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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Дисертаційну працю присвячено дослідженню лінгвальної репрезентації 

біблійних образів-символів (далі БОС) в англомовних художніх текстах містичних 
трилерів Френка Перетті у когнітивно-прагматичному ракурсі. 

Аналіз та оцінку головних вимірів понять «образ» і «символ» покладено в 
основу західних і вітчизняних розвідок у галузі філософії (М. Бердяєв, М. Каган, 
С. Рубінштейн, О. Фрейденберг, E. Cassirer, R. Descartes, D. Hume, М. Johnson, I. Kant, 
І. Richards та ін.), психології (Л. Виготський, П. Гальперін, О. Леонт’єв, А. Ortony, 
D. Rumelhart, E. Titchener, W. Wundt та ін.), лінгвокультурології (М. Алефіренко, 
В. Карасик, О. Левченко, В. Маслова, С. Мезенін, В. Телія, А. Cienki, Н. Duijker, 
N. Frijda, С. Geertz, J. Sanders, Т. Storty, А. Wierzbicka та ін.), літературознавства 
(О. Єфімова, Ю. Лотман, А. Balakian, М. Beebe, J. Golden, М. Hester, W. Iser, А. Pratt, 
Е. Semino, Р. Shelley, Р. Stambovsky та ін.), лінгвістики (Л. Бєлєхова, Т. Козлова, 
В. Кононенко, В. Мокієнко, В. Ніконова, Л. Піхтовнікова, О. Потебня, Т. Черданцева, 
G. Anderson, В. Dancygier, М. Freeman, R. Gibbs, J. Searle, Е. Sweetser та ін.).  

Поняття «образ-символ», що є результатом поєднання символічного (знакового) 
й образного (переосмисленого) начал (Т. Горчак), стає об’єктом дослідження у 
закордонних і вітчизняних філософських (О. Лосєв, О. Макейчик, М. Eliade, C. Jung та 
ін.), літературно-критичних (О. Борисова, М. Creasy, А. Symons та ін.) і лінгвістичних 
(Т. Горчак, О. Шелестюк, Л. Шестак, R. Bartel, O. Fischer, R. Langacker, C. Ljungsberg, 
M. Nänny, W. Nöth, E. Tabakowska та ін.) наукових працях ХХ–ХХІ ст. 

Дослідницькі межі у вивченні образів-символів значно розширилися зі 
становленням у лінгвістичних працях другої половини ХХ ст. нового підходу – 
когнітивно-прагматичного (B. Bara, R. Carston, J. Cutting, Y. Huang, G. Kasper 
M. Mazzone, S. Ross, D. Sperber, D. Wilson та ін.), що зумовлено співіснуванням двох 
домінантних наукових парадигм: когнітивної (Н. Арутюнова, О. Кубрякова, 
R. Jackendoff, M. Johnson, Z. Kövecses, G. Lakoff, К. Stenning, М. Turner та ін.) і 
комунікативно-прагматичної (Л. Безугла, Л. Піхтовнікова, А. Приходько, І. Фролова, 
І. Шевченко, В. Clark, Т. Dijk, L. Horn, І. Kecskes, F. Recanati, J. Searle, G. Ward та ін.).  

Проблема образності та символічності художнього мовлення посідає важливе 
місце у дослідженні містичних трилерів (англ. mystery thriller) – одного з 
найпопулярніших і найзаплутаніших жанрів літератури епохи постмодернізму, який, 
маючи справу з таємничим, надприроднім і містичним, приваблює літературознавців 
(Т. Дьякова, J. Patterson та ін.), лінгвістів (О. Божко, Т. Єфіменко, І. Оніщук та ін.) і 
читачів своєю загадковістю. Поєднуючи у містичних трилерах містичність і напругу, 
письменники доволі часто звертаються до біблійних сюжетів (N. Frye, R. Loomis та ін.). 

Актуальність дисертації зумовлено загальним спрямуванням сучасних 
лінгвістичних студій, виконаних у межах антропоцентричної парадигми наукового 
знання, яка зосереджується на ролі людської свідомості в раціональному і чуттєвому 
відображенні дійсності. У такому ракурсі актуальним є всебічний розгляд когнітивних 
аспектів мовленнєвої діяльності взагалі й художнього мовлення зокрема з акцентом на 
процесах номінації та інтеракції у ході комунікативної взаємодії. Відтак, актуальність 
дисертаційної праці визначається розкриттям когнітивно-прагматичного потенціалу 
БОС, художньо втілених у містичних трилерах, що зумовлює особливості їх 
актомовленнєвої реалізації у художніх текстах та їх специфічну роль у здійсненні 
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маніпулятивного впливу на адресата для досягнення успішності перлокутивного 
ефекту. Актуальність дослідження визначається також підвищеною увагою 
гуманітарної парадигми знання до ролі творчої особистості письменника у розвитку 
культури та формуванні світоглядних настанов суспільства. У цьому контексті 
звернення до творчого доробку сучасного американського християнського новеліста 
Френка Едварда Перетті (Frank Edward Peretti, 1951 року народження), світогляд якого 
ґрунтується на протестантизмі, ‒ «найзапальнішого американського християнського 
новеліста» (І. Hexham), «феномена видавництва» (К. Riddlebarger) ‒ підсилює 
актуальність обраної теми.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
відповідає профілю досліджень, які проводяться на факультеті іноземної філології 
Запорізького національного університету за темою «Когнітивно-дискурсивні аспекти 
функціонування мовних одиниць». Тему дисертації затверджено науково-технічною 
радою Запорізького національного університету (протокол № 8 від 17 березня 2016 р.).  

Мета дисертації – розкрити когнітивно-прагматичний потенціал лінгвальної 
репрезентації БОС у художніх текстах містичних трилерів Френка Перетті.  

Досягнення мети передбачає розв’язання таких дослідницьких завдань: 
– обґрунтувати теоретичні підвалини дослідження, з’ясувавши онтологічний 

статус поняття «образ-символ» у ланці споріднених понять «образ» і «символ» у 
гуманітарній парадигмі; 

– систематизувати методологічні засади дослідження образності у художньому 
тексті і запропонувати методику комплексного аналізу лінгвальної репрезентації БОС 
у досліджуваних художніх текстах із використанням методологічного інструментарію 
дискурсології, лінгвопоетики, лінгвістики і когнітивної прагматики; 

– окреслити корпус біблійно-маркованих контекстів, у яких лінгвально 
реалізовано БОС шляхом прямої або непрямої лексико-семантичної номінації, та 
визначити типи контекстів за адресат-адресантною спрямованістю й обсягом; 

– проаналізувати номінативний простір художнього втілення БОС у містичних 
трилерах Френка Перетті шляхом систематизації структурно-семантичних і 
семантико-стилістичних характеристик лінгвальних репрезентантів БОС, вилучених із 
біблійно-маркованих контекстів; 

– визначити роль лінгвальних репрезентантів БОС в оптимізації маніпулятивного 
впливу на адресата залежно від специфіки їх актомовленнєвої реалізації; 

– визначити прагматичний (перлокутивний) ефект лінгвальної репрезентації 
БОС, з’ясувавши умови його успішності та чинники його неуспішності у містичних 
трилерах Френка Перетті. 

Об’єкт дослідження – лексико-семантичні засоби репрезентації БОС у художніх 
текстах містичних трилерів Френка Перетті. 

Предмет дослідження – структурно-семантичні, семантико-стилістичні та 
когнітивно-прагматичні характеристики лексико-семантичних засобів репрезентації 
БОС у художніх текстах містичних трилерів Френка Перетті. 

Матеріалом дослідження слугували п’ять містичних трилерів Френка Перетті 
(загальним обсягом 2338 стop.): “This Present Darkness” / ‘Темрява віку цього’ (1986), 
“Piercing the Darkness” / ‘Пронизуючи темряву’ (1988), “Prophet” /‘Пророк’ (1992), “The 
Oath” / ‘Клятва’ (1995), “The Visitation” / ‘Візит’ (1999). Методом суцільної вибірки 
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виокремлено 892 біблійно-маркованих контексти, із яких вилучено 1166 лексико-
семантичних засобів, які репрезентують 69 БОС і які слугували одиницями аналізу. 

Методика дослідження ґрунтується на застосуванні як загальнонаукових методів 
індукції і дедукції, емпірико-теоретичних методів аналізу і синтезу, так і спеціальних 
методах дискурсології, лінгвопоетики, лінгвістики і когнітивної прагматики.  

Дискурс-аналіз застосовано у встановленні специфіки християнського 
світобачення, структурованого у християнській релігійній картині світу, зокрема, у 
вивченні біблійних мотивів у текстах Святого Письма (Біблії) і тлумаченні 
символічного смислу біблійних образів, що зумовлюють специфіку християнської 
релігійної картини світу. Методи лінгвопоетики, зокрема стилістичний аналіз із 
залученням методології філологічного, культурно-історичного, компаративного і 
біографічного аналізу, використано для встановлення місця містичного трилеру в 
системі жанрів художнього дискурсу на прикладі містичних трилерів Френка Перетті; 
інтерпретаційно-текстовий і контекстуальний аналіз ‒ для виокремлення текстових 
фрагментів – біблійно-маркованих контекстів і їх характеристики за обсягом та адресат-
адресантною спрямованістю. Методи лінгвістики представлено методологією 
семантичного, компонентного, дескриптивного і семантико-стилістичного аналізу ‒ 
для формування й опису номінативного простору БОС, художньо втілених у містичних 
трилерах. Методи когнітивної прагматики, зокрема методи контент-аналізу, 
конверсаційного аналізу та функційно-прагматичного аналізу, залучено для визначення 
особливостей актомовленнєвої реалізації БОС у досліджуваних текстах; методику 
прагматичного аналізу мовленнєвих актів використано для встановлення 
прагматичного (перлокутивного) ефекту лінгвальної репрезентації БОС і виявлення 
умов успішності перлокутивного ефекту та чинників його неуспішності.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в дисертації вперше у 
сучасному мовознавстві: 

– розв’язано проблему художнього втілення БОС у художніх текстах жанру 
містичного трилеру із залученням здобутків дискурсології, лінгвопоетики, лінгвістики 
і когнітивної прагматики, а також теоретичних напрацювань релігієзнавства; 

– визначено онтологічний статус поняття «образ-символ» у ланці споріднених 
понять «образ» і «символ» у гуманітарній парадигмі; 

– виявлено специфіку контекстної репрезентації БОС в англомовних художніх 
текстах жанру містичного трилеру, зумовлену адресат-адресантною спрямованістю й 
обсягом біблійно-маркованих контекстів; 

– систематизовано способи лінгвальної репрезентації БОС за структурно-
семантичними (однокомпонентна і багатокомпонентна лексико-семантична номінація) 
і семантико-стилістичними (метафорична і метонімічна номінація) ознаками; 

– розкрито роль лінгвальних репрезентантів БОС в оптимізації маніпулятивного 
впливу на адресата залежно від специфіки їх актомовленнєвої реалізації; 

–  встановлено умови успішності прагматичного (перлокутивного) ефекту 
художнього втілення БОС у містичних трилерах Френка Перетті та з’ясовано чинники 
його неуспішності. 

Теоретичне значення дослідження полягає у його внеску у подальший розвиток 
когнітивно-дискурсивної парадигми лінгвістичних розвідок (розкриття когнітивного 
підґрунтя біблійних мотивів і символічного смислу БОС як складників християнської 
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релігійної картини світу), когнітивних досліджень художньої семантики (визначення 
способів художнього втілення БОС у містичних трилерах Френка Перетті), теорію 
контекстології (виокремлення і класифікація біблійно-маркованих контекстів), теорію 
образності (визначення онтологічного статусу поняття «образ-символ» у ланці 
споріднених понять «образ» і «символ» у гуманітарній парадигмі), теорію номінації 
(систематизація структурно-семантичних і семантико-стилістичних характеристик 
лінгвальних репрезентантів БОС), теорію вербального впливу (дослідження 
оптимізації маніпулятивного впливу на адресата художньо втілених БОС залежно від 
специфіки їх актомовленнєвої реалізації), комунікативну лінгвістику (визначення 
способів актомовленєєвої реалізації БОС у містичних трилерах Френка Перетті), 
прагмалінгвістику (визначення умов успішності та чинників неуспішності 
прагматичного ефекту художньо втілених БОС). 

Практичне значення отриманих результатів зумовлюється можливістю їх 
використання у таких теоретичних курсах, як: лексикологія англійської мови (розділ 
«Лексична семантика»), стилістика англійської мови (розділи «Стилістична 
семасіологія», «Поетичні тропи і фігури мовлення», «Стилістична лексикологія», 
«Стилістика художнього тексту»), прагмалінгвістика (розділ «Теорія мовленнєвої 
діяльності»), у спецкурсах із дискурсології, когнітивної поетики, а також при 
написанні курсових і дипломних робіт з інтерпретації літературного тексту, у 
наукових дослідженнях аспірантів. Здобутки дисертаційного дослідження можуть бути 
використані і в інших наукових сферах, зокрема літературознавстві і релігієзнавстві. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на міжнародних наукових і 
науково-практичних конференціях: «Проблеми іноземної філології і перекладу» (Київ, 
2015), «Поетика художнього тексту» (Херсон, 2016), «Сучасні орієнтири філологічної 
науки» (Херсон, 2016), «Сучасні дослідження філологічних наук: проблеми та 
рішення» (Запоріжжя, 2017). «Проблеми іноземної філології» (Київ, 2013), «Україна і 
світ: діалог мов і культур» (Київ, 2014, 2016), «Філологічні науки в системі сучасного 
гуманітарного знання ХХІ століття» (Одеса, 2017), «Мова, література і культура: 
актуальні питання взаємодії» (Львів, 2018), «Актуальні проблеми філологічної науки: 
сучасні наукові дискусії» (Одеса, 2018), «Мова та література у полікультурному 
просторі» (Львів, 2018), «Філологія: Сучасний погляд на вивчення актуальних 
проблем» (Запоріжжя, 2018), «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах 
міжкультурної комунікації» (Острог, 2018), «Мова. Суспільство. Культура» (Херсон, 
2018), “The 3rd European Conference on Languages, Literature and Linguistics” (Vienna, 
2018), “Urgent Problems of Philology and Linguistics” (Budapest, 2018). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у           
18-ти одноосібних публікаціях автора, серед яких: 7 статей у наукових фахових 
виданнях України (2,8 др. арк.), 3 – у зарубіжних виданнях (1,04 др. арк.), 8 – у 
збірниках матеріалів конференцій (1,08 др. арк.). Загальний обсяг публікацій становить 
4,92 др. арк. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з двох анотацій 
(української та англійської), переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів із 
висновками і списками використаної літератури, списками довідкової літератури і 
джерел ілюстративного матеріалу до кожного з розділів, висновків і додатків. Повний 
обсяг дисертації становить 294 сторінки, із них 181 – основного тексту, у тому числі 23 
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таблиці. Бібліографія містить 524 джерела, із них 489 позицій – праці вітчизняних і 
зарубіжних авторів, 199 позицій з яких іноземними мовами, 29 позицій – 
лексикографічні джерела і 7 позицій – джерела ілюстративного матеріалу. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ ПРАЦІ 
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації; сформульовано мету 

та завдання; визначено об’єкт, предмет і методи дослідження; розкрито наукову 
новизну; висвітлено теоретичну і практичну значущість отриманих результатів; 
сформульовано положення, що виносяться на захист; наведено відомості про 
структуру дисертації й апробацію отриманих результатів дослідження.  

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження біблійних образів-
символів у когнітивно-прагматичному аспекті» проаналізовано сучасні наукові 
доробки стосовно вивчення художньої образності взагалі та тлумачення поняття 
«образ-символ» у гуманітарній парадигмі зокрема; надано короткий екскурс в історію 
християнства й описано основні біблійні мотиви та біблійні образи-символи, що їх 
реалізують у християнській релігійній картині світу; визначено теоретичні засади 
когнітивної прагматики в дослідженні художньої комунікації. 

Майже всі галузі гуманітарних наук, а надто філософія, психологія, 
лінгвокультурологія, література і лінгвістика, послуговуються поняттями «образ» і 
«символ», здійснюючи власні підходи до їх тлумачення. 

«Образ» розуміється у філософії як результат та ідеальна форма віддзеркалення і 
реконструкції предметів та явищ матеріального світу у свідомості людини (Г. Гегель, 
І. Кант та ін.); у психології – як психічне відображення, у якому перед суб'єктом 
відкриваються предмети і відношення об'єктивного світу (Р. Солсо, З. Фройд та ін.), та 
феномен, що виконує активну, творчу функцію (Ф. Гальтон, Е. Титченер, К. Юнг та 
ін.); у лінгвокультурології («предметний образ») – як результат наочного узагальнення 
та відбору культурно значущих подій і ситуацій (М. Алефіренко, В. Карасик, 
В. Маслова, О. Хроленко та ін.); у літературознавстві («художній образ») – як 
система конкретно-чуттєвих засобів, що втілює собою художній зміст (М. Каган, 
О. Потебня та ін.); як засіб естетичного моделювання реальності (О. Лосєв, Ю. Лотман 
та ін.); як картина дійсності, яку зображує письменник (М. Бахтін, Ю. Борєв та ін.); як 
художній персонаж (Л. Тимофєєв, М. Храпченко та ін.). У лінгвістиці «мовний образ» 
і «мовленнєвий образ» – це слово чи словосполучення, що навантажено образною 
інформацією у мові (слово чи фразеологізм, зафіксований у словниках) чи мовленні 
(метафоричне чи метонімічне переосмислення слова чи вільного словосполучення у 
контексті) (Л. Бєлєхова, Д. Добровольский, А. Жолковський, С. Мезенін, В. Мокієнко, 
С. Нікітіна, Ю. Степанов, В. Телія, В. Топоров, Е. Урісон, В. Харченко та ін.). 

«Символ» розуміється у філософії як багатозмістовний знак, що має предметне 
втілення (матеріальний об’єкт, зображення тощо) і заміняє собою якусь іншу сутність 
(поняття, ідею чи іншу абстракцію), використовуючи для цього асоціацію, подібність 
або домовленість (Г. Ґадамер, П. Рікер та ін.), як спосіб пізнання істинного 
божественного сенсу: мова, міф, релігія, мистецтво і наука є символічними формами, 
за допомогою яких людина, з одного боку, впорядковує навколишній хаос, а з іншого, – 
здійснює єднання самих людей (Г. Гегель, І. Кант, Е .Кассірер, К. Юнг та ін.); у 
лінгвокультурології («предметний символ») – як стабільна функціональна категорія 
культури, яка виконує регуляторну й інтегрувальну функцію культури (В. Маслова, 
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О. Селіванова та ін.); у літературознавстві («художній символ») – як художній образ, 
що виражає значення будь-якого явища у предметній формі (А. Лосєв, A. Balakian та 
ін.), як будь-який художній персонаж, що умовно відтворює усталену думку, ідею, 
почуття, які набувають символізму (Н. Науменко, G. Golden, D. Simons та ін.). У 
лінгвістиці «словесний символ», або «слово-символ», – це слово, що у своєму 
буквальному значенні позначає якийсь матеріальний об’єкт, який асоціюється у 
нашому фоновому знанні з певним символічним поняттям чи абстракцією і таким 
чином набуває символічного значення (Н. Арутюнова, В. Віноградов, Т. Козлова, 
Ю. Лотман, Л. Піхтовнікова, А. Потебня, О. Сімович, Л. Шама та ін.). 

«Образ-символ» у лінгвістичних дослідженнях розуміється як результат 
поєднання символізму й образного засобу (метафори, алюзії, персоніфікації тощо). 
Образ-символ характеризується комплексністю у плані змісту. В образі-символі символ 
позначає присутність якогось смислу, нероздільно злитого з образом, але не тотожного 
йому (Л. Бєлєхова, Т. Горчак, Т. Кіс, R. Bartel, O. Fischer, M. Nänny, E. Tabakowska та 
ін.). Образ асоціюється з «предметним» образом як предметною формою відображення 
предметів і явищ. Образ-символ постає результатом наочного узагальнення культурно 
значущих феноменів і заміняє собою (за асоціацією, подібністю або домовленістю) 
якусь іншу сутність (поняття, ідею чи абстракцію), змушуючи людину не лише 
інтерпретувати символ, а й переживати його (І. Авдєєнко, А. Cienki, М. Eliade, W. Nöth). 
Отже, образ-символ – це слово / словосполучення, яке у своєму прямому значенні 

позначає матеріальний об’єкт (артефакт або персону), що асоціюється з 

кимось / чимось символічним, і яке характеризується високим потенціалом абстракції. 
Образ-символ, закріплений у культурі, є загальновідомим і постає накопичувачем 
культурної пам'яті, у той час як індивідуально-авторський образ-символ набуває 
символізму безпосередньо у тексті, втілюючи певні інтенції автора. 

Біблійні образи-символи є елементами тексту Біблії, або Святого Письма, – 
богонатхненного писання, що поділяється на Старий і Новий Заповіти і є основою 
християнської релігійної картини світу, яка структурує знання про всесвіт, Бога та 
людину (N. Frye, R. Loomis та ін.). Це знання, характерне для християнського 
релігійного світобачення, варіюється залежно від конфесійного спрямування 
(католицизму, православ'я та протестантизму), але головною його ознакою є те, що світ 
поділяється на надприродний і матеріальний, при цьому перший домінує над другим.  

У тексті Біблії лінгвально репрезентовані БОС реалізують біблійні мотиви, що 
багаторазово повторюються з деякими змінами: «гріхопадіння», «Бог укладає завіт з 
Авраамом», «Йосиф стає правителем Єгипту», «Мойсей виводить євреїв з Єгипту», 
«Бог дає людству Десять заповідей», «народження і служіння Ісуса Христа», «смерть і 
Воскресіння Ісуса Христа», «зішестя Святого Духа і утворення Церкви», 
«апокаліптичні очікування». Кожний біблійний мотив реалізується певним набором 
БОС, приміром, мотив «гріхопадіння» представлено такими БОС, як «Адам», «Єва», 
«Змій», «плід», «фіговий листок», «дерево життя». У контексті сучасного 
переосмислення біблійних мотивів у літературі виникає поняття інтертекстуальності. 
Інтертекст є невід’ємною складовою художніх текстів модернізму і постмодернізму 
(О. Дзера, Ю. Швець, R. Alter, R. Barthes, J. Kristeva та ін.). 

У художньому тексті БОС представляють найвищий ступінь образності, 
втілюючи архетипні (біблійні) уявлення й одночасно індивідуально-авторські асоціації 
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для вираження найбільш значущих ідей і настанов твору. Дослідження художнього 
втілення БОС у творах Френка Перетті, світогляд якого ґрунтується на протестантизмі 
(християнстві), постає найбільш ефективним із позицій когнітивної прагматики, яка 
вивчає когнітивні передумови (мотивацію, наміри, бажання тощо) і результати 
(прагматичні ефекти) актомовленнєвої діяльності (Л. Піхтовнікова, А. Приходько, 
І. Фролова) комунікантів. У ракурсі когнітивно-прагматичного підходу, спрямованого 
на визначення когнітивних чинників взаємодії співрозмовників (B. Bara) і виявлення 
впливу ментального стану комунікантів на їх мовленнєву діяльність (M. Mazzone), що 
обумовлює формування смислів мовленнєвого акту (G. Kasper, S. Ross), образ-символ, 
який відображає предмети та явища матеріального світу в мисленні людини, постає 
формою мислення та засобом пізнання ментальних механізмів, які впливають на 
комунікацію та поведінку людей власне у комунікативній інтеракції / взаємодії 
(D. Mack, J. Miller, L. Ritchie та ін.). Когнітивно-прагматичний підхід у дослідженні 
БОС, які реалізовані у мовленні художніх персонажів і виражають їхні наміри, 
бажання тощо в образній формі, надає можливість визначити особливості 
актомовленнєвої реалізації БОС у художніх текстах. 

У другому розділі «Методологічні підвалини когнітивно-прагматичного 
дослідження біблійних образів-символів в англомовних текстах містичного 
трилеру» окреслено методологічне підґрунтя аналізу лінгвальної репрезентації БОС у 
містичних трилерах Френка Перетті; запропоновано методику комплексного аналізу 
лінгвальних репрезентантів БОС (далі ЛРБОС) із використанням методологічного 
інструментарію дискурсології, лінгвопоетики, лінгвістики і когнітивної прагматики. 

На першому етапі застосовано загальнонаукові методи індукції і дедукції, 
емпірико-теоретичні методи аналізу і синтезу, а також дискурс-аналіз текстів Святого 
Письма, або Біблії (гр. τά βιβιλία, βιβλία ‘бібліа’, тобто ‘збірка книг’), енциклопедичних 
словників, словників-довідників релігійних символів, теологічних праць тощо для 
з’ясування основ християнства. Старий і Новий Заповіти (івр.  ברית ‘угода, договір, союз, 
заповіт’), на який поділяється Біблія, відображують угоду між Богом і людством. У 
Старому Заповіті йдеться про створення світу, гріхопадіння і заповіт Бога з Ізраїльським 
народом, а у Новому – про спасіння людства від гріха через спокутування його смертю 
Ісуса Христа та новий заповіт із Богом. «Загублений рай» у книзі Буття стає 
«Поверненим Раєм» у книзі Одкровення. Якщо доступ до Дерева Життя у книзі Буття 
виявляється зачиненим, то у книзі Одкровення людина знову повертається до нього.  

Систематизація основних біблійних мотивів уможливила ідентифікацію 69-ти 
БОС, реалізованих у досліджуваних творах Перетті, і розкриття їхнього когнітивного 
підґрунтя, що сприяло розумінню їхнього символічного смислу у художніх текстах.  

На другому етапі застосовано методи лінгвопоетики, зокрема філологічний, 
культурно-історичний, компаративний і біографічний аналіз, та загальнонаукові 
методи спостереження, опису, систематизації і зіставлення для аналізу жанру 
гостросюжетної літератури взагалі і містичного трилеру зокрема й окреслення 
специфіки матеріалу дослідження – п’яти містичних трилерів (загальним обсягом 2383 
сторінки), зумовленої особливостями творчої манери американського християнського 
новеліста Френка Перетті як неперевершеного творця гостросюжетної літератури.  

Твори Перетті начебто розважальні, але відрізняються складними заплутаними 
сюжетами (С. Gribben, M. Maudlin, D.O’Neil, M. Penn, J. Saliba). Його твори можна 
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віднести до жанру літератури жахів (I. Hexham); вони є гарним прикладом 
використання техніки посилення напруги у сюжеті (S. Rabei), що розгортається на 
двох рівнях: реальному (відносини між персонажами) і нереальному (взаємодія між 
янголами і демонами). Уявлення Френка Перетті про духовну битву між добром і злом 
частково пов’язані з його походженням із церкви Асамблеї Бога (найбільша 
п’ятидесятницька спільнота у США) та сучасним п'ятидесятницьким ученням про 
демонологію. Його концепція територіальних духів, що панують над кожним містом, 
відповідає богословським ученням багатьох п’ятидесятницьких теологів і місіонерів 
(N. Anderson, I. Hexham, E. Murphy, S. Rabei, E. Silvoso, P. Wagner).  

На третьому етапі шляхом застосування методології лінгвопоетики, зокрема 
інтерпретаційно-текстового і контекстуального аналізу містичних трилерів Френка 
Перетті, було виокремлено текстові фрагменти – біблійно-марковані контексти (далі 
БМК) – текстові фрагменти, у яких БОС, лінгвально репрезентовані шляхом прямої 
або непрямої лексико-семантичної номінації, беруть участь у розкритті одної теми. 
Аналіз саме таких текстових фрагментів надав можливість з'ясувати, яким чином БОС 
сприяють реалізації творчого задуму письменника, естетично впливаючи на адресата 
повідомлення у художньому тексті.  

У результаті проведення суцільної вибірки із аналізованих п’яти художніх 
текстів було виокремлено 892 БМК.  

Характер контекстуального втілення БОС зумовлює типологію БМК, які 
розрізняються за адресат-адресантною спрямованістю й обсягом. 

За адресат-адресантною спрямованістю, тобто хто саме вживає БОС – сам 
автор, описуючи події та характеризуючи персонажів, або персонажі у своєму 
мовленні, розрізняємо відповідні типи БМК: 

а) авторський БМК (324 БМК, 40,63%) – контекст, у якому БОС уживається в 
авторському мовленні, наприклад: John was ready to receive the Lamb, he was ready to 

find Jesus, and as he called on the name of the Lord, he could even see a lamb, small, gentle, 

spotless and white, right there in front of him, right on the other side of the prayer rail, <…> 

He was later told he’d had a vision, but at that moment he thought there really was a lamb in 

the church, as real as anything. The Lamb of God, like Pastor Thompson said. It was so real 

then, so long ago. It was a moment that truly stirred his soul (“Prophet”);  
б) персонажний БМК (668 БМК, 59,37%) – контекст, у якому БОС уживається в 

персонажному мовленні, наприклад: “Tal smiled and shook his head in wonder. 

“Redemption. It will never cease to thrill me” (“Piercing the Darkness”). 
Обсяг БМК, що є достатнім для розкриття змісту БОС, зумовлює такі типи БМК: 
а) пропозитивний БМК (383 БМК, 42,94%), обсяг якого дорівнює одному 

реченню, наприклад: God was testing me just as he tested Abraham, to see if I would obey 
(“The Visitation”); 

б) композитний БМК (413 БМК, 46,3%), обсяг якого охоплює кілька речень, які 
створюють один абзац, наприклад: Mrs. Kenyon continued, “Surely I have heard thy 

praises, and I receive them as a sweet-smelling savor. Continue to praise me <…> Drink of 

my Spirit, and I shall grant you a mighty increase on this island…” (“The Visitation”); 
в) комплексний БМК (96 БМК, 10,76%), обсяг якого виходить за межі одного 

абзацу для реалізації комунікативної спрямованості БОС, наприклад: “The dragon 
knows where you are. He can come after you, tear you apart, and eat you while you're 
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sleeping”. “I doubt he could get in here,” Steve said, looking at all the precautions Charlie 
was taking. “I don't know. Maybe he can. Harold says ‒ I mean, I've heard ‒ the dragon can 
go anywhere. He's like a ghost. He's not really alive; he just floats around, and he can 
disappear. You can't stop him”. “He's not a ghost,” Steve insisted. “He's a big, dumb 
animal, and somebody's been lying to you.” That kind of talk scared the man. “No! Don't 
talk that way! The dragon'11 know” (“The Oath”).  

На четвертому етапі шляхом використання загальнонаукових методів індукції і 
дедукції, емпірико-теоретичних методів аналізу і синтезу, а також спеціальних методів 
лінгвістики, зокрема семантичного, компонентного, дескриптивного і семантико-
стилістичного аналізу, було диференційовано 1166 ЛРБОС за їхніми структурно-
семантичними характеристиками, зумовленими їхнім компонентним складом, та за 
семантико-стилістичними ознаками залежно від типу семантичної транспозиції у 
їхньому значенні. Наприклад, однокомпонентний анімалістичний метафоричний 
ЛРБОС lizard ‘ящур’, що належить до класу рептилій і асоціюється з усім нечистим, 
репрезентує БОС «диявол» у персонажному пропозитивному БМК: Levi shook his head. 
“That old lizard's got nothing on me.” (“The Oath”). Двокомпонентний метафоричний 
ЛРБОС encounter the Cross ‘зустрітися з хрестом’ репрезентує БОС «хрест», який 
символізує страждання та смерть Ісуса на хресті задля спасіння людства, у 
персонажному композитивному БМК: Before she encountered the Cross, she saw no 
reason to live but feared death. (“Piercing the Darkness”) У художньому втіленні ЛРБОС 
encounter the Cross позначає рішення присвятити Йому все життя (покаятись). 

Наступні етапи ґрунтуються на методологічних засадах когнітивної прагматики 
із залученням методів контент-аналізу, конверсаційного аналізу та функційно-
прагматичного аналізу, що надало змогу визначити специфіку актомовленнєвої 
реалізації БОС і запропонувати її типологію (п’ятий етап), а також методики аналізу 
мовленнєвих актів, що уможливило встановлення прагматичного (перлокутивного) 
ефекту актомовленнєвої реалізації БОС та визначення умов його успішності та 
чинників його неуспішності (шостий етап). Наприклад, однокомпонентний 
анімалістичний метафоричний ЛРБОС dragon ‘дракон’, що репрезентує БОС «змій», 
який асоціюється з гріхом, реалізує директивний мовленнєвий акт прохання у 
персонажному комплексному БМК із роману “The Oath” / ‘Клятва’, коли головний 
персонаж Стів Бенсон просить Леві Кобба пояснити дещо про дракона: “Levi, tell me 
something. Just why is it nobody else will talk about the dragon, but you don't have any 
trouble talking about it?” (‘Леві, от скажи мені. Чому ніхто, окрім тебе, не говорить про 
дракона?’) У відповіді-поясненні спостерігаємо змішану (вербальну + невербальну) 
реакцію: Levi gave a little shrug. “I'm saved, that's all.” “So with you it's a religious thing.” 
Levi crinkled his nose as he thought about it. “It's kind of a religious thing with everybody. 
They've got their dragon; I've got Jesus. Simple.", що засвідчує успішність прагматичного 
ефекту: Стів очікував на відповідь на запитання і він її отримав (‘Леві пожав плечима. 
«Я спасений, це все». «То це все твої релігійні справи». Леві нахмурився, 
розмірковуючи над цим. «Це стосується релігії кожного. Вони мають свого дракона; у 
мене є Ісус. Все просто»’). Однокомпонентний антропонімічний ЛРБОС Jesus ‘Ісус’, 
що репрезентує БОС «Ісус Христос», який асоціюється зі спасінням, а також алюзія на 
біблійний мотив Десять Заповідей (Поки Мойсей отримував від Всевишнього збірку 
законів на горі Сінай, єврейський народ уклонявся золотому боввану в долині) 
демонструє протиставлення між ідолопоклонством і божественним. 
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У третьому розділі «Номінативний простір біблійних образів-символів, 
художньо втілених у містичних трилерах Френка Перетті» охарактеризовано 
структурно-семантичні і семантико-стилістичні ознаки ЛРБОС, вилучених із БМК у 
художніх тексах містичних трилерів Френка Перетті. 

Структурно-семантична характеристика ЛРБОС передбачає врахування їхніх 
структурних і семантичних параметрів, що зумовлює відповідні класифікації.  

За кількістю слів-компонентів у структурі ЛРБОС визначено засоби 
однокомпонентної (371 ЛРБОС, 31,82%) та багатокомпонентної (795 ЛРБОС, 
68,18%) лексико-семантичної номінації БОС. За семантичними ознаками у групі 
однокомпонентних ЛРБОС розрізняємо власні назви (123 ЛРБОС, 33,15%) та загальні 

іменники (248 ЛРБОС, 66,85%). Власні назви представлено антропонімами (99 
ЛРБОС, 80,49%): Messiah ‘Месія’, Moses ‘Мойсей’, Pilate ‘Пилат’, Antichrist 
‘Антихрист’, Nebuchadnezzar ‘Навуходоносор’ та ін. і топонімами (24 ЛРБОС, 
19,51%): Antioch ‘Антіохія’, Jerusalem ‘Єрусалим’ та ін. Загальні іменники розподілено 
за їхніми денотативними значеннями у три тематичні групи: артефактуальні (134 
ЛРБОС, 54,17%): crucifix ‘розп’яття’, coat ‘плащ, мантія’ та ін., анімалістичні (67 
ЛРБОС, 27,08%): dragon ‘дракон’, snake ‘змій’, dove ‘голуб’, lamb ‘ягня, агнець’ та ін. 
й антропоморфні (47 ЛРБОС, 18,75%): heart ‘серце’, hand ‘рука’ та ін. 

Наприклад, у авторському пропозитивному БМК – Except for those who had wheat 

farming in their blood and couldn't wait to climb on a combine, most everyone growing up in 

Antioch heard a call from elsewhere – anywhere – sooner or later. (“The Visitation”) – 
однокомпонентний топонімічний ЛРБОС Antioch ‘Антіохія’ (гр. Ἀντίοχος ‘той, що 
протистоїть’) репрезентує БОС «Антіохія», який асоціюється з початком чогось 
нового: Антіохія – місто, де вперше послідовники Ісуса почали називатися 
християнами, а також те місто, звідки Апостол Павло почав свої місіонерські 
подорожі. У романі Перетті Антіохія – це містечко, у якому з’явився лжемесія Брендон 
Ніколс, проте жителям містечка вдалося йому протистояти й одержати перемогу. 
Отже, БОС «Антіохія» символізує у творі Перетті протистояння. 

Багатокомпонентні ЛРБОС, які виражаються словосполученнями з двома і 
більше словами-компонентами, утворено за 8-ма структурними моделями, серед яких: 

– двокомпонентні ЛРБОС (513 ЛРБОС, 64,53%): N + N (іменник + іменник): 
Mary Magdalene ‘Марія Магдалина’; V + N (дієслово + іменник): encounter the Cross 
‘зустрітися з хрестом’; Adj + N (прикметник + іменник): a cardinal sin ‘смертний гріх’;  

– трикомпонентні ЛРБОС (195 ЛРБОС, 24,42%): Prep + N + N (сполучник + 
іменник + іменник): in God's hands ‘у Божих руках’; V + Prep + N (дієслово + 
сполучник + іменник): preach on repentance ‘проповідувати покаяння’; N + N + N 
(іменник + іменник + іменник): Indians' snake god ‘бог-змій Індіанців’; 

– чотирикомпонентні ЛРБОС (88 ЛРБОС, 11,05%): N + Prep + Prn + N 
(іменник + сполучник + займенник + іменник): blood on someone´s hands ‘кров на 
чиїхось руках’; V + N + Prep. + N (дієслово + іменник + сполучник + іменник): to 

reclaim the power of the Cross ‘усвідомлювати силу хреста’. 
Наприклад, трикомпонентний анімалістичний ЛРБОС Indians’ snake god ‘бог-

змій Індіанців’, утворений за моделлю N + N + N, реалізує БОС «ідол» у 
персонажному пропозитивному БМК: You never heard about the Indians' snake god, or 

this being sacred ground and all that? (“The Oath”). Змій – найхитріший з усіх тварин і 
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своєю хитрістю звабив Єву. Біблійний мотив язичництва, що реалізує БОС «ідол», 
символізує у творі Перетті ідола, якому вклоняються люди. 

Семантико-стилістична характеристика ЛРБОС уможливила визначення 
метафоричної (975 ЛРБОС, 83,64%) та метонімічної (191 ЛРБОС, 16,36%) номінації. 

Засоби метафоричної номінації БОС, які позначають 57 БОС (82,61%) у 705-ти 
БМК (79,04%), класифіковано за структурними ознаками, стилістичною 
характеристикою і тематичним принципом. 

За структурними ознаками визначено однокомпонентні (255 ЛРБОС, 26,17%) і 
багатокомпонентні (720 ЛРБОС, 73,83%) метафоричні ЛРБОС, серед яких 
превалюють багатокомпонентні, утворені за моделями V + N + Prep. + N, N + V + 
Prep + V (720 ЛРБОС, 73,83%). Наприклад, мотив гріха, що асоціюється з біблійним 
сюжетом про Каїна та Авеля, коли Каїн через заздрість убив свого молодшого брата 
Авеля, художньо втілюється багатокомпонентним метафоричним ЛРБОС Sin is 

crouching at the door ‘гріх причаївся у дверей’, утвореним за моделлю N + V + Prep + 
N, у персонажному пропозитивному БМК: 'Sin is crouching at the door, wanting to 

devour you." (“The Oath”).  
За стилістичною характеристикою, яку здійснено з урахуванням усталеності 

метафоричного значення, метафоричні ЛРБОС утворюють мовні (виражені біблійними 
фразеологізмами) (30 ЛРБОС, 3,8%) і мовленнєві (виражені вільними 
словосполученнями) (945 ЛРБОС, 69,17%) образи. Наприклад, біблійний фразеологізм 
to be a wolf in sheep's clothing ‘бути вовком у овечій шкурі’, що репрезентує БОС 
«вовк», створює образ лжепророка, який називав себе Месією, у персонажному 
композитному БМК: He pointed his finger in my face and spoke like a preacher. "He's a 

wolf in sheep's clothing and he's snatching my sheep! I'm not going to stand aside and let 

him do that." (“The Visitation”).  
За тематичною характеристикою метафоричні ЛРБОС утворюють чотири групи: 

антропоморфні (376 ЛРБОС, 38,6%): stand before the Lord ‘стояти перед Богом’, make 

a covenant with the Creator ‘укласти заповіт з Творцем’ та ін., природоморфні (232 
ЛРБОС, 23,83%): the prayers reached to Heaven ‘молитви дійшли до небес’ та ін., 
зооморфні (198 ЛРБОС, 20,34%): to receive the Lamb ‘прийняти Агнця (Ісуса)’ та ін. і 
фітоморфні (169 ЛРБОС, 17,23%): set out a fleece ‘розстелити на тоці вовняне руно’ та 
ін. Наприклад, у персонажному пропозитивному БМК – "You were right, Clarice, and 

your warnings well-founded after all. Harrison Bly, having married into the Hyde family, has 

followed them in contracting with the devil himself." (“The Oath”) – мотив гріхопадіння 
художньо втілюється багатокомпонентним антропоморфним метафоричним ЛРБОС 
contracting with the devil ‘уклавши угоду з дияволом’, утвореним за моделлю V + Prep. 
+ N. Один із головних негативних персонажів, поєднавши своє життя із містечком 
Гайд Рівер, долучився до угоди місцевих жителів із дияволом, тобто почав грішити. 

Засоби метонімічної номінацїї БОС (191 ЛРБОС, 16,36%), які позначають 12 
БОС (17,39%) у 187-ми БМК (20,96%), класифіковано відповідно до різновиду 
метонімічного перенесення у чотири групи: метонімія належності (68 ЛРБОС, 
35,76%): the blood of the Lamb ‘кров Агнця’ та ін., метонімія місця (53 ЛРБОС, 
27,81%): the carpenter from Nazareth ‘тесляр із Назарету’ та ін., метонімія ознаки (43 
ЛРБОС, 22,52%): crying voices ‘волаючі голоси’ та ін., метонімія явища (27 ЛРБОС, 
13,81%): Evil ‘зло’ та ін.  



12 

У четвертому розділі «Семантико-прагматичні параметри художнього 
втілення біблійних образів-символів у містичних трилерах Френка Перетті» 
розкрито роль ЛРБОС в оптимізації маніпулятивного впливу на адресата залежно від 
специфіки їх актомовленнєвої реалізації; встановлено прагматичний (перлокутивний) 
ефект актомовленнєвої реалізації БОС і визначено умови його успішності та чинники 
його неуспішності у містичних трилерах Френка Перетті. 

Актомовленнєва реалізація БОС здійснюється у різних типах мовленнєвих актів 
(далі МА) – репрезентативних (25 ЛРБОС, 36,23%; 291 БМК, 43,56%), директивних 

(23 ЛРБОС, 33,33%; 217 БМК, 32,49%), комісивних (17 ЛРБОС, 24,64%; 112 БМК, 
16,77%) і експресивних (4 БОС, 5.8%; 48 БМК, 7,19%), диференційованих залежно від 
їх комунікативної спрямованості, вираженої індикаторами іллокуції, тобто 
перформативними дієсловами. 

Репрезентативні МА (Я стверджую), які зобов’язують мовця нести 
відповідальність за істинність висловлювання, визначаються такими 
перформативними дієсловами, як accept ‘погоджуватися’, believe ‘вважати’, think 

‘думати’, show ‘доводити, пояснювати’, suppose ‘припускати’ та ін. Залежно від 
індикаторів іллокуції, розрізняємо такі типи репрезентативів, як пояснення (9 БОС, 
36%; 95 БМК, 32,6%), міркування (8 БОС, 32%; 75 БМК, 25,6%), констатація (5 
БОС, 20%; 66 БМК, 22,8%) і визнання (3 БОС, 12%; 55 БМК, 19,0%). Актомовленнєва 
реалізація БОС у репрезентативних МА, насамперед БОС «змій» і «хрест», які 
асоціюються з гріхом і спасінням від нього, покликана поглибити розуміння біблійних 
мотивів «гріхопадіння» як смертельної загрози людству та «жертви Ісуса Христа на 
хресті» як порятунку людства. Наприклад, репрезентативний МА міркування, 
індикатором якого слугує перформативне дієслово think ‘думати’, має у своєму складі 
БОС «змій», що символізує гріхопадіння і художньо втілюється в образі дракона, 
лінгвально репрезентованому однокомпонентним анімалістичним ЛРБОС dragon 
‘дракон’ у персонажному композитному БМК: Hyde Hall is the traditional place where 

people meet the dragon. I think the dragon can take a person anywhere he wants, but 

tradition says it happens here. (“The Oath”). Позитивний художній персонаж Леві Кобб, 
який є християнином, розмірковує про можливі загрози з боку дракона, який, 
уособлюючи гріх, що переслідує свою жертву, ‘може забрати людину, куди йому 
заманеться’ У цьому творі біблійний мотив гріха має різноманітну репрезентацію, 
проте дракон як огидна й бридка містична потвора, що викликає забобонний страх у 
жителів містечка Гайд Рівер, є найяскравішим символом гріха у досліджуваних 
текстах Френка Перетті. 

Директивні МА (Я наказую), які мають на меті спонукати слухача до виконання 
певної дії, змушують адресата зробити дещо, визначаються такими перформативними 
директивними дієсловами, як: demand ‘вимагати’, forbid ‘забороняти’, invite 

‘запрошувати’, request ‘вимагати’, suggest ‘пропонувати’ тощо. Залежно від 
індикаторів іллокуції розрізняємо такі типи директивів: спонукання (6 БОС, 26,09%; 
64 БМК, 29,5%), заклик (5 БОС, 21,74%; 58 БМК, 26,73%), пропонування (4 БОС, 
17,39%; 37 БМК, 17,05%), благання (3 БОС, 13,04%; 26 БМК, 11,98%), наказування (3 
БОС, 13,04%; 22 БМК, 10,14%) і запрошення (2 БОС, 8,7%; 10 БМК, 4,60%).  

У директивах спонукання, благання, пропонування та заклику різноманітні 
ЛРБОС реалізують БОС «змій», «хрест», «Ісус», «агнець», спонукаючи до роздумів і 
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духовних пошуків. Наприклад, БОС «агнець», який асоціюється з Ісусом Христом і 
символізує беззахисність і чистоту, художньо втілюється однокомпонентним 
анімалістичним ЛРБОС Lamb ‘агнець’ і трикомпонентним анімалістичним ЛРБОС the 

Lamb of God ‘агнець Божий’ у персонажному комплексному БМК: "Behold the Lamb of 

God, who taketh away the sin of the world!" Pastor Thompson quoted the Scripture. "Will 

you receive that Lamb tonight? Will you find Jesus?" (“The Prophet”). Індикатором 
директивного МА заклику слугує риторичне питання: ‘чи ви приймете агнця сьогодні? 
чи ви знайдете Ісуса?’. Пастор Томпсон у своїй проповіді закликає присутніх до того, 
щоб вони відкрили своє серце для Ісуса. Залучаючи БОС «ягня» як біблійну алюзію на 
Ісуса Христа, який прийняв смерть на хресті заради людства, Перетті проводить 
паралель у сюжетному розвитку роману із біблійним мотивом, створюючи містичну 
напругу, – чи зможе головний персонаж присвятити своє життя Господу, 
пожертвувавши своїми інтересами, наслідуючи приклад Ісуса Христа.  

У директивах наказування Перетті, звертаючись до біблійного мотиву «духовна 
битва», закликає, благає читачів сприймати світ крізь призму біблійних настанов і 
правил. Наприклад, директивний МА наказування, індикатором якого слугує 
перформативне дієслово command ‘наказувати’, що виражає найвищий ступінь влади, 
реалізовано у персонажному пропозитивному БМК: A formula, a tradition from Lucy's 

past, came to her mind. "In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her!" 

(“Piercing the Darkness”). Прагматичний ефект директивного МА наказування значно 
посилюється за рахунок багатокомпонентного антропоморфного ЛРБОС in the name of 

Jesus Christ, що репрезентує БОС «Ісус Христос», який символізує міць і надійність. 
Головний персонаж Люсі намагається вигнати демона зі своєї доньки (‘іменем Ісуса 
Христа я наказую тобі вийти з неї’), посилаючись на Святе Письмо: «А тих, хто 

ввірує, супроводити будуть ознаки такі: у Ім'я Моє демонів будуть вигонити…» (Від 
Марка 16:17). Процес вигнання демона створює атмосферу містичності та напруги – 
чи вдасться Люсі досягти результату, чи ні.  

Комісивні МА (Я обіцяю), які зобов’язують мовця виконати півні дії у 
майбутньому або дотримуватися певної лінії поведінки, визначаються такими 
перформативними дієсловами: desire ‘прагнути’, want ‘хотіти’, warn ‘попереджати’, 
would better ‘краще би’та ін. Залежно від індикаторів іллокуції розрізняємо такі типи 
комісивів: попередження (5 БОС, 29,41%; 31 БМК, 27,68%), бажання (4 БОС, 
23,53%; 28 БМК, 25%), планування (3 БОС, 17,65%; 23 БМК, 20,54%), обіцянки (3 
БОС, 17,65%; 17 БМК, 15,18%) і гарантії (2 БОС, 11,76%; 13 БМК, 11,64%). 
Звернення до БОС «змій», «хрест», «посох», «сувій» надає Френку Перетті можливість 
попередити людство про небезпеку гріха й акцентувати на тому, що спасіння може 
отримати лише той, хто керується Словом Божим. Наприклад, комісивний МА 
попередження, індикатором якого слугує конструкція you would better ‘ти б краще’, 
реалізується у персонажному комплексному БМК: Levi wanted the last word at least. 

"Charlie, you know my message is always the same." He closed one eye and sighted down his 

pointed finger at Charlie's heart. "Before you start worrying about some critter in those 

mountains, you'd better worry about the critter you've got right in there. That's the one that's 

gonna kill you." (“The Oath”). Позитивний персонаж християнин Леві Кобб попереджає 
Чарлі про небезпеку гріха, що тому загрожує (‘Перш ніж перейматися якоюсь 
тварюкою у тих горах, ти б краще переймався тією, яка знаходиться в тобі. Вона 
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збирається тебе знищити’). Попередження викликано тим, що напередодні у Чарлі біля 
серця з’явилася чорна пляма, яка є передвісником неминучої зустрічі з драконом, 
тобто смерті. Всі, хто мали стати жертвою дракона, отримували так звану «чорну 
мітку». Леві Кобб, попереджаючи Чарлі про небезпеку, зазначає, що дракон, який 
утілює гріх, живе безпосередньо в серці – вибір за людиною: чи стати жертвою 
дракона, чи перемогти його. Алюзія на символ гріха – БОС «змій», виражений 
анімалістичним ЛРБОС critter ‘тварюка’, посилює відчуття небезпеки.  

Експресивні МА (акти емоційної реакції), які передають психологічний, 
емоційний стан (реакцію) мовця на якісь події, дії чи поведінку співрозмовника, 
характеризують міру його відвертості, визначаються такими перформативними 
дієсловами: apologize ‘вибачатися’, congatulate ‘привітати’, greet ‘вітати’, praise 

‘величати, прославляти’, welcome ‘вітати’ та ін. Залежно від індикаторів іллокуції 
розрізняємо такі експреси, як вибачення (2 БОС, 50%; 25 БМК, 52,08%) та 

прославлення (2 БОС, 50%; 23 БМК, 47,92%). Актомовленнєва реалізація БОС «Ісус 
Христос» і «Агнець», що асоціюються із жертвою Ісуса Христа на хресті, покликана 
наголосити на необхідності прощення за гріхи та прославляння Ісуса за диво спасіння, 
прийнявши Його смерть як акт визволення від гріха. Наприклад, у персонажному 
композитному БМК – He looked up through the window as if God was looking down. 

"Jesus, forgive me. Please forgive me." (“The Oath”) – реалізовано експресивний МА 
вибачення, індикатором якого слугує перформативне дієслово forgive ‘пробачати’. 
Головний позитивний персонаж Стів нарешті розуміє, що він може перемогти дракона 
лише тоді, коли попросить у Ісуса вибачення за всі свої гріхи та запросить Його увійти 
у своє серце, іншими словами, щиро покається (‘Ісус, прости мене. Будь ласка, прости 
мене’). Антропонімічний ЛРБОС Jesus ‘Ісус’, який репрезентує БОС «Ісус Христос», 
асоціюється з біблійним мотивом «Розп’яття та Воскресіння», коли злодій, якого 
розіп’яли разом з Ісусом, перед смертю попросив прощення: І сказав до Ісуса: 

Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє! (Євангеліє від Луки 23 : 42). 
Перетті створює атмосферу напруги – чи зможе головний персонаж перемогти дракона 
після того, як вирішив підкорити своє життя Ісусу.  

Прагматичний ефект актомовленнєвої реалізації БОС, який проявляється у 
персонажних БМК у вербальній (356 ЛРБОС, 30,53%; 292 БМК, 30,93%), 
невербальній (248 ЛРБОС, 21,27%; 200 БМК, 21,19%) і змішаній (562 ЛРБОС, 48,2%; 
452 БМК, 47,88%) формах, може бути успішним (744 ЛРБОС, 63,81%; 668 БМК, 
70,76%) або неуспішним (422 ЛРБОС, 36,19%; 276 БМК, 29,24%). Умовами 
успішності / неуспішності визначено: конгруентність / інконгруентність учасників 
спілкування (332 БМК, 35,17%), очікуваність (передбачуваність) / неочікуваність 
(непередбачуваність) спілкування (282 БМК, 29,27%), релевантність / нерелевантність 
ситуації спілкування (191 БМК, 20,23%) й узгодженість / неузгодженість із нормами 
культури поведінки (139 БМК, 14,72%). Наприклад, конгруентність учасників 
комунікації, зумовлена їхньою обізнаністю з релігійним дискурсом і налаштованістю 
служити Богу, визначає успішність актомовленнвої реалізації БОС «голуб», який є 
образом Святого Духа і символізує пробудження, за допомогою природоморфного 
метафоричного ЛРБОС to pour out his Spirit ‘вилити Свого Духа’ у складі 
директивного МА заклику у персонажному комплексному БМК: "We need to be seeking 

the Lord," said Dee, her eyes closing prayerfully. "We need to be expecting. God has plans 
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for Antioch. I think the Lord is ready to pour out his Spirit on this town." "Amen." That was 

what Blanche wanted to hear. "Amen," Adrian echoed. (“The Visitation”). Персонаж Ді, яка 
впала у спокусу і повірила у лжехриста Брендона Ніколса, намагається ввести в оману 
інших парафіян, пропонуючи ніби цілком правильні речі: ‘Нам потрібно шукати 
Господа, – зауважила Ді, молитовно прикриваючи очі. – Нам потрібно очікувати. У 
Бога є плани для Антіохії. Я вважаю, що Господь готовий вилити Свого Духа на це 
місто’. Біблійна алюзія на попередження Ісуса про лжепророків створює напругу: 
«Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас ув одежі овечій, а всередині 

хижі вовки» (Матвія 7 : 15). Успішність прагматичного ефекту засвідчує вербальна 
реакція парафіян Amen ‘амінь; істинно так’. Амінь (дав.-гр. ἀµήν, від івр.  אמן , Аме́н 
‘воістину’; в західноєвропейський традиції лат. amen, А́мен) – це завершальне слово в 
молитвах чи проповідях для посилення ефекту. Заклик Ді був саме таким, який був 
потрібен присутнім: ‘Амінь. Ось це і хотіла Бланш почути. ‒ Амінь, ‒ повторив 
Адріан’. 

Неуспішність перлокутивного ефекту актомовленнєвої реалізації БОС зумовлює, 
насамперед, відсутність розуміння учасниками комунікації біблійного контексту. 
Наприклад, у директивному МА пропозиції антропоморфний метафоричний ЛРБОС to 

take the city for Christ ‘завоювати місто для Христа’ реалізує БОС «меч», який 
символізує завоювання та перемогу, у персонажному комплексному БМК: Then it came 

– the one sentence predestined from all eternity for this moment, this place – exactly what it 

would take to set me off: “Travis, we’re going to take this city for Christ!” (“The 
Visitation”). Служитель місцевої церкви Кайл Шерман пропонує головному 
позитивному персонажу, колишньому пастору Тревісу Джордану: ‘Тревіс, ми 
завоюємо це місто для Христа’. Неуспішність МА демонструє негативна реакція 
відмови з боку Тревіса, виражена у змішаній формі: “We?!” (вербальна реакція) My 

voice came so loud and sudden it made him jump. It also made him stop talking. I leaned 

forward in my chair, so far I almost stood up. (невербальна реакція) “Now you listen to 

me.” (вербальна реакція) I said it slowly, and I know I sounded downright vicious. 
(невербальна реакція) “Have you even asked this town if it wants to be taken for Christ? 

<…> I guarantee you, Kyle, I know some people around here who do not wish to be taken 

for Christ.” (вербальна реакція) He looked like he was about to interrupt, but I didn’t give 

him a chance. (невербальна реакція) “No one… has ever… taken a city for Christ. Not 

Paul, not Peter, nobody. Not even Christ took a city for Christ.” (вербальна реакція). 
Cпіврозмовники мали розбіжність у поглядах: Кайл – типовий представник 
харизматичного руху – одного з напрямів протестантизму, який акцентує на прояві 
дарів Святого Духа – зціленні, хрещенні Духом Святим, говорінні іншими мовами, 
пророцтвах тощо. Харизмати відрізняються від інших течій протестантизму 
динамічними церковними заходами, гучною музикою, євангелізаційними кампаніями 
на вулицях тощо. А ось Тревіс, який колись був пастором, наразі переживає особисту 
кризу в житті і, маючи вагомий досвід у християнстві, він не погоджується з такими 
харизматичними гаслами. Причиною неуспішності директивного МА пропозиції є не 
лише різне світобачення Кайла і Тревіса, але й те, що колишній пастор (Тревіс) краще 
розуміє вчення Біблії, аніж діючий служитель церкви (Кайл). У Святому Письмі дійсно 
не йдеться про завоювання міст для Христа, радше про благу звістку для кожної 
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людини. Автор, вдало використовуючи конфлікт поглядів, створює сюжетну напругу – 
хто саме з персонажів отримає перемогу у конфлікті інтересів. 

ВИСНОВКИ 
Біблійні образи-символи як елементи тексту Біблії, або Святого Письма, є 

загальновідомими складними пізнавально-смисловими конструктами людської 
свідомості. Лінгвально репрезентовані у містичних трилерах американського 
християнського новеліста Френка Перетті, біблійні образи-символи втілюють 
архетипні (біблійні) уявлення й одночасно індивідуально-авторські асоціації для 
вираження найбільш значущих ідей і настанов художнього твору. 

Лінгвальна репрезентація біблійних образів-символів у художніх текстах Френка 
Перетті відтворює жанрову своєрідність містичного трилеру як яскравого зразка 
літератури постмодернізму і демонструє неповторність індивідуальної манери 
письменника. Особливого ідіостильового навантаження набувають засоби лексико-
семантичної номінації біблійних образів-символів ‒ власні назви (антропоніми, 
топоніми) і загальні іменники (артефактуальні, анімалістичні, антропоморфні). 
Транспонована лексика, серед якої переважає метафорична номінація (антропоморфна, 
природоморфна, зооморфна і фітоморфна метафори), не лише передає денотативну, 
фактуальну інформацію, а й об’єктивує додатковий, імпліцитний смисл, що втілює 
певні думки, ідеї, переживання автора. 

Біблійні образи-символи, художньо втілені у містичних трилерах Френка Перетті 
у персонажних біблійно-маркованих контекстах, постають важливими інструментами 
для оптимізації маніпулятивного впливу на адресата. У ході актомовленнєвої 
реалізації БОС у репрезентативних, директивних, комісивних і експресивних 
мовленнєвих актах лінгвальні репрезентанти біблійних образів-символів, акцентуючи 
увагу на надприродних явищах і наслідках духовної практики, зв'язку з потойбічним 
світом і надприродними силами, створюють атмосферу напруженого очікування і 
нервового занепокоєння («саспенс»), що породжує у читачеві почуття страху.  

Прагматичний (перлокутивний) ефект актомовленнєвої реалізації БОС у різних 
мовленнєвих актах, який проявляється у вербальній, невербальній і змішаній формах, 
може бути успішним або неуспішним. Чинниками успішності / неуспішності реалізації 
біблійних образів-символів постають: конгруентність / інконгруентність учасників 
спілкування, очікуваність (передбачуваність) / неочікуваність (непередбачуваність) 
результатів спілкування, релевантність / нерелевантність ситуації спілкування, 
узгодженість / неузгодженість із нормами культури поведінки 

Біблійні образи-символи, репрезентовані лексико-семантичними засобами у 
персонажних біблійно-маркованих контекстах, постають смисловими центрами 
мовленнєвих актів, посилюючи задум Френка Перетті. Проповідуючи Євангельські 
принципи, письменник майстерно обіграє у художньому тексті такі біблійні мотиви: 
«гріхопадіння», «покаяння-визнання своєї провини», «спасіння через жертву Ісуса 
Христа на Голгофському хресті», «життя відповідно до Слова Божого» та «духовна 
боротьба у молитві як частина християнського життя», намагаючись попередити 
людство про небезпеку гріха й акцентувати на тому, що спасіння може отримати лише 
той, хто керується Словом Божим. 

Застосована у дисертації методика комплексного аналізу когнітивно-
прагматичного потенціалу біблійних образів-символів, лінгвально репрезентованих у 
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текстах містичних трилерів Френка Перетті, припускає можливість її застосування для 
висвітлення ролі інтертекстуальності взагалі й образних засобів зокрема у процесі 
оптимізації маніпулятивного впливу у літературних творах інших родів і жанрів, що 
становить перспективу наукових досліджень. 
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АНОТАЦІЯ  
Хаботнякова П. С. Лінгвальна репрезентація біблійних образів-символів в 

англомовному містичному трилері: когнітивно-прагматичний аспект (на 
матеріалі творів Френка Перетті). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 
спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний університет 
Міністерства освіти і науки України, Запоріжжя, 2019. 

У дисертації розкрито специфіку художнього втілення біблійних образів-
символів у містичних трилерах Френка Перетті шляхом комплексного аналізу способів 
їх лінгвальної репрезентантації із використанням методологічного інструментарію 
дискурсології, лінгвопоетики, лінгвістики і когнітивної прагматики. 
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Запропоновано структурно-семантичну і семантико-стилістичну класифікацію 
лінгвальних репрезентантів біблійних образів-символів; визначено семантико-
прагматичні параметри актомовленнєвої реалізації біблійних образів-символів у 
репрезентативних, директивних, комісивних і експресивних мовленнєвих актах; 
встановлено умови успішності і чинники неуспішності прагматичного ефекту 
художнього втілення біблійних образів-символів у творах Перетті. 

Ключові слова: християнська релігійна картина світу, біблійний образ-символ, 
англомовний містичний трилер, біблійно-маркований контекст, лексико-семантична 
номінація, лінгвальна репрезентація, когнітивна прагматика, мовленнєвий акт, 
іллокутивна мета, прагматичний ефект. 

АННОТАЦИЯ 
Хаботнякова П. С. Лингвальная репрезентация библейских образов-

символов в англоязычном мистическом триллере: когнитивно-прагматический 
аспект (на материале произведений Фрэнка Перетти). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 
университет Министерства образования и науки Украины, Запорожье, 2019. 

В диссертации раскрыта специфика художественного воплощения библейских 
образов-символов в мистических триллерах Фрэнка Перетти путем комплексного 
анализа способов их лингвальной репрезентантации с использованием 
методологического инструментария дискурсологии, лингвопоэтики, лингвистики и 
когнитивной прагматики. 

Предложено структурно-семантическую и семантико-стилистическую 
классификацию лингвальных репрезентантов библейских образов-символов; 
определены семантико-прагматические параметры речевой реализации библейских 
образов-символов в репрезентативных, директивных, комиссивных и экспрессивных 
речевых актах; установлены условия успешности и факторы неуспешности 
прагматического эффекта художественного воплощения библейских образов-символов 
в произведениях Перетти. 

Ключевые слова: христианская религиозная картина мира, библейский образ-
символ, англоязычный мистический триллер, библейско-маркированный контекст, 
лексико-семантическая номинация, лингвальная репрезентация, когнитивная 
прагматика, речевой акт, иллокутивная цель, прагматический эффект.   

ABSTRACT 
Khabotniakova P. S. Lingual Representation of Biblical Images-Symbols in 

Frank Peretti’s Mystical Thrillers from Cognitive-Pragmatic Perspective. – Manuscript.  
Thesis for Candidate degree in Philology. Speciality 10.02.04 – Germanic Languages. 

– Zaporizhzhia National Univesity, Ministry of Education and Science of Ukraine, 
Zaporizhzhia, 2019. 

The thesis reveals the specifics of artistic embodiment of biblical images-symbols in 
Frank Peretti's mystical thrillers by a complex analysis of the ways of their lingual 
representation with the use of methodological tools of discourse analysis, linguopoetics, 
linguistics, and cognitive pragmatics. 

Artistically embodied in Frank Peretti’s mystical thrillers, whose worldview is based 
on Protestantism (Christianity), biblical images-symbols as biblical intertexts express not 
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only archetypal (biblical) knowledge but also author’s associations in conveying the most 
significant ideas and guidelines of the literary texts. 

Implemented in the literary texts by lexical and semantic nominative means, biblical 
images-symbols become the centres of biblically-marked contexts, which are differentiated 
according to their addressee orientation into author's and character's biblically-marked 
contexts and their scope – into propositional (which are expressed by one sentence), 
composite (which comprise several sentences creating one paragraph), and complex (the 
scope of which extends beyond one paragraph) biblically-marked contexts.  

The lingual representants of the biblical images-symbols (hereafter the LRBIS) are 
differentiated according to their structure into one-component and multi-component LRBIS. 
One-component LRBIS are further distinguished as personal names (anthroponyms and 
toponyms) and common nouns (artifact, animalistic, anthropomorphic). The multi-
component LRBIS are described according to their two-component, three-component and 
four-component structural patterns.  

The type of semantic transposition in the meaning of the LRBIS determined the 
distinguishing of metaphorical and metonymic LRBIS, among which the metaphorical ones 
predominate. Metaphorical LRBIS are classified according to their structure (one-component 
and multi-component metaphorical LRBIS), their stylistic characteristics (language and 
speech metaphorical LRBIS) and their denotative meaning (anthropomorphic, 
naturomorphic, zoomorphic and phytomorphic metaphorical LRBIS). Metonymic LRBIS are 
differentiated according to the kind of the metonymic transference of meaning into four 
groups: metonymy of belonging, metonymy of place, metonymy of the signs and metonymy 
of the phenomenon. 

The thesis elucidates the peculiarities of the speech-act realization of the LRBIS while 
artistically emboding the biblical images-symbols in Frank Peretti’s mystical thrillers, which 
is revealed in such statements, as representative, directive, comissive, and expressive.  

The pragmatic analysis of the speech-act realization of the LRBIS revealed the 
pragmatic (perlocutionary) effect of the speech acts which is manifested in verbal, nonverbal, 
and mixed forms, and can be successful or unsuccessful. 

The reasons for the successful or unsuccessful pragmatic (perlocutionary) effect are 
determined as follows: congruity / incongruity of the participants of communication, 
predictability / unpredictability of the results of communication, relevance / irrelevance of 
the communicative situation, and congruence / incongruence with the norms of culture of 
speech behaviour. The most important factor for the successful speech-act realization of the 
LRBIS is the congruity of the participants of communication due to the similarity of their 
views, guidelines, life experience, social status, psychological and emotional state, etc. The 
incongruity of the participants of communication results in the unsuccessful speech-act 
realization of the LRBIS because of the lack of understanding between communicants in the 
field of biblical discourse, and, in particular, the unwillingness of one of them to serve God. 

Key words: Christian worldview, biblical image-symbol, mystical thriller, biblically-
marked context, lexical and semantic nomination, linguistic representation, cognitive 
pragmatics, speech act, illocutionary purpose, pragmatic effect. 
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