 

Христианство (8), Христос (1), Церква (6).Суспільно-політична лексика: Бизнес (4), 

Власть (3), Государство (2), Экономика (1), Политика (5), СМИ-информационное 

пространство (2), Соотечественник (3), Социальный (5), Суверенитет (1), 

Цивилизация (4). Топоніми: Москва (4), Россия (21), Русский (14), Русь 

(5).Загальновживана лексика:История (23), Мир  (4«мир», 11– «світ»), Молодежь (3), 

Народ (24), Общество (7), Проблема (1), Родина-Отечество (3), Страна (8), Цель-

Задача (5,3).  

          Сакральна лексика: 38 одиниць, суспільно-політична лексика: 40 одиниць. 

Відповідно до теми Собору про межі Росії домінують одиниці: Россия, 

Цивилизация, Народ, История супроти Религия, Господь, Церква.             Пізнавальна 

діяльність мовної особистості відображена в актуалізації  героїчного історичного 

періоду держави часів Радянського Союзу.  

Щоб показати цінність і значення певних подій їх зображено в контексті 

світоглядних позицій святих патріархів Росії, новомучеників та проповідників 

Російської Православної Церкви :“Вспомним слова, произнесенные в ..1941 год..: «Отступать 
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некуда, позади Москва!»..однако нашим предкам приходилось произносить священные слова: 

«Отступать некуда, за нами — наша страна,сердце нашей цивилизации»…именно такой 

ответственностью вдохновлялись в свое время Патриархи Гермоген, Тихон и Сергий, святой 

праведный Иоанн Кронштадтский, святые новомученики и исповедники нашей Церкви.” 

        Текст №5. XVII ВРНС «Россия как страна-цивилизация. Солидарное 

общество и будущее российского народа» (2013р.) 

         Сакральна лексика: Бог (3), Вера (4), Господь (1), Православие (1). Религия (6), 

Собор (15), Христианство (2), Христос (1), Церква (2).Суспільно-політична лексика: 

Бизнес (1), Власть (2), Государство (8), Политика (6), Система (2), СМИ-

информационное пространство (2), Социальный (6), Суверенитет (6), Цивилизация 

(27), Соотечественник (2). Топоніми: Россия (34), Русский (32), Москва (3), Русь (6).  

Загальновживана лексика: История (15), Мир (5 «мир», 21 «світ»), Молодежь (2), 

Народ (37), Общество (21), Проблема (2), Родина-Отечество (9), Страна (16), Цель-

Задача (3). 

Сакральна лексика: 35 одиниць, суспільно-політична лексика: 80 одиниць. 

Найчастіше вживані суспільно-політичні лексеми, а саме: Россия, Русский, 

Идеал, Идея, Отечество, История. Найменш вживані: Православие, Господь, Бог, 

Христос (17 виявів). 

     Прагматична установка мовної особистості переслідує ціль зобразити Росію 

єдиним неділимим началом. В оцінці проблеми реципієнтам навіюється ідея про те, 

що «Великая Русь» розпалася на псевдонезалежні держави. Під 

цими псевдонезалежними державами мова йде про колишні республіки Радянського 

Союзу, що були частиною великого російського цивілізаційного простору, а значить і 

про Україну. 

      Текст №6. XVIII ВРНС «Единство истории, единство народа, единство 

России» (2014р.) 

       Сакральна лексика: Бог (1), Вера (6), Православие (1), Религия (8), Собор (8), 

Христос (2), Церква (3).Суспільно-політична лексика: Государство (8), Власть (1), 

Бизнес (2), СМИ-информационное пространство (2), Экономика (2), Политика (9), 

Социальный (8), Цивилизация (6), Система (1), Соотечественник (1). Топоніми:Россия 
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(17),  Русский (36), Москва (4), Русь (1), Украина (5). Загальновживана лексика: 

История (26), Мир (7 “мир”,12 “світ”), Молодежь (6), Народ (31), Общество (8), 

Проблема (3), Родина-Отечество (41),Страна (15). 

        Сакральна лексика: 28 одиниць, суспільно-політична лексика: 40 одиниць.Як і в 

попередніх досліджуваних текстах релігійна тематика недостатньо актуалізована, ідея 

віри розвивається поруч з ідеєю держави. Частішими у вживанні стають лексеми 

общество, социальный , русский. Окреслено  три поняттєві категорії: «цивілізація», 

«східне християнство» і «русский мир». 

         Текст №7. XIX ВРНС «Наследие князя Владимира и судьбы исторической 

Руси»  (2015р.) 

        Сакаральна лексика: Бог (1), Вера (10), Православие (4), Религия (8), Собор (9), 

Християнство (4), Христос (4). Суспільно-політична лексика:Бизнес (3), Власть (18), 

Государство (7), Економика (1), Политика (10), Социальный (2), Суверенитет (2), 

Цивилизация (15).Топоніми: Москва (2), Россия (5), Русский (23),  Русь (6), Украина  

(3). Загальновживана лексика: История (18), Мир (8«мир», 17– «світ»), Молодежь (3), 

Народ (27), Общество (12), Проблема (1), Родина-Отечество (2), Страна (5), Цель-

Задача (1,2). Лексика обмеженого вживання:Единство (10), Идеал (3), Идентичность 

(5), Идея (11), Нравы (1), Стандарты (2). 

        Сакральна лексика: 36 одиниць, суспільно-політична лексика: 58 

одиниць.Домінують лексеми Страна, Политика, История, Народ, Общество, 

Русский, Власть. Сакральний лексико-семантичний матеріал використовується з 

ціллю повчання та застереження. Покликаючись на авторитет Всевітнього 

Російського Собору, Патріах погоджує вибір російського суспільства з вибором 

християнського суспільства, що має право на прийняття глобальних для Церкви 

рішень:“Всемирный Русский Народный Собор подчеркивает, что деяния вселенского масштаба, 

изменяющие земной путь народов, не могут быть результатом личного произвола либо отражением 

интересов какой-либо узкой мировоззренческой или социальной группы. ” 

       Текст №8. «Россия и Запад: диалог народов в поисках ответов на 

цивилизационные вызовы» (2016р.) 

https://vrns.ru/documents/80
https://vrns.ru/documents/80
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       Сакральна лексика: Бог (5), Вера (6), Православие (12), Религия (5), Собор (8), 

Христианство (2), Христос (2), Церква (1). Суспільно-політична лексика: Государство 

(1), Власть (2), Суверенитет (2),  СМИ-информационное пространство (8), Экономика 

(4), Политика (9), Социальный (5), Цивилизация (15).Топоніми: Россия (16), Русский 

(10), Русь (3).Загальновживана лексика: Цель-Задача (12), Проблема (10), Мир  

(11«мир», 21 – «світ»), Страна (10), Народ (16), Общество (11), Родина-Отечество (20), 

История (6). Лексика обсмеженого використання: Единство (4), Мировозрение 

(5),Идеал (2), Идея (7), Идентичность (6), Нравы (7), Стандарты (6). 

         Сакральна лексика: 39 одиниць, суспільно-політична лексика: 36 одиниць. 

Чітко простежується антитеза «свій-чужий». Світогляд  різниться духовно-

культурними цінностями від прийнятих Православною Церквою постулатів, несе 

пряму загрозу не лише духовному світу Росії, але й загрожує руйнацією Святої Русі: 

“Вместе с тем следует помнить и о том, что слепое перенесение на русскую почву чуждых мировоззренческих 

моделей и политических образцов, без учета национальной специфики и духовно-культурного контекста, почти 

всегда приводило к масштабным потрясениям и трагедиям, как это случилось в нашей стране в начале и в конце 

минувшего столетия.” 

         Текст №9. XХI ВРНС «Россия в XXI веке: исторический опыт и 

перспективы развития» (2017р.) 

         Сакральна лексика:Собор (7), Церква (2), Господь (1), Бог (4), Христос (2), 

Религия (8), Вера (2), Христианство (10), Православие (2). Суспільно-політична 

лексика: Государство (1), Власть (4),  Суверенитет (3), СМИ-информационное 

пространство (5), Экономика (4), Политика (8), Социальный (4), Цивилизация (11), 

Соотечественник (3).Топоніми: Россия (18),  Русский (12), Русь (3). Загальновживана 

лексика:  Цель-Задача (14), Проблема (9), Мир (8«мир», 20 – «світ»), Страна (12), 

Народ (12),Общество (15), Родина-Отечество (17),Соотечественник (3), История (9). 

Лексика обмеженого використання: Единство (6), Идеал (2), Идентичность (4), Идея 

(7), Мировозрение (5), Нравы (7), Стандарты (9). 

Сакральна лексика: 38 одиниць, суспільно-політична лексика: 38 одиниць. 

           Одиниці сакральної лексики використано як додаткову аргументацію 

прагматичної цілі мовної особистості. Мовець привертає увагу до інформаційного 

простору, інформаційних війн та межам цивілізаційного простору Росії. Тенденція 
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розвитку державних ідей превалює над духовними, про що свідчить словниковий 

склад тексту серед духовних питань. Питання християнізації народу, навернення до 

духовних орієнтирів у житті посідає друге місце після ідеї Єдиної Канонічної 

Православної Російської Церкви. 

Структурувавши звернення патріарха Кирила з допомогою “рамки Лабова” у 

певну послідовність,  звертаємо увагу на вираження Оцінки”Як до цього 

ставитися?” та Фіналу”Що це все означає?”, в яких зосереджено основну думку 

розповіді. В анотації  (Як це все сталося і з чого усе почалося?) та орієнтації  (Хто/що 

були у це задіяні, коли й де?)  релігійний лідер представляє певну систему знань про 

обрану для доповіді проблему, на цих рівнях розповіді  закарбовано “образ світу” у 

формыпонять, ідей, концептів,   серед яких можуть бути і наукові поняття, і просто 

слова, що набули статусу узагальнених стереотипних суджень. 

            У кульмінації  (Що  ж трапилося?) та розв’язці  (Чим же це, зрештою, 

закінчилося?) - ціль комунікативного повідомлення. А в Оцінці  (Як до цього 

ставитися?)  – прихований вплив, тобто  мета, яку переслідує адресат. “Рамка 

Лабова” дозволяє відкрити приховані установки мовця, способи його мовного впливу 

на адресата. 

Одиниці, які традиційно використовуються в лексиці Патріарха, ілюструють 

концепти: Віра  (віра в існування “русского мира”), Мир  (його руйнує ворожий Захід), 

Совість  (зобов’язаність перед державою у збереженні своєї “русскоязычной 

идентичности”), Сім’я  (вона пов’язана із  злагодженістю ”симфонии церкви и 

власти”). Перевага політичної лексики над сакральною формує ідеологічне підґрунтя 

релігійного дискурсу патріарха. 

Таблиця №1. Кількісна характеристики Оцінки та Фіналу як структурних компонентів 

наративу. 

 Загальна 

кількість/ 

сакральна 

лексики 

Загальна 

кількість/ 

політична 

лексика 

Оцінка-фінал/ 

сакральна 

лексика 

Оцінка-фінал/ 

політична 

лексика 

Текст 1 27 28 7 13 

Текст 2 23 35 6 18 
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Текст 3 37 69 9 29 

Текст 4 38 40 12 21 

Текст 5 35 80 11 34 

Текст 6 28 40 9 19 

Текст 7 36 38 13 17 

Текст 8 39 46 15 22 

Текст 9 38 38 14 20 

  

2. 3. Кількісна характеристика промов  

 Щоб пыдтвердити вищу частотність суспільно-політичних одиниць для 

вираження структури наративу використовуємо програму AntConc.Вона дозволила 

нам отримати різнобічну кількісну характеристику промов релігійного лідера, яку 

ілюструють створені нами показники трьох таблиць. Таблиця №2
32

 присвячена 

підрахунку загальній кількості лексем у промовах,Таблиця №3
33

 –абсолютній частоті 

суспільно-політичних  лексем, Таблиця №4
34

 – середній частоті, Таблиця №5
35

 – 

відносній частоті одиниць. Виявлено, що кількість слововживань (які стосуються 

структурних показників наративу) у промові «Экология души и молодежь. Духовно-

нравственные причины кризисов и пути их преодоления»– 691, «Национальное 

образование: формирование целостной личности и ответственного общества» − 754,  

«Базисные ценности — основа единства народов» − 575, «Рубежи истории — рубежи 

России» −  968, «Россия как страна-цивилизация. Солидарное общество и будущее 

российского народа» − 704, «Единство истории, единство народа, единство России» − 

676, «Наследие князя Владимира и судьбы исторической Руси»− 731, «Россия и 

Запад: диалог народов в поисках ответов на цивилизационные вызовы»  − 853, 

«Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития» − 633.Загальний 

                                                           
32 Додаток №2. – 45с. 
33

 Там само – 45 с. 
34

 Там само – 46 с. 
35 Там само – 46-49 с. 
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обсяг тексту промов на 9 Всесвітніх Російських Народних Соборах   6 585 

слововживань .Результати подаємо в Додатку 2
36

. 

            Програма AntConc дозволила обчислити кількість одиниць суспільно-

політичної лексики у промовах Патріарха Московсього і Всієї Русі Кирила 

здійснювалося також за допомогою вище згаданої програми AntConc.Було 

вирахувано, що промова «Экология души и молодежь. Духовно-нравственные 

причины кризисов и пути их преодоления»  містить 28 відповідників, «Национальное 

образование: формирование целостной личности и ответственного общества» − 35,  

«Базисные ценности — основа единства народов» − 69, «Рубежи истории — рубежи 

России» − 40, «Россия как страна-цивилизация. Солидарное общество и будущее 

российского народа» − 80, «Единство истории, единство народа, единство России» − 

40, «Наследие князя Владимира и судьбы исторической Руси»− 38, «Россия и Запад: 

диалог народов в поисках ответов на цивилизационные вызовы»  − 46, «Россия в XXI 

веке: исторический опыт и перспективы развития» − 38.Підрахувавши усі показники 

Fд, ми бачимо, що загальна кількість суспільно-політичної лексики  становить 414.  У 

Таблиці 3 подано отримані дані  (Табл.3
37

). Найбільшу кількість  досліджуваних 

одиниць вжито у промові «Базисные ценности — основа единства народов» (25-

26.05.2011), а також у промові «Россия как страна-цивилизация. Солидарное 

общество и будущее российского народа» (30-31.10.2013).Варто зазначити, що 

частота аналізованих одиниць  у промовах коливається в однакових межах. Саме 

тому доцільно вимірявати середню частоту. “Це відношення суми абсолютних частот 

певної одиниці у підвибірках до кількості підвибірок»
38

. Результат обчислення 

показав, що середня частота аналізованих одиниць  – 16.  

  На основі всіх статистичних підрахунків складено таблицю частоти словоформ  

досліджуваних одиниць у промовах Патріарха  (Табл.4
39

). Найповнішу інформацію 

                                                           
36

Там само – 45с. 
37 Додаток №2. – 45с. 
38 Бук С. Н. Основи статистичної лінгвістики : Навчально-методичний посібник /– 

Львів. : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. –  с. 20. 

39 Додаток 2 – 46 с. 
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про частоту використання та поширення слова  (словоформи, словосполучення) в  

текстах дає статистична характеристика одиниць (Табл.4). 

 Перша статистична характеристика – абсолютна частота, тобто число, що вказує 

на кількість вживань даної одиниці у вибірці. «Відносна частота – відношення 

абсолютної частоти певної одиниці до обсягу вибірки. Проте в різних підвибірках 

частота одиниці звичайно неоднакова. У таких випадках потрібно оперувати 

середньою частотою. Це відношення суми абсолютних частот певної одиниці у 

підвибірках до кількості підвибірок. Щоб з’ясувати, якою мірою  (наскільки 

несуттєво) абсолютні частоти у вибірці відхиляються від середньої, обчислюють 

середнє квадратичне відхилення – величину, на яку абсолютні величини можуть 

відхилятися від їх середнього значення
40

». 

            У різних текстах середня частота певної одиниці мови різна. Щоб зрозуміти 

наскільки тексти стосовно цієї одиниці є статистично однорідними, тобто, визначими 

міру коливання середньої частоти допускається законами статистики, визначають 

міру коливання середньої частоти. Це величина, що вказує на відношення середнього 

квадратичного відхилення до кореня з кількості підвибірок. 

       Результати обчислень підтвердили наше твердження про більшу частоту 

використання одиниць сцспільно-політичної лексики у структурних частинах 

стратегічних наративів. 

 2.4.Виокремлення «гранд» наративів з текстів промов 

          На підставі тем і їнього вираження на рівні  лексики виокремимо найзагальніші 

сюжетні лінії, «гранд»  наративи. 

Набір тем №1, об’єднаний зв’язком між Сходом і Заходом 

Тема: Цивілізайно-територіальні особливості зв’язку між Росією та світом 

“Многие в современном мире предлагают нам наполнять душу и разум все новыми и новыми мыслями, 

потреблять информацию, копить знания. Все это может быть для человека весьма полезным..Но 

более важно - не затуманивать свой взор, хранить душу от грязи и духовной нечистоты”  (Текст №1) 

Тема: Відносини Росія-Західна Європа 

                                                           
40

Там само,38. 
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“Все эти эпохальные события — как в 1612-м, так и в 1812-м и в 1942 году — связаны с самыми 

драматическими страницами взаимоотношений России и Западной Европы. Всякий раз на полях 

сражений происходило не только сопоставление мощи вооруженных сил, но противоборство идеалов, 

в которых люди видят смысл жизни и ради которых они готовы идти на смерть”  (Текст №3) 

Тема: Відносини Росія-Захід 

“Признаем, что человечество представляет собой совокупность нескольких культурно-исторических 

типов, нескольких цивилизационных проектов, то Россию и Запад, безусловно, надо считать 

достаточно близкими, но и одновременно разными, цивилизациями на Земле”  (Текст №4) 

Тема: Цивілізаційна межа між Сходом і Заходом 

“Если в прошлом цивилизационная граница между Востоком и Западом, совпадающая с границей 

между Россией и Польшей, нередко обагрялась кровью, то есть надежда, что в нынешней ситуации 

она может стать местом диалога, направленного на сохранение общих для Востока и Запада 

христианских основ европейской цивилизации”  (Текст №5) 

Тема: Відмінності між Сходом і Заходом 

“И что очень важно сейчас понять, — что утрата Западом этих христианских основ, в свою очередь, 

грозит стать новым цивилизационным барьером между Россией и Европой  (Текст №6) 

Тема: Протилежний світогляд Росії та Америки 

“Если совесть зависит от внешних обстоятельств, если понятия добра и зла в России не такие, как 

в Америке, если голос совести детерминирован внешними факторами, то нравственности 

действительно не существует”.  

“За попытками исключить употребление слова «русский» просматриваются идеи, которые уже давно 

показали свою безжизненность на Западе, где все сильнее звучат голоса, призывающие отказаться 

от мультикультурализма и теории «плавильного котла». Напротив, необходимо утверждать право 

народов и религиозных общин на свою идентичность. Таким правом, безусловно, обладает и русский 

народ, вокруг которого формируется российская нация, российская цивилизационная общность” (Текст 

№7) 

Тема: Вплив Росії на Західну Європу 

“Кроме того, упразднив геополитический проект Бонапарта, Россия создала благоприятные условия 

для национально-культурного разнообразия самой Западной Европы”  (Текст №8) 

“Ведь наши финансовые ресурсы во много раз меньше финансовых ресурсов Запада, а демографический 

потенциал многократно уступает потенциалу Индии или Китая.” 

Тема: Вони  (не ми) нав’язують світу розуміння економіки 

“Те, кто считает себя победителями в холодной войне, внушают всем, что определяемый ими путь 

развития — правильный и более того, единственно возможный для человечества. Доминируя 
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в глобальном информационном пространстве, они навязывают миру свое понимание экономики 

и государственного устройства, стремятся подавить решимость отстаивать ценности и идеалы, 

отличные от их ценностей и идеалов”  (Текст №9) 

      Тема та значення одиниць Россия, мир, Западная Европа, Восток, Запад, западная 

цивилизация, они, мы, многие, граница, барьер та ін. дозволяють виокремити «гранд» 

наратив «Схід-Захід».За тим же алгоритмом (теми і лексичні засоби їх вираження) ми 

виокремили інші наративи. 

       Набір тем №2, об’єднаних взаємодією церкви і держави 

Тема: Церква і держава – вихователі молодого покоління 

“Церкви и государству в воспитании и образовании нравственно целостной и социально 

ответственной личности”. 

 “Такое соединение вокруг фундаментальных ценностей необходимо сочетать с политической и 

экономической конкуренцией…Но как важно этот политический, экономический, социальный, 

мировоззренченский плюрализм связать с базисными ценностями — чтобы машина в разнос не пошла.”        

“Родители, педагоги, медики, политики, сотрудники правоохранительных органов, представители 

традиционных религий должны вместе и публично решать, какие меры необходимо принимать для 

защиты детей” 

“Не случайно в Своде нравственных принципов и правил в хозяйствовании, принятом Всемирным 

русским народным собором, говорится: «Состояние экономики напрямую зависит от духовного, 

нравственного состояния личности»”  (Текст №1) 

Тема: Церква і держава – партнери сім’ї 

“Конечно же, государство и церковь должны помогать молодым людям обрести жизненное 

призвание, найти и осуществить свое дело.” 

“Однако средства массовой информации, обладая значительным потенциалом воздействия на людей, 

сегодня могут быть не только фактором, негативно влияющим на воспитание, но и стать добрыми 

партнерами, помощниками семьям, школе, Церкви и государству в воспитании и образовании 

нравственно целостной и социально ответственной личности.” 

“Сегодня здесь представлены общество, Церковь, государство.”  (Текст №2) 

Тема: Діалог Церкви з усіма політичними силами 

“Церковь, как вы знаете, не намерена вовлекаться в политическую борьбу, выбирать свою партию. 

Она будет поддерживать диалог со всеми политическими силами ради совместного служения благу 

народа и Отечества.” 
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“Cистема ценностей разделяется большинством людей вне зависимости от существующего 

плюрализма. Только она может стать основой широкого межнационального, межрелигиозного, 

межпартийного диалога о мировоззренческом фундаменте общества.” 

“Как перевести религиозный фактор исключительно из сферы культуры в сферу реальных 

размышлений..чтобы религиозные истины помогали человеку..с кризисными явлениями.. в современной 

цивилизации...с  текущим экономическим кризисом”  (Текст №3) 

“Русская Православная Церковь инициировала процесс такого диалога о фундаментальных ценностях, 

и в последнее на базе Всемирного Русского Народного Собора проводились активные консультации с 

основными политическими силами, с деловым сообществом, с профсоюзами.”  (Текст №4) 

Тема:Релігійна віра і держава  

“Если же говорить о перечне базисных ценностей, то я думаю, в их число необходимо обязательно 

включить веру. Абсолютное большинство людей разделяет религиозную веру — неслучайно в гимне 

нашей страны есть замечательные слова о Богом хранимой земле..но.. не все люди в нашем обществе 

разделяют религиозную веру. Очень многие предметом веры считают политические, социальные 

проекты — это дело свободного выбора.”  (Текст №5) 

Тема: Проблема духовенства і світської влади 

“Ведь проблемы, которые перед нами стоят, в одиночку не смогут разрешить ни духовенство, ни 

светская власть, ни та или иная политическая партия, ни тот или иной преуспевающий бизнесмен. С 

ними мы справимся только вместе.” 

 “Иван Александрович Ильин, представитель той самой философии, о которой я сказал выше, 

определял государство исключительно через понятие солидарности, называя его «организованным 

единением духовно солидарных людей»”.  (Текст №6) 

Тема: Синтез духовних ідеалів та ідеалів суспільства 

“Нашим идеалом, напротив, является солидарное общество, общество социальной симфонии, где 

разные слои и группы, разные народы и религиозные общины, разные участники политических 

и экономических процессов являются не борющимися друг с другом конкурентами, а соработниками.”  

“Государство, созданное на базе такого синтеза, в полной мере будет отражать идеалы библейских 

заповедей, лежащих в основе всех истинных представлений”  (Текст №8) 

“Синтез, который можно описать формулой «вера — справедливость — солидарность —

достоинство —державность».  

“Такое государство создаст оптимальные возможности для жизни традиционных религиозных 

общин, для передачи духовного наследия наших предков будущим поколениям.”  (Текст №9) 

        На підставі набору тем №2 значення одиниць: церковь, государство, родители, 

сотрудники правоохоронных органов, межрелигиозный диалог, межпартийный 
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диалог,религиозные истины, Русская Православная Церковь, религиозная вера, 

духовенство, светская власть, симфония, синтез та ін. – виокремлюємо «гранд» 

наратив «Симфонія церкви та держави». 

        Набір тем №3, об’єднаних зв’язком між компонентами особливої російської 

цивілізації 

Тема:Зміцнення між народами-спадкоємцями Давньої Русі 

“Собор призывает к укреплению политических, культурных, экономических связей народов — 

наследников Древней Руси, вышедших из днепровской купели князя Владимира, а также всех народов, 

принявших участие в созидании Русской цивилизации; народов, объединенных сегодня родственной 

культурой, русским языком” 

“Прямым следствием деяний князя Владимира стало формирование единого русского народа, 

имеющего общие язык, веру и культуру — народа, ставшего ведущей силой в строительстве единого 

государства” 

“И молодым людям есть с кого брать пример честного труда, любви к Родине, достойного устроения 

семьи. Такие люди были и в царской России, и в России советской, есть они и сейчас, и их много.”  (Текст 

№1) 

Тема: Російська ідентичність як засіб об’єднання співвітчизників 

“Все это, конечно, подталкивает научно-технический прогресс, но, с другой стороны, в этом 

информационном потоке чего только нет..И вот здесь возникает вопрос: а как относиться к этому 

потоку, ведь он может..разрушить его самобытность..идентичность — духовную, культурную, 

национальную.”  

“Мы знаем, что события 1990-х привели к кризису ценностей и моральных ориентиров у многих 

соотечественников”.  (Текст №2) 

Тема:Російська ідентичність як загальнонаціональна ідентичність 

“Мы убеждены, что без понимания цивилизационных, культурологических и религиозных истоков 

русофобии невозможно дать адекватную оценку и уничтожению миллионов мирных граждан из числа 

русских и русскоязычных жителей СССР в годы Второй Мировой войны” (Текст №3) 

Тема:”Русские люди” зберігають свою національну  ідентичність 

“Защищая эти ценности, мы должны.. видеть те нравственные, социальные, культурные, 

политические границы, которые ни при каких обстоятельствах нельзя сдавать”. 

“В любые времена..Россия сохраняла свою цивилизационную основу. Менялись модели государственного 

устройства, титулатура..но русское общество, русские люди сохраняли свою национальную 

идентичность.” 
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“Любовь к родине, чувство братства и чувство долга, готовность положить «душу свою за други 

своя» одинаково характерны для героев Куликова поля, Бородина и Сталинграда. Эти же свойства 

национального характера отличают большинство русских людей сегодня.”  (Текст №4) 

Тема:Базові цінності збереження російської цивілізації в минулому і сьогоденні 

“Подумайте, как сохранить и развить базисные ценности нашей цивилизации, нашей истории, нашего 

народа в современной жизни, в вашей собственной жизни.” 

“Мы действительно должны найти механизм актуализации этих ценностей, чтобы они не 

превратились в археологический материал.” 

“Память об историческом пути России, о мирных и боевых подвигах ее народа — это тоже 

священный рубеж нашего Отечества. Убежден: от того, какое представление получат новые 

поколения о деяниях своих предков, будет зависеть их выбор завтрашнего дня России.” 

“Убежден, что непреходящие базисные ценности бытия нашего народа, бытия Русского мира и 

являются теми ценностями, которые стоит взять с собой в будущее, для того чтобы сохраниться и 

как народ, и как страна.”  (Текст №5) 

Тема: Російський характер, російська культура і релігійна віра – базові цінності 

“Самые важные смыслы русской культуры, самые яркие черты русского характера неразрывно 

связаны с православным христианством, сохранившим в чистоте учение Древней Церкви.” 

“Думаю, учитывая наличие разных подходов к вере, мы должны найти такую формулировку, которая, 

с одной стороны, свидетельствовала бы о том, что религиозная вера является фундаментальной 

ценностью для очень большого числа наших граждан.” 

“Если бы тогда не устояла Россия, то прочие православные народы, находившиеся под османским 

гнетом, также потеряли бы надежду сохранить свою религиозную идентичность.”  (Текст №6) 

Тема:Зміцнення російських общин за межами РФ як ”всех соотечественников” 

“Всемирный русский народный собор считает необходимой разработку Общественной концепции 

развития русского народа, которая предусматривала бы решение насущных ..проблем русских; 

способствовала бы преемственному развитию национальной идентичности; укрепляла бы правовую 

субъектность русских общественных движений в России и русских общин в диаспоре” 

“В годину наполеоновского нашествия на первое место выдвинулась проблема защиты русской 

культуры, культурной идентичности — на фоне глобального натиска.” 

“«Братья и сестры!» и был адресован всем соотечественникам, независимо от их национального 

происхождения, вероисповедания и политических взглядов.” 

“Да, Россия — это страна-цивилизация, со своим собственным набором ценностей, своей моделью 

социума и государства, своей системой исторических и духовных координат.” (Текст №7) 

Тема:Особлива роль російського народу в міжнаціональних відносинах 
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“Cимфония этносов, которая придает нашей цивилизации неповторимый облик, невозможна без 

участия в ней русских. Диалог народов, призванный внести гармонию в межнациональные отношения, 

не достигнет цели без присутствия в нем русских голосов, русского фактора.”  

“Полагаю, что Собор является достаточно зрелой и влиятельной организацией для того, чтобы 

представлять русский народ на площадках межнациональных дискуссий. 

В свою очередь, игнорирование интересов русских людей, вытеснение русского вопроса из публичной 

сферы ведет к лавинообразному росту маргинальных и агрессивных проявлений.” 

“Мы отвергаем позицию тех, кто считает, что Россия должна быть страной только 

и исключительно для русских. Но мы также никогда не согласимся с теми, кто хочет видеть 

ее «Россией без русских»” 

“Hам следует всегда помнить, что без существования русского народа и без Православия наша 

отечественная культура не могла появиться на свет и не имеет перспектив в будущем.”  (Текст №9) 

        На підставі набору тем №3 і значення одиниць: укрепление,наследники, Древняя 

Русь, русский язык, русская цивилизация,русская идентичность, общенациональная 

идентичность, русские люди, базисные ценности, Русский мир, русская культура, 

соотечествинники та ін. ми виокремили «гранд» наратив «Особлива російська 

цивілізація». 

        Набір тем №4, які розкривають спільність ідеалів Древньої Русі 

Тема: Український,білоруський,російський – братні народи 

“И затем молодежная дискуссия продолжится в Рязани, на том месте, где когда-то находился один из 

крупнейших исторических центров Древней Руси.” 

“Принимают участие люди разных поколений, призваний, мировоззрений, политических взглядов, 

объединенные вокруг идеи служения народу России и братским народам исторической Руси.”  (Текст 

№2) 

“Убежден, что ценности нашей цивилизации хранятся в среде всех народов — наследников 

исторической Руси: украинского, белорусского, молдавского и многих других. Русская Православная 

Церковь внесла и продолжает вносить свой вклад в сохранение исторически сложившегося единства 

этих народов, в их взаимопомощь и соработничество. У нас общий духовный корень, общие идеалы, 

общие цели — глубоко убежден, и общая система фундаментальных ценностей, а потому, конечно, 

общее будущее.”  (Текст №3) 

Тема: Історична Русь – світоглядна основа 

“Свидетельство провиденциального значения нашего мировоззренческого выбора, сделанного еще в 988 

году и определившего дальнейший путь развития всей исторической Руси.”  (Текст №4) 
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“Мы знаем: духовные и ценностные ресурсы, которые вручены нашему народу, нашей стране, и всей 

семье народов России, не раз определяли путь человечества на решающих исторических перекрестках, 

в осевые моменты времени.”  (Текст №5) 

Тема: “Междуособный конфликт” в серці російської цивілізації -Україні 

“A  междоусобный конфликт полыхает в самом сердце исторической Руси — на Украине. 2014 год 

открыл новую главу во всемирной истории, главу сложную, драматическую, ознаменовавшую 

окончание того, что условно можно назвать «постсоветским миром».”  (Текст №6) 

Тема: Росія – історична Росія, Русь, Русский мир 

“В каком-то смысле Россия — это синоним Руси. Сегодня мы имеем иную геополитическую 

реальность, когда на просторах этой исторической России возникли другие государства, многие 

из которых также являются наследниками этой исторической Руси. Поэтому, когда я говорю 

о России, я всегда подразумеваю это великое цивилизационное пространство. 

“Вопрос можно поставить и о человеческих сообществах: Что Бог повелевает нам как наследникам, 

продолжателям единой Святой Руси и традиций Русского мира совершить? Является ли Россия 

уникальной, самостоятельной цивилизацией?...На наш взгляд, ответ может быть только 

утвердительным.”  (Текст №7) 

Тема: Спільні ідеали Древньої Русі,Російської імперії, СРСР та РФ 

“И молодым людям есть с кого брать пример честного труда, любви к Родине, достойного устроения 

семьи. Такие люди были и в царской России, и в России советской, есть они и сейчас, и их много.”  

(Текст №1) 

“Его надежной основой в первую очередь должна быть духовная и нравственная общность живущих 

в стране людей, общность ценностей.” 

“Нам нужен великий синтез высоких духовных идеалов древней Руси, государственных и культурных 

достижений Российской империи, социальных императивов солидарности и коллективных усилий для 

достижения общих целей.”  (Текст №9) 

       Набір тем №4 та значення одиниць: украинский народ, белорусский народ, русский 

народ, историческая Русь, исторический путь, традиции, наследники, предки, русский 

характер, цивилизиционная основа та ін. – дозволяють виокремити гранд наратив 

«Спільні ідеали Древньої Русі, Російської імперії, СРССР і сучасної Росії». 

      Здійснений аналіз засвідчив про донесення таких гранд-наративів: «Схід-Захід», 

«Симфонія церкви та держави», «Особлива російська цивілізація», «Спільні ідеали 

Древньої Русі, Російської імперії, СРСР і сучасної Росії». 
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Висновки 
    1. В умовах сучасної мовознавчої парадигми проблема взаємодії 

мови і церкви  є об’єктом міждисциплінарного аналізу. Для дослідження цієї 

проблеми ми використали ідеї та положення соціолінгвістики, лексикології, 

лінгвістики тексту, комунікативної лінгвістики. З метою розкриття  сфери 

міжособистісної комунікації між релігійним лідером і вірянами, 

представниками не тільки різних соціальних груп , але і країн - обрано  

категорію «стратегічний наратив» («малий» та «гранд» наратив).  У ході 

дослідження для аналізу ознак поняття  «стратегічний наратив»  («малий» та 

«гранд» наратив).Використано “соціолінгвістичну рамку” У.Лабова, 

положення наративу Е.Окса і Л.Капса для виокремлення структуру наративу. 

2. Структура наративу охоплює  анотацію  (abstract), oрієнтацію  

(orientation),  кульмінацію  (сomplicating action), розв’язку  (resolution),  оцінку  

(evaluation), фінал  (сoda). 

Виявлено, що сакральна лексика не є основним засобом вираження 

«малих» наративів. Найчастотнішими постають одиниці суспільно-політичної 

лексики,  а саме: Государство, Общество, Политика, Проблема, СМИ та їхні 

похідні. Найменш частотною є лексика релігійної тематики  (окрім власних 

назв): Христистианство, Православие, Религия, Вера. Такі  структурні 

компоненти наративів,  як Оцінка та Фінал,  містять саме одиниці  суспільно-

політичної лексики. 

           3. На підставі тем і основних одиниць їхнього вираження ми 

виокремили такі  «гранд» наративи: «Схід-Захід», «Симфонія церкви та 

держави», «Особлива російська цивілізація», «Спільні ідеали Древньої Русі, 

Російської імперії, СРСР і сучасної Росії». Для їхнього вираження, релігійний 

лідер використовував не сакральну, а суспільно-політичну лексику.  

              Однак ми проаналізували лише частину стратегічних наративів у 

комунікації релігійного лідера до вірян. Перспективу дослідження проблеми 

мова і церква вбачаємо у застосуванні розробленої в нашій роботі методики 

для аналізу всіх промов патріарха Кирила, особливо тих, які стосуються  

церковних справ в Україні. 
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Додатки 
Додаток   1. Структура «малих наративів», виокремлена за допомогою 

«соціолінгвістичної рамки» У. Лабова 

Текст №2.XIV ВРНС «Национальное образование: формирование целостной 

личности и ответственного общества»  (25-26.05.2010)
42

 

1).Анотація.Як  це  все  сталося  і  з чого усе почалося:“Однако средства массовой 

информации, обладая значительным потенциалом воздействия на людей, сегодня могут 

быть не только фактором, негативно влияющим на воспитание, но и стать добрыми 

партнерами, помощниками семьям, школе, Церкви и государству в воспитании и 

образовании нравственно целостной и социально ответственной личности.” 

2).Орієнтація.Хто/що були у це задіяні, коли й де:“Родители, педагоги, медики, 

политики, сотрудники правоохранительных органов, представители традиционных 

религий должны вместе и публично решать, какие меры необходимо принимать для 

защиты детей и где должны пролегать границы государственного вмешательства в 

жизнь семьи.” 

3).Кульмінація. Що  ж трапилося:“Миссия передачи культурного кода нации слишком 

важна, чтобы оставить ее на волю стихии, на волю свободного рыночного выбора или 

передать в руки людей, нравственно недостойных великой миссии педагога.” 

4).Розв’язка. Чим же це, зрештою, закінчилося:“Рынок идей: что имеет большую 

привлекательность, что лучше рекламируется, что лучше поддерживается 

информационной машиной, то и выигрывает.” 

5).Оцінка. Як до цього ставитися:“В любой культуре эти ценности укоренены в 

определенной картине мира, в том, как люди видят свое предназначение и свое место в 

мироздании. В любой культуре работают определенные механизмы передачи этих 

ценностей, воспитания чувства принадлежности к обществу и обязательств по 

отношению к другим людям. Любая культура предлагает свои ответы на самые важные 

вопросы. Вот почему молодые люди призваны становиться лучшими в экономике, 

политике, творчестве, других сферах народного бытия. Идеи и дела современной 

молодежи должны быть настолько убедительными, чтобы и власть, и общество смогли 

твердо опираться на молодое поколение в самых смелых замыслах и проектах.” 

6).Фінал. Що це все означає:“Там, где в обществе нет ответов на эти вопросы — 

общих, консолидированных ответов; там, где ответы на эти вопросы представляются 

                                                           
42

 [Електронний ресурс]: Всемирный Русский Народный Собор/-Режим 

доступу:https://vrns.ru/documents/67/1059 
 

https://vrns.ru/documents/67/1059


38 
 

как равновозможные: хочешь — будь альтруистом, а хочешь — эгоистом, хочешь — 

смиренно и добросовестно служи ближним, народу, государству, а хочешь — живи во 

имя своего благополучия, — там цивилизация неизбежно оказывается на пути к своему 

краху.Миссия образования и, в частности, школьного образования — передача не 

только знаний, но и моральных норм, воспитание членов общества, разделяющих эти 

ценности и осознающих свои обязательства. Именно поэтому фундаментальные 

ценности, соответствующие нашей духовной культурной традиции.” 

Текст №3.XV ВРНС «Базисные ценности — основа единства народов»  (25-

26.05.2011)
43

 

1).Анотація.Як  це  все  сталося  і  з чого усе почалося:“После сложных 1990-х годов 

общество оказалось расколотым по социальному, национальному и политическому 

признакам. Однако сегодня мы видим явное повышение внимание и государства, и 

активных слоев общества к ценностной сфере.” 

2).Орієнтація. Хто/що були у це задіяні, коли й дe:“Родители, педагоги, медики, 

политики, сотрудники правоохранительных органов, представители традиционных 

религий должны вместе и публично решать, какие меры необходимо принимать для 

защиты детей и где должны пролегать границы государственного вмешательства в 

жизнь семьи.” 

3).Кульмінація. Що  ж трапилося:“Но как важно этот политический, экономический, 

социальный, мировоззренченский плюрализм связать с базисными ценностями — 

чтобы машина в разнос не пошла, чтобы свободное и эффективное действие личности и 

общественный дух имели бы все-таки некое общее стратегическое целеполагание!” 

4).Розв’язка. Чим же це, зрештою, закінчилося:“Сложившаяся в ее рамках система 

ценностей разделяется большинством людей вне зависимости от существующего 

плюрализма.” 

5).Оцінка. Як до цього ставитися:“Русская Православная Церковь инициировала 

процесс такого диалога о фундаментальных ценностях, и в последнее на базе 

Всемирного Русского Народного Собора проводились активные консультации с 

основными политическими силами, с деловым сообществом, с профсоюзами.” 

6).Фінал.Що це все означає:“Это те ценности, которые мы считаем нужным не только 

предложить на рассмотрение собора, но и сделать темой широкого общественного 

обсуждения в ближайшем будущем. Полагаю, что опыт такой дискуссии будет полезен 
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как для разных политических сил, так и для будущего государственного 

строительства.” 

Текст №4.XVI ВРНС «Рубежи истории — рубежи России»  (1-2.10.2012)
44

 

1).Анотація. Як  це  все  сталося  і  з чого усе почалося:“Собственно говоря, изначально 

это была, хотя культурно и многоликая, но, по сути, единая христианская цивилизация, 

мировоззренческие и этические основы которой сформировались под влиянием 

неразделенной Церкви. Сегодня, когда на смену физическим сражениям пришли 

информационные войны, когда на первое место выдвигается борьба за души людей, мы 

не должны забывать о существовании священных рубежей, за которые нельзя 

отступать, тех рубежей Отечества, на защите которых мы должны стоять так же 

непоколебимо, как стояли наши прадеды на Непрядве, под Бородино или в 

Сталинграде.” 

2).Орієнтація. Хто/що були у це задіяні, коли й де:“Конечно, отношения между Римом и 

Византией были далеко не идиллическими, но при всех сложностях и Восток, включая 

Киевскую Русь и славянский мир, и Запад являли собой единую христианскую 

европейскую цивилизацию. Впоследствии нашим предкам пришлось не раз 

противостоять экспансии, защищая свое национальное бытие, свою культуру и 

духовную идентичность. Надо признать, что на протяжении последних пяти веков мало 

кто из народов выдержал натиск такой силы, который выдержали мы. И опасность этих 

агрессий была в том, что не только наши земли и богатство нужны были нашим 

завоевателям, — им нужны были наши души. То были попытки силой 

переформатировать духовную и культурную основу народной жизни. Русские люди 

смогли остановить армии завоевателей, идущих покорять не только нас, но и мир, 

устоять перед экспансией. ” 

3).Кульмінація. Що  ж трапилося:“Разделение Церквей и последовавшие затем 

крестовые походы на Восток, как и орденские нашествия на северо-запад Руси, привели 

к расколу европейской цивилизации. Самые важные смыслы русской культуры, самые 

яркие черты русского характера неразрывно связаны с православным христианством, 

сохранившим в чистоте учение Древней Церкви. Неслучайно даже зарубежные 

теоретики цивилизационного учения, рассуждая о России как об особом культурно-

историческом явлении, говорят о нашей цивилизации как о православной.” 
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4).Розв’язка.Чим же це, зрештою, закінчилося:“Полагаю, что неслучайно в последнее 

время мы являемся свидетелями целенаправленных попыток переписать историю 

России, вычеркнуть из народной памяти или представить в самом мрачном свете ее 

ключевые события. Чего только стоят усилия наших недоброжелателей в негативных 

красках представить Крещение Руси, уравнять нашу страну с фашистской Германией в 

ответственности за начало Второй мировой войны! Все эти трактовки прошлого 

преследуют одну цель: посеять в душах людей, в первую очередь молодых, чувство 

ущербности, спровоцировать желание отречься от своих предков и их наследия.” 

5).Оцінка. Як до цього ставитися:“Русская история требует защиты со стороны 

гражданского общества. Мы не имеем права на безразличие перед лицом попыток ее 

злонамеренного искажения, мы должны уберечь от разрушения ее ключевые вехи.” 

6).Фінал.Що це все означає:“Это нужно для того, чтобы четко различать те 

мировоззренческие и ценностные координаты, следуя которым, мы будем способны 

сохранить гражданский мир и государственный суверенитет. Защищая эти ценности, 

мы должны ясно видеть те нравственные, социальные, культурные, политические 

границы, которые ни при каких обстоятельствах нельзя сдавать, которыми никогда 

нельзя поступаться.” 

Текст №5.XVII ВРНС «Россия как страна-цивилизация. Солидарное общество и 

будущее российского народа»  (30-31.10.2013)
45

 

1).Анотація.Як  це  все  сталося  і  з чого усе почалося:“Позвольте мне с самого начала 

сказать, что под Россией следует подразумевать культурное многонациональное 

образование в совершенно конкретных исторических и географических измерениях, 

которое связано с Древней Русью. В каком-то смысле Россия — это синоним Руси.” 

2).Орієнтація. Хто/що були у це задіяні, коли й де:“Да, Россия — это страна-

цивилизация, со своим собственным набором ценностей, своими закономерностями 

общественного развития, своей моделью социума и государства, своей системой 

исторических и духовных координат.” 

3).Кульмінація.Що  ж трапилося:“Уже упомянутый мной Николай Яковлевич 

Данилевский отмечал: для того чтобы «цивилизация, свойственная самобытному 

культурно-историческому типу, могла зародиться и развиваться, необходимо, чтобы 

народы, к нему принадлежащие, пользовались политической независимостью».” 

4).Розв’язка.Чим же це, зрештою, закінчилося:“Очень часто те, кто отрицает наши 

святыни и ценности, переносят свои чувства и на русский народ, являющийся главным 
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творцом нашей цивилизации, носителем ее идеалов. Эти силы словно пытаются 

поддержать все, что может его ослабить, разделить, мировоззренчески и морально 

дезориентировать.”  

5).Оцінка. Як до цього ставитися:“Похоже, что эти круги больше всего на свете боятся 

настоящего возрождения русской цивилизации, возрождения на основе веры, 

соединенной с жизнью, с социально значимым действием.” 

6).Фінал. Що це все означає:“Диалог народов, призванный внести гармонию 

в межнациональные отношения, не достигнет цели без присутствия в нем русских 

голосов, русского фактора. Миллионы русских людей, дорожащих своей 

идентичностью, должны почувствовать, что их чаяния получают живой отклик, в том 

числе на бытовом, повседневном уровне, в том числе на уровне диалога с властью, 

которая должна быть голосом народной души, исполнительницей ее надежд, ожиданий, 

мировоззренческих предпочтений.” 

Текст №6.XVIII ВРНС «Единство истории, единство народа, единство России»  

(11.11.2014)
46

 

1).Анотація. Як  це  все  сталося  і  з чого усе почалося:“Мы собрались в тревожное 

время, когда в разных регионах планеты мирная жизнь поставлена под угрозу, когда 

люди гибнут от рук экстремистов на Ближнем Востоке, а междоусобный конфликт 

полыхает в самом сердце исторической Руси — на Украине.” 

2).Орієнтація. Хто/що були у це задіяні, коли й де:“Такое трагическое разделение, 

происходящее тогда, когда люди теряют общее понимание своей истории, ведущее 

к расколу и провоцирующее гражданский конфликт, мы наблюдаем сегодня 

на Украине.” 

3).Кульмінація. Що  ж трапилося:“Нам нужен великий синтез высоких духовных 

идеалов древней Руси, государственных и культурных достижений Российской 

империи, социальных императивов солидарности и коллективных усилий для 

достижения общих целей, определявших жизнь нашего общества большую часть века 

ХХ-го, справедливое стремление к осуществлению прав и свобод граждан 

в постсоветской России.” 

4).Розв’язка. Чим же це, зрештою, закінчилося:“Синтез, который можно описать 

формулой «вера — справедливость — солидарность — достоинство — державность».” 

                                                           
46

 [Електронний ресурс]: Всемирный Русский Народный Собор/-Режим доступу: 

https://vrns.ru/documents/79/3403 
 
 

https://vrns.ru/documents/79/3403


42 
 

5).Оцінка. Як до цього ставитися:“Говоря о духовных скрепах нашего единства, 

мы не имеем право забывать, что главным творцом отечественной культуры является 

русский народ. При всей открытости нашей культуры, при всей разумной готовности 

принять в наши ряды человека любого происхождения, нам следует всегда помнить, 

что без существования русского народа и без Православия наша отечественная 

культура не могла появиться на свет и не имеет перспектив в будущем.” 

6).Фінал. Що це все означає:“Напротив, необходимо утверждать право народов 

и религиозных общин на свою идентичность. Таким правом, безусловно, обладает 

и русский народ, российская цивилизационная общность.” 

Текст №7.XIX ВРНС «Наследие князя Владимира и судьбы исторической Руси»  

(9-10.11.2015) 

1).Анотація.Як  це  все  сталося  і  з чого усе почалося:“Всемирный Русский Народный 

Собор подчеркивает, что деяния вселенского масштаба, изменяющие земной путь 

народов, не могут быть результатом личного произвола либо отражением интересов 

какой-либо узкой мировоззренческой или социальной группы. Выбор, совершенный 

равноапостольным князем, стал выбором всего русского общества.” 

2).Орієнтація.Хто/що були у це задіяні, коли й де:“В отличие от национальных 

стратегий и даже долгосрочных планов развития, миссия не может разрабатываться 

в интеллектуальных штабах и корректироваться в соответствии с меняющейся 

обстановкой. Миссия обретается народом, открывается в процессе развития общества, 

подчиняет социальную жизнь высшим смыслам, становится основой исторической 

преемственности. Великими и прославленными входят в историю те государственные 

лидеры, которые восприняли эту миссию и употребили свою власть в соответствии 

с национальным призванием.” 

3).Кульмінація.Що  ж трапилося:“Прямым следствием деяний князя Владимира стало 

формирование единого русского народа, имеющего общие язык, веру и культуру — 

народа, ставшего ведущей силой в строительстве единого государства. Сильная 

и самостоятельная Русь встала на путь создания новой цивилизационной общности, 

преемственной по отношению к Византии и продолжающей историческую 

родственную линию: Рим — Константинополь — Киев — Москва.” 

4).Розв’язка.Чим же це, зрештою, закінчилося:“Важную роль в историческом выборе 

князя Владимира сыграл принцип равноправного сотрудничества народов и уважения 

к их национальной самобытности. Эти ценности позволили новой цивилизации стать 

родным домом не только для тех, кто исповедует Православие.” 
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5).Оцінка.Як до цього ставитися:“Участники Собора убеждены: наша политическая 

элита и интеллектуальный класс призваны к сохранению духовной независимости, 

к утверждению гуманитарного суверенитета исторической России как самостоятельной 

цивилизации. При этом важным фактором, определяющим такой суверенитет, является 

единое общеобразовательное пространство, которого в настоящее время 

в гуманитарной сфере не существует и восстановление которого является задачей 

особой важности.” 

6).Фінал.Що це все означає:“Собор призывает к укреплению политических, 

культурных, экономических связей народов — наследников Древней Руси, вышедших 

из днепровской купели князя Владимира, а также всех народов, принявших участие 

в созидании Русской цивилизации; народов, объединенных сегодня родственной 

культурой, русским языком, а также кириллической письменностью, ставшей 

уникальным графическим кодом нашей цивилизационной общности.” 

Текст №8.XX ВРНС «Россия и Запад: диалог народов в поисках ответов на 

цивилизационные вызовы»  (1.11.2016) 

1).Анотація. Як  це  все  сталося  і  з чого усе почалося:“Когда речь заходит 

о взаимоотношениях России и Запада, даже о самом словосочетании «Россия и Запад», 

то обычно возникает два типа ассоциаций. Первая связана с представлением о том, что 

западное общество неизменно является носителем передовых идей и достижений, с ним 

ассоциируются комфорт, материальное благополучие и научно-технический прогресс; 

российское же отстает в своем развитии.” 

2).Орієнтація. Хто/що були у це задіяні, коли й де:“При этом, для того чтобы встать 

на «правильные» рельсы, России стоит только перенять социальное, политическое, 

экономическое направления развития, которые характеризуют жизнь Запада.” 

3).Кульмінація. Що  ж трапилося:“Как показала история, такой подход «догоняющего 

развития» едва ли можно назвать отвечающим национальным интересам; кроме того, 

сам принцип «догонять» априори предполагает отсталость. Если мы догоняем, 

то мы всегда отстаем, поэтому в самом этом подходе, который представляет западную 

модель как идеал и как пример для развития, есть нечто опасное для развития России.” 

4).Розв’язка.Чим же це, зрештою, закінчилося:“Второе представление выражает идею 

якобы непримиримого, врожденного антагонизма, существующего между двумя 

мирами: цивилизацией Запада и цивилизацией Русского мира.” 

5).Оцінка.Як до цього ставитися:“Вместе с тем следует помнить и о том, что слепое 

перенесение на русскую почву чуждых мировоззренческих моделей и политических 

образцов, без учета национальной специфики и духовно-культурного контекста, 
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нередко, а лучше сказать, почти всегда приводило к масштабным потрясениям 

и трагедиям, как это случилось в нашей стране в начале и в конце минувшего 

столетия.” 

6).Фінал:Що це все означає:“Вот почему обе модели, описывающие отношения России 

с США и странами Европы, — как догоняющая, так и конфронтационная — уже 

не соответствуют реальной духовно-культурной ситуации в мире. Думаю, нам очень 

важно это понять и от этого отталкиваться в определении наших будущих отношений 

с Западом. Второй важный момент, который необходимо учитывать, — это ощущение 

глубокого кризиса идентичности, охватившего западное общество.” 

Текст №9. XХI ВРНС «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы 

развития»  (1.11.2017) 

1).Анотація .Як  це  все  сталося  і  з чого усе почалося:“За прошедшее столетие наше 

общество приобрело определенную зрелость и достигло той исторической дистанции 

по отношению к событиям 1917 года, которая позволяет говорить о них взвешенно 

и предметно — не избегая оценок и не увлекаясь излишней политизацией.” 

2).Орієнтація.Хто/що були у це задіяні, коли й де:“Трудно отрицать то, что революция 

стала трагедией. Братоубийственная гражданская война, гибель и изгнание миллионов 

людей, огромные потери в духовной и хозяйственной сфере. И сегодня мы можем 

с болью наблюдать, как та же ненависть возрождается в разных точках современного 

мира: как в далеких странах, так и у ближайших народов, у наших братьев.” 

3).Кульмінація.Що  ж трапилося:“Мировое сообщество сегодня вплотную подошло 

к исторической черте, за которой начинается новая эпоха — эпоха, когда в жизни 

народов изменится очень многое, главным образом — мировоззрение. Новая эпоха 

неизбежно наступает в связи с тем, что пределы глобализации достигнуты, начался 

кризис ее унифицирующих критериев.” 

4).Розв’язка.Чим же це, зрештою, закінчилося:“Сегодня в России ищут образ 

будущего. Я думаю, образ будущего — это образ народа и образ элиты, достигших 

взаимодополнения. Элита — не те люди, кто поднялся «выше народа». Настоящая 

элита — это те, кто принял на себя ответственность за судьбу страны, кто 

отождествляет личные интересы с национальными, государственными интересами. 

Элиты и народ должны быть нераздельным, единым целым.” 

5).Оцінка.Як до цього ставитися:“Говоря о духовных скрепах нашего единства, 

мы не имеем право забывать, что главным творцом отечественной культуры является 

русский народ. При всей открытости нашей культуры, при всей разумной готовности 

принять в наши ряды человека любого происхождения, нам следует всегда помнить, 
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что без существования русского народа и без Православия наша отечественная 

культура не могла появиться на свет и не имеет перспектив в будущем.” 

6).Фінал.Що це все означає:“Если мы не воспитаем русский народ, его будут 

воспитывать другие. Поэтому в такой важной сфере как образование важно 

восстанавливать и развивать собственные научные и педагогические школы, 

продвигать свои методологические наработки. Опора на собственные культурные 

разработки и на свой способ мышления при учете общемировых тенденций 

и достижений в науке и технике позволит сохранить суверенитет в XXI 

веке.Общественная солидарность, неразрывность интересов элиты и народа, церкви и 

власти обеспечит структуризацию общества по модели большой семьи.” 

 
      Додаток 2. Таблиці словоформ досліджуваних одиниць суспільно-політичної 

лексики у промовах Патріарха Московсього і Всієї Русі Кирила 

Таблиця 2. Обсяг тексту промов релігійного лідера на ”Всемирных Русских 

Народных Соборах” 

 

Таблиця 3. Зіставлення кількості словоформ суспільно-політичних лексем та 

обсягу текстів промов релігійного лідера на ”Всемирных Русских Народных 

Соборах” 

Текст К-ть слововживань  (N) 

Текст №1 691 

Текст №2 754 

Текст №3 575 

Текст №4 968 

Текст №5 704 

Текст №6 676 

Текст №7 731 

Текст №8 853 

Текст №9 633 

Загальна кількість: 6585 

Текст К-ть слововживань  (N) Кількість аналізованих 

одиниць  Fд 

Текст №1 691 28 

Текст №2 754 35 
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Таблиця 4. Відносна та середня частоти суспільно-політичних лексеми у промовах  

релігійного лідера на ”Всемирных Русских Народных Соборах” 

   

Текст Обсяг тексту, к-ть 

слововживань  (N) 

Абсолютна 

частота 

Середня 

частота 

Текст №1 691 28  

 

 

 

      16 

 

Текст №2 754 35 

Текст №3 575 69 

Текст №4 968 40 

Текст №5 704 80 

Текст №6 676 40 

Текст №7 731 38 

Текст №8 853 46 

Текст №9 633 38 

 6 585 414 

Таблиця 5. Частоти словоформ суспільно-політичних лексем у промовах 

Патріарха Московсього і Всієї Русі Кирила 

Текст №3 575 69 

Текст №4 968 40 

Текст №5 704 80 

Текст №6 676 40 

Текст №7 731 38 

Текст №8 853 46 

Текст №9 633 38 

 Загальна кількість Fд: 414 

Словоформа Абсолютна частота Кількість 

слововживань у 

промовах 

Відносна частота 

% 

Власть 17 6585 0.228 

Власти 10 

Властью 2 
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Властям 5 

Государство 17 6585 0.713 

Государства 5 

Государству 10 

Государстве 2 

Гражданин 3 0.440 

Граждана 4 

Граждане 4   

Граждан 17 

Гражданам 1 

Економика 28 6585 0.639 

Економике 4 

Економики 5 

Економик 4 

Економиках 4 

Общество 51 6585 2.323 

 Общества 29 

Обществу 20 

Обществом 25 

Обществ 4 

Обществам 18 

Обществах 6 

Политика 34 6585 1.093 

Политики 7 

Политике 11 

Политикам 6 

Политиках 5 

Политик 8 

Политику 7 

Свобода 23 6585 0.471 
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Свободы 54 

Свободе 12 

Свобод 9 

Свободам 4 

Свободах 12 

Система 31 6585 0.412 

 

 

 

Системы 12 

Системе 15 6585 

Системой 50  

Системам 13 

Системах 3 

Систематичность 1 

СМИ 34 6585 0.243 

Соотечесвенник 2 6585 0.658 

Соотечесвенника 11 

Соотечесвеннику 3 

Соотечесвенники 13 

Соотечесвенникам 4 

Соотечесвенниках 7 

Соотечество 8 

Сотрудничество 3 6585 0.501 

Сотрудничества 11 

Сотрудничеству 6 

Сотрудничеством 4 

Сотрудничествам 5 

Сотрудничествах 8 

Страна 67 6585 1.549 

Страны 28 

Стране 13 
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Странам 15 

Странах 21 

Суверенитет 21 6585 1.533 

Суверенитета 19 

Суверенитету 5 

Суверенитетом 6 

Суверенитеты 2 

Социальность 3 6585 0.197 

Социальности 8 

Цивилизация 87 6585 2.156 

Цивилизации 23 

Цивилизацие 11 

Цивилизацией 3 

Цивилизациям 4 


