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Хрысцiянская пропаведзь

як актыуны рытарычны жанр маулення

Рэлiгiйная тэматыка колькi дзесяткау гадоу назад з’яулялася прак-
тычна закрытай тэмай для лiнгвiстычнага даследавання. Разам з тым
менавiта рэлiгiя ва усе часы была галiной павышанай увагi да слова.
У канцы ХХ-га – пачатку ХХI-га стагоддзяу зауважна пашырылася
прастора рэлiгiйнай камунiкацыi i канфесiйная сфера пачала актыуна
уваходзiць у грамадска-мауленчую практыку. Сярод жорстка рэгла-
ментаваных i кананiзаваных жанрау рэлiгiйнай камунiкацыi належ-
нае месца займае хрысцiянская пропаведзь, якая у дадзеным артыкуле
разглядаецца не толькi як пэуная разнавiднасць публiчнага маулення
i прамова рэлiгiйна-павучальнага зместу, але найперш як аратарскi
тэкст i актыуны рытарычны жанр маулення.

На думку мовазнауцы Н. Б. Мячкоускай, царкоуная пропаведзь лi-
чыцца фундаментальным жанрам рэлiгiйнай камунiкацыi. З пачат-
кам пропаведзi слова пачынае жыць у свядомасцi пэунага згуртаван-

ня людзей. Калi слова Бога, пачутае прарокам, – гэта мiстычны

“першаштуршок” у зараджэннi рэлiгii, то пропаведзь, у якой пра-

рок (святар) даносiць Божае Слова людзям, – гэта “другi штур-

шок”, i прычым не мiстычны, а цалкам назiральны. Рэлiгiя як мiстыч-

ны камунiкатыуны працэс пачынаецца менавiта з пропаведзi вучэн-

ня людзям1. Насамрэч, традыцыйна адносячыся да сферы духоунага
красамоуства i з’яуляючыся неад’емнай часткай хрысцiянскага бо-

1 Н. Б. Мечковская, Язык и религия, Москва 1998, с. 205.
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гаслужэння, уся хрысцiянская пропаведзь, як i культура, пабудавана
на аратарскiм мауленнi.

Здауна названы спецыфiчны вiд мауленчай камунiкацыi праду-
гледжвау, каб жывое слова свяшчэннiка (адрасанта) тлумачыла пры-
хаджанам (адрасату) прачытаны з пэунай нагоды тэкст Святога Пi-
сання з мэтай аказання рэлiгiйна-матываванага уздзеяння. Прапавед-
нiцкае слова адметнае гарманiчным спалучэннем павучальнага i дзей-
нага, таму i ставiць мэтай не толькi паведамiць i растлумачыць пры-
сутнай аудыторыi вучэнне Iсуса Хрыста, дапамагчы раскрыць вечныя
iсцiны, але i, галоунае, пераканаць прыняць гэтыя iсцiны. Акцэнтуем
увагу на асноуных момантах рытарычнай арганiзацыi хрысцiянскай
пропаведзi.

1) прывiтанне, якое непасрэдна сiгналiзуе пра пачатак пропаведзi:
У iмя Айца i Сына i Святога Духа!

2) паведамленнi, дзе прадугледжваецца мэта аб’явiць тэму про-
паведзi i устанавiць кантакт з аудыторыяй: У сëнняшнi дзень, бра-
ты i сëстры, мы разам з усëю паунатою Святой Хрыстовай Права-

слаунай Царквы адзначаем свята Уваходу Гасподняга у Iерусалiм.

Гэта свята – адно з самых трагiчных святау усяго царкоунага го-

да2; Сëнняшнi дзень – Дзень памяцi усiх беларускiх святых. Гiсторыя

народу найбольш ярка увасоблена у духоуных воблiках, справах i твор-

чых плëнах яго лепшых сыноу i дачок... (113); Сëння Святая Царква

успамiнае усiх святых праайцоу – тых людзей, якiя верай i чаканнем

прышэсця Хрыста Месii жылi у Старым Запавеце (230) i iнш.

3) вiншаваннi з нагоды вялiкiх царкоуных святау: Вiншую вас,
дарагiя браты i сëстры, з вялiкiм i радасным святам – сусветнай

радасцю Светлага Хрыстова Уваскрасення! (47); Дарагiя айцы, бра-

ты i сëстры, сардэчна вiншую вас з вялiкiм, выратавальным i ра-

дасным святам Нараджэння Госпада Бога i Збавiцеля нашага Iiсуса

Хрыста (327) i iнш.

4) пажаданнi i заклiкi, якiя гучаць пераважна у заключнай частцы
пропаведзi i гарантуюць поспех эмацыйнага уздзеяння названага жан-
ру на слухачоу: Хацелася б шчыра пажадаць вам такой пасхальнай
радасцi, якая б нiколi у вас не змяншалася i не страчвалася б. Няхай

гэта пасхальная радасць умацоувае у нашых сэрцах i веру, i надзею,

2 Арцем iй (Кiшчанка), Пропаведзi, Мiнская Духоуная Акадэмiя iмя св. Кiрыла
Тураускага, Жыровiчы [Б.и.] 2010, с. 34. Далей пры спасылцы на гэта выданне
у дужках падаецца старонка.
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i любоу да Бога, i да усiх тых людзей, якiя знаходзяцца побач з на-

мi (50); Хай кожны вымяце прэч з душы сваëй калючае смецце граху,

запалiць свечку веры i лампаду надзеi, сагрэе свой унутраны свет свя-

тою любоую – i упрыгожыцца храм душы хрысцiянскай, у якiм павiнен

нарадзiцца Сын Божы, Гасподзь i Збавiцель наш! (326); У гэтую свя-

тую i таемную ноч дазвольце пажадаць усiм вам самага галоунага

i неабходнага у нашым жыццi – свяшчэннага дару веры. Радасцi i ня-

беснага спакою жадаю вам. Няхай уцялеснiушыся Хрыстос Збавiцель

умацуе нашу веру. Няхай гэта вера будзе нашай сiлаю у жыццëвых

выпрабаваннях. Няхай яна будзе нашай зоркай на шляху да Бога. Ня-

хай свята Нараджэння Хрыстова стане святам нараджэння Хрыста

у нашай душы i святам нашага адраджэння у Хрысце (328–329) i iнш.

5) абавязковая рытуальная канцоука Амiнь.
У тэксце пропаведзi святар свядома абiрае рытарычную форму

непасрэднага, адкрытага i эмацыйнага звароту да усiх разам i да
кожнага паасобку. Прычым, форму болей звыклую, паусядзëнную
i даступную для успрымання. Увогуле, прапаведнiцкае мауленне да-
кладна даносiць аутарскую думку, перадае эмацыйна-псiхалагiчны
стан, асабiстыя адносiны святара да з’яу i падзей, якiя iм узнауляюцца.
Распаусюджанымi у тэксце пропаведзi з’яуляюцца мауленча-дыялагiч-
ныя фiгуры, якiя ужываюцца для стварэння урачыстых i узнëслых
кантэкстау з мэтай узмацнення выразнасцi маулення. Да iх мэтазгодна
аднесцi рытарычныя пытаннi, звароты, воклiчы, пытальна-адказавы
ход i дубiтацыю. Сутнасць фiгур названай групы – стварыць сiтуацыю
умоунага дыялогу, каб прамоуца змог актыуна уздзейнiчаць на адраса-
та i пераканаць у сваiх поглядах. Так, у рытарычных пытаннях запыт
ставiцца не з мэтай атрымаць адказ ад чытача цi суразмоуцы, а каб
максiмальна акцэнтаваць увагу на з’яве, падзеi, факце або увогуле на
тэме прамовы, арганiзаваць аднадумства аутара i чытача: А хiба мо-
жа быць праведным жыццë, калi уяуленнi у нас пра яго лжывыя? (12);

Хлусня! – цi не гэта i ëсць цяпер i для нас тая страшная хвароба, што

ставiць сучасны свет на мяжу катастрофы?! (71); i iнш. Як бачна,
рытарычныя пытаннi не толькi ажыуляюць публiчнае мауленне, на-
даюць яму дынамiчнасць i выразнасць, але i дыялагiзуюць манала-
гiчнае мауленне. Святар сумесна з прыхаджанамi разважае i прыхо-
дзiць да адпаведнага пераканання. Побач з рытарычным пытаннем
у пропаведзi даволi пашыраны i рытарычны воклiч – сцвярджэнне
з’яу, фактау, яго павышанай эмацыйнай значнасцi у форме воклiчу,
якi i стварае iнтанацыйны, эмацыйны i вобразны акцэнт у тэксце: Як
мы жадаем, каб Гасподзь ставiуся да нас, так i мы павiнны ставiцца
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да кожнага чалавека! (151); Будзь верны Богу, i Гасподзь цябе захавае

ад усiх бедау, якiя будуць у свеце! (350) i iнш.

Эмацыйным зваротам да нерэальных субяседнiкау характарызуец-
ца рытарычны зварот. Прычым форма звароту выкарыстоуваецца не
столькi для таго, каб назваць адрасата, колькi для прыцягвання увагi
да названага адрасата з боку iншых асоб. Рытарычны адрасат нiчым
не абмежаваны: iм можа быць i той, хто не прысутнiчае у працэсе
маулення. Напрыклад: Госпадзi, дапамажы нам нiколi не адвярнуцца
ад Цябе, як было гэта з народам iзраiльскiм, не здрадзiць Табе, як

зрабiу гэта Iуда, а прыняць Цябе як Збавiцеля! Дапамажы нам быць

адданымi Табе ва усе днi нашага жыцця! (38); Свяцiцель Божы Нiка-

лай, дапамагай усiм нам годна выконваць наша хрысцiянскае прызна-

чэнне! (351); Таму малiся заусëды, хрысцiянская душа, каб Гасподзь

прыйшоу табе на дапамогу i умацавау веру, каб яна была сапрауды

цвëрдаю верай хрысцiянскай! (139) i iнш.

Шырокiм дыяпазонам ужывання у прапаведнiцкай публiцыстыцы
вызначаецца пытальна-адказавы ход – мауленчая фiгура, заснаваная
на тым, што святар фармулюе пытанне (пабуджае прыхаджан да роз-
думу) i сам адразу ж адказвае на яго. Названая фiгура дастатко-
ва папулярная у пропаведзi, дзе знешне iмiтуецца свабодны дыялог,
якi зручны для пераходу ад апiсальна-маналагiчнага да дыялагiчнага
маулення: Чаму змiрэнне наблiжае да нас благадаць Божую i сiлу Бо-

жую, якая змяняе наша жыццë? Таму што яно адкрывае у нас самае

лепшае, што у нас ëсць – любоу. Бог ëсць Любоу (189); Каму Гас-

подзь з’яуляецца i каму адкрывае Сябе? Толькi тым, хто мае адвагу

Яго вызнаваць. А што гэта азначае? Гэта пэуная жыццëвая пазiцыя.

I сутнасць гэтай жыццëвай пазiцыi у тым, каб не быць, як усе (79);

Дзе тая мэта, да якой мы павiнны iмкнуцца? А мэта гэтая не што

iншае, як Царква Хрыстова (82); i iнш. Як бачна, прамоуца пост-
пазiцыйна пацвярджае, дае сваю ацэнку з мэтай упэунiцца у згодзе
суразмоуцы або зрабiць яго аднадумцам. Зауважым, што даволi часта
пытальна-адказавая форма можа ускладняцца дубiтацыяй – фiгурай
маулення, якая выражае роздум або сумненне i пабудавана у форме
шэрагу пытанняу субяседнiку для пастаноукi праблемы i абгрунта-
вання разважання. Пытаннi могуць быць звернуты цi да самога ся-
бе (прамоуцы), цi да аудыторыi. Названая фiгура робiць разважлiвым
тэмп маулення, але не замаруджвае, не запавольвае яго, а, наадварот,
узмацняе сэнсавае i эмацыйнае напружанне маулення: Шмат шляхоу
да збаулення, але якi з iх самы лëгкi? Цi можам мы выратавацца

без асаблiвых намаганняу, без абмежавання свайго цела? Цi ëсць та-
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кi шлях? Так, ëсць! (146); Спытаем сëння у самiх сябе, цi iмкнем-

ся мы пасеяць i узгадаваць у сэрцах нашых насенне добрых намерау

i жаданняу? Цi ëсць у нас, у нашай дзейнасцi парасткi хрысцiянскай

дабрадзейнасцi? А жыццë наша на зямлi малое, час севу кароткi. Iмг-

неннем пройдзе жыццë, скончыцца час сяубы, апынемся перад магiлай,

i тады страшна будзе з’явiцца на той свет нi з чым (191) i iнш.

Названыя сродкi дыялагiзацыi маулення садзейнiчаюць папулярна-
му ужыванню “мы”-канструкцый, што, натуральна, утварае пэуную
танальнасць субяседавання: Мы разам з вамi слухаем...; Мы веда-
ем...; Калi мы уважлiва паглядзiм на самiх сябе... i iнш. Да пэунага
“актывiзатара” прапаведнiцкага тэксту можна аднесцi i так званую
павучальную танальнасць3, якая эксплiцыруецца у тэксце пропаве-
дзi праз дзеяслоуныя канструкцыi, што выражаюць iдэю павiннасцi
i неабходнасцi: I мы павiнны пачуць (падкрэслена – Н.Ш.) словы i ад-

гукнуцца на iх, таму што Гасподзь прыйшоу выратаваць, адухат-

варыць i змянiць жыццë не толькi усiх, але i кожнага з нас (49);

Мы павiнны не проста верыць (падкрэслена – Н.Ш.) у быццë Бога,

а паверыць у Таго Бога, Якi дзеля нас, людзей, i дзеля нашага

збаулення стау чалавекам, пацярпеу пакуты i прыняу смерць... (52);

I, нарэшце, мы нiколi не павiнны адыходзiць ад Царквы (падкрэслена
– Н.Ш.), страчваць жывую сувязь з Ëй (97);Мы павiнны помнiць (пад-
крэслена – Н.Ш.), што для Бога няма перашкодау, была б толькi на-

ша вера i наш давер да Яго! (118); Мы павiнны мець вялiкую пакору

(падкрэслена – Н.Ш.) перад воляй Божай. Мы павiнны быць гатовы

прыняць тое (падкрэслена – Н.Ш.), што Гасподзь дасць, нягледзячы

на нашы просьбы, i нiчога не патрабаваць ад Яго, як гэта звычайна

бывае з намi (123); Таксама i мы павiнны так паступаць (падкрэс-
лена – Н.Ш.), калi паустане бура душэуная, калi парушыцца спакой

сэрца намерамi грахоунымi (138) i iнш. Як бачым на праiлюстраваных
прыкладах, канкрэтныя указаннi на тое, як непасрэдна трэба думаць
i дзейнiчаць у той цi iншай сiтуацыi, ствараюць асноуны каркас паву-
чальнай танальнасцi тэксту хрысцiянскай пропаведзi.

Пададзены вышэй экспрэс-аналiз хрысцiянскай пропаведзi свед-
чыць аб тым, што яе аратарскi характар абумоулены ужо нават са-
мой рытарычнай структурай i дастаткова высокай ужывальнасцю та-
кiх экспрэсiуных сродкау маулення, як рытарычныя пытаннi, зваро-

3 Т. В. Ицкович, Православная проповедь как тип текста: автореф. дис. ...
канд. филол. наук: 10.02.01 / Уральский гос. ун-т., Екатеринбург 2007, с. 21.
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ты, воклiчы, пытальна-адказавы ход, дубiтацыя, эмацыйна-экспрэсiу-
ная лексiка, “мы”-канструкцыi i павучальная танальнасць. Разгледжа-
ная толькi у самых агульных штрыхах названая тэма, вядома, чакае
свайго далейшага плëннага даследавання. Хрысцiянская пропаведзь
усë больш актыуна пашырае сферы рэлiгiйнай камунiкацыi i мае усе
падставы лiчыцца рытарычным жанрам маулення.

S T R E S Z C Z E N I E

KAZANIE CHRZEŚCIJAŃSKIE JAKO AKTYWNY, RETORYCZNY GATUNEK
WYPOWIEDZI

W artykule omówiono chrześcijańskie kazanie nie tylko jako typ wypowiedzi
publicznej o treści religijno-dydaktycznej, ale przede wszystkim jako tekst oratorski
i aktywny retoryczny gatunek wypowiedzi. Zwrócono uwagę na środki retoryczne
dialogizacji wypowiedzi w tekście kaznodziejskim.

Słowa kluczowe: kazanie chrześcijańskie, tekst oratorski, powitanie, ogłoszenie,
pozdrowienie, życzenia, wezwanie, gatunek retoryczny.

S UMMARY

CHRISTIAN SERMON AS AN ACTIVE RHETORIC GENRE

In this article, the sermon is considered not only as a form of public speech
and a text of religious and didactic content but primarily as an active oratorical
and rhetorical speech genre. A major focus has been placed on rhetorical means of
speech dialogization in the text of a sermon.

Key words: Christian sermon, oratorical speech, greeting, announcement, saluta-
tion, wishes, summons, rhetoric genre.


