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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

У дискурсі англомовних версій Біблії різних часів як у середовищі 

фіксації знань про зовнішній і внутрішній світ особистості реалізується 

складне ментальне утворення – лінгвокультурний мегаконцепт HUMAN 

BEING. Дослідженню лінгвокультурного концепту як основного культурно-

специфічного елемента свідомості людини присвячено велику кількість 

наукових праць (А. Вежбицька, Л.В. Гайдученко, В.І. Кононенко, 

В.А. Маслова, Г.Г. Слишкін та ін.), у яких постулюється ідея наявності у 

складі концептів культурного компонента, що відображає "мовну картину 

світу" етнічної спільноти як у межах загального розвитку, так і на певному 

історичному етапі. Вивчення дискурсу (Ф.С. Бацевич, І.А. Бехта, А.Д. Бєлова, 

Т.А. ван Дейк, А.О. Кібрик, Т.Р. Кияк, Л.В. Короткова, А.П. Мартинюк, 

О.І. Морозова, П. Серіо, Ю.С. Степанов, З. Харріс, І.С. Шевченко, 

Д. Шиффрин та ін.) дозволяє виявити специфіку лінгвальної репрезентації 

концептів, що складають концептуальну картину світу особистості. 

Одним із продуктів дискурсивної діяльності є різночасові англомовні 

варіанти Писання, що характеризуються набором лінгвокультурних 

відмінностей, які відтворюють загальні тенденції розвитку мови, мовлення, 

культури та соціуму в певну епоху. За умови трансформації дискурсу 

концепти в Біблії не можуть залишатися сталими й зазнають модифікації. 

Діахронічний підхід дозволяє визначити специфіку еволюції 

лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING в англомовній Біблії 

різних років видань (1611-2011рр.).  

Актуальність дослідження зумовлена, з одного боку, важливістю 

мегаконцепту HUMAN BEING у пізнанні еволюції людської свідомості, 

поглядів та знань про світ, з іншого – відсутністю у вітчизняному 

мовознавстві фундаментальних праць та всебічного аналізу 

лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING в умовах еволюції 

біблійного дискурсу. 

Зв'язок роботи з науковими темами. Роботу виконано відповідно до 

комплексної наукової теми досліджень викладачів факультету іноземної 

філології Запорізького національного університету "Когнітивно-

комунікативні та лінгвокультурологічні параметри дослідження мовних 

одиниць", затвердженої Міністерством освіти і науки України (номер 

державної реєстрації 0113U000807). 

Мета роботи полягає у визначенні особливостей еволюції 

лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING в англомовному 

біблійному дискурсі. Поставлена мета зумовлює необхідність виконання 

таких завдань: 

- уточнити принципи лінгвокультурологічного й дискурсивного підходів 

до аналізу концептів у Біблії; 

- побудувати модель лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING; 
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- установити вектори еволюції біблійного дискурсу; 

- визначити кореляцію між векторами розвитку біблійного дискурсу та 

динамікою лінгвокультурного мегаконцепту; 

- окреслити корпус мовних одиниць, що втілюють мегаконцепт HUMAN 

BEING у біблійному дискурсі; 

- виявити константні мовні одиниці актуалізації мегаконцепту в 

біблійних текстах різних епох; 

- простежити закономірності вживання специфічних для кожної версії 

Біблії засобів вербалізації аналізованого мегаконцепту;  

- розкрити специфіку еволюції мегаконцепту HUMAN BEING в 

англомовному біблійному дискурсі, його втрачені та набуті риси. 

Об’єктом дослідження є мегаконцепт HUMAN BEING в англомовних 

версіях Біблії. Предметом дослідження виступають лінгвальні й 

екстралінгвальні засоби втілення англомовного мегаконцепту HUMAN 

BEING у біблійному дискурсі в його історичній динаміці. 

Матеріалом дослідження слугували тексти Старого й Нового Заповітів 

англомовних версій Святого Письма: King James Version (1611р.), American 

Standard Version (1901р.), English Standard Version (2001р.), New International 

Version (2011р.). 

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що вектори еволюції 

позамовного та мовного середовищ впливають на біблійний дискурс та 

спричиняють зміни універсального мегаконцепту HUMAN BEING. 

Теоретико-методологічну базу дисертації становлять 

лінгвокультурологічний та дискурсивний підходи до аналізу мовних явищ у 

межах когнітивно-дискурсивної парадигми, що є антропоцентричною за 

своєю суттю. 

Основні методи дослідження, залучені в науковій праці, належать до 

традиційних загальнонаукових методів (спостереження, аналіз, синтез, 

порівняння, гіпотетико-дедуктивний метод, кількісний метод, метод 

суцільної вибірки). У межах дослідження використано також власне 

лінгвістичні методи: діахронічний метод сприяє визначенню специфіки 

еволюції дискурсу й мовних одиниць, що в ньому функціонують; метод 

дискурс-аналізу дозволяє встановити вектори еволюції біблійного дискурсу; 

порівняльно-стилістичний аналіз допомагає простежити його стильове 

різноманіття; соціолінгвальний аналіз виявляє закономірності еволюції мови, 

мовлення й позамовного середовища; концептуальний метод дозволяє 

змоделювати структуру мегаконцепту HUMAN BEING, що реалізується в 

біблійному дискурсі. Семантичний та етимологічний аналізи дають змогу 

визначити зміст одиниць, що вербалізують мегаконцепт, і простежити 

напрямки їхньої еволюції, а порівняльно-функціональний метод дозволяє 

виявити ізоморфні та аломорфні риси одиниць англійської мови, що 

наповнюють біблійний мегаконцепт HUMAN BEING. 

Наукова новизна роботи зумовлюється тим, що вперше: 



3 

- уточнено визначення понять "лінгвокультурний мегаконцепт", 

"біблійний дискурс", "застаріла лексика", "архаїзм", "історизм", "неологізм"; 

- розроблено моделі "дискурсивного тетраедра" й "тетраедра біблійного 

дискурсу"; 

- виявлено вектори розвитку біблійного дискурсу; 

- запропоновано типологію темпорально маркованої лексики; 

- виокремлено корпус одиниць, що вербалізують біблійний мегаконцепт 

HUMAN BEING; 

- установлено фактори впливу на субституцію одиниць, що реалізують 

мегаконцепт; 

- визначено результати кардинальних лінгвальних та екстралінгвальних 

змін лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING. 

Основні здобутки роботи можна сформулювати в таких твердженнях: 

- мегаконцепт HUMAN BEING є складним лінгвокультурним 

утворенням, до структури якого входять мезоконцепти, макроконцепти, 

катаконцепти та їхні складники, що реалізують зовнішні та внутрішні 

сутності біблійної людини; 

- біблійний дискурс змодельовано у вигляді "тетраедра біблійного 

дискурсу", який сформований незмінною вершиною "адресант" (Бог) та 

змінними вершинами "текст", "адресат", "контекст". Наявність 

неконстантних вершин дозволяє дискурсу Біблії еволюціонувати. Основними 

напрямками його еволюції визначаємо історико-соціокультурний вектор, 

вектори застарівання, оновлення та десакралізації; 

- історико-соціокультурний вектор розкривається змінами культурно-

історичного і соціального фонів англомовних версій Писання, які 

стимулюють еволюцію біблійного дискурсу, що виступає простором втілення 

мегаконцепту HUMAN BEING. Політкоректність проявляється як субвектор 

історико-соціокультурного вектора, залучаючи евфемізми, які елімінують 

прояви міжнаціональної, міжетнічної, міжкультурної, гендерної, вікової 

дискримінації в дискурсі Святого Письма; 

- субституції вербалізаторів мегаконцепту HUMAN BEING викликані 

вектором застарівання дискурсу, який інкорпорує субвектори архаїзації та 

історизації, і проявляється у відмиранні темпорально деактуалізованих 

мовних елементів. З іншого боку, залучення застарілих одиниць надає 

"історичної коректності" дискурсу Книги Книг; 

- вектор оновлення дискурсу сприяє адаптації новітніх мовних знаків у 

Біблії і дозволяє розкрити специфіку використання останніх у дискурсі 

сучасного Писання; 

- зниження кількості сакрально маркованих засобів та збільшення 

використання "профанно" маркованої лексики в кожній наступній версії 

Святого Письма є результатом дії вектора десакралізації біблійного дискурсу; 

- еволюція мегаконцепту HUMAN BEING характеризується сталістю 

його структури та змінами у вербальному наповненні всіх ключових 
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елементів, найрадикальніші зміни простежуються в площинах "гендер", "вік", 

"соціальне становище", "внутрішній світ людини". У межах мегаконцепту 

HUMAN BEING спостерігається тенденція до врівноваження "гендерної 

асиметрії", демократизації номінацій і зниження рівня брутальності; 

- мовний образ людини на сторінках різночасових версій Писання зміг 

еволюціонувати завдяки вилученню або залученню лінгвальних явищ 

культурно-історичного плану (застаріла лексика, неологізми, евфемізми, 

профанізми), стиранню дистантивності, наближенню тексту до парафіян та 

еволюції свідомості носіїв англійської мови. 

Теоретичне значення роботи. Результати дослідження становлять 

внесок у такі галузі та теорії англістики, як лексикологія, семантика, 

лінгвокультурологічні, дискурсивні, соціолінгвістичні та гендерні студії. 

Внеском до лексикології є уточнення понять "темпорально маркована 

лексика", "застаріла лексика", "архаїзм", "історизм", "неологізм", 

запропоновано їхню типологію. Доповненням до семасіології стало 

визначення специфіки еволюції змісту лексем, особливостей їхніх 

субституцій у Біблії під впливом мовних та позамовних чинників. 

Лінгвокультурологію збагачено визначенням лінгвокультурного концепту, 

моделлю мегаконцепту HUMAN BEING з урахуванням складників, що 

розкривають матеріальні й духовні аспекти буття людини, з’ясуванням 

особливостей еволюції біблійної картини світу.  

Теорію дискурсу доповнено уточненням змісту термінів "дискурс", 

"біблійний дискурс", виявлено типологічні характеристики останнього; 

запропоновано моделі "дискурсивного тетраедра" та субординатного поняття 

"тетраедр біблійного дискурсу". Внеском до соціолінгвістики є виявлення 

взаємозв’язку мовних процесів та позамовних факторів в еволюції 

словникового складу, біблійного дискурсу та лінгвокультурного концепту. 

Теоретичні основи гендерної лінгвістики поглиблюють вивчення гендерного 

прояву в біблійному дискурсі в діахронії.  

Практичне значення наукового дослідження визначається можливістю 

використання його матеріалів і результатів: 

- у навчальній роботі, при викладанні нормативних курсів з 

лексикології, стилістики та історії англійської мови, лінгвокраїнознавства; 

при розробленні спецкурсів із лінгвокультурології, соціолінгвістики, 

гендерної лінгвістики, міжкультурної комунікації, порівняльно-історичного 

мовознавства, дискурсології та лінгвістики тексту, у практичному курсі 

англійської мови; 

- у навчально-методичній роботі (для укладання навчальних і 

методичних посібників із проблематики дослідження); 

- у лексикографічній практиці (для укладання лінгвокультурологічних 

словників, глосаріїв та довідників). 

Апробація результатів. Основні результати та положення 

дисертаційної праці було висвітлено на наукових та науково-практичних 
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конференціях різних рівнів: міжнародних: "Мови і світ: дослідження та 

викладання" (Кіровоград, 2013-2014), "Іноземна філологія у ХХІ столітті" 

(Запоріжжя, 2013-2014), "Пріоритети германського та романського 

мовознавства" (Луцьк, 2013), "Актуальні проблеми термінознавства, романо-

германської філології та перекладу" (Чернівці, 2014), "European Conference on 

Languages, Literature and Linguistics" (Відень, 2014); регіональних: 

"Синергетика у філологічних дослідженнях" (Запоріжжя, 2015-2016); 

щорічних підсумкових конференціях професорсько-викладацького складу 

факультету іноземної філології Запорізького національного університету 

(2013-2015); засіданнях кафедри теорії та практики перекладу з англійської 

мови (2013-2015). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено в 

десяти одноосібних публікаціях, зокрема у семи наукових статтях у фахових 

виданнях України та двох зарубіжних (Австрія, Польща). Загальний обсяг 

публікацій становить 4,8 друкованих аркуша. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (455 позицій) та додатків. 

Загальний обсяг роботи становить 259 сторінок, обсяг основного тексту – 200 

сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми та її актуальність, окреслено мету, 

завдання та наукову новизну роботи, визначено методологічну базу, 

теоретичне значення і практичну цінність дисертаційного дослідження, 

наведено дані про апробацію основних результатів. 

У першому розділі "Теоретико-методологічні основи дослідження 

лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING у дискурсі 

англомовних версій Біблії" визначено ключові теоретичні засади 

лінгвокультурологїї та дискурсології в проекції когнітивно-дискурсивної 

парадигми, обґрунтовано категорійно-понятійний апарат та методологічну 

базу лінгвокультурологічного та дискурсивного підходів, які залучають набір 

загальнонаукових і лінгвістичних методик дослідження. 

Теоретичні концепції лінгвокультурологічного підходу базуються на 

вивченні трихотомії: мова – культура – соціум (О.В. Аксютіна, 

В.В. Воробйов, А. Дюранти, Н. Енфілд, В.М. Телія, В.М. Русанівський), яка 

стимулює еволюцію мовної системи відповідно до вимог позамовної 

реальності (О.М. Головко, Ю.А. Зацний, О.С. Кубрякова). 

Лінгвокультурологічне дослідження різночасових англомовних версій Біблії 

(1611-2011 рр.) дозволяє простежити рівень розвитку та специфіку еволюції 

мовної системи, мовлення й культурних цінностей, висунутих англомовним 

соціумом відповідної епохи, та дає змогу об'єктивно інтерпретувати 

інформацію щодо образу людини в Біблії. 
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Оскільки взаємодія мови й культури відбувається у свідомості 

особистості, будь-які лінгвокультурологічні дослідження опосередковані 

лінгвокогнітивними (Ф.С. Бацевич, В. Еванс, М.П. Кочерган, Дж. Лакофф, 

М.М. Полюжин, О.М. Рубанець, С.О. Швачко), що визначають роль мовної 

системи в процесах концептуалізації та категоризації світу. 

Лінгвокогнітивний підхід дозволяє встановити співвідношення мовних 

структур із когнітивними (О.С. Кубрякова, О.О. Селіванова та ін.). 

Семантико-когнітивний підхід (А. Вежбицька, Р. Джекендофф, 

С.А. Жаботинська, Р. Лангекер, К.В. Рахиліна, Ю.С. Степанов, Ч. Філлмор, 

Г.М. Удовиченко та ін.), що є також релевантним у межах дослідження, 

допомагає визначити співвідношення значення й концептуального змісту 

мовних одиниць і виявити засоби та специфіку актуалізації концептів, які 

утворюють концептосферу індивіда. 

Зміст терміна "концепт" є предметом наукових дискусій, чим 

пояснюється наявність численних дефініцій з огляду на лінгвістичний, 

когнітивний, культурологічний, семантичний підходи, що визначають цю 

сутність, як: "результат зіткнення засвоєного значення з особистим життєвим 

досвідом народу" (Д.С. Лихачов); "інформаційну структуру свідомості" 

(О.О. Селіванова); "осередок культури в індивідуальній свідомості людини" 

(Ю.С. Степанов); "семантичне утворення, відзначене лінгвокультурною 

специфікою" (В.А. Маслова). 

Зважаючи на його лінгвокультурологічну спрямованість, дослідження 

передбачає тлумачення лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING як 

світоглядно орієнтованої одиниці мислення на позначення особи, що 

об’єктивується в англомовних текстах Біблії й розкривається історично 

(контекст протяжністю 400 років), культурно (матеріальні й духовні цінності 

та ідеали), соціально (загальноприйнятими й табуйованими) маркованими 

одиницями, що залучаються або яких уникають у різних версіях для 

адекватного передавання інформації адресатам. 

Розуміння концепту як комплексного та ієрархічно структурованого явища 

дозволяє змоделювати мегаконцепт HUMAN BEING у вигляді сфери із ядром та 

периферією (див. Рис. 1). Ядро розкриває саме поняття HUMAN BEING, ядерну 

зону якого доповнюють мезоконцепти MATERIAL HUMAN BEING та 

SPIRITUAL HUMAN BEING. Мезоконцепт MATERIAL HUMAN BEING 

представлений зовнішніми, або фізичними, характеристиками людини – 

макроконцепти GENDER, AGE, APPEARANCE, SOCIAL POSITION. 

Мезоконцепт SPIRITUAL HUMAN BEING представлений внутрішніми, або 

духовними, характеристиками людини – макроконцепти FAITH IN GOD, 

INTELLIGENCE, EMOTIONS, CHARACTER. Периферію репрезентують 

катаконцепти та їхні складники (ієрархія концептів запропонована 

О.М. Кагановською). 
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Рис. 1 Структура лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING 

 

Необхідність залучення когнітивно-дискурсивного підходу 

(Ф.С. Бацевич, Т. ван Дейк, В.З. Дем’янков, А.О. Кібрик, М.Л. Макаров, 

О.І. Морозова, А.М. Приходько, О.О. Селіванова, М. Стаббс, І.С. Шевченко, 

Д. Шиффрин) до дослідження дискурсу, в якому об’єктивуються концепти як 

вербально закодовані кванти інформації про світ, визначається 

лінгвосоціальною природою дискурсу та його динамічним характером. 

Дискурс не є одностайно трактованим феноменом і розглядається як 

"еквівалент мовлення" (Ф. Соссюр); "бесіда, що визначається як основний 

тип висловлювання" (П. Серіо); "відрізок тексту, більший, ніж речення" 

(З. Харріс). Особливу позицію в сучасних тлумаченнях займає "контекст", що 

постулюється важливою умовою існування дискурсу, тому термін набуває 

таких дефініцій: "складне комунікативне явище, яке залучає соціальний 

контекст" (Т. ван Дейк); "розумово-комунікативна діяльність (сукупність 

процесу й результату), що охоплює екстралінгвістичні й лінгвістичні 

аспекти" (О.І. Морозова, І.С. Шевченко); "текст сприйнятий, зрозумілий, 

реалізований у мовленні, у соціальній практиці" (Т.Р. Кияк). 

Спираючись на теорію "герменевтичного трикутника" Г.-Ґ. Ґадамера, 

дискурс уявляємо у вигляді геометричної моделі – "дискурсивного 

тетраедра", вершинами якого є "адресант", "текст", "адресат", 
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"екстралінгвальний контекст"; за умов зміни однієї з вершин увесь тетраедр 

зазнає модифікації. Біблійний дискурс, що є різновидом релігійного 

дискурсу, реалізується у вигляді "тетраедра біблійного дискурсу" з 

константою у вершині "адресант" (Бог) та набором змінних величин: "текст", 

"адресат", "контекст", які дозволяють модифікувати весь тетраедр і 

розкривають специфіку еволюції біблійного дискурсу. Варто додати, що 

вершини тетраедра не є ідеальними й утворюються множиною точок. 

Біблійний дискурс, що є середовищем існування лінгвокультурного 

мегаконцепту HUMAN BEING, визначаємо як інтерпретовані адресатами 

тексти Священного Писання, спрямовані на Богопізнання та регламентовані 

соціально-історичними й релігійно-культурними традиціями або 

контекстами. Наявність багатьох версій Біблії дозволяє простежити 

еволюцію як самого біблійного дискурсу, оскільки кожна версія є 

відображенням епохальних традицій свого часу, так і досліджуваного 

мегаконцепту, який у ньому реалізується. 

Дослідження лінгвокультурного мегаконцепту в дискурсі різночасових 

версій Біблії передбачає шість етапів аналізу. На першому етапі застосовано 

загальнонаукові методи: спостереження, аналіз, синтез, порівняння для 

виявлення, систематизації та узагальнення матеріалу дослідження.  

На другому етапі використано метод дискурс-аналізу, що дозволяє 

встановити вектори еволюції біблійного дискурсу. Контекстуально-

інтерпретаційний метод застосовується для розкриття контекстуального 

значення одиниць в аналізованих виданнях Біблії; соціолінгвальний аналіз 

дозволяє визначити вплив екстралінгвальних чинників на процес вибору й 

залучення одиниць; порівняльно-стилістичний аналіз дає можливість виявити 

стильове різноманіття різних версій Біблії. 

На третьому етапі за допомогою методу суцільної вибірки визначено 

ключові мовні одиниці на позначення людини в межах чотирьох 

аналізованих версій Писання.  

Четвертий етап охоплює концептуальний аналіз, що дає змогу 

з’ясувати структуру, зміст та наповнення мегаконцепту. Спираючись на 

польовий метод, визначено ядро та периферію мегаконцепту HUMAN 

BEING. Семантичний та етимологічний аналізи дозволяють розкрити 

понятійну структуру вербалізаторів, з'ясувати їхні диференційні ознаки, 

простежити еволюцію змісту і форми лексем-вербалізаторів; порівняльно-

функціональний метод дає змогу виявити основні гетерогенні риси 

англійської мови в різні періоди її розвитку. 

П’ятий етап залучає методи, що є релевантними в межах 

концептуального та дискурсивного аналізів. Синхронічний та діахронічний 

методи дозволяють визначити вектори та хронологічні аспекти еволюції 

дискурсу, розкрити специфіку функціонування одиниць у процесі еволюції 

мови та мовлення, виявити механізми й причини їхніх змін та простежити 

динаміку еволюції мовної системи в цілому. 
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На шостому етапі використано кількісний метод, що визначає 

кількісно-якісні характеристики вживання універсальних та специфічних 

мовних елементів, які актуалізують мегаконцепт HUMAN BEING. 

У другому розділі "Культуролінгвальні особливості еволюції 

біблійного дискурсу" визначено культурні фактори та лінгвальні процеси, 

що викликають зміни в Священному Писанні. Біблійний дискурс як 

середовище лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING зазнає 

комплексного впливу зазначених факторів та процесів, що стимулюють його 

трансформацію. Історико-соціокультурний вектор, вектори застарівання, 

оновлення та десакралізації біблійного дискурсу спричиняють численні 

зрушення в корпусі одиниць, що використовуються в різних версіях та по-

новому розкривають образ людини. 

Діахронічне дослідження умов формування англомовного біблійного 

дискурсу в транскультурній проекції дозволило з'ясувати особливості його 

еволюції з позиції історико-соціокультурного вектора, який ми розуміємо як 

сукупність культурних, історичних, національних і соціальних контекстів, що 

впливають на реалізацію дискурсу в діахронії. Набір цих контекстів 

опосередкований позалінгвальними факторами, що домінували впродовж 

чотирьох століть, серед яких процеси реструктуризації влади, міжфракційні 

релігійні суперечки, конфесійне дроблення церкви, зміна ролі церкви в 

суспільстві, зміна політично-економічної формації та соціально-культурного 

життя, принципи толерантності, феміністичний рух, політика "коректної 

мови й мовлення" тощо. 

Політкоректність як один із ключових соціокультурних чинників є 

субвектором еволюції дискурсу Біблії в межах історико-соціокультурного 

вектора. Реалізаторами цього субвектора виступають евфемізми та одиниці, 

що є необразливими номінаціями. Специфіка еволюції біблійного дискурсу 

репрезентується в елімінації гендерних (man → mankind → human race, 

shipmen → sailors, brotherhood → everyone, to take a woman → to marry her), 

етнічних (Gentiles → nations → people, the children of Israel → the people of 

Israel → the Israelites), міжкультурних (barbarous people → barbarians → 

native people → islanders), вікових (old → in advanced in years, children of the 

kingdom → sons of the kingdom → subjects of the kingdom), фізичних 

стереотипів (impotent folk → sick / invalids → disabled, fat → well-nourished, 

barren → childless), пов’язаних з еволюцією суспільної свідомості носіїв 

англійської мови. Гендерна політкоректність нейтралізує прояви сексизму в 

сучасному соціумі, мові й мовленні. Цієї "андроцентричності", або надмірної 

патріархальності, намагаються позбутися й у дискурсі сучасної Біблії, що 

стимулює елімінацію експліцитних ознак чоловічого шовінізму (fathers → 

parents, sons → sons and daughters, children of men → anyone) і фалоцентризму 

(to conceive seed → to be pregnant, to go into a woman → to enjoy with love) у 

біблійному дискурсі. 

Власне лінгвальні аспекти еволюції біблійного дискурсу, що 
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проявляються у вилученні або залученні темпорально та "профанно" 

маркованої лексики, пов’язані з векторами його застарівання, оновлення та 

десакралізації.  

Вектор застарівання дискурсу виявляється в уникненні в новітніх 

версіях застарілої лексики, що ми кваліфікуємо як темпорально марковані 

мовні одиниці, деактуалізовані в сучасному лінгвальному просторі. Вектор 

застарівання інкорпорує субвектори архаїзації та історизації, перший з яких 

реалізується архаїзмами (темпорально деактуалізованими стилістично й 

культурно значущими елементами мови, які в сучасній лексичній системі 

мають повний відповідник). Незважаючи на існуючу різноманітність 

типологій архаїзмів (О.С. Ахманова, О.Г. Михайлова, М.М. Шанський, 

П.П. Шуба), у дисертації запропоновано власну класифікацію, що базується 

на внутрішніх та зовнішніх характеристиках цих знаків. 

Усі архаїчні одиниці розподілено на дві великі групи:  

 повні архаїзми – застарілі за формою і значенням одиниці, 

наприклад: husbandman "землероб, виноградар" → farmer, to wit "знати" → to 

know;  

 часткові архаїзми – застарілі лише за формою або лише за змістом 

одиниці, до яких належать: фонетичні архаїзми (holpen → helpen / help, shew 

→ show); графічні архаїзми (bewray → betray, ensample → example, skilfully → 

skillfully); словотвірні архаїзми (to bethink → to think, men of truth → 

trustworthy men); граматичні архаїзми (brethren → brothers, thy, thine → your, 

yours, thou canst → you can, thou didst → you did); семантичні архаїзми (matrix 

"утроба" → (woman's) womb, seed "сім'я, нащадок" → offspring → family line / 

descendants); синтаксичні архаїзми, серед яких спрощення складних речень, 

уникнення полісиндетону, інверсій, кліше. 

Відповідно до критерію еволюційної близькості архаїзми бувають: 

 генетично споріднені – застарілі одиниці, що мають із сучасним 

субститутом спільний елемент, наприклад: yesternight "учора ввечері, учора 

вночі" → last night, до цієї групи також належать фонетичні, графічні, 

словотвірні, граматичні архаїзми, наприклад: begat → begot, favour → favor, 

chapiters → capitals, whilst → while, maidservants → maid-servants → female 

servants, thyself → yourself, wast / wert → were;  

 генетично неспоріднені – застарілі одиниці, що не пов’язані із 

сучасним еквівалентом спільним елементом, наприклад: повний архаїзм 

chapmen "торговець" → traders → explorers → merchants або семантичний 

архаїзм single "здоровий" → healthy. 

Другим субвектором застарівання дискурсу Писання є субвектор 

історизації, реалізований історизмами, що визначаємо як темпорально 

марковані елементи, деактуалізовані у мовному просторі, які за своїм 

статусом і значенням належать до розряду пасивних історичних реалій і не 

мають в сучасній лексичній системі конкуруючих понять. Їхній корпус 

можна розподілити на:  
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 повні історизми – цілковито застарілі за формою і змістом мовні 

знаки, наприклад: tentmaker, centurion, apostle, tetrarch, ephod, measuring reed, 

Sabbath day's journey, Pharaoh; 

 часткові історизми – застарілі за одним із значень мовні знаки, 

наприклад: одиниця talent "талант, грошова і вагова одиниця", що продовжує 

широко використовуватися в значенні "талант, дар"; лексема council, 

застарілий лексико-семантичний варіант якої "рада старійшин у давній Іудеї", 

має сучасне значення "рада, нарада".  

Повні історизми здебільшого не зазнають змін у всіх версіях Біблії. У 

новітніх виданнях часткові історизми можуть уникатися, субституюватися 

синонімічними частковими історизмами (lieutenant → satrap, deputy → 

proconsul / prefect, common hall → governor's headquarters → Praetorium) або 

повними історизмами (habergeons → coat of mail / armor, Mars' hill → 

Areopagus), залучення яких додає "історичної стилізації", що є необхідною 

умовою дотримання "історичної коректності" в біблійному дискурсі. 

Історизми, що функціонують у Біблії, найчастіше позначають давно забуті 

суспільно-політичні, релігійні, військові та побутові реалії. 

Вектор оновлення дискурсу, опосередкований еволюційними змінами як 

мови, так і мовлення. Реалізаторами вектора оновлення виступають 

неологізми – темпорально марковані стилістично й культурно значимі мовні 

одиниці, що стали актуальними в сучасному лінгвальному просторі. Корпус 

неологізмів включає одиниці, що на період видання попередніх версій не 

існували, не набули поширення або ж навмисно не вживалися. 

Серед неологізмів розрізняємо повні та часткові:  

 повні неологізми – нові за формою і змістом мовні одиниці, які 

з’явилися на конкретному етапі розвитку мови, наприклад: terrorist, 

descendants, homicide, kidnapper, victim, quick-tempered, marauder, manager;  

 часткові неологізми – нові лише за формою або лише за змістом 

одиниці, що з’явилися на конкретному етапі розвитку мови, серед них 

виділяємо фонетичні (brethren → brothers, spake → spoke), графічні (traveller 

→ traveler, defence → defense), словотвірні (affright → to fright, fellowworkers 

→ fellow-workers → fellow workers → co-workers), граматичні (thou dost / doest 

→ you do, thou shouldest → you should), семантичні неологізми (одиниця girl, 

поряд з існуючим значенням "дитя", набуває значення "дівчина, будь-яка 

молода неодружена жінка"; лексема driver одержує значення "доглядач, 

погонич", окрім існуючого значення "візник"). Зазначені новотвори 

характерні для сучасних версій Біблії.  

Вектор десакралізації був спрямований на поступове зниження ступеня 

урочистості біблійного мовлення та його наближення до розмовного, до 

адресата. У новітніх варіантах вектор десакралізації реалізується 

загальновживаною лексикою та одиницями "профанної" маркованості, що в 

класичних версіях протиставляються одиницям і конструкціям сакральної 

маркованості, серед яких застаріла, образна лексика, символи тощо. 
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Чисельність останніх (infidel, stripling, damsel, virgin, to know a woman, 

bondman, flesh and blood, stomacher, art thou cursed) зменшується з кожним 

наступним виданням, натомість помітним є частотніше залучення 

загальновживаних одиниць, наприклад, unbeliever, boy, young woman, 

unmarried woman, to have sex, servant, human being, fine clothing, you are under 

a curse, що десакралізує біблійний дискурс та комплексно впливає на 

еволюцію лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING. 

У третьому розділі "Лінгвокультурний мезоконцепт MATERIAL 

HUMAN BEING у різних версіях Біблії" здійснено комплексний аналіз 

мезоконцепту MATERIAL HUMAN BEING, що розкриває матеріальну 

складову образу біблійної людини. Цей мезоконцепт реалізується 

макроконцептами GENDER (катаконцепти PERSON, MAN, WOMAN), AGE 

(катаконцепти CHILDHOOD, YOUTH, ADULTHOOD, SENIOR AGE), 

APPEARANCE (катаконцепти LOOK, HEIGHT, WEIGHT, SOMATIC 

FEATURES), SOCIAL POSITION (катаконцепт MATERIAL POSITION із 

складниками WEALTH / POVERTY; катаконцепт OCCUPATION із 

складниками ADMINISTRATION, ARMY, PRIESTHOOD, 

CRAFTSMANSHIP, SERVITUDE). 

Макроконцепт GENDER репрезентує катаконцепти PERSON, MAN, 

WOMAN. Гендерно нейтральний катаконцепт PERSON, важливий у межах 

структури мегаконцепту HUMAN BEING, є об’єднувальною ланкою, яка 

протиставляє людину одночасно всім іншим живим істотам і Богу, та поєднує 

катаконцепти MAN і WOMAN. Незважаючи на широкий ряд номінацій man / 

men, person, individual, human, human being, soul, living soul, living creature, 

living being, flesh, people, nation, що об’єктивують катаконцепт PERSON, у 

давніших версіях найбільш поширеними є лексеми man / men на позначення 

одночасно понять "людина" і "чоловік", висока рекурентність мовних знаків 

human та people у сучасному біблійному дискурсі дозволяє позбутися цієї 

гендерної асиметрії та стереотипності. 

Еволюція макроконцепту GENDER визначається виправленням 

"гендерного дисбалансу", що в пізніших версіях проявляється як у зниженні 

використання маскулінно маркованих одиниць (на 12-21%), так і в 

незначному збільшенні вживаності фемінно маркованих лексем (на 1-5%) та 

радикальних змінах у залученні гендерно інклюзивних одиниць (збільшення 

на 60-90%). Субституції та модифікації вербалізаторів макроконцепту 

GENDER вимагають упровадження політично коректних одиниць (begat → to 

father, damsel → young woman, to bear → to have a child, to give children suck 

→ to nurse children), гендерно інклюзивних одиниць (brethren → kinsmen → 

tribes, daughters → descendants, shepherdess → shepherd), стилістично 

нейтральних одиниць (valiant men → warriors, wise hearted woman → skillful / 

skilled woman), які відображають особливості еволюції свідомості та 

цінностей англомовної спільноти. 

Макроконцепт AGE розкриває образ людини через елементи, які 
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ліквідують ознаки "ейджизму" (the old man → the elderly, the ancient man → 

the aged man), етнічної (the sons of Heth → the children of Heth  → the Hittites, 

O children of Israel → O people of Israel) і гендерної дискримінації (virgin → 

young girl fullgrown men → mature), що впливає на поступове збільшення 

рекурентності гендерно збалансованих  та політкоректних одиниць (little one, 

youth, mature, elderly, in full vigor) у кожній наступній версії. Лексеми man / 

woman характеризуються інгерентною віковою компонентою "дорослий". 

Макроконцепт APPEARANCE у новітніх версіях Біблії визначається 

політкоректною репрезентацією, наприклад, лексемами handsome, beautiful, 

well-built, well-nourished, without any physical defect, faint, що провокує 

часткову нейтралізацію архаїчного урочистого або інколи зневажливого 

стилю біблійного мовлення. Соматизми, які позначають тіло людини та його 

частини, часто мають метафоричний (gray hairs → hoar head, doors of thy 

mouth → guard words of your lips) або метонімічний характер (visions of thy 

head → through your mind, loins → body → descendants, without heart → 

senseless), що постулює інтеракцію зовнішнього та внутрішнього світів 

людини. 

Макроконцепт SOCIAL POSITION актуалізується численними 

одиницями на позначення заможних і незаможних людей та представників 

різних сфер професійної діяльності. Субституції одиниць на позначення 

фінансового становища людини визначаються субвектором політкоректності, 

наприклад, poor → needy. Звуження вербальної репрезентації професійного 

різноманіття, особливо професій, пов’язаних з обробленням землі 

(husbandman, plowman, planter, sower, tiller → farmer), пояснюється 

переходом суспільства від аграрної формації до постіндустріальної. 

"Гендерний дисбаланс" у дискурсі різних версій підтверджує стереотипне 

уявлення про домінуючий соціально-рольовий статус чоловіків, які мають 

ширшу професійну зайнятість у всіх сферах буття, хоча в останніх версіях 

простежується тенденція до нейтралізації гендера при номінуванні посад, 

професій та ремесел, наприклад, merchantmen → traders → merchants, 

bondmen → servant, craftsmen → skilled workers, shipmen → sailors. У дискурсі 

пізніших версій Писання одиниця man втрачає семи "людина", "дорослий" та 

"воїн" і набуває значення "цивільний чоловік будь-якого віку". 

Четвертий розділ "Лінгвокультурний мезоконцепт SPIRITUAL 

HUMAN BEING у різних версіях Біблії" присвячено висвітленню 

вербалізації внутрішньої складової образу біблійної людини, що реалізується 

макроконцептами FAITH IN GOD (катаконцепти RIGHTEOUSNESS і 

SINFULNESS), INTELLIGENCE (катаконцепти INTELLECT, SIMPLENESS), 

EMOTIONS (катаконцепт POSITIVE EMOTIONS із складниками PLEASURE, 

HAPPINESS, LOVE; катаконцепт NEGATIVE EMOTIONS із складниками 

ANGER, HATRED; катаконцепт NEUTRAL EMOTIONS із складниками 

AMAZEMENT), CHARACTER (катаконцепт MORAL QUALITIES із 

складниками KINDNESS / CRUELTY і INTEGRITY / FALSITY; катаконцепт 
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VOLITIONAL QUALITIES із складниками COURAGE / COWARDICE, 

GENEROSITY / GREEDINESS). 

Макроконцепт FAITH IN GOD як основа духовної сутності 

мегаконцепту HUMAN BEING характеризується відносною сталістю засобів 

втілення, наприклад, prophet, Lord’s (God's) people, God-fearing man, holy 

people, just / righteous, faith, belief, sin, sinner, transgressor, оскільки транслює 

класичні принципи дотримання християнських канонів. У сучасних версіях 

цей макроконцепт позбавляється сакрального забарвлення, вирівнюється 

"гендерний дисбаланс", наприклад, merciful men → devout men → the devout, 

brethren → brothers → believers, вилучаються застарілі одиниці infidel → 

unbeliever.  

Макроконцепт INTELLIGENCE репрезентує біблійну людину як 

особистість з розвиненими інтелектуальними здібностями. У межах норм 

політкоректності зневажливі одиниці на позначення рівня інтелектуально-

культурного розвитку людини субституються нейтрально маркованими 

одиницями, наприклад, mad, fool, without heart → simple / simplicity, no 

knowledge → uneducated → unschooled / ignorant, stupid → senseless, що 

ліквідують ознаки дискримінації та відповідають тенденціям до спрощення 

та демократизації дискурсу Біблії. 

Макроконцепт EMOTIONS реалізується номінаціями на позначення 

емоцій і почуттів, що є досить сталими в плані сукупності загальних ознак, 

наприклад, pleasure, satisfaction, delight, happy, blessed, love, charity, grace, 

kindness, angry, rage, fury, hatred, amazement, surprise, проте їхні інтерпретації 

змінюються. Найбільш репрезентативним і найбільш змінюваним є 

катаконцепт POSITIVE EMOTIONS, що характеризує біблійну людину як 

ініціативну, духовно розвинену, позитивно налаштовану особу. Перехід від 

урочистого стилю до нейтрального виявляється в зниженні рівня 

експресивності виражених емоцій, наприклад, hated → not loved, marvel → 

wonder → surprise, to be sick of love → to be faint with love. 

Із кожним новим виданням Біблії макроконцепт CHARACTER 

об’єктивується більшою кількістю одиниць, які мають щодалі нижчий рівень 

конотації (austere man → severe man → hard man, uprightly → blameless, vain 

men → false men → worthless men → deceivers), навіть коли йдеться про 

негативні риси характеру, що пояснюється наміром сучасного цивілізованого 

світу дотримуватися принципів толерантності. Аналіз засобів мовного 

втілення цього макроконцепту дозволяє простежити підвищення 

рекурентності вербалізаторів, що мають здебільшого вище негативне та 

позитивне емоційно-оцінне навантаження (cruel → heartless, true / uprightness 

of the heart → integrity / honesty, stoutness of heart → arrogance of heart), 

засуджуючи некоректну поведінку людей та підкреслюючи зростання рівня 

доброти, оптимізму, експоненціальної популяризації "культу милосердя та 

доброчестя". 
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ВИСНОВКИ 

 

Кардинальні зміни у соціальному й мовному середовищах викликали 

необхідність адаптації образу біблійної людини до параметрів сучасного 

буття. Поєднання лінгвокультурологічного та дискурсивного підходів 

дозволило побудувати модель лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN 

BEING та простежити його еволюцію у різночасових англомовних версіях 

Біблії у межах взаємодії та взаємовпливу лінгвальних та екстралінгвальних 

змін. Діахронічне дослідження чотирьох варіантів Біблії, кожен із яких був 

актуальним для свого часу, дозволило розкрити еволюцію мовного та 

позамовного середовищ, що проявляється в деактуалізованих та 

новоутворених культурно маркованих мовних засобах, які полівекторно 

розкривають мегаконцепт HUMAN BEING. 

Розв’язання цього наукового завдання дало змогу встановити 

закономірності еволюції лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING в 

умовах трансформації біблійного дискурсивного середовища, визначити 

вектори еволюції дискурсу Біблії, розкрити особливості універсальних та 

специфічних актуалізаторів мегаконцепту. Корпус універсальних 

вербалізаторів мегаконцепту залучає такі ключові одиниці, як God, paradise, 

apostle, person, people, son, father, mother, widow, head, lips, rich, poor, 

embroiderer, hunter, love, angry, hate, kindness, surprise, faith тощо. Для 

канонічних варіантів – Біблії короля Якова та Американської стандартної 

версії – властивими є одиниці brethren, lad, damsel, fool, uprightness, а для 

сучасних версій – Англійської стандартної версії та Нової міжнародної версії 

– характерними є мовні знаки human being, mankind, descendant, girl, needy, 

unbeliever, sex, victim, simple, integrity тощо. 

Екстралінгвальні та лінгвальні вектори еволюції біблійного дискурсу – 

зміна особливостей історико-соціокультурного контексту, застарівання, 

оновлення та десакралізація – пояснюють причини численних зрушень у 

лексичному складі Біблії. Дискурс англомовних версій Біблії, що охоплює 

чотири століття, кардинально змінювався залежно від історико-

соціокультурних умов епохи створення відповідної версії Писання. 

Вектори еволюції біблійного дискурсу розкриваються, насамперед, 

субституціями, що мають як лінгвальний (архаїзація, історизація, 

неологізація, десакралізація), так і екстралінгвальний характер (зміна 

соціальної формації, наближення церкви до парафіян, політкоректність мови 

й мовлення), що стимулюють еволюцію досліджуваного мегаконцепту. 

Побудована модель лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING 

репрезентується сукупністю мезоконцептів MATERIAL HUMAN BEING і 

SPIRITUAL HUMAN BEING, які розкривають зовнішні та внутрішні 

характеристики особистості різними ієрархічно підпорядкованими 

елементами. 

Виявлено, що в межах еволюції лінгвокультурного мегаконцепту 
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HUMAN BEING і біблійного дискурсу, що є середовищем його реалізації, 

вербалізатори мегаконцепту зазнають модифікації, що маніфестує: 

 зміну історико-соціокультурного контексту – залучення характерних 

мовних явищ відповідно до епохи видання версії Писання; 

 демократизацію біблійних варіантів відповідно до вимог політичної 

коректності – залучення евфемізмів, лексем із нейтральним змістом або 

позбавлених негативної конотації (covetousness → love of money); 

 нівеляцію "андроцентричності" – вилучення гендерно експліцитної 

та залучення гендерно збалансованої лексики (brethren → kinsmen → close 

relatives, sons → sons and daughters); 

 застарівання дискурсу Писання – деактуалізація лексичних одиниць, 

їхніх форм або значень (seed → offspring, curious → skillful); 

 оновлення версій Біблії – залучення неологізмів (sexual / sex на 

позначення інтимних стосунків притаманне пізнішим версіям); 

 десакралізацію біблійного дискурсу – використання "профанно" 

маркованих мовних одиниць (without heart → without understanding), повну 

або часткову нейтралізацію урочистого стилю, упровадження позбавлених 

експресивного забарвлення одиниць (I was hated → I am not loved). 

Ієрархічна структура лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING 

залишається стабільною в біблійному дискурсі різних часів, проте деякі його 

елементи були модифіковані. Сучасний гендерно нейтральний мегаконцепт 

HUMAN BEING у канонічному дискурсі мав гендерно забарвлений прояв 

MAN. Зміни стосуються й деяких структурних елементів, які в традиційному 

дискурсі мали інші номінації, наприклад, катаконцепт SENIOR AGE мав 

прояв OLD AGE, складник INTEGRITY розкривався як UPRIGHTNESS, 

складник SIMPLENESS проявлявся як FOOLISHNESS.  

Засоби актуалізації мегаконцепту HUMAN BEING зазнали численних 

змін. Мегаконцепт HUMAN BEING став більш збалансованим у гендерному 

плані, але маскулінне домінування яскраво простежується в усіх версіях, що 

пояснюється загальним патріархальним сюжетом та настроєм біблійного 

дискурсу. Домінуюча тенденція до виправлення "гендерного дисбалансу", 

притаманного першим біблійним версіям, розкриває потенційну здатність 

гендерних стереотипів та концептів еволюціонувати під впливом історико-

соціокультурних та мовних факторів.  

Установлено, що лінгвокультурний мегаконцепт HUMAN BEING 

еволюціонує, кардинально змінюючись у таких площинах, як "гендер" 

(втрата інгерентної маскулінної маркованості, набуття гендерно нейтральної 

характеристики, залучення одиниці man тільки в значенні "чоловік"), "вік" 

(нівеляція політично некоректних проявів "ейджизму", часткове нівелювання 

семи "дорослий" у лексемах man, woman), "зовнішність" (нейтралізація 

політично некоректних одиниць), "соціальне становище" (вербальне 

зниження професійного різноманіття та зміна соціально-економічної 

формації), "внутрішній світ людини" (перехід від "брутального", пасивного 
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спостерігача до активного, милосердного діяча). Простежується динамічна 

еволюція найпоширенішого в канонічних версіях вербалізатора man, який 

втрачає семи "людина", "дорослий" та "воїн" і набуває значення "цивільний 

чоловік будь-якого віку". 

Наукова розвідка відкриває широкі перспективи подальшого 

дослідження еволюції лінгвокультурних концептів у межах релігійної 

картини світу в різних мовах. Вважаємо доцільним аналіз історико-

соціокультурної мінливості інших ключових концептів у біблійному 

дискурсі, дослідження їхнього зв'язку з іншими концептами в діахронічному 

аспекті крізь призму мовних та позамовних факторів.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Сабадаш Ю.О. Еволюція лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN 

BEING в англомовних версіях Біблії. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя, 2016. 

Дисертацію присвячено дослідженню еволюції лінгвокультурного 

мегаконцепту HUMAN BEING у дискурсі англомовних версій Біблії різних 

епох (1611-2011рр.). Уточнено дефініції лінгвокультурного мегаконцепту, 

біблійного дискурсу, застарілої лексики, розроблено моделі "дискурсивного 

тетраедра" та "тетраедра біблійного дискурсу". Запропоновано типологію 

історизмів, архаїзмів, неологізмів, що базується на їхніх змістовних і 

формальних характеристиках.  

У роботі визначено позалінгвальні та лінгвальні вектори еволюції 

біблійного дискурсу, що стає простором для об’єктивації мегаконцепту 

HUMAN BEING. Структура мегаконцепту залишається сталою у всіх версіях 

Біблії, проте вербальне наповнення зазнає змін. Еволюція досліджуваного 

мегаконцепту стає можливою завдяки змінам історико-соціокультурного 

контексту, профанізації, застаріванню, оновленню, демократизації дискурсу 

відповідно до вимог політичної коректності, нівеляції "андроцентричності" в 

дискурсі Святого Письма. Автор розкриває специфіку еволюції мегаконцепту 

HUMAN BEING у всіх його структурних елементах, проте кардинальні 

зрушення простежуються при актуалізації "гендера", "віку", "зовнішності", 

"соціального становища", "внутрішнього світу людини".  

Ключові слова: еволюція, лінгвокультурологія, дискурс, мегаконцепт, 

англомовний текст Біблії, лінгвальний та екстралінгвальний чинники. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Сабадаш Ю.А. Эволюция лингвокультурного мегаконцепта 

HUMAN BEING в англоязычных версиях Библии. – Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 

национальный університет. – Запорожье, 2016. 

Диссертация посвящена исследованию эволюции лингвокультурного 

мегаконцепта HUMAN BEING в дискурсе англоязычных версий Библии 

разных эпох (1611-2011гг.). Уточнены дефиниции лингвокультурного 

мегаконцепта, библейского дискурса, устаревшей лексики, разработаны 

модели "дискурсивного тетраэдра" и "тетраэдра библейского дискурса". 

Предложенная типология историзмов, архаизмов, неологизмов основывается 

на их содержательных и формальных характеристиках.  

В работе определены лингвальные и экстралингвальные векторы 

эволюции библейского дискурса, в котором объективируется мегаконцепт 

HUMAN BEING. В англоязычных версиях Библии структура мегаконцепта 

остается неизменной, варьируется его вербальное наполнение. Эволюция 

исследуемого мегаконцепта происходит благодаря изменениям историко-

социокультурного контекста, профанизации, устареванию, обновлению, 

демократизации дискурса в соответствии с такими тенденциями, как 

политическая корректность, нивелирование "андроцентричности" в дискурсе 

Святого Письма. Автор раскрывает специфику эволюции мегаконцепта 

HUMAN BEING во всех его структурных элементах, но кардинальные 

изменения прослеживаются при актуализации "гендера", "возраста", 

"внешности", "социального положения", "внутреннего мира человека". 

Ключевые слова: эволюция, лингвокультурология, дискурс, 

мегаконцепт, англоязычный текст Библии, лингвальный и 

экстралингвальный факторы.  

 

SUMMARY 

 

Sabadash Yu.O. Evolution of the Linguocultural Megaconcept HUMAN 

BEING in the English Versions of the Bible. – Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya, 2016. 

This dissertation is a complex study of the evolutionary features of the 

linguocultural megaconcept HUMAN BEING in the English versions of the Bible 

(1611-2011). This set of biblical texts, which is treated as biblical discourse, is 

viewed as the milieu for the conceptual structure under consideration. 

Linguocognitive and linguocultural approaches to the study of the megaconcept 

HUMAN BEING have revealed the evolution of the conceptual image of "a human 

being" in the Book, stipulated by both lingual and extralingual factors. 
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The structure of linguocultural megaconcept HUMAN BEING incorporates 

binary elements – mezoconcept MATERIAL HUMAN BEING (manifesting the 

"material" or external characteristics of a person) and mezoconcept SPIRITUAL 

HUMAN BEING (covering the "spiritual" or internal characteristics of a person) 

representing dual human nature. On the one hand, the diachronic research 

postulates structural consistency of megaconcept HUMAN BEING in various 

English Bible versions; on the other hand, it highlights the changes of its lexical 

representation. 

The substitutions and modifications of the means of verbalization of 

linguocultural megaconcept HUMAN BEING arise from numerous lingual and 

extralingual vectors of English Biblical discourse evolution, such as historico-

socio-cultural vector, vectors of profanation, obsolescence and modernization. 

Complex linguocultural and discourse analyses allowed identifying 

evolutional characteristics of megaconcept HUMAN BEING. The essential 

changes were revealed in the lexical instantiation of the following conceptual 

structures, such as GENDER, AGE, LOOK, SOCIAL POSITION. In the English 

Bible texts the word "man" has lost semes "human being", "adult", "soldier" and 

has acquired the meaning "a civilian male of any age". The evolution of the lexical 

means of the verbalization of mezoconcept SPIRITUAL HUMAN BEING 

disclosed the reduction in the level of "cruelty" in the modern English Biblical 

versions where the tendency of "charity and virtuousness" has won widespread 

support. 

Linguocultural megaconcept HUMAN BEING has become more "gender 

balanced" in spite of the general patriarchal plot of the Book. Counterbalance of 

gender asymmetry was observed in the quantitative change of masculine, feminine 

and gender neutral words in the modern English Bible that has indicated the 

evolution of gender stereotypes and concepts, caused by political correctness and 

development of the English language. The latest English Bible versions are 

characterized by the accentuation of the profanation of the Holy Scripture and 

gradual lowering of pathetic and highbrow Biblical style that make the language of 

the Book more transparent to the contemporary English speaking congregation. 

Keywords: evolution, cultural linguistics, discourse, megaconcept, English 

Bible text, lingual and extralingual factors. 
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