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ВСТУП 

 

Надзвичайного поширення останніми десятиліттями набула 

антропоцентрична парадигма, у центрі уваги якої знаходиться людина з її 

системою уявлень про своє місце й роль у світобудові [81; 95; 220; 245; 254; 

304 та ін.]. "ЛЮДИНА" є надзвичайно складним "феноменом", оскільки вона 

генерує мову і культуру та інтерпретує їх крізь призму власної свідомості. 

Обидва аспекти є актуальними для лінгвокультурології. 

Мова, виступаючи одночасно продуктом когнітивної діяльності і 

засобом її реалізації, постійно еволюціонує, перебуваючи в прямій 

залежності від процесу модифікації структури людської свідомості – 

концептосфери індивіда, що формується із мисленнєвих одиниць знання 

(концептів) [61; 116; 132; 139; 202; 223; 268; 341; 387; 407 та ін.], які також є 

вербально відтворюваними. Дослідженню лінгвокультурного концепту як 

основного культурно-специфічного елемента свідомості особистості 

присвячена велика кількість наукових праць [6; 53; 57; 105; 113; 178; 183; 279 

та ін.], у яких постулюється ідея наявності у складі концептів культурного 

компонента, що розкриває семантику знаків та відбиває "мовну картину 

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

історичному зрізі. 

Антропоцентрична спрямованість вивчення образу людини на основі 

концептуального та лінгвокультурологічного аналізу входить до кола 

інтересів багатьох вітчизняних та зарубіжних учених [8; 9; 13; 21; 170; 209; 

222; 321; 353; 355; 379; 405 та ін.], які розкривають мовні та когнітивні 

антропомарковані моделі з урахуванням різноаспектності людського 

соціокультурного буття. 

Лінгвістична реальність, що є основою для дослідження 

концептуальної моделі "ЛЮДИНА" в аспекті її лінгвокультурної специфіки, 

створюється в процесі розумово-комунікативної діяльності та актуалізується 

під впливом різноманітних історико-соціокультурних контекстів, тобто 
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формується в дискурсі [21; 26; 28; 119; 123; 136; 177; 194; 256; 265; 306; 350; 

368; 413 та ін.]. Аналіз дискурсу як середовища фіксації знань про зовнішній 

і внутрішній світ людини уможливлює дослідження засобів репрезентації 

концептуальної картини світу – системи концептів, що постійно 

еволюціонують завдяки трансформації дискурсивного середовища. 

Механізми та засоби модифікації концептуальної та мовної моделі 

"ЛЮДИНА" можна простежити, вивчаючи дискурс, що пов’язаний з 

лінгвальними та екстралінгвальними аспектами, в умовах яких відбувається 

процес (комунікація) та отримується результат (текст), який реалізується в 

певному наборі мовних знаків [27; 156; 248; 309 та ін.]. Одним із продуктів 

дискурсивної діяльності є Біблія. 

Біблія – джерело духовного натхнення – інтерпретується різними 

мовами впродовж усієї історії людства. Максимально відтворюючи зміст 

першоджерела, версії Біблії різних часів не можуть бути абсолютно 

ідентичними, навіть опрацьовані однією мовою, наприклад, англійською. 

Різночасові англомовні варіанти Писання характеризуються наявністю 

лінгвокультурних відмінностей, оскільки як результат дискурсу 

віддзеркалюють загальні тенденції розвитку мови, культури та соціуму у 

визначену епоху, що пояснює й наш вибір версій Святого Письма різних 

років видання, починаючи з канонічних версій (Авторизованої версії короля 

Якова 1611р. та Американської стандартної версії 1901р.) та продовжуючи 

сучасними варіантами Біблії (Англійською стандартною версією 2001р. і 

Новою міжнародною версією 2011р.). Розуміючи всю духовну значущість 

Писання, увага дослідників [6; 40; 110; 114; 183; 190; 210; 315; 321; 332; 361 

та ін.] до біблійного дискурсу значно зросла, що виявляється в прагненні 

лінгвістів розпізнати культурно-історичну інформацію, закодовану в Біблії. 

Підвищений інтерес до аналізу векторів еволюції концептуальних 

структур під кутом лінгвокультурології та дискурсології постулював нам 

діахронічний підхід у дослідженні засобів вербалізації лінгвокультурного 

мегаконцепту HUMAN BEING, підпорядкованими мезоконцептами якого є 
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MATERIAL HUMAN BEING (ЛЮДИНА МАТЕРІАЛЬНА) і SPIRITUAL 

HUMAN BEING (ЛЮДИНА ДУХОВНА), що реалізуються в дискурсі 

англомовних версій Біблії різних епох (1611-2011рр.). 

Актуальність роботи зумовлена, з одного боку, важливістю 

лінгвокультурного 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 

наукової теми факультету іноземної філології Запорізького національного 

університету "Когнітивно-комунікативні та лінгвокультурологічні параметри 

дослідження мовних одиниць" (код держреєстрації 0113U000807), 

затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

Мета роботи полягає у визначенні специфіки еволюції 

лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING в англомовному 

біблійному дискурсі. Поставлена мета зумовлює виконання таких завдань: 

- уточнити принципи лінгвокультурного й дискурсивного підходів до 

аналізу концептів у Біблії; 

- побудувати модель лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING; 

- 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 у 

біблійних текстах різних епох; 

- простежити закономірності вживання специфічних для кожної версії 

Біблії засобів вербалізації аналізованого мегаконцепту;  
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- 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 и Нового 

Заповітів англомовних версій Святого Письма: King James Version (далі KJV, 

1611р.), American Standard Version (ASV, 1901р.), English Standard Version 

(ESV, 2001р.), New International Version (NIV, 2011р.). 

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що вектори еволюції 

позамовного та мовного середовищ впливають на біблійний дискурс та 

спричиняють зміни універсального мегаконцепту. 

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, використані в науковій праці, пов’язані з 

традиційними загальнонауковими методами наукових досліджень 

(спостереження, аналіз, синтез, порівняння, гіпотетико-дедуктивний метод, 

кількісний метод, метод суцільної вибірки). У межах дослідження 

використано діахронічний метод, який сприяє визначенню специфіки 

еволюції дискурсу й мовних одиниць, що в ньому функціонують. Метод 

дискурс-аналізу дозволяє визначити вектори еволюції біблійного дискурсу, 

порівняльно-стилістичний аналіз допомагає простежити його стильову 

різноманітність, 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 
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напрямки їхньої еволюції. 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: 

- 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. 

Наукова новизна узагальнена в положеннях, що виносяться на захист: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Історико-соціокультурний вектор розкривається змінами культурно-

історичного і соціального фонів англомовних версій Писання, які 

стимулюють еволюцію біблійного дискурсу, що виступає простором втілення 
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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. 

4. 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. 

5. Вектор оновлення дискурсу сприяє адаптації новітніх мовних знаків у 

Біблії і дозволяє розкрити специфіку використання останніх у дискурсі 

сучасного Писання. 

6. Зниження кількості сакрально маркованих засобів та збільшення 

використання "профанно" маркованої лексики в кожній наступній версії 

Святого Письма є результатом дії вектора десакралізації біблійного дискурсу. 

7. Еволюція мегаконцепту HUMAN BEING характеризується сталістю 

його структури та змінами у вербальному наповненні всіх ключових 

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. 

8. 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 
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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 процесві 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 поповнено обґрунтуванням феноменів "дискурс" та 

"біблійний дискурс", виявлено типологічні характеристики останнього, 

запропоновано моделі "дискурсивного тетраедра" та його субордината 

"тетраедра біблійного дискурсу". Соціолінгвістику доповнено виявленням 

взаємозв’язку лінгвальних та екстралінгвальних факторів в еволюції 

словникового складу, біблійного дискурсу та лінгвокультурного концепту. 

Доробок до гендерної лінгвістики полягає у визначенні гендерного прояву в 

біблійному дискурсі в діахронії.  

Практичне значення наукової роботи визначається можливістю 

використання матеріалів і результатів дослідження: 

- у навчальній роботі, при викладанні нормативних курсів з лексикології 

англійської мови ("Семасіологія"), стилістики англійської мови ("Лексичні 

засоби стилістики", "Стилістика тексту", "Функціонально-стилістичні 

особливості біблійних текстів"), історії англійської мови ("Розвиток 

словникового складу англійської мови"), лінгвокраїнознавства ("Розвиток 

англомовного лінгвокультурного соціуму") та курсів за вибором, а саме: 

соціолінгвістики ("Лінгвальні та екстралінгвальні фактори еволюції мови"), 

порівняльно-історичного мовознавства ("Етимологія лексичних одиниць") та 

при розробленні спецкурсів з лінгвокультурології, гендерної лінгвістики, 

міжкультурної комунікації, дискурсології й лінгвістики тексту, при 

викладанні практичного курсу англійської мови; 
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- у навчально-методичній роботі (для укладання навчальних і 

методичних посібників з лінгвокультурології, гендерної лінгвістики, 

міжкультурної комунікації, дискурсології й лінгвістики тексту, лексикології, 

історії англійської мови, лінгвокраїнознавства); 

- у лексикографічній практиці (для укладання лінгвокультурологічних 

словників, глосаріїв та довідників). 

Апробація результатів. Основні результати та положення 

дисертаційної роботи було висвітлено на наукових та науково-практичних 

конференціях: 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 й результати дисертаційної роботи 

відображено в десяти одноосібних публікаціях, зокрема у семи наукових 

статтях, опублікованих у фахових виданнях України, у двох зарубіжних 

статтях (Австрія, Польща). Загальний обсяг публікацій становить 4,8 

друкованих аркуша. 

Структура дисертації. Робота відповідає меті, завданням, предмету 

дослідження й зумовлена науковою логікою дослідження. Дисертація 

складається з переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів, 

висновків, додатків. Загальний обсяг роботи становить 259 сторінок, обсяг 

основного тексту – 200 сторінок. Список використаних джерел нараховує 455 

позицій, з них 130 джерел іноземними мовами. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО МЕГАКОНЦЕПТУ HUMAN BEING У 

ДИСКУРСІ АНГЛОМОВНИХ ВЕРСІЙ БІБЛІЇ 

 

1.1 Теоретичні засади лінгвокультурології 

 

Мова – це явище людського буття, у якому відображається своєрідність 

культури. Саме в мові відбиваються знання людей про світ, що склалися в 

культурі, та матеріалізується історична пам'ять народу. Мова є складовою 

духовної культури народу, яка зазнає змін під впливом накопиченої в 

свідомості носія нової інформації, що вербально закріплюється в системі 

понять, образів, символів, асоціацій, орієнтованих на національні та мовно-

культурні форми пізнання [133, с. 9]. 

Проблема вивчення будови мов, особливостей мовного світобачення, 

аналізу мови "як засобу духовної діяльності", завдяки якому відбувається 

комунікація [372], розкриття механізму роботи мови, її складових та її 

структури [409], пізнання мови як досвіду світу, де вона виступає не лише як 

засіб, але і як культурно-історичний контекст [362], питання взаємозв'язку та 

взаємозумовленості мови, людини / етносу і культури [368] фундаментально 

досліджені вченими, проте ці питання залишаються актуальними й у 

сьогоденному науковому спектрі [див. 49; 95; 116; 125; 133; 139; 181; 345; 

382 та ін.], зважаючи на докорінні зміни в бутті сучасної людини, 

особливості її світосприйняття та світорозуміння. 

Кожна мова розкриває цінності духовного та культурного життя 

народу, вона є віддзеркаленням ментальності та світогляду народу, проте 

головна функція мови – комунікативна – полягає в забезпеченні спілкування. 

Безперервний та динамічний розвиток соціуму потребує від мови відповідати 

вимогам часу, задовольняти потреби сучасної комунікації. Зважаючи на це, 
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мова, зокрема її лексична система, що є відображенням середовища, в якому 

вона існує, постійно еволюціонує [72; 100; 152]. 

Розвиток словникового складу в соціально-економічних, суспільно-

політичних, науково-технічних, територіальних, духовних, культурних 

аспектах позамовного середовища відбиває процес пристосування мовної 

системи до нових потреб комунікації [див. 71; 99; 101; 359; 378 та ін.]. 

Особливості еволюції лексичної системи тісно пов'язані із соціокультурними 

змінами, збільшенням знань про світ або переосмисленням понять. На 

сучасному етапі питання "мови і культури як єдиної цілісної системи" [58, 

с. 32] є актуальним, тому проблема дослідження динамічності лексичної 

системи крізь призму лінгвістичної культурології є виправданою. 

Специфіка взаємозв'язку та взаємодії мови і культури досліджувалася 

послідовниками ідей В. фон Гумбольдта, а саме: школою Е. Сепіра й 

Б. Уорфа (30-і рр. ХХ ст.), які розробили гіпотезу "лінгвістичної відносності", 

що ґрунтується на нерозривності й єдності мови і культури в широкому 

сенсі, і постулювали, що інструментарій мови знаходиться в прямій 

залежності від мислення й способу пізнання реальності [411; 433, с. 207-219], 

сприяючи поширенню ідей лінгвокультурології. Об'єктом 

лінгвокультурології виступає взаємозв'язок та взаємодія культури і мови в 

процесі їхнього функціонування, які знаходяться в центрі уваги 

антропоцентричної парадигми, яка набула надзвичайного поширення 

останніми десятиліттями, змістивши дослідницькі інтереси з догматичної 

системно-структурної парадигми на зазначену антропоцентричну. На місце 

пануючому сосюровському підходу, де ключовою фігурою мовознавства 

було слово в усіх його проявах, а мова розглядалася як "річ у собі", "у собі і 

для себе", прийшла нова "лінгвістична хвиля", що спрямувала сучасну 

лінгвістику в дослідницьке русло, у центрі якого знаходиться ЛЮДИНА. 

Гіпотези Е. Бенвеніста, І.О. Бодуена де Куртене, В. фон Гумбольдта, 

О.А. Потебні, Е. Сепіра й Б.Л. Уорфа сформували засади 

АНТРОПОЦЕНТРИЧНОЇ ПАРАДИГМИ [див. 36; 220; 328; 370; 372; 379 та 
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ін.]. Ще на початку XVIII ст. В. фон Гумбольдт стверджував, що мова – це 

"немовби зовнішній вплив духу народів: мова народу є його дух, а дух 

народу є його мова" [372], на межі XIX та XX ст. І.О. Бодуен де Куртене 

висловив думку, що мова є ідеальною субстанцією, "існує лише в мозку, у 

душі, у психіці людей, які формують усю мовну спільноту" [36, c. 71], а в 

XX ст. Е. Бенвеніст зазначив, що мова є одним з елементів, що "обов’язково 

належать до самого визначення людини" [328], поза людиною мова не існує.  

Спираючись на концепцію Е. Бенвеніста, академік Ю.С. Степанов 

відносить антропоцентризм до найголовніших принципів сучасного 

мовознавства [269, c. 49], визначаючи, що "мова створена за міркою людини, 

і цей масштаб утілений у самій організації мови; згідно з яким мова й 

повинна аналізуватися. Зважаючи на це, у своєму головному прояві 

лінгвістика завжди буде наукою про "мову в людині та про людину в мові" 

[270, с. 15]. 

Дотримання канонів антропоцентризму зумовило звернення 

лінгвістичної науки до проблематики взаємозв'язку мови й культури, мови й 

етносу, мови і національного менталітету в процесі їхньої взаємодії. 

Трихотомія "мова – культура – людина" розкриває можливість впливу мови 

на формування й розвиток народної культури, яка персоналізується як 

особистість [5, с. 154; 57, c. 3]. При такому підході мову вже розуміють не як 

іманентну структуру, а як складне явище, що тісно пов’язане із 

світосприйняттям людини, з глибшим розумінням навколишньої дійсності. 

Мову визначають як багатовимірне явище, завдяки якому вже на вищому 

рівні пізнають всю складність мовної суті. Найповніше вивчити ці факти 

дозволяє лінгвокультурологія, що є "орієнтованою на культурний фактор у 

мові і на мовний фактор у людині" [279, с. 222]. 

ЛІНГВІСТИЧНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ пов’язана з дослідженнями 

багатьох відомих науковців [див. 6; 13; 49; 58; 95; 116; 144; 233; 314; 369; 

373; 390; 393 та ін.], які, визначаючи її загальне завдання – "аналіз мови як 

феномену культури" [181, с. 8], підкреслюють складний та комплексний 
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характер цього дослідницького напряму. Інтегративний аспект 

лінгвокультурології розкриває її тісний зв'язок з етнолінгвістикою, 

соціолінгвістикою, когнітивною лінгвістикою, психолінгвістикою, 

етнопсихолінгвістикою та лінгвокраїнознавством. 

На нашу думку, найбільш змістовне визначення лінгвістичної 

культурології було запропоноване В.В. Воробйовим: лінгвокультурологія – 

це комплексна наукова дисципліна синтезуючого типу, що вивчає 

взаємозв’язок і взаємодію культури і мови в її функціонуванні та 

відображається в цьому процесі як цілісна структура одиниць у єдності 

їхнього мовного і позамовного (культурного) змісту за допомогою системних 

методів і з орієнтацією на сучасні пріоритети й культурні установки (систем 

норм і загальнолюдських цінностей) [57, с. 36]. Предметом лінгвістичної 

культурології є одиниці мови, які набули символічного, еталонного, образно-

метафоричного значення в культурі, та продукти дискурсивної діяльності, які 

узагальнюють культурно значущу інформацію, що акумулюється в людській 

свідомості [181, с. 36]. До предметної сфери залучають і "тексти, а відтак і 

дискурс (якщо його розуміють як "текст, занурений у життя")" [134]. 

Таким чином, у нашій роботі ми дотримуємося 

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО НАПРЯМУ, оскільки вважаємо, що 

дослідження мови неможливе без звернення до позамовної реальності, яка 

охоплює когнітивні, культурні та соціальні факти [119, с. 128], особливо, 

зважаючи на те, що матеріалом нашого дослідження стали видання Біблії, що 

охоплюють чотири століття (1611-2011рр.), а якщо брати до уваги Біблію 

Тіндала (яка стала базою версії 1611р.), то майже п’ять століть (з 1525р.), за 

яких мова, культура і особистість (остання є одночасно об’єктом і суб’єктом 

двох перших елементів трихотомії) невпинно еволюціонували в умовах 

бурхливого технічного, наукового, соціального розвитку та поступового 

зниження ролі церкви, що розпочалося за часів Реформації. Саме з цієї 

причини Королівська версія (й Американська стандартна версія услід за нею) 
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характеризується догматичним сприйняттям світу, що кардинально 

змінюється у виданнях ХХІ сторіччя. 

Лінгвокультурологічний підхід, обраний нами, виправдовує себе й тим, 

що християнська культура амальгамує величезну кількість націй та етносів, є 

наднаціональним організмом. Здається, що англомовна версія Книги Книг 

повинна бути єдиною, варіації не допускаються, проте, якщо ми візьмемо до 

уваги ті факти, що англійська мова є транснаціональною субстанцією, 

обслуговує велику кількість мовців, які проживають у різних куточках 

планети, дійдемо висновку, що версії різних країн будуть відрізнятися. 

Разом із лінгвокультурним і соціолінгвальним аспектами, які 

впливають на досліджувані тексти, історичний вектор не може бути 

позбавлений нашої уваги, оскільки мова й соціум існують у просторі й часі 

(тут і зараз). Біблійний дискурс, що існує в лінгвосоціокультурному просторі, 

не може залишатися сталим, закостенілим, він постійно еволюціонує, 

змінюючи свої прояви, що дає нам змогу визначити канонічний та сучасний 

дискурси англомовних версій Біблії, які відрізняються відповідно до 

лінгвосоціокультурних домінантів мовної спільноти в певний період її 

розвитку.  

Лінгвокультурологічний підхід до дослідження варіантів Біблії 

дозволяє розкрити особливості біблійно-християнської культури в її тісному 

зв'язку з лінгвальною картиною світу на різних етапах їхньої взаємодії. 

Враховуючи динамічність лінгвосоціокультурного простору, біблійний 

дискурс, як було вже зазначено, теж змінює свої ознаки, адаптуючись до 

вимог епохи. Діахронічний аналіз англомовних версій Писання репрезентує 

загальні етапи еволюції біблійного дискурсу й мовної системи крізь призму 

нових культурних цінностей, висунутих сучасним англомовним соціумом та 

орієнтує на повну, об'єктивну інтерпретацію культурної інформації щодо 

образу людини у Святому Письмі. Оскільки взаємодія мови й культури 

відбувається у свідомості і будь-які лінгвокультурологічні дослідження 

опосередковані когнітивними, залучення лінгвокогнітивного підходу в 
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дослідженні еволюції лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING є 

логічним. 

КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА, у межах якої визначається 

лінгвокогнітивний підхід нашої дисертаційної роботи, виникла як 

самостійний мовознавчий напрям у 70-80-ті рр. XX ст. Когнітивна 

лінгвістика (від англ. cognition "знання, пізнання", "пізнавальна здатність") 

розглядає мову як різновид розумової діяльності, спрямованої на пізнання та 

фіксацію, уявлення та інтерпретацію інформації (знань) з використанням 

специфічних (мовних) явищ. Іншими словами, "когнітивні механізми та 

структури людської свідомості досліджуються через мовні знаки" [139, с. 24]. 

Лінгвокогнітивістика, складова когнітології – комплексної науки, у 

центрі якої перебувають складні й важливі ментальні процеси, що 

забезпечують мислення та пізнання світу людиною [318]. Моделі свідомості з 

усіма процесами пізнавальної діяльності, з набуттям, утворенням, 

акумулюванням, упровадженням, передаванням людиною знань, з 

демонстрацією й опрацюванням інформації, яка надходить до людини 

різними шляхами та засобами, з прийняттям рішень людиною, розумінням 

мови, логічним висновком, аргументацією та з іншими видами пізнавальної 

діяльності знаходяться в руслі дослідження когнітології [118, с. 20]. 

Когнітивна лінгвістика, у ракурсі базових настанов якої 

антропоцентризм, експансіонізм, функціоналізм, експланаторність, є 

актуальною в сучасному дослідницькому колі, її питаннями займалися багато 

вітчизняних та зарубіжних науковців [див. 43; 48; 67; 90; 94; 104; 137; 140; 

154; 215; 216; 325; 358; 385; 388; 429 та ін.], які вивчали ключові проблеми 

мови у співвідношенні з концептуальною системою і різними картинами 

світу. 

Найбільш важливою галуззю лінгвокогнітивістики є когнітивна 

семантика [див. 49; 94; 227; 248; 374; 375; 358 та ін.], що розглядає значення 

мовних знаків як інформаційних структур, які реалізують ментальну 

репрезентацію дійсності. Представники когнітивної семантики вважають, що 
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їх головне завдання – виявити і пояснити, як організоване знання про світ у 

свідомості людини і як формуються та фіксуються поняття про світ [140, 

с. 149]. Цей важливий розділ когнітивної лінгвістики спрямований на 

дослідження співвідношення семантики мовних одиниць із концептосферою 

людської свідомості, що формується з мисленнєвих одиниць знання 

(концептів), які постійно трансформуються, завдяки когнітивним процесам 

[272; 375]. 

Оскільки когнітивна лінгвістика, по-перше, базується на зумовленості 

мови позамовним середовищем, по-друге, на взаємозв’язку мовних знаків 

(семантики мовних знаків) та людської свідомості, логічно передбачити, що 

ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ, у рамках якого визначаємо семантико-

когнітивний підхід дослідження, дозволяє вийти нам за межі власне мовного 

знання та здійснити аналіз співвідношення значення й концептуального 

змісту мовної одиниці. 

Мова допомагає відповісти на питання, як людина пізнає світ, які 

відомості про світ стають знанням, як створюються ментальні простори [139; 

266]. Лінгвокогнітивний підхід дає змогу розкрити, як пов'язані структури 

людських знань з мовними формами, як вони представлені у свідомості 

людини [284] у тісній залежності від психологічних, комунікативних, 

соціальних і культурних аспектів. Велике значення приділяється виявленню, 

опису й поясненню внутрішньої когнітивної структури, базисної для того, 

хто говорить і слухає [87; 363; 384; 425]. Лінгвокогнітивний підхід, як 

зазначає Н.А. Кобріна, використовувався спочатку у сфері синтаксису – "для 

вивчення синтаксичних зв'язків і відношень, і фактів розширення 

комбінаторики і, звідси, дослідження механізмів формування семантичної 

полікомпонентності лексем, їхньої категоризації і перекатегоризаціі та інших 

явищ, що вимагають осмислення й пояснення" [128, с. 7]. 

Значення в мові, як предмет концептуалізації, є інформаційною 

(когнітивною) структурою, яка кодується розумом [374, с. 81]. Оскільки 

концептуалізація – це семантико-когнітивний процес перетворення зовнішніх 
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одиниць у внутрішні за допомогою правил ментальної трансформації [222, 

с. 20], лінгвокогнітивний аспект дослідження будь-якого тексту полягає у 

виявленні структури знань та досвіду (у процесі структурації яких 

відбувається створення концептів) у текстопросторі, у механізмі визначення 

намірів автора тексту, у засобах розуміння інформації, що закодована в 

текстопросторі [67]. 

Динаміка збереження знань про світ в основній, категоріальній формі, є 

процесом категоризації – "систематизації значень слів у мовній свідомості 

людини, що здійснюється в межах сформованої в її свідомості наївної 

картини світу" [140, с. 151]. Іншими словами, відбувається поділ знань про 

світ на категорії, об’єднані "спорідненою подібністю", що є "більш 

прототиповими" і "менш прототиповими" (теорія прототипів) [408, с. 328-

350]. Виділення груп, класів, категорій аналогічних об’єктів або подій 

відбувається включно з концептуальними категоріями як узагальненням 

конкретних смислів або концептів [38, с. 23]. Процес концептуалізації 

виділяє одиниці знань та уявлень, а процес категоризації розподіляє їх на 

категорії, що лежать в основі всієї розумово-пізнавальної діяльності людини. 

Метою семантико-когнітивного підходу є встановлення засобів та 

механізмів проектування змістового наповнювання концептів. 

Ю.С. Степанов, аналізуючи "внутрішню форму" ("буквальний зміст") 

концептів, порівнює її з їхнім сучасним значенням шляхом дослідження 

етимологічних ("етимологічно-історичних") ознак концептів і стверджує, що 

всі концепти є "сумарним явищем", що містить поняття та образні уявлення, 

які виникли в різні часи [267, с. 46]. 

"Внутрішня форма" концептів інтерпретується по-різному залежно від 

історико-соціокультурних обставин формування концептосфери індивіда. 

Когнітивна модифікація механізмів та структури людської свідомості 

простежується в динаміці еволюції концептів, трансформацію яких можна 

спостерігати відповідно до модифікації мовних знаків, що виступають 

засобами об’єктивації цих концептів. Іншими словами, еволюція людської 
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свідомості (здатності сприймати, аналізувати та розуміти) стимулює 

еволюцію концептуальної картини світу, сформованої взаємопов'язаними 

концептами. 

Зважаючи на вищенаведене, можна стверджувати, що концептосфера 

мовної спільноти безпосередньо віддзеркалюється в мовних знаках, аналіз 

поступової зміни яких дозволяє визначити еволюцію свідомості носіїв мови 

відповідно до історичного часу їхнього існування. Лінгвокогнітивний та 

семантико-когнітивний підходи, що ми залучаємо в нашій науковій розвідці, 

дають можливість розкрити еволюцію лінгвокультурного мегаконцепту 

HUMAN BEING у часі (чотири століття) і просторі (англомовні країни). З 

одного боку, ці підходи дають змогу виявити механізми репрезентації 

позамовного досвіду, що матеріалізується в лінгвальних знаках, 

вербалізуючи мегаконцепт HUMAN BEING у біблійному дискурсі різних 

часів, з іншого, – дозволяють розглянути мовні явища крізь призму 

когнітивних механізмів, що лежать в основі розумової діяльності людини. 

 

1.2 Теоретичні засади дискурсології 

 

На межі тисячоліть поліпарадигматична спрямованість лінгвістичних 

досліджень сучасного мовознавства з їхнім ключовим антропоцентричним 

принципом доповнюються новим функціональним КОГНІТИВНО-

ДИСКУРСИВНИМ НАПРЯМКОМ, що визначає природну мову 

багатофункціональною знаковою системою, яка виконує дві базові функції: 

когнітивну (гносеологічну) і комунікативну (функціональну, прагматичну), 

що й реалізує два головних підходи до феномену "мова". Іноді в цьому 

випадку говорять про "синкретично-синергетичну модель" єднання 

когнітивного й комунікативного, оскільки йдеться про тісний зв'язок 

прагматичного аспекту з когнітивним, психологічним, риторичним, 

соціальним, аксіологічним [222, с. 10-12]. 
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Визначення двох домінуючих напрямів досліджень, а саме: 

когнітивного й дискурсивного, синтез яких демонструє "дискурсивну 

діяльність на базі внутрішніх ментальних процесів" [153, с. 32], розкриває 

пріоритетність КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНОЇ ПАРАДИГМИ в нашій 

розвідці. Розробленням проблеми когнітивно-дискурсивної парадигми 

займається цілий ряд вітчизняних [див. 22; 28; 94; 139; 221; 222; 245; 310 та 

ін.] та зарубіжних науковців [див. 87; 149; 172; 174; 265; 333; 349; 339; 413; 

415 та ін.], які аналізують дискурс, з одного боку, як об’єкт дослідження, з 

іншого, як методологічний принцип когнітивно-комунікативної парадигми, у 

межах якої здійснюється вивчення мовних процесів і явищ відповідно до 

їхньої маніфестації в дискурсі [145; 150; 308; 341; 407; 420]. Здебільшого, 

увага вчених фокусується на двох давніх проблемах мовознавства, з одного 

боку, на дослідженні мови як предмета когнітології, де мова є основою 

мислення та пізнання людиною дійсності; з іншого – на аналізі мови як 

предмета дискурсології, де мова – це засіб та інструмент комунікації в 

соціокультурному континуумі [24, с. 17; 222, с. 12]. 

До базових настанов цієї парадигми відносимо визнання 

антропоцентричності, експансіонізму лінгвістичних досліджень, діяльнісної 

та системної природи мови й мовлення [308, с. 148]. І.С. Шевченко 

стверджує, що когнітивно-дискурсивна парадигма "виходить із 

філософського трактування когніції на базі людського досвіду й системно-

діяльнісного розуміння вербальної взаємодії, мовної свідомості, мови; вона 

націлена на інтегральне вивчення ментальних та мовленнєво-комунікативних 

процесів і використовує широкий набір методів і методик когнітивістики й 

прагматики, суміжних дисциплін" [307, с. 20]. 

Принциповим для когнітивно-дискурсивної парадигми, як зазначає 

А.М. Приходько, є питання про послідовність конструктивних елементів 

семіотичної системи "форма – зміст – функція", де для когнітивного підходу 

буде характерним визнання первинності змістовної (пропозиціональної) 

сторони мовленнєвого повідомлення. Як відомо, когнітивний зміст мовної 
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одиниці формується шляхом відображення (рефлексії навколишньої 

дійсності) об'єкта у свідомості суб'єкта, що кодує або декодує й тим самим 

створює розгорнутий образ цього об'єкта. Останній і знаходить у мові своє 

стандартизоване втілення. Це й буде значенням мовної одиниці, закріпленим 

у мовному досвіді певної лінгвокультурної спільноти [222, с. 14]. 

Перевага когнітивно-дискурсивного підходу нашого дослідження 

полягає в його інтеграційному характері, що дозволяє нам провести 

різновекторний аналіз об'єкта, предмета та матеріалу дослідження, зважаючи 

на їхню складність та багатовимірність. Вивчення мовних явищ в єдності 

функцій, що вони реалізують – когнітивної та комунікативної, що 

"розглядаються в постійному взаємозв’язку і взаємодії один з одним" [149, 

с. 519], дозволяє провести рівноцінний аналіз як когнітивних механізмів 

репрезентації ментального світу людини в мові, так і дискурсивних умов 

породження "тієї або іншої мовної форми маніфестації знань у тексті (або 

комунікативній ситуації)" [247, с. 19]. 

Акцентуючи увагу на когнітивній спрямованості дискурсивного 

дослідження, підкреслимо важливість антропоцентричного принципу, згідно 

з яким мовні одиниці фіксують у своєму змісті і формі особливості 

людського світобачення. У лінгвістиці існує думка, що людина зафіксувала в 

мові своє ставлення до предметного та позапредметного світів, до природи – 

земної та космічної, своє ставлення до колективу людей та іншої людини [13, 

с. 3], майже в кожному мовному знакові можна знайти "відбитки людського 

фактору". Когнітивний аспект дискурсивного напряму дослідження втілює 

антропоцентризм, з одного боку, як аналіз когнітивних станів та операцій у 

напрямку окремого індивідуума, з іншого боку, реалізація дискурсивних 

стратегій відбувається при залученні комунікативної, когнітивної та 

мовленнєвої взаємодії кількох людських індивідуумів та їхніх груп [23, с. 99]. 

У межах когнітивно-дискурсивного напряму ключовим уважається 

вивчення та аналіз концепту на основі дискурсивних засобів його реалізації, 

оскільки "концепт реально існує лише як ментальний стан індивіда" [176, с. 
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10] у процесі мисленнєво-мовленнєвої діяльності, поданий в одиницях мови, 

що відбивають усі його грані, акцентуючись у розмаїтті соціокультурних 

контекстів. Дискурсивний підхід уможливлює вихід на індивідуальну 

концептуальну систему суб’єкта дискурсу, оскільки одиниці мови, що 

вербалізують концепт, функціонують у дискурсі як форма фіксації 

інформації про світ людини [176, с. 12]. 

Таким чином, особливість залучення когнітивно-дискурсивного 

підходу до дослідження концептів визначається лінгвосоціальною природою 

дискурсу та нестабільним характером його розвитку. Оскільки дискурс 

виявляється середовищем існування концептів, трансформація дискурсивної 

системи безпосередньо провокує модифікацію концептів, що в ній 

розкриваються. Аналіз канонічних та сучасних версій Біблії, що є матеріалом 

нашого дослідження, дозволяє простежити еволюцію біблійного дискурсу, 

оскільки кожна нова версія Святого Письма, а, відповідно, і досліджуваний 

мегаконцепт, абсорбує епохальні настанови свого часу, площиною втілення 

яких є біблійний дискурс, що віддзеркалює еволюцію історико-

соціокультурного плану. Визначаючи когнітивно-дискурсивну парадигму, як 

одну із домінуючих парадигм нашого дослідження, ми тим самим визначаємо 

дискурсивний аналіз як один із ключових підходів у дослідженні 

еволюційних векторів лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING у 

різночасовому дискурсі Біблії. У зв’язку з цим виникає необхідність з'ясувати 

основні поняття дискурсивних досліджень. 

 

1.3 Методологія та методика лінгвокультурологічних та 

дискурсивних студій 

1.3.1  Категорійно-понятійний апарат лінгвокультурології. Святе 

Письмо, розкрите Богом людині, дає нам можливість отримати уявлення про 

біблійну картину світу, проте історико-соціокультурні контексти по-різному 

відображають ці уявлення. З позицій культурологічно орієнтованої 

лінгвістики та когнітивної лінгвістики реконструкція й вивчення мовної 
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картини світу та когнітивних механізмів її усвідомлення відбувається 

шляхом дослідження її структурних одиниць – концептів [176; 202; 222], і 

біблійна картина світу не є винятком. У зв’язку з цим виникає необхідність 

розглянути ключові поняття, а саме: мова, культура, лінгвокультура, мовна 

картина світу, концептосфера, концептуальна картина світу, релігійна й 

біблійна картини світу, концепт. 

Мова є знаковою системою, зміст якої визначається культурою. У мові 

відображаються універсальні та своєрідні компоненти культури [140; 413], 

запорукою існування якої виступає колектив, який сповідує цю культуру та 

формує власну культурну картину світу [124, с. 84]. Як зазначає 

Ф.С. Бацевич, кожен носій мови є одночасно й носієм культури, тому мовні 

знаки мають здатність виконувати функцію знаків культури і слугують 

засобами представлення культурно-національної ментальності носіїв мови 

[22]. З одного боку, культура є ширшим поняттям, ніж мова, тому розвиток 

культури впливає на еволюцію мовної системи. З іншого боку, лінгвальна 

система є більш загальною, оскільки в мові реалізуються форми самої 

культури, відбувається осмислення культурних явищ та процесів. Сукупність 

пов’язаних між собою явищ культури та явищ мови, відтворених у свідомості 

носіїв, називається лінгвокультурою певної етнічної спільноти [61; 75]. 

Кожна мова розкриває картину світу, закладену у свідомості 

представника тієї або іншої культури [22]. При цьому в мовній картині світу 

знаходять відображення лише релевантні саме для цього людського 

співтовариства уявлення про світ та засоби концептуалізації дійсності [163, 

с. 36]. Мовна картина світу, що розкривається в процесах номінації, 

визначає своїми ключовими елементами мовні знаки, значення яких 

утворюють спільний семантичний простір мови [217, с. 6]. Одиниці, що 

відтворюють мовну картину світу, вербалізують значущі концепти, останні, у 

свою чергу, утворюють концептосферу спільноти. Концептуальна картина 

світу, що існує у вигляді концептів, визначається як інформаційна система, 

що складається із знань, уявлень, вірувань, та є результатом пізнання 
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людиною навколишнього світу, інтерпретації, позначення й утримання в 

свідомості його властивостей у вигляді певної сукупності понять, 

структурованої як концептуальні сфери-локуси [76; 116; 387]. 

Релігійна картина світу, що поряд з мовною та культурною впливає на 

концептуальну картину світу, відображає вироблене багатовіковим досвідом 

народу "вербальне та невербальне вираження системи знань про культи 

богів, що спирається на релігійний світогляд людини, основою якого є 

духовна віра" [213, с. 5]. Крізь призму релігійної картину світу визначається 

біблійна картина світу "як одна з іпостасей мовної картини світу", що 

реалізується в біблійному дискурсі, продуктом існування якого є тексти 

Святого Писання [190, с. 161]. Одиницями біблійної картини світу, як і будь-

якої іншої, є концепти. 

Термін концепт, що набув значного поширення в сучасній лінгвістиці, є 

предметом наукових дискусій, чим пояснюється відсутність його єдиного 

визначення. КОНЦЕПТ (з лат. conceptus – думка, поняття) має двоїсту 

сутність – психічну та мовну. З одного боку, це – прообраз, що уособлює 

культурно зумовлені уявлення мовця про світ, з іншого – у концепта є ім'я в 

мові [182]. Концепти вважають "квінтесенцією індивідуальних мовленнєво-

мисленнєвих актів" [305, с. 164], вони "не є ізольованими атомами мислення, 

а розуміються в контексті структур фонових знань" [341, c. 2]. Існує також 

думка, що концепт є "квантом структурованого знання, що матеріалізується в 

мові" [147, с. 90]. 

В аспекті багатогранності цього поняття пропонуємо проаналізувати 

основні підходи до визначення концепту в сучасній лінгвістиці, зокрема, 

лінгвістичний, когнітивний, культурологічний, семантичний. Представники 

лінгвістичного підходу [165; 216; 290; 386] розкривають поняття концепту як 

результат зіткнення засвоєного значення з особистим життєвим досвідом 

народу, виконуючи замісну функцію в мовному спілкуванні [165, с 150-153]. 

У цілому, інтерпретація терміна орієнтована на смисл, який існує в людині й 

для людини [290, с. 87-92]. 
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Аналізуючи концепт з точки зору когнітивістики, дослідники [152; 

182; 211; 249; 356] відносять це поняття до явищ ментального характеру, що 

"репрезентують певні уявлення про фрагмент світу або частину такого 

фрагмента" [211, с. 11]. О.О. Селіванова визначає концепт як "інформаційну 

структуру свідомості, різносубстратну, певним чином організовану одиницю 

пам’яті, яка містить сукупність знань про об’єкт пізнання, вербальних і 

невербальних, набутих шляхом взаємодії п’яти психічних функцій свідомого 

та позасвідомого" [249, с. 256]. 

На думку представників культурологічного підходу [54; 111; 266; 405] 

вся культура розуміється як сукупність концептів та відносин між ними. 

Вони розглядають концепт як "згусток культури в індивідуальній свідомості 

людини" [268, с. 43]. Процес формування концепту починається із засвоєння 

"набору певних понять, почуттів для визначення об’єкта або дії, далі, у 

процесі соціалізації, відбувається переосмислення концепту крізь призму 

культурного пласту, де і формується культурно-специфічна картина світу" 

[262, с. 19]. Культурологічне бачення концепту ґрунтується на інтерпретації 

концепту як одиниці знання, або інформаційної одиниці – інформеми, що є 

концентрованим вираженням досвіду як окремо взятої особистості, так і 

соціуму загалом [111, с. 26]. 

Прихильники семантичного підходу [45; 48; 166, 201; 261; 374] 

постулюють, що семантика мовного знака стає єдиним засобом формування 

змісту концепту. Концепт трактують як семантичне утворення, відзначене 

лінгвокультурною специфікою, що характеризує носіїв однієї етнокультури 

[48, с. 100; 182, с. 38]. 

Різні підходи до визначення поняття концепт дозволяють виділити такі 

його ознаки: (1) мінімальна одиниця людського досвіду в його ідеальному 

уявленні, яка вербалізується за допомогою слова [225]; (2) основна одиниця 

оброблення, зберігання та передавання знань, яка має рухливі межі та 

конкретні функції [244]; (3) основний осередок культури [266, с. 40]. 

Складність та багатомірність структури концепту провокує відсутність 
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універсальної дефініції на позначення відповідного терміна. Структура 

концепту залучає, крім понятійної основи, складову соціокультурного плану, 

яка "мислиться" носієм мови.  

Беручи до уваги, що наше дослідження розгортається в аспекті 

лінгвокультурологічного підходу, релевантними дефініціями терміна 

КОНЦЕПТ для нас є: (1) засіб експлікації лінгвоконцептуальної інформації в 

міжкультурній комунікації, де відбувається діалог культур, механізмів їхньої 

інтерпретації та кореляції з урахуванням етнічних та соціальних чинників 

[105]; (2) аксіологічно забарвлені і світоглядно орієнтовані, культурно 

значимі одиниці буденної, філософської (переважно етичної) свідомості [12, 

с. 3-6]; (3) культурно марковані, вербалізовані смисли, представлені в плані 

вираження цілою низкою своїх мовних реалізаторів, які утворюють 

відповідну лексико-семантичну парадигму [54]. 

Виходячи з аналізу дефініцій, у межах роботи ми дотримуємося такого 

визначення: "лінгвокультурний концепт" – це ціннісно вагома, культурно 

маркована і світоглядно орієнтована одиниця мислення, об'єктивована з 

урахуванням історичних і соціокультурних корелятів та контекстів. 

Біблія, як прецедентний текст, не є об'єктом виключно лінгвістичного 

аналізу, вона є скарбницею культурних феноменів, тому повинна обов’язково 

описуватися з урахуванням лінгвокультурологічного підходу. 

Лінгвокультурологічний аналіз біблійних текстів передбачає виявлення 

концептуальних сутностей, що мали культурну значущість в епоху створення 

різних варіантів Біблії [321, с. 93] і транслюють цю значущість у сучасну 

епоху. Концепт, що визначається культурою, розкриває сукупність знань про 

світ, що сформувався в суспільній свідомості народу. Якщо говорити про 

лінгвокультурний концепт у Біблії, він є історико-соціокультурно 

маркованою та світоглядно орієнтованою одиницею мислення, що набула 

об’єктивації в біблійному дискурсі. 

Лінгвокультурний концепт – це культурно маркована одиниця, що 

слугує засобом представлення культурно-національної ментальності носіїв 
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мови. Зміна будь-якого фрагмента в культурній, історичній, соціальній, 

національній картині світу проектує субституції їхніх вербалізаторів. 

Концепти, формуючи складну концептуальну систему, взаємопов’язані. Ця 

система постійно адаптується, трансформується, ускладнюється, 

спрощується й модифікується свідомістю індивіда. Здатність концепту 

змінюватися відповідно до вимог спричиняє те, що концепти нижчого рівня, 

що його складають, також змінюються під впливом один одного [219]. 

Зважаючи на це, допускаємо, що концепти, які наповнюють мегаконцепт 

HUMAN BEING, також "переосмислюються", модифікуючи увесь 

мегаконцепт.  

Ключовою темою Біблії постає ЛЮДИНА (HUMAN BEING), її місце у 

світі, ставлення до Бога й оточуючих; моделювання образу людини в Біблії 

гармонійно вписується в сучасну антропоцентричну парадигму лінгвістичної 

культурології. З урахуванням вищезазначеного, у нашому дослідженні під 

лінгвокультурним мегаконцептом HUMAN BEING ми розуміємо 

світоглядно орієнтовану одиницю мислення на позначення особи, що 

об’єктивується в англомовних текстах Біблії і розкривається історико 

(контекст протяжністю 400 років), соціо (загальноприйнятими і 

табуйованими) і культурно (матеріальні та духовні цінності та ідеали) 

маркованими одиницями, що залучаються або уникаються в різних версіях 

для адекватного передавання інформації адресатам. 

Розуміння концепту як складного явища обумовлює наявність в його 

складі сукупності взаємопов'язаних та взаємозумовлених компонентів, що 

його цілісно утворюють [252; 274]. Динамічна роль концепту в процесі 

мислення, його постійне функціонування, вербалізація різних його 

складових, зв'язок з іншими концептами, пояснює "гнучкість" структури 

самого концепту [272, с. 58], що також дозволяє простежити його еволюцію. 

За визначенням В.Л. Іващенко, під змістовою структурою концепту можна 

розуміти спроектовану на окремо взятий фрагмент дійсності множинність 

елементарних факторних смислів, що існують у свідомості тієї або іншої 
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соціокультурної спільноти у формі сконденсованого смислового етимона – 

"смислу-цінності" [111, c. 60], змістова структура концепту є її ціннісно-

смисловою структурою. 

Лінгвокультурний концепт сьогодні прийнято вважати тримірним 

утворенням, що залучає понятійний, предметно-образний та ціннісний 

компоненти [116, с. 105; 215, с. 15; 216]. А.М. Приходько, розглядаючи 

концепт на рівні тришарової структури, постулює, що поняттєвий субстрат 

концепту становить фактуальну інформацію – пропозиційне знання, що 

спирається на мовну фіксацію (опис, визначення, дефініцію). Перцептивно-

образний адстрат формується на підставі узагальненого образу, у якому 

закладені індивідуальний та колективний досвід. Ціннісний епістрат 

спирається на ті духовні імпульси, які оживають у свідомості людини 

завдяки її приналежності до лінгвокультурного колективу [223]. 

З іншого боку, І.А. Стернін розробляє теорію структури концепту в 

ключі ядра та периферії, де ядро – базовий шар (одиниця універсального 

предметного коду) та когнітивні шари (додаткові концептуальні ознаки, що 

властиві складовим концепту). Периферія концепту розкривається 

сукупністю слабоструктурованих предикацій, що відображають 

інтерпретацію окремих концептуальних ознак та їхніх сполучень у вигляді 

тверджень [216, с. 60].  

Дослідження лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING 

здійснюється шляхом визначення його семантичної структури та аналізу його 

реалізації в біблійному дискурсі. Семантична структура мегаконцепту 

HUMAN BEING у нашій роботі розглядається в єдності понятійного, 

образного, оцінного, символьного, історичного та соціокультурного 

компонентів. Моделювання його структури відбувається шляхом побудови 

номінативного поля мегаконцепту. Номінативне поле є набором мовних 

засобів, які репрезентують досліджуваний мегаконцепт, та залучає 

структурні угрупування лексики, а саме: лексико-семантичні, фразеологічні 

групи, синонімічні ряди тощо. Поле виступає динамічною системою, 
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оскільки еволюціонує в просторі та часі. Номінативне поле концепту 

неоднорідне, містить прямі номінації мегаконцепту й номінації його 

когнітивних ознак, що утворюють периферію номінативного поля [211; 216]. 

Структуру мегаконцепту HUMAN BEING пропонуємо представити у 

вигляді сфери з ядром у центрі та периферією. Ядро поля репрезентує саме 

поняття HUMAN BEING, ядерну зону якого доповнюють мезоконцепти й 

макроконцепти, що об’єктивовані найрекурентнішими вербалізаторами, 

периферія представлена катаконцептами та їхніми складниками (відповідно 

до ієрархії концептів, запропонованої О.М. Кагановською [112]), кожен з 

яких є сукупністю смислових вербалізаторів, згрупованих навколо 

тематичного ідентифікатора (див. Рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1 - Структура лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING 
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Спираючись на результати та здобутки нашого дослідження текстів 

Святого Писання, ми розробили структуру мегаконцепту HUMAN BEING, 

яка включає домінуючі мезоконцепти MATERIAL HUMAN BEING та 

SPIRITUAL HUMAN BEING. Мезоконцепт MATERIAL HUMAN BEING 

представлений зовнішніми, або фізичними, характеристиками людини, до 

яких належать параметри, що відносно легко сприймаються візуально – 

макроконцепти GENDER, AGE, APPEARANCE, SOCIAL POSITION. 

Мезоконцепт SPIRITUAL HUMAN BEING представлений внутрішніми, або 

духовними, характеристиками людини, тобто параметрами, які розкривають 

поведінку людини, – макроконцепти FAITH IN GOD, INTELLIGENCE, 

EMOTIONS, CHARACTER. 

Дослідження особливостей знакового змісту зазначених концептуальних 

структур дає змогу розкрити загальні вектори еволюції мегаконцепту 

HUMAN BEING з акцентом на тому, що саме варіант мегаконцепту в 

сучасному біблійному дискурсі синтезує або заперечує із раніше існуючих 

моделей мегаконцепту HUMAN BEING. 

 

1.3.2 Категорійно-понятійний апарат дискурсології. Основою 

лінгвістичних досліджень у межах когнітивно-дискурсивної парадигми є 

ДИСКУРС, що в сучасній лінгвістиці не має загальновизнаного та 

універсального визначання. Дефініція цього багатопланового феномену не є 

одностайно трактованою та знаходиться в центрі дослідницької уваги 

багатьох наук: лінгвістики, семіотики, соціології, філософії, етнології, 

антропології, логіки, педагогіки, політології, історіографії, психології тощо, 

кожна з яких по-своєму детермінує термін "дискурс". 

Вагомий вплив на розвиток дискурс-аналізу в межах власне лінгвістики 

зробили дослідники школи соціолінгвістів [див. 116; 255; 383], когнітивних 

лінгвістів [див. 119; 120; 223; 308; 417], психолінгвістів [146; 416] та інші. 

Теорія дискурсу розглядається крізь призму різних підходів: 

функціонального [103; 172; 413], когнітивного і (когнітивно-) прагматичного 
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[21; 23; 90; 249; 265; 307], лінгвокультурологічного [116; 122; 127; 132; 136; 

320] тощо. Різноаспектний аналіз дискурсу дозволяє говорити про його 

інтегральний характер, тому всі напрямки, що досліджують теорію дискурсу, 

є взаємопов'язаними та взаємодоповнюючими. 

Як зауважує О.C. Кубрякова, загальне розповсюдження терміна 

"дискурс" не означає, що за ним закріплюється зміст, який апріорі може 

вважатися поширеним та шаблонним [150, с. 23]. Різні розуміння терміна 

"дискурс" представлено різними визначеннями, які базуються на традиційних 

поняттях "текст", "мовлення" і "діалог". Етимон слова "дискурс" 

визначається як "process of understanding, reasoning, thought" (кінець XIV ст.) 

[367], походить від латинського слова discursus / discurrere – "act of running 

about", "argument", "conversation" [447], що, розкриваючи первинну 

багатозначність цього поняття, зумовило подальше розгалуження його 

семантики.  

Звернімося до еволюції визначень терміна "дискурс", що були 

запропоновані видатними науковцями XX ст. Дискурс – це (1) еквівалент 

поняття "мовлення", тобто будь-яке конкретне висловлювання [256]; (2) 

мовлення, що привласнюється мовцем; на противагу "розповіді", яка 

розгортається без експліцитного втручання суб'єкта висловлювання [328]; (3) 

зв'язне мовлення; послідовність висловлювань, відрізок тексту, більший, ніж 

речення [368]; (4) сукупність знаків, актів формулювання, ряд фраз і речень; 

сукупність висловлювань у межах однієї формації [360]. 

Дещо пізніше П. Серіо, посилаючись на теорії французького вченого 

Д. Манжене, додає такі тлумачення дискурсу: (5) дія висловлювання на його 

одержувача і його залучення в "ситуацію висловлювання"; (6) бесіда, яка 

розглядається як основний тип висловлювання; (7) еквівалент поняттям 

"мова" й "мовлення" як актуалізація, диверсифікація на поверхневому рівні, 

на противагу "мові" як системі малодиференційованих віртуальних 

значущостей (дослідження мовних елементів "у мові" і "в мовленні"); (8) 

соціально або ідеологічно обмежений тип висловлювань (феміністичний 
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дискурс, адміністративний дискурс); (9) висловлювання / текст (дискурс), яке 

розглядається з боку дискурсивного механізму, що ним керує, та 

лінгвістичних досліджень умов продукування самого тексту, який 

визначається як дискурс [256, с. 26-27, 41]. 

Про "смислову розмитість" дискурсу свідчать трактування, надані в 

термінологічних лінгвістичних словниках різних років видань. Наприклад, 

Д. Дюбуа співвідносить французьке слово "discours" з термінами "мовлення" 

(parole), яке розглядається в дії і відтворюється мовцем, та "висловлювання" 

(énoncé), що перевищує за обсягом фразу й розглядається з точки зору 

зв’язної послідовності фраз [352, с. 151]. Н.Д. Арутюнова в "Лінгвістичному 

енциклопедичному словнику" пропонує таке визначення дискурсу: (1) 

зв'язний текст у поєднанні з екстралінгвістичними – прагматичними, 

соціокультурними, психологічними та ін. чинниками; (2) текст, узятий у 

подієвому аспекті; (3) мова, що розглядається як цілеспрямована соціальна 

дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей і механізмів їхньої 

свідомості [303, с. 136]. 

Подібну думку висловлює О.О. Селіванова в "Сучасній лінгвістичній 

енциклопедії", розглядаючи дискурс, як: (1) зв'язний текст у контексті 

численних супровідних фонових чинників (соціокультурних, психологічних); 

(2) замкнена цілісна комунікативна ситуація, складниками якої є комуніканти 

й текст, що є знаковим посередником і зумовлений різними чинниками, які 

опосередковують спілкування й розуміння (соціальними, культурними, 

етнічними тощо); (3) стиль мовного спілкування; 4) зразок мовної поведінки 

в певній соціальній сфері, що має набір змінних [249, с. 119]. 

Питання кореляції понять ТЕКСТ І ДИСКУРС є також суперечливим, 

оскільки обидві теорії визначення тексту крізь дискурс або дискурсу крізь 

текст мають право на існування. Досить часто дискурс ототожнюють з 

текстом. Так, В.О. Звєгінцев з позиції формально-структурної лінгвістики 

характеризує дискурс як "елементарну одиницю тексту, тобто складне ціле 

або змістовну єдність, що вирізняється на рівні мови й реалізується у вигляді 
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речень, пов'язаних між собою смисловими зв'язками" [103]. У функціонально 

орієнтованих дослідженнях (див. М.Л. Макаров "Основи теорії дискурсу") 

підкреслюється тенденція до протиставлення дискурсу й тексту за рядом 

контрастних критеріїв опозиції: структурність – функціональність, продукт – 

процес, статичність – динамічність, актуальність – віртуальність [172, с. 58]. 

Велика кількість науковців розрізняють поняття тексту й дискурсу, 

ідентифікуючи текст як один із проявів дискурсу [див. 27; 122; 156; 164; 297; 

357; 366 та ін.]. На думку Н.П. Литвиненко, дискурс – це своєрідна динамічна 

модель тексту, текстова комунікація, пов'язана з комунікативною діяльністю 

суб'єкта [164, с. 11-12]. Порівняно з текстом, розуміння якого 

взаємопов'язане передусім із лінгвістичними категоріями, дискурс – поняття 

більш різнопланове, воно ширше й глобальніше корелює з категоріями 

логіки, психології, філософії і спрямоване на людину, її досвід, знання, 

інтелектуальний рівень, спосіб вираження знань про навколишній світ [26, 

с. 193]. 

З наведених вище дефініцій зрозуміло, що спостерігається поступова 

динаміка тлумачення терміна "дискурс" від простого мовлення до усної або 

писемної комунікації, що обов’язково супроводжується набором чинників, 

які виявляють специфіку самого мовлення. Дискурс визначається як складне 

поняття, діалектична природа якого розкривається крізь розуміння його 

співвіднесеності з текстом, з одного боку, і з комунікативним процесом, з 

іншого боку. 

У цьому зв’язку варто звернути увагу на трактування дискурсу 

І.С. Шевченко, О.І. Морозовою, які розуміють дискурс як "інтегральний 

феномен, розумово-комунікативну діяльність, яка за своєю суттю є 

сукупністю процесу й результату, та охоплює як екстралінгвістичний, так і 

власне лінгвістичний аспекти; в останньому, окрім тексту, виділяють 

пресупозицію й контекст (прагматичний, соціальний, когнітивний), які 

обумовлюють вибір мовних засобів" [306, с. 37].  
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Важливість контексту підкреслює як голландський дослідник 

Т.А. ван Дейк, для якого дискурс – це не просто зв'язний текст, а складне 

комунікативне явище, яке включає і соціальний контекст, що дає уявлення як 

про учасників комунікації, так і про процеси вироблення і сприйняття 

повідомлення [86, с. 87-113; 351], так і український мовознавець Т.Р. Кияк, 

який розуміє дискурс як "текст сприйнятий, зрозумілий, зреалізований у 

мовленні, у соціальній практиці" [123, с. 86]. Російський лінгвіст 

В.В. Красних також підкреслює, що дискурс "володіє як власне лінгвальним, 

так і екстралінгвальним планами" [146, c. 200]. 

Таким чином, у нашій роботі ми будемо розуміти ДИСКУРС як 

комплексне явище, що є не лише продуктом розумово-комунікативної 

діяльності (текст), який пов'язаний з лінгвальним аспектом, але й сам 

процес цієї діяльності (комунікація: адресант ↔ адресат), що зумовлюється 

екстралінгвальними факторами та умовами існування комунікації 

(контекстом). Наголошуємо, що комунікація не може бути спрямована в 

нікуди і має читача / слухача реального або уявного. Адресат активно 

долучаться до дискурсу, комунікація спрямована на нього і ним 

інтерпретується. 

Для інтерпретації тексту досить поширеною є теорія "герменевтичного 

трикутника", запропонована німецьким філософом Г.-Ґ. Ґадамером, що 

розкриває складні взаємовідносини між адресатом, самим текстом і 

адресантом, інтерпретатором тексту [362], таким чином, у нас залишився 

один вектор (контекст), що існує поза площиною трикутника і визначається 

важливим параметром у сучасних дискурсивних дослідженнях. Долучивши 

вектор контексту, ми пропонуємо розглядати "дискурс" як тримірний 

об’єкт – у вигляді "дискурсивного тетраедра" (див. Рис. 1.2), який досить 

виразно ілюструє взаємозв'язок між елементами моделі "адресант / текст / 

адресат / екстралінгвальний (зовнішній) контекст". Комунікація, що є 

процесом розумово-комунікативної діяльності, реалізується у взаємодії 

адресанта і адресата, зважаючи на весь спектр позамовних обставин.  
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Дискурс, що ми розглядаємо як тетраедр, має чотири вершини, що його 

визначають. В основі тетраедра адресант (A) породжує інформаційну суть, 

яка матеріалізується у вигляді тексту, текст (B) як статичний результат / 

продукт процесу застосування мовної діяльності, адресат (С) інтерпретує 

повідомлення з позиції досвіду, ціннісно-смислових орієнтирів, вершиною 

нашого тетраедра є контекст (S), який моделює умови виникнення та 

існування самого дискурсу. Інтерпретуючи геометричну модель дискурсу, 

зрозуміло, що зазначені вершини не є ідеальними, оскільки кожна з них може 

утворюватися множиною точок, проте взаємозв'язки базових елементів є 

очевидними і, якщо змінити один з елементів моделі (адресанта, текст, 

адресата, контекст), уся модель набуде дещо іншої модифікованої форми. 

Дискурс не є константою, а залежною від усіх детермінантів величиною. У 

випадку модифікації однієї з вершин, увесь "дискурсивний тетраедр" зазнає 

змін.  

Складність та багатоаспектність теорії дискурсу пояснює проблему 

його таксономізації. Кожен тип дискурсу визначається набором правил, 

виконання яких він вимагає [282]. Загальні підходи до класифікації дискурсів 

за ознаками й критеріями, що їм притаманні, досліджувалися різними 

науковцями [див. 12; 115; 120; 221; 255; 320]. В.І. Карасик крізь призму 

соціолінгвістичного підходу визначає два основні типи дискурсу: 

персональний (особистісно-орієнтований) та інституційний (статусно-

орієнтований), критеріями яких є "спілкування людей з позиції їхньої 

Рис.1.2 - Дискурсивний тетраедр 
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приналежності до соціальної групи або стосовно іншої типової мовленнєво-

поведінкової ситуації" [116, с. 232].  

У сучасній лінгвістиці досить детально досліджені окремі типи 

інституційного дискурсу, а саме: політичний [207; 255; 296; 311], художній 

[14; 27, 46, 125; 137], педагогічний [92; 330], дискурс теленовин [349], 

медичний [164], рекламний [84], судовий [127], правовий [142] тощо. 

Протягом останнього десятиліття релігійний дискурс продовжує знаходитися 

в центрі уваги багатьох науковців [див. 31; 32; 47; 110; 114; 129; 193; 313; 406 

та ін.], які виокремлюють його серед інших типів. На позначення релігійного 

дискурсу сучасні мовознавці послуговуються різними термінами, які 

розглядаються як синонімічні, серед них: фідеїстичний дискурс [299] та 

теологічний дискурс [47; 129; 173]. 

Релігійний дискурс як різновид інституційного дискурсу визначається 

дослідниками, як: (1) "релігійний текст у ситуації реального спілкування" 

[32, с. 120]; (2) система мовленнєвої взаємодії між індивідами щодо 

релігійних текстів, а також тексти, які містять переконання, що поділяються 

усіма віруючими [302]; (3) статусно-рольова комунікація, мета якої залучати 

людей до віри, закликати до покаяння, стверджувати у вірі та доброчесності, 

проводити богослужіння, давати пояснення релігійним і конфесійним 

догматам [313]. Саме в релігійному дискурсі проявляється взаємодія мови, 

культури та ідеології [406, с. 89]. 

Беручи за основу визначення К.В. Бобирьової, ми розглядаємо 

релігійний дискурс як сукупність мовленнєвих актів, використовуваних у 

релігійній сфері [31, с. 6], однією з основ формування якого є релігійний 

християнський текст. Релігійний дискурс має ряд властивих лише йому 

характеристик і посідає особливе місце серед типів дискурсу. Релігійний 

дискурс опосередковується такими параметрами, як стратегії, хронотоп, 

цінності, учасники, цілі, матеріал (тематика), жанри. Унікальною специфікою 

релігійного дискурсу, на думку В.І. Карасика, є те, що до його учасників 

належить Бог, до якого звернені молитви, псалми, сповіді. Бог виступає 
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суперагентом релігійного дискурсу і, оскільки він адресує біблійний текст 

парафіянам [114, с. 221], знаходиться в одній з вершин нашого тетраедра. 

Комплексність релігійного дискурсу породжує його видове розмаїття 

(християнський, православний, ритуальний, богословський, новозавітний та 

старозавітний, дискурс "отців церкви", дискурс "народної релігії", дискурси 

релігійних філософів, біблійний дискурс тощо), які відрізняються за своєю 

природою, але слугують загальній меті – духовному спілкуванню, залученню 

до віри та поширенню її досвіду.  

Ставлення до поняття біблійний дискурс має неоднозначний характер, 

оскільки, з одного боку, вважається, що "дискурс – це "текст, занурений у 

життя", тому термін "дискурс", на відміну від терміна "текст", не 

застосовується до давніх текстів (зокрема біблійних текстів), зв’язки яких з 

живим життям не відновлюються безпосередньо" [303, с. 136]. Проте, з 

іншого боку, М.Л. Макаров відмічає тенденцію до вживання методології 

дискурс-аналізу і самого терміна "дискурс" до мовного матеріалу з різною 

культурно-історичною віднесеністю, наприклад, біблійних текстів і 

апокаліптичної літератури [172, с. 58]. Окрім того, давнішні версії 

продовжують використовуватися в релігійних церемоніях та з’являються 

оновлені версії Біблії, що дозволяє нам застосувати термін "біблійний 

дискурс" не надавши йому оксиморонної природи.  

В аспекті взаємодії автора і адресата, можна розуміти біблійний 

дискурс як персуазивний, оскільки передбачається мовний вплив автора на 

реципієнта крізь Писання з метою спонукання адресата до певної дії, 

наприклад, самовдосконалення завдяки пошуку шляхів, прийняття істин віри 

через Одкровення. Персуазивність дискурсу розкриває його діалогічність, що 

в межах дискурсивного аналізу дає можливість представити тексти Біблії як 

складне комунікативне явище, завдяки якому відбувається "спілкування з 

вищими силами". Біблійний текст є однією з базових елементів біблійного 

дискурсу, що слугує засобом його матеріальної презентації.  
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Українські дослідники Т.А. Івасишина і О.В. Малікова розмежовують 

біблійний та релігійний дискурси, акцентуючи увагу на тому, що Біблія – це 

не лише текст, але й мовлення, що відбувається крізь "спілкування з Богом, 

як автором" Святого Письма" [110, с. 470], і досягається крізь "індивідуальне 

прочитання й інтерпретацію тексту, а також може бути об’єктом обговорення 

і диспутів, ставлення до якого (тексту) з боку віруючих і невіруючих також 

може бути різним [173, с. 339], окрім того, це спілкування людини з Богом 

опосередковане контекстом, умовами його перебігу (а контекст є однією з 

вершин нашого дискурсивного тетраедра).  

Застосувавши до біблійного дискурсу теорію "дискурсивного 

тетраедра" отримуємо модель "тетраедра біблійного дискурсу" (див. 

Рис. 1.3), який характеризується щойно наведеними елементами-вершинами, 

які, як вже було зазначено, не є ідеальними і представлені набором точок. 

У вершинах тетраедра лежать: адресант (A) – Бог як комунікатор ідей, 

текст Біблії (B) – як статичний результат / продукт процесу застосування 

мовної діяльності; адресат (C) – читач біблійного тексту; контекст (S), який 

моделює умови виникнення та існування самого дискурсу. Знову ж таки, 

біблійний дискурс не є сталим і залежить від зазначених змінних величин, 

окрім адресанта, оскільки Бог виступає константою, проте змінюється 

адресат (який є представником певної історичної епохи) та історико-

соціокультурний контекст, який модифікує текст Біблії. Можна 

Рис. 1.3 - Тетраедр біблійного дискурсу 
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стверджувати, що в біблійному дискурсі лише одна вершина тетраедра є 

константою – адресант, усі інші вершини – величини змінні. 

Вважаємо доцільним зробити акцент на синергетичному векторі 

дослідження взаємозв’язку та взаємозалежності елементів дискурсу, а саме 

тексту (зокрема англомовних варіантів Святого Писання) та контексту 

(історико-соціокультурного фону існування різних англомовних біблійних 

версій). Біблійний дискурс самоорганізовується відповідно до актуальних 

змін у часі та виступає динамічним простором для реалізації саморозвитку 

мінливої мовної системи. 

Дискурс не є стабільним, він, як і будь-яка відкрита система [212], 

еволюціонує "у смисловому просторі та часі, а його "живою тканиною" 

виступають смислові енергопотоки" [260, с. 141-142] і біблійний дискурс не є 

цьому винятком. Відкритість та нелінійність біблійного дискурсу 

реалізується крізь його взаємозв'язок та взаємодію ("обмін енергією") з 

іншими елементами його втілення, порушення нестійкої рівноваги яких 

стимулює зміну загальної системи (тетраедр біблійного дискурсу набуває 

нової форми), втілюючи й розкриваючи якісно нову систему соціально-

культурних цінностей, що віддзеркалюється в мовній мегасистемі, яка також 

є динамічною багаторівневою структурою, що знаходиться в процесі 

"самобудування" та "самовдосконалення". 

Аналіз природи англомовного біблійного дискурсу дозволяє виявити 

аспекти й напрями еволюції біблійного мовлення, що пов’язане не лише із 

специфікою його реалізації, але й значною кількістю екстралінгвальних 

чинників, що детермінують історичний та соціокультурний фон створення 

кожної окремої версії Святого Письма. Таким чином, біблійний дискурс ми 

визначаємо як нестабільну, відкриту, полівимірну систему, базовими 

елементами якої є інтерпретовані адресатами тексти Біблії, що спрямовані 

на Богопізнання та регламентовані соціально-історичними та релігійно-

культурними контекстами. Наявність багатьох версій Біблії дозволяє 

простежити еволюцію самого біблійного дискурсу, розкриває еволюцію 
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англійської мови на матеріалі різних версій Святого Писання, кожна з яких 

відбиває епохальні традиції свого часу, що віддзеркалюються на 

лінгвальному рівні. 

 

1.3.3 Методика лінгвокультурологічних та дискурсивних 

досліджень. Методологія є способом пізнання й осмислення об’єктивної 

дійсності та процесів формування й упорядкування внутрішнього 

рефлексивного досвіду людини, що допомагає досягти конкретної мети та 

вирішити поставлені завдання. Сам по собі метод спрямований на теоретичне 

узагальнення та формулювання процедур визначення досліджуваного об’єкта 

[249, с. 12-14]. Відповідно до завдань цієї дисертації було обрано досить 

широкий спектр методів, які забезпечили необхідну якість та поетапність 

дослідження.  

Методологія лінгвокультурологічних та дискурсивних досліджень 

охоплює підходи суміжних з нею наук, а саме: залучаються лінгвістичний, 

культурологічний, соціологічний, когнітивно-концептуальний, дискурсивний 

підходи. Для дослідження еволюції лінгвокультурного мегаконцепту 

HUMAN BEING у дискурсивному середовищі, визначення векторів еволюції 

дискурсу, аналізу мовних засобів втілення мегаконцепту в дискурсі різних 

версій Біблії, інтерпретації виявлених вербалізаторів в діахронії, опису змісту 

та моделювання структури мегаконцепту з урахуванням його 

концептуальних складових у роботі ми використовуємо комплексні методи 

дослідження, серед яких метод суцільної вибірки, кількісний, діахронічний, 

синхронічний, порівняльно-функціональний, польовий, дискурсивний, 

контекстуально-інтерпретаційний, серед видів аналізів – концептуальний, 

компонентний, етимологічний, соціолінгвальний, порівняльно-стилістичний, 

які ми й пропонуємо детальніше розглянути. 

Дослідження лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING у 

дискурсі різночасових версій Біблії передбачає шість етапів аналізу. 
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Перший етап залучає загальнонаукові методи, серед яких використано 

спостереження, аналіз, синтез, порівняння, що дозволяють відібрати, 

систематизувати та узагальнити матеріал дослідження. Гіпотетико-

дедуктивний метод дає змогу розглянути основні теоретичні положення 

досліджуваної проблеми, сформулювати твердження, зробити висновки щодо 

лінгвокультурологічних фактів, перевірити відповідність теоретичних 

припущень досліджуваним фактам. 

На другому етапі за допомогою методу дискурс-аналізу визначаються 

вектори еволюції видань Біблії та розкриваються ступінь і характер 

проникнення екстралінгвальних чинників у процес формування та залучення 

вербалізаторів до конкретного текстопростору, зокрема біблійного. 

Текст як "комунікативно орієнтований, концептуально обумовлений 

продукт реалізації мовної системи" [39, с. 132] визначається продуктом 

дискурсивної діяльності, що функціонує в інституційних рамках, які 

накладають певні обмеження на акти висловлювання, і наділені історичною, 

соціальною та інтелектуальною спрямованістю [249, с. 27]. Дискурс 

реалізується за допомогою тексту, проте існує поза конкретним текстом, що 

його складає. Властиві тексту феномени зв'язності й цілісності є проявами 

або результатами комбінації зовнішніх чинників, що відіграють первинну 

роль у дискурс-аналізі [186, с. 43]. Вивчення соціокультурного контексту 

текстів, у якому вони були створені, дозволяє нам виділяти типові 

"ситуаційні моделі" [263, с. 205], наявні в об’єктивній реальності та 

віддзеркалювані в дискурсі Писання.  

Контекстуально-інтерпретаційний метод, що паралельно залучається 

на цьому етапі дослідження, є сукупністю процедур, спрямованих на 

встановлення статусу тексту відносно інших текстів (у нашому випадку, 

різних видань Біблії), його значимості в соціокультурному контексті, а також 

на реконструкцію авторського задуму, мотивів і цілей, загального змісту, 

рецептивної спрямованості тексту тощо [249, с. 531-541]. Застосування цього 

методу дало змогу інтерпретувати інформацію, закладену в англомовних 
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біблійних текстах досліджуваного періоду, проаналізувати специфіку 

втілення контекстуального смислу, установити стратегії впливу тексту на 

сучасного адресата, а також проаналізувати "значення слів та 

словосполучень, закладених у контексті" [65] (за характером змісту та 

вираження). 

Залучення методу дискурс-аналізу уможливлює проведення 

соціолінгвального аналізу канонічного та сучасного дискурсів Священного 

Писання, розкриваючи зв’язок між історико-соціокультурним контекстом та 

змінами у дискурсі Писання, що є простором існування мегаконцепту 

HUMAN BEING. Соціолінгвальний аналіз пояснює роль контексту 

(позатекстового феномену) у межах розуміння тексту й дискурсу. У рамках 

цього аналізу передбачається можливим визначення специфіки історичних, 

соціальних та культурних умов створення різних англомовних видань Біблії 

(соціально-економічні, політичні, науково-технічні, соціокультурні, релігійні 

процеси, феміністичний рух, взаємодія національних культур, процеси 

інтеграції сучасного суспільства тощо) та впливу різних екстралінгвальних 

факторів на особливості моделювання концептуального та мовного образів 

людини в біблійному дискурсі.  

Порівняльно-стилістичний аналіз дозволяє зіставити канонічні версії 

Біблії з їхніми сучасними варіантами, з’ясувати особливості стилістичних 

прийомів порівняно з нейтральними засобами мовного вираження, виявити 

стилістично забарвлені елементи висловлювань та визначити їхню роль у 

вираженні суб’єктивно-оцінного ставлення до біблійного образу людини в 

англомовних версіях Писання. Цей аналіз допомагає виявити специфіку 

стильової різноманітності відповідних версій Біблії та особливості 

авторських інтенцій в різних варіантах англомовних текстів Святого 

Писання. 

На третьому етапі за допомогою спеціального лінгвістичного методу, 

а саме методу суцільної вибірки, що виявився продуктивним в нашому 

дослідженні, відібрали лексичні одиниці на позначення людини в межах 
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фактичного матеріалу (чотирьох англомовних версій Писання) та встановили 

корпус аналізованих одиниць. 

Четвертий етап охоплює такий метод дослідження концептів, як 

концептуальний аналіз, що полягає в "інтерпретації значення конструкцій, 

що актуалізують особливості концептів, у виявленні частотних 

таксономічних характеристик і визначенні за допомогою цих характеристик 

загальних типологічник ознак концептів, що досліджуються" [211, с. 20]. 

Отже, концептуальний аналіз, що "має своїми граничними одиницями 

концепти" [199, с. 117], дозволяє нам послуговуватися цілим арсеналом 

дослідницьких засобів та прийомів, серед яких польовий, семантичний, 

етимологічний, порівняльно-функціональний, зіставний, що дозволяють 

шляхом аналізу мовних вербалізаторів, установити універсальні й специфічні 

ознаки концепту, виявити зв’язок мовних одиниць, що розкривають концепт, 

із знаннями про навколишній світ і з'ясувати зміст концепту як 

вербалізованого фрагмента біблійної картини світу.  

Завдяки польовому методу визначено ядро та периферію мегаконцепту 

HUMAN BEING, які утворені ієрархічно підпорядкованими структурними 

елементами. Польовий метод дає змогу класифікувати мовні засоби за 

системою їхніх значень, які охоплюють одну семантичну сферу, та 

знаходяться в певній взаємозалежності, ієрархічності один до одного [113; 

273]. Розподіливши структуру поля мегаконцепту на ядро та периферію до 

ядерної частини відносимо мовні знаки, семантика яких максимально повно 

розкриває суть мегаконцепту, а до периферійної частини – одиниці, що 

мають набір семантичних ознак з можливим ослабленням їхньої 

"інтенсивності". 

Семантичний аналіз, що невід’ємно пов’язаний з аналізом словникових 

дефініцій, дозволяє визначити семантичну структуру досліджуваних мовних 

одиниць, розкрити смислову структуру лексем, з'ясувати номінативні поля 

досліджуваного мегаконцепту [11; 91]. Етимологічний аналіз одиниць 

простежує еволюцію змісту і форми елементів, що вербалізують 
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мегаконцепт, дозволяє вивчити вектори розвитку внутрішньої форми одиниці 

й зміст її сучасного аналогу [181], визначити семантичну структуру лексем-

вербалізаторів у різноманітних текстах у різні історичні періоди. На підставі 

порівняльно-функціонального методу виявляються основні гетерогенні риси 

англійської мови в різні періоди її розвитку та відмінності між 

національними варіантами англійської мови (зокрема, американського та 

британського варіантів) у межах функціонування мовних одиниць, що 

вербалізують досліджуваний мегаконцепт.  

П’ятий етап залучає комплекс методів, що є релевантними в межах 

концептуального та дискурсивного аналізів: діахронічний, синхронічний та 

зіставний методи. Діахронічний метод дозволяє 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. Діахронічний метод корелює із синхронічним, який полягає 

в спільному аналізі двох або кількох лінгвокультур протягом певного 

періоду, з урахуванням взаємозв'язків і можливих суперечностей [208]. У 

діахронічних дослідженнях знаходить реалізацію метод реконструкції, за 

допомогою якого стає можливим відтворити давні форми і значення мовних 

знаків [278, с. 11], що стає для нас актуальним. Сюди можна віднести 

зіставний метод, що ставить за мету порівняння мови як у синхронії, так і в 

діахронії, та виявлення спільного і відмінного як і на всіх рівнях лексико-

семантичної системи, так і на різних етапах її становлення [140]. 

Шостий етап залучає кількісний метод, що визначає кількісно-якісні 

характеристики вживання універсальних або специфічних мовних елементів, 

що актуалізують мегаконцепт HUMAN BEING. Використовується з метою 

визначення рекурентності лексичних одиниць (лексико-семантичних 

варіантів) у досліджуваних біблійних текстах та дозволяє уявити загальну 

картину залучення мовних одиниць. 



47 

Використання комплексної методики лінгвокультурологічного та 

дискурсивного аналізів, що дозволяють простежити специфіку еволюції як 

мегаконцепту, так і дискурсу, дозволяє повно й об’єктивно виявити істотні 

характеристики мегаконцепту HUMAN BEING, репрезентованого в 

дискурсах різних варіантів Біблії. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Лінгвокультурологічний та лінгвокогнітивний підходи до аналізу 

мегаконцепту HUMAN BEING у межах антропоцентричної парадигми 

дозволяють виявити особливості взаємодії та впливу лінгвальних, 

когнітивних, культурних, соціальних, історичних та епохальних факторів на 

еволюцію досліджуваного мегаконцепту. 

2. Лінгвокультурний мегаконцепт HUMAN BEING – це світоглядно-

орієнтована одиниця мислення на позначення особи, що об’єктивується в 

англомовних текстах Біблії і розкривається історико (контекст протяжністю 

400 років), соціо (загальноприйнятими і табуйованими) і культурно 

(матеріальні та духовні цінності та ідеали) маркованими одиницями, що 

залучаються або уникаються авторами в різних періодах для адекватного 

передавання інформації адресатам. Мегаконцепт HUMAN BEING 

представлений мезоконцептами MATERIAL HUMAN BEING та SPIRITUAL 

HUMAN BEING і має складну ієрархічну структуру. 

3. Когнітивно-дискурсивний напрям дослідження дозволяє провести 

наукову розвідку мовних явищ в єдності когнітивної та комунікативної 

призм. Дискурс розглядається у вигляді "дискурсивного тетраедра", який 

визначається як об’ємна величина, сформована вершинами "адресант / текст / 

адресат / екстралінгвальний контекст". Біблійний дискурс (як вид релігійного 

дискурсу) розкривається у формі "тетраедра біблійного дискурсу", із 

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

"адресат", "контекст"), які дозволяють модифікувати увесь тетраедр. 
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5. Дослідження лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING у 

дискурсі різночасових версій Біблії залучає шість етапів аналізу, що 

охоплюють загальнонаукові методи дослідження (спостереження, аналіз, 

синтез, порівняння), методи лінгвокультурологічного дослідження (суцільної 

вибірки, кількісний, діахронічний, синхронічний, порівняльно-

функціональний, польовий методи та концептуальний, етимологічний, 

семантичний аналізи) та методи дискурсивного дослідження (метод дискурс-

аналізу, контекстуально-інтерпретаційний метод та порівняльно-

стилістичний, соціолінгвальний аналізи). Взаємопов’язаність ряду методів 

постулює їхню релевантність у межах обох дослідницьких напрямів. 

 

Основні результати, отримані в першому розділі, висвітлено в 

публікаціях: [238; 243]. 
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РОЗДІЛ 2 

КУЛЬТУРОЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ  

БІБЛІЙНОГО ДИСКУРСУ 

 

2.1  Культурні чинники еволюції біблійного дискурсу 

 

Наявність різних версій Біблії, послідовність виникнення яких 

характеризується функціонально-ієрархічною відносністю, представляє 

Священне Писання як культурно-ціннісні тексти, що вимагають адаптації 

відповідно до історико-соціокультурних умов часу їхнього видання. Зміна 

цих умов впливає на модель біблійного дискурсу, що очевидно із 

запропонованої нами моделі "дискурсивного тетраедра", розглянутої в 

першому розділі. Розкриття специфіки історико-соціокультурних умов 

існування канонічних версій (Авторизованої версії 1611р. та Американської 

версії 1901р.) та сучасних варіантів (Англійської стандартної 2001р. і 

оновленої Міжнародної 2011р.) уможливлює визначення динаміки еволюції 

біблійного дискурсу. 

Виходячи із вищевикладеного, у нашій роботі важливим вектором 

еволюції дискурсу Біблії визначаємо історико-соціокультурний вектор, що 

вказує на зміни особливостей соціальних та культурно-історичних умов 

створення досліджуваних версій Писання. Різні епохи по-різному 

стимулюють еволюцію біблійного дискурсу, який виступає простором 

втілення мегаконцепту HUMAN BEING, що не залишається сталим.  

Зміна історико-соціокультурних умов створення версій Біблії стимулює 

появу нових варіантів Писання, що відповідають духовним вимогам і 

культурним традиціям епохи. Зміна цих умов не позбавляє тексти 

основоположних смислів, спрямованих на пізнання віри в Бога крізь 

Одкровення, які визначаються "закритими системами" (термін В.А. 

Кухаренко) [156, с. 63], тобто вони завершені, їхні елементи не підлягають 

вилученню, вони не можуть бути ні переглянуті, ні піддані подальшому 
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розвитку, а можуть лише тлумачитися. "Завершений" характер біблійних 

текстів вказує на те, що загальний віронавчальний зміст не може 

змінюватися, але аспект поєднання закладених у текстах сакральних істин з 

їхнім сприйняттям людиною, що несе відбиток епохи і соціального 

контексту, є безперечним [1; 193].  

Визначаючи історико-соціокультурний вектор одним із векторів 

розвитку дискурсу, історичний соціальний, культурний контекст, що є 

характерним для англомовних біблійних версій відповідно до епохи певного 

видання, стає його реалізатором. Важлива роль контексту англомовних 

версій Біблії розкривається в умовах зміни зовнішньої (позатекстової) 

реальності, що сприяє адекватній інтерпретації аналізованого текстопростору 

в окреслений відрізок часу. Розуміння контексту досліджуваних варіантів 

Писання передбачає визначення притаманних саме певній версії історико-

соціокультурних, лінгвальних, стильових особливостей та специфіки 

"мовних вимог" суспільства щодо розкриття та сприйняття духовної сутності 

Книги Книг. Набір таких контекстів, що не існують окремо від 

позатекстового середовища, утворює історико-соціокультурний вектор, який 

ми розуміємо як сукупність культурних, історичних, національних і 

соціальних умов, що впливають на реалізацію біблійного дискурсу в 

діахронії. 

Аналіз різночасових варіантів Писання виявив характерні мовні явища, 

що посідають важливе місце при вербалізації мегаконцепту HUMAN BEING, 

та в діахронічно досліджуваних версіях відображають різнорівневі 

особливості біблійного дискурсу, на який впливають лінгвальні та 

позалінгвальні фактори, які домінували протягом чотирьох століть. 

БІБЛІЯ КОРОЛЯ ЯКОВА (The King James Version, інша назва – The 

Authorized Version, 1611р. [455]) – перший офіційно визнаний англомовний 

текст Святого Письма, що сприяв становленню норм англійської літературної 

мови, в основу якої було покладено лондонський діалект (койне), що виник 

за економічного піднесення Англії XVI ст., в епоху централізації державної 
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влади та об’єднання різних народностей, що посилювало процеси витіснення 

територіальних діалектів та поширення мови столиці країною. 

Зазначені економічні, державницькі, територіальні, суспільно-політичні 

чинники вимагали створення англомовної версії Біблії, яка допомогла 

згладити протиріччя між релігійними фракціями в умовах протестантської 

Реформації [397, с. 1-2]. При представленні біблійних реалій епохи 

первісного християнства Авторизована версія не повинна була залучати 

поняття тієї або іншої релігійної групи, пропагувати пуританізм, 

пресвітеріанство, католицизм [397, с. 173], а мала стати духовним джерелом, 

що єднає різні конфесії. 

Видання 1611р. було представлене народною мовою, що сприяло 

прозорості змісту Писання та підвищенню ступеня його доступності для 

різних верств населення, що свідчить про перші кроки розвитку суспільної 

свідомості в напрямку політкоректності біблійного мовлення. Перекладачі 

(54 лінгвісти, богослови, літератори), призначені королем Яковом, 

формулювали текст таким чином, щоб він був "як помірно буквальний, так і 

простий у розумінні" [337, с. 10]. Але залучення в текстах значної кількості 

архаїчної лексики та конструкцій, значення яких були застарілими навіть для 

жителів тогочасної Англії, розкриває імпліцитні авторські інтенції 

дотримання канонічних норм біблійного мовлення. Такі мовні одиниці 

передавали глибинний, навіть символічний, сенс, наприклад: to know a wife 

"пізнати жінку", publicans "збирач податків" (KJV), matrix "утроба", scorpion 

"батіг", my cogitations much troubled me "сильно лякали думи", та, "історично 

стилізували" текст, передавали сакральність оригіналу. З'явившись у часи 

розквіту епохи Відродження, коли патетичний стиль висловлювання був 

нормою, Біблія короля Якова постулює мелодійність та експресивне 

забарвлення тексту: My doctrine shall drop as the rain, my speech shall distil as 

the dew (KJV) [Deuter. 32: 2], let every man be swift to hear, slow to speak, slow 

to wrath (KJV) [James 1: 19]. 
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Будучи прибічниками руху Реформації, автори версії короля Якова, яка 

на 85% складалася з Біблії Тіндала [336, с. 58; 395, с. 14; 430, с. 27-33], 

підтримували його ідеї [404, с. 8], текст Тіндала став символом розірвання 

зв'язку з католицькою церковною традицією. У його роботі залучалися 

одиниці на позначення ключових біблійних понять та термінів, значення 

яких, на думку католиків, взагалі не відповідали канонам біблійного 

мовлення. Наприклад, В. Тіндал запровадив субституції priest "священик" → 

senior, elder "старійшина", charity "милосердя" → love "любов", penance 

"покаяння", "епітимія" → repentance "розкаяння", "каяття", confession 

"сповідь", "визнання" → knowledge "знання" [431] тощо, які були залучені й у 

версії KJV. 

Протягом двох століть з часу появи Біблії короля Якова були зроблені 

неодноразові спроби представниками різних конфесій видати нові версії, 

наприклад, Revised Version "Виправлена версія" (1871 – 1885 рр.), проте ці 

варіанти не відрізнялися вдалими інтерпретаціями Писання, тому не набули 

особливої популярності. У розпорядження теологів того часу стали 

надходити численні давні рукописи Біблії, що стимулювало появу нових 

"історично коректніших" версій. Прагнучи до "історичного натуралізму", до 

текстів Біблії залучалася застаріла лексика з метою відтворення прадавніх 

часів, що підкреслювало б достовірність біблійних подій. 

Другим варіантом Біблії ми визначаємо АМЕРИКАНСЬКУ 

СТАНДАРТНУ ВЕРСІЮ (The Amerіcan Standard Versіon, 1901р. [453]), що є 

американською адаптацією Біблії короля Якова, на яку продовжували 

орієнтуватися протестанти [422]. З одного боку, її тексти зазнали незначних 

змін, витримувався принцип повної еквівалентності, спрямований на 

збереження текстового матеріалу першоджерела. З іншого боку, одним із 

основних чинників необхідності нової версії Святого Письма є прискорення 

на Американському континенті процесу конфесійного дроблення церкви на 

незліченні общини (найвідоміша "Свідки Ієгови"), що знайшло 

віддзеркалення в досліджуваній Американській версії і сприяло залученню 
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імені Jehovah "Ієгова" [421, с. 33], замість раніше вживаних одиниць: Lord 

God, Lord і God "Господь" і "Бог" для передавання тетраграматону в Старому 

Заповіті.  

Іншими чинником, який вимагав створення зазначеної версії, є 

поступовий розвиток теології та герменевтики, що вплинув на достовірність 

відтворення біблійних історичних фактів крізь регенерацію культурно-

історичної інформації Біблії. З метою передавання історичної 

правдоподібності та надання тексту певної стилізації була зроблена спроба 

залучення застарілих слів (історизмів) до тексту Писання [193, с. 51], серед 

яких: Areopagus "ареопаг, рада старійшин в Афінах", Praetorium "преторія, 

резиденція римського намісника в Давньому Римі", sling with stones "праща з 

каменями", stronghold "фортеця". 

Зачатки політики "коректної мови" стали ще одним ключовим 

чинником створення Американської стандартної версії, що викликало перші 

субституції порівняно з Біблією кроля Якова, наприклад: заміщення в 

окремих випадках присвійних займенників its на his або her, невідповідної 

лексеми bowels "нутро" евфемізмом anguish "страждання", "смуток" (ASV) 

[Jerem. 4: 19], висловлювань to be bolled "запліднитися" (про рослини) і to be 

in good liking "приходити до сили", відповідно, лексемами to be in bloom 

"квітнути" [Ex. 9: 31] та to become strong "набиратися сили" (ASV) [Job 39: 4]. 

Версія ASV стала повноцінним літературним твором, що продовжує 

впливати на історію рідної культури, ставши істотним елементом 

національної самосвідомості. 

Чинниками появи абсолютно нових варіантів Біблії АНГЛІЙСЬКОЇ 

СТАНДАРТНОЇ ВЕРСІЇ (The English Standard Versіon, 2001р. [454]) та НОВОЇ 

МІЖНАРОДНОЇ ВЕРСІЇ (New International Version, 2011р. [452]) визначаємо 

процеси становлення глобалізованої культури, основою якої стала зростаюча 

інтенсивність політичних, економічних, соціальних зв'язків. Зміна історико-

соціокультурних умов існування суспільств сприяла еволюції стилю життя, 

модифікувала культурно-ціннісні орієнтири людини, стимулювала 
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елімінацію класової й расової дискримінації, що також вважаємо важливими 

чинниками, що сприяли виникненню оновлених біблійних версій.  

Паралельно впродовж століть відбувається й зміна ролі церкви в 

суспільстві, при цьому її позиція не стає менш значимою, але відзначається 

помітний перехід церкви від традиційної та догматичної в статус "вільної". 

Іншими словами, релігія не насаджується "хрестом і мечем", вона 

приймається добровільно. З'являється нова модель віруючого ХХІ ст., який 

сам у процесі пошуку істини приходить до Бога. І цей пошук полегшується 

завдяки модифікації біблійних канонів мовлення, що сприяє появі нових 

версій Писання. Загальні тенденції розвитку мови, відмирання одних 

елементів та поява інших стимулюють безперервний процес оновлення 

лексичного складу, який безпосередньо віддзеркалюється в біблійному 

мовленні, що стає сучасним та наближається до сучасного християнина. 

Видання Англійської стандартної та Нової міжнародної версій стало 

очікуваними кроком, який виводить християнство на новий рівень, 

приваблюючи та залучаючи до духовних цінностей Святого Письма все 

більше людей. Використання розмовної англійської мови ХХI ст., нівеляція 

застарілих одиниць попередніх видань, урахування змін умов 

життєдіяльності сучасної людини є загальними напрямками еволюції 

досліджуваних дискурсів Біблії.  

Поява Англійської стандартної версії була схвалена в консервативних 

реформаторських та пресвітеріанських колах [432, с. 34]. Це пояснюється 

тим, що в сьогоденних умовах її стиль націлений на відносне збереження 

патетичності, проте її мовний матеріал має буденний характер, що розкриває 

особливості розвитку мови та зміну історико-культурних ціннісних 

орієнтирів суспільства (living soul (KJV, ASV) → living being (ESV) [1 Corinth. 

15: 45] або people (ESV) [Gen. 12: 5], damsel (KJV, ASV) → girl (ESV) [Matth. 

14: 11], lad, man child (KJV, ASV) → boy (ESV) [Gen. 21: 17] тощо). 

Нова міжнародна версія, піддавшись "політкорекції", характеризується 

високою рекурентністю залучення "гендерно коректних" одиниць, 
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наприклад: brethren (KJV, ASV, ESV) → brothers and sisters (NIV) [Luke 21: 

16] або friends (NIV) [Gen. 19: 7] або close relatives (NIV) [Gen. 13: 8]; I will 

come in to him, and will sup with him, and he with me (KJV, ASV, ESV) → I will 

come in and eat with that person, and they with me (NIV) [Rev. 3: 20]. У версії 

2011р. дотримуються канонів політкоректності, залучаючи нейтрально 

марковані знаки з метою уникнення дискримінаційних проявів (Jew (KJV, 

ASV) → the Jewish people (ESV) → of Jewish origin (NIV) [Esth. 6: 13]). 

Тенденції пристосування Міжнародної версії до вимог сучасного 

політкоректного суспільства яскраво простежуються на прикладі субституцій 

одиниць, які в нещодавній Англійській версії залишилися сталими, а саме: 

invalids (ESV) → disabled (NIV) [2 Sam. 4: 4], fat (ESV) → without any physical 

defect (NIV) [Daniel 1: 4], drunkards (ESV) → those who drink too much wine 

(NIV) [Prov. 23: 20], the sons of Dedan (KJV, ASV) → the descendants of Dedan 

(ESV, NIV) [Gen. 25: 3], де одиниця descendants у значенні "нащадки" є 

неологізмом у сучасному дискурсі Святого Письма. З наведених прикладів 

виявляється очевидним прихильність версії 2001р. до консервативніших 

висловлювань, що свідчить про те, що ідеї політики "мовної коректності", які 

поширилися з США, у 2001р. в Британії ще не набули популярності.  

Таким чином, історико-соціокультурний вектор справляє кардинальний 

вплив на розвиток біблійного мовлення та дискурсу англомовних версій 

Біблії, умови створення яких змінювалися протягом чотирьох століть (1611-

2011рр.) і стимульовані великим набором різних чинників. З одного боку, 

простежується дотримання специфіки змісту першоджерела, традиційної 

лексики парафіян з метою уникнення релігійних та конфесійних протиріч, 

збереження застарілих форм та конструкцій з метою відтворення історичної 

коректності та патетичності стилю. Проте, з іншого боку, продовжується 

культурна реінтерпретація та модернізація версій Біблії (залучення 

американських та транскультурних понять), зниження або повна 

нейтралізація застарілих, культурних та соціальних відмінностей в умовах 

домінуючої політкоректності. 
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Окрему увагу пропонуємо приділити політичній коретності, що набула 

популярності в ХХ столітті і є важливишим чинником оновлення дискурсу 

Священного Писання. У межах дії щойно розглянутого історико-

соціокультурного вектора політична коректність проявляється як субвектор 

і є його субординатом. Субвектор політичної коректності стимулював 

створення двох оновлених версій Біблії – Англійської стандартної версії 

(ESV) у 2001р. та Нової міжнародної версії (NIV) у 2011р., які 

характеризуються адаптованим до сучасних вимог стилем і мовленням, у них 

виправлення тексту націлене на те, щоб він правильніше розкривав суть 

оригіналу та краще відображав сучасне використання англійської мови, 

враховуючи еволюцію мови, прогрес у мовознавстві та біблеїстиці [98].  

Відомо, що зародившись на початку ХХ ст. із рухом суфражисток, який 

переріс у фемінізм, боротьба за цивільні права громадян, які можуть 

зазнавати різноманітних видів дискримінацій, у 90-х роках XX ст. почала 

набувати нової форми, що проявляється в мовленні, отримавши номінацію 

"політична коректність" [див. 3; 101; 280; 287]. Цей мовний рух швидко 

поширився в різних західних країнах, де в рамках ідеології сучасної 

демократії, він розглядається як засіб уникнення конфліктних, зневажуючих 

або образливих номінацій у полікультурному соціумі. 

Вітчизняні та зарубіжні [22; 99; 185; 262; 327; 340; 385] лінгвісти 

досліджують політичну коректність та необразливі номінації, акцентуючи 

увагу на різних аспектах цього явища. Сам термін "Political correctness" – 

"політична коректність", виходячи з аналізу дефініцій, наведених в 

англомовних словниках [див. 440; 441; 445; 446; 448; 450], позначає: (1) мову, 

поведінку, ставлення, курс, дію: language, behaviour, attitudes, policy, actions; 

(2) що не ображають нікого: they do not offend or insult anyone; not to offend or 

upset any group of people in society; that may offend particular groups of people; 

(3) не містять будь-яких проявів дискримінації: people who have a 

disadvantage, or who have been treated differently because of their sex, race, or 
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disability; This may be against men, women, against older people, against people 

with a particular skin colour, racial background or physical disability. 

С.Г. Тер-Мінасова в своїй роботі "Мова і міжкультурна комунікація" 

відзначає, що "політична коректність мови виражається в прагненні знайти 

нові способи мовного вираження замість тих, які ображають почуття і 

гідність індивідуума, зачіпають його людські права простою мовною 

нетактовністю і прямолінійністю відносно расової і статевої приналежності, 

віку, стану здоров'я, соціального статусу, зовнішності тощо" [281, с. 216]. По 

суті, "політична коректність" є загальною назвою процесу евфемізації мови й 

мовлення, оскільки демонструє свої ідеї в пом'якшеній формі, залучаючи 

стилістично та емоційно нейтральні слова або вирази, які замінюють інші 

більш різкі або непристойні [419, с. 6]. 

Множину актуалізаторів субвектора політкоректності становлять 

одиниці (евфемізми) особливої толерантної, інклюзивної мови (neutral 

language, inclusive language), що не принижують людську гідність і стали 

рисою сучасних версій Біблії. Як доводить наше дослідження, аналізовані 

одиниці здебільшого представляють два виміри політкоректності: гендерну і 

расову / етнічну, що ми пропонуємо розглянути. 

Під впливом тенденції гендерної рівності, як одного з напрямів 

політкоректності, відбувається реформування біблійного мовлення. 

"Фемінізм" є одним з важливих факторів, що впливає на політичну 

коректність з метою нейтралізації будь-яких проявів сексистських 

стереотипів у соціумі та в мові. Зазначений суспільний рух, а саме 

"фемінізм", є ідеологією та способом мислення, що спрямовані на 

припинення дискримінації жінки за гендерною ознакою [262]. Р. Лакофф 

наголошує на виникненні "феміністської лінгвістики", що є реакцією жінок 

на "андроцентричність" мови [386, с. 62]. Цієї андроцентричності, надмірної 

патріархальності намагаються позбутися в дискурсі Біблії, що змінює і його 

ключовий мегаконцепт HUMAN BEING. 
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Використання політкоректних виразів з метою ліквідації "гендерного 

дисбалансу" в дискурсі сучасних версій Писання привело до субституцій 

такого плану: men (KJV, ASV) → people (ESV, NIV); man (KJV, ASV, ESV) 

→ human being (NIV); man (KJV, ASV) → mankind (ESV) → human race 

(NIV); sons (KJV, ASV, ESV) → descendants (NIV); brethren (KJV, ASV) → 

kinsmen (ESV) → close relatives (NIV); forefathers (KJV, ASV) → ancestors 

(ASV, NIV) brotherhood (KJV, ASV, ESV) → everyone (NIV), де номінації з 

експліцитними ознаками маскулінності, замінюються гендерно 

нейтральними, моделюючи образ біблійної людини відповідно до норм 

політичної коректності та модифікуючи мегаконцепт HUMAN BEING, який 

позбувається інклюзивної маскулінності та набуває гендерної нейтральності. 

Тенденція витіснення із біблійного дискурсу гендерно маркованих 

одиниць спостерігається в назвах деяких професій, які, будучи експліцитно 

маскулінно маркованими, завдяки наявності суфікса -man, замінюються 

гендерно нейтральними: merchantmen (KJV, ASV) → traders (ESV) → 

merchants (NIV); husbandman (KJV, ASV) → farmer (ESV, NIV); workman 

(KJV, ASV) → worker (ESV, NIV); craftsmen (KJV, ASV, ESV) → skilled 

workers (NIV); shipmen (KJV) → sailors (ASV, ESV, NIV). У версії 2001р. 

простежуються рудименти консервативніших висловлювань, що свідчить про 

непоширеність ідей фемінізму та політичної коректності в мові та мовленні в 

Британії на межі тисячоліть. 

Канонічний біблійний дискурс має очевидні ознаки чоловічого 

шовінізму та зверхнього ставлення до жінки. Часто спостерігаємо випадки 

залучення гендерно маркованих одиниць brethren (KJV, ASV, ESV), sons 

(KJV, ASV, ESV), fathers (KJV, ASV, ESV) на позначення представників 

різних статей, субституйованих у новітній версії Біблії словами й 

словосполученнями: brothers and sisters (NIV), sons and daughters (NIV), 

parents (NIV). Субституції нейтрально маркованих лексем little ones (KJV, 

ASV, ESV) гендерно маркованими знаками women and children (NIV) 

імпліцитно демонструють прояв зневажливості й шовінізму щодо жінок та 
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дітей у дискурсі традиційних варіантів. У сучасному дискурсі нівелюють цю 

ознаку й вирівнюють жінок та дітей у правах з чоловіками, визначаючи їхню 

роль у суспільному та релігійному житті. 

Одиниці, що в канонічному дискурсі розкривають поняття 

"завагітніти / бути вагітною" to conceive (KJV, ASV, ESV), to conceive seed 

(KJV, ASV), загальна семантика яких "бути заплідненим сім'ям", відповідно 

феміністській ідеології, є ознакою фалоцентризму й чоловічої домінації. 

Згідно з нормами політичної коректності, ці лексеми ротуються стилістично 

нейтральними словосполученнями to be / to become pregnant (NIV), що 

стимулює й еволюцію досліджуваного мегаконцепту, перетворює жінку із 

"пасивного реципієнта" на "активного діяча". 

Відновлення "гендерної симетрії" в дискурсі Писання вимагає 

звернення до політкоректніших субституцій, які відбуваються завдяки: 

 нівеляції гендера використанням множини, тобто заміна особового / 

присвійного займенника чоловічого роду однини на особовий / присвійний 

займенник множини (he → you / they; his → their): Yet shall he be brought (be 

borne) to the grave (KJV, ASV) → When he is carried to the grave (ESV) → 

They are carried to the grave (NIV) [Job 21:32]. He will turn again, he will have 

compassion upon as (KJV) → He will again have compassion upon us; he will 

tread our iniquities under foot (ASV, ESV) → You will again have compassion on 

us; you will tread our sins underfoot (NIV) [Micah 7: 19]. So may God shake out 

every man from his house (KJV, ASV, ESV) → In this way may God shake out of 

their house (NIV) [Nehem. 5: 13]; 

 нівеляції гендера використанням неозначених займенників (man / 

people / son → anyone / everyone / each one / someone): children of men (KJV, 

ASV, ESV) → anyone (NIV); no man (KJV, ASV) → no one (ESV, NIV); all 

men (KJV, ASV) → all people (ESV) → everyone (NIV); every man (KJV) → 

each man (ASV) → each one (ESV) → each of them (NIV); son (KJV, ASV, 

ESV) → someone (NIV); 
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 нівеляції гендера опущенням одиниць, що розкривають стать людини: 

For a testament is of force after men are dead (KJV) → For a testament is of force 

where there hath been death (ASV) → For a will takes effect only at death (ESV) 

→ Because a will is in force only when somebody has died (NIV) [Hebr. 9: 17] 

тощо. Висока рекурентність залучення гендерно нейтральних та інклюзивних 

одиниць у дискурсі пізніших версій стимулює ліквідацію ознак жіночої 

дискримінації та експліцитної маскулінності в біблійному мовленні, що 

маніфестує специфіку еволюції біблійного дискурсу взагалі. 

Тенденції расової або етнічної рівності також впливають на мову та 

мовлення. Субституції, що уникають проблем расової або етнічної 

дискримінації, розкриті в дискурсі сучасних версій Письма завдяки 

опущенню лексем children, sons, people при репрезентації народів, що 

згадуються в Біблії: the sons of Heth (KJV) → the children of Heth (ASV) → the 

Hittites (ESV, NIV); the children of Ephraim (KJV, ASV) → the people of 

Ephraim (ESV) → the Ephraimites (NIV); the children of Israel (KJV, ASV) → 

the people of Israel (ESV) → the Israelites (NIV), що є виправданим в аспекті 

етнічної коректності. 

Назва представників єврейського народу також зазнала змін, оскільки 

використовуване в канонічному дискурсі слово Jew в сьогоденному 

спілкуванні набуло принизливої конотації, що є небажаним в англомовній 

лінгвоспільноті. У дискурсі двох пізніших версій лексема Jew іноді 

замінюється сполученнями the Jewish people (ESV) → of Jewish origin (NIV), 

the whole Jewish nation (ESV) → all the Jewish people (NIV), що репрезентує 

ввічливе ставлення та пошану до нації. У сучасному біблійному дискурсі 

субститують лексему Gentiles, що в канонічному дискурсі позначає "народ, 

що не належить до єврейської нації" або "язичник", одиницями nations (ESV) 

→ peoples (NIV), що демонструє ідею рівності всіх народів у сучасній 

релігійній картині світу. 

Залучення наступного виду субституцій дозволяє ліквідувати вікову 

дискримінацію або "ейджизм". У дискурсі сучасних видань людей похилого 
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віку представляють евфемізми, що мають неупереджений характер 

висловлювання. У дискурсі новітніх версій іноді залучають знак infirm (NIV), 

словосполучення in full vigor (NIV), full of years (NIV), advanced in years 

(ESV) з метою нівелювати образливі висловлювання щодо поважного віку 

людини, але в більшості випадків знаки old, old aged, elder, aged залишаються 

сталими або взаємно ротуються, незважаючи на їхню дещо неполіткоректну 

конотацію. Одиниці sons, daughters, children (KJV, ASV), маючи експліцитну 

вікову маркованість, у дискурсі сучасної Біблії ротуються нейтральними 

знаками people, nations, decedents (ESV, NIV), що не розкривають вік людини 

і мають узагальнені значення "люди / етнос/ нащадки", залучення яких 

позбавляє вікової дискримінації. 

Розумові й фізичні недоліки та вади людини належать до групи 

дискримінацій, які в дискурсі сучасних версій делікатно завуальовані 

евфемізмами. У канонічному дискурсі зустрічаються політично неприйнятні 

одиниці, що позначають людей з обмеженими можливостями, а саме: lame 

(KJV, ASV, ESV), impotent folk (KJV) → sick (ASV) → invalids (ESV), що 

субституються політично коректною одиницею disabled (NIV). Людина, яка 

має розумові відхилення, у дискурсі традиційних версій представлена 

знаками mad, silly (KJV, ASV), що в дискурсі версій ESV, NIV ротуються 

евфемізмами simple (ESV, NIV), insane (NIV) та евфемістичними зворотами 

out of your mind (ESV, NIV), to drive out of one's mind / to drive someone insane 

(ESV, NIV), without sense (ESV) → easily deceived and senseless (NIV), що 

демонструють повагу до людей, не акцентуючи увагу на їхніх вадах. 

Враховуючи чуйне ставлення до жінок, для сучасного біблійного 

дискурсу характерне залучення одиниць, що не дискримінуючи, номінують 

нерозумних жінок. Одиниці silly women (KJV, ASV) субституються політично 

коректними фразами типу weak women (ESV) → gullible women (NIV) (слабка 

→ довірлива), у такий спосіб, лояльно перефразовуючи обмежений рівень 

інтелектуального розвитку жінки. 
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Фізичні вади людини, що охоплюють параметри фізичного стану (no 

blemish (KJV, ASV) → without blemish (ESV), стан здоров’я людини (barren 

(KJV, ASV, ESV) та її вагу (lean (KJV, ASV), languisheth (KJV, ASV), fat 

(KJV, ASV, ESV), thou art grown thick (KJV, ASV) → you grew fat (ESV), thou 

art covered with fatness (KJV) → thou art become sleek (ASV), thick (KJV, ASV) 

у сучасному дискурсі субституються політкоректними мовними знаками з 

нейтральною конотацією, а саме: without any physical defect (NIV), childless 

(NIV), haggard (ESV, NIV), feeble (ESV) → faint (NIV), well-nourished (NIV), 

filled with food (NIV), stout and sleek (ESV), heavy and sleek (NIV). Лексеми з 

семою "товстий, повний", які в дискурсі ранніх версій у більшості випадків 

представлені одиницею fat, взагалі уникаються в сучасному дискурсі Біблії, 

що пояснюється актуальністю проблеми зайвої ваги в сучасних англомовних 

суспільствах та "глобальною епідемією ожиріння". 

Група досліджуваних одиниць, яка репрезентує сфери діяльності 

людини, підкреслюючи значущість цих професій в очах сучасного читача, 

також зазнала евфемізації. Наприклад: steward (KJV, ASV) → household 

manager (ESV, NIV) (розпорядник → управитель будинку), manager (ESV) → 

trustees (NIV) (управляючий → довірена особа), singers (KJV, ASV, ESV) → 

musicians (NIV) (співак → музикант), chief singer (KJV, ASV) → choirmaster 

(ESV) → director of music (NIV) (головний співак → хормейстер → музичний 

директор), chief (KJV, ASV) → director (ESV, NIV) (начальник → директор), 

keeper of the prison (KJV, ASV, ESV) → prison warden (NIV) (тюремник → 

наглядач в'язниці). В окремих прикладах спостерігається перефразування 

одиниць destroyers (KJV, ASV) → those who bring death (ESV) → messengers 

of death (NIV) (руйнівник → посланець смерті). Такі субституції не тільки 

позбавляють неполіткоректних номінацій, але й роблять сенс біблійного 

мовлення транспарентним для сучасного адресата, який може бути не 

знайомим із еволюцією значення окремих одиниць. 
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Субвектор політкоректної еволюції дискурсу Біблії також визначається 

при розкритті особисто-індивідуальних характеристик біблійної людини та 

загальних аспектів її життя в межах досліджуваного мегаконцепту: 

 особливості характеру: angry (KJV, ASV) → quick-tempered (ESV, 

NIV) (злий → запальний), covetousness (KJV, ASV) → love of money (ESV, 

NIV) (користолюбство → любов до грошей), foolish (KJV, ASV, ESV) → that 

has no understanding (NIV) (дурний → нерозуміючий); 

 особисті стосунки: man's wife (KJV, ASV, ESV) → married woman 

(NIV) (чоловікова жінка → заміжня жінка), to take a woman (KJV, ASV, ESV) 

→ to marry her (взяти жінку → одружитись), guide (KJV) → friend (ASV) → 

companion (ESV) → partner (NIV) (керівник → друг → компаньйон → 

партнер); 

 релігія: evil spirit (KJV, ASV, ESV) → animosity (NIV) (злий дух → 

ворожість), backslider (KJV, ASV, ESV) → faithless (NIV) (віровідступник → 

невіруючий);  

 війна: to subdue (KJV, ASV, ESV) → to bring under their control (NIV) 

(підкорювати → брати під контроль), to smite (KJV, ASV) → to defeat (ESV) 

→ to conquer (NIV) (розбити → завдати поразки → завойювати); 

 неідеальність звичок, пристрасті: winebibbers (KJV, ASV) → 

drunkards (ESV) → those who drink too much wine (NIV) (винопийця → 

п’яниця → той, хто п’є забагато вина), to commit whoredom (KJV) → to play 

the harlot (ASV) → to play the whore (ESV) → to indulge in sexual immorality 

(NIV) (блудодіяти → вдаватися до розпусти → віддаватися статево 

аморальним втіхам → піддатися сексуальній аморальності), dog (KJV, ASV, 

ESV) → male prostitute (NIV) ("жеребець", пес → проститут), effeminate (KJV, 

ASV) → men who practice homosexuality (ESV) → men who have sex with men 

(NIV) (женоподібний чоловік → гомосексуаліст → чоловік, який має секс з 

іншими чоловіком) тощо. 

Таким чином, політкоректність є важливим соціокультурним чинником 

і виступає субвектором еволюції дискурсу Пиання, його адаптації до вимог 
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сучасності. Мовна політкоректність актуалізується в межах міжнаціональних, 

міжетнічних, міжкультурних, гендерних, вікових рівностей, що знаходять 

відображення в біблійній мові та мовленні. У рамках еволюції біблійного 

дискурсу, що є площиною існування досліджуваного мегаконцепту HUMAN 

BEING, спостерігається тенденція дотримання норм мовної поведінки 

завдяки залученню евфемізмів, лексем з нейтральним змістом або 

позбавлених негативної конотації. Компаративний аналіз дискурсу різних 

версій Біблії з’ясував, що концентрація політкоректних евфемізмів у варіанті 

2011р. значно перевищує кількість відповідників у версії 2001р., що свідчить 

про час, темп, вплив цього мовного руху на біблійне мовлення. Суспільно-

політичне становище та психологія жінок кардинально змінилися, що 

стимулює ліквідацію експліцитних ознак чоловічого шовінізму та 

фалоцентризму в біблійному дискурсі, впливаючи на еволюцію 

лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING. 

 

2.2  Лінгвальні процеси еволюції дискурсу Святого Письма 

2.2.1 Застарівання біблійного дискурсу. Мова є дзеркалом епохи, яке 

об’єктивує етапи духовного, соціального, економічного, політичного та 

науково-технічного становлення соціуму. Мінливість картини світу 

безпосередньо впливає на розвиток лексичного складу мови. Питання 

еволюції мовної системи стає об'єктом досліджень багатьох лінгвістів [див. 

30; 60; 80; 99; 153; 181; 191; 220] і відзначається двома протилежними 

процесами: застарівання та оновлення, що реалізуються у вилученні або 

залученні темпорально маркованої лексики, представленої одиницями, що 

втратили актуальність (застаріла лексика: архаїзми та історизми), й 

одиницями, що набули актуальності (новітня лексика: неологізми), у 

сучасному лінгвокультурному просторі. 

Поняття "процес застарівання", що характеризується мовною 

динамікою, використовується нами на позначення переходу лексем у 

категорію неузуальних, рекурентно невідтворюваних (застарілих) слів. 
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Мовна архаїка є найціннішим конгломератом лексичного складу як у плані 

мовної спадщини, так і в напрямку переосмислення лінгвальної картини 

світу. Уживання темпорально деактуалізованих одиниць у дискурсі 

традиційних версій Біблії та їхня субституція сучасними відповідниками в 

новітніх виданнях свідчить про адаптацію застарілої релігійної картини світу 

до сучасного світосприйняття.  

Процес еволюції біблійного дискурсу визначається вектором його 

застарівання, реалізатором якого стають численні застарілі слова (лексеми, 

що вийшли з активного вжитку). Застарілі слова класично розподіляють на 

архаїзми та історизми, які дають нам можливість визначити два основні 

субвектори застарівання дискурсу Святого Писання: архаїзація та 

історизація. 

Пропонуємо розпочати із вектора застарівання як загального вектора, 

що розкриває динаміку та етапи відмирання певних елементів у біблійному 

дискурсі, його основними актуалізаторами є застарілі слова. Упорядники 

"Лінгвістичного енциклопедичного словника" під "застарілими словами" 

визначають "одиниці, що вийшли з активного вжитку, але збереглися в 

пасивному словнику і в більшості своїй зрозумілі носіям мови" [303, с. 540]. 

Деякі науковці не розрізняють поняття "застарілі слова" та "архаїзми / 

історизми" [16; 178; 230; 249]. Інші розглядають "архаїзм" як "будь-який 

застарілий елемент" [179, c. 248], не поділяючи на види. Дехто з мовознавців 

визначають історизми як особливий різновид архаїзмів [70, c. 91]. 

Дотримуючись традиційного підходу, у нашій роботі під 

"застарілими словами" ми розуміємо "темпорально марковані мовні 

одиниці, що є деактуалізованими в сучасному лінгвальному просторі". 

Корпус застарілої лексики розподіляється на дві рівноправні, але не 

рівновеликі, групи: "архаїзми" та "історизми". 

Одним із проявів вектора застарівання є субвектор архаїзації, що 

розкриває динаміку та етапи застарівання лексичних одиниць, за умови 

їхнього витіснення актуальними еквівалентами. Реалізаторами субвектора 
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архаїзації стають архаїзми в їхньому різноманітті. Пристосування 

словникової системи до вимог позамовного середовища, що безпосередньо 

репрезентує процес еволюції мови та мовлення, пов’язане з тенденцією 

відмирання слів та появою архаїзмів як одного з найбільш імовірних 

результатів цього процесу. Питання про статус архаїзмів є відкритим. 

Відповідно до "Лінгвістичної енциклопедії", архаїзми (з грец. аrchaios 

"давній") – застарілі слова, що належать до пасивного словникового запасу 

мови, позначають наявні реалії й у сучасній мові замінені активними 

синонімами [248, с. 40]. Архаїзми також розглядаються як "застарілі для 

певної епохи мовні елементи (афікси, лексеми, висловлювання), що вийшли з 

вжитку та замінені іншими" [230].  

Найбільш досліджуваним аспектом архаїчної лексики є її стилістична 

функціональність. Уживаючись у художньому тексті, архаїзми перебувають в 

актуальнішій стилістичній позиції на тлі своїх нейтральних синонімів, їхня 

незвичність, експресивність здаються більш рельєфними [60, с. 64]. У ракурсі 

їхньої стилістичної функціональності варто додати, що І.К. Білодід називає 

застарілі слова "стилістичними архаїзмами" або просто "архаїзмами", 

залучення яких надає "описуваному явищу, факту, події характеру або 

відтінку урочистості, комічності, іронії та ін., тобто примушує читача 

подивитись на речі очима письменника" [276, с. 233]. 

Подібну думку постулює О.В. Коваленко, аналізуючи семантичну 

структуру архаїзмів, яка поєднує "два типи конотацій, а саме: історико-мовну 

й історико-культурну", у такий спосіб актуалізується зв’язок між 

"функціонально-стилістичним компонентом значення" застарілої лексеми та 

"культурою певного суспільства" [130, c. 4]. Ми погоджуємося, що архаїзми 

характеризуються іманентною стилістичною специфікою і в художніх 

текстах найчастіше використовуються для реалізації історико-культурної 

компоненти. Біблійні тексти, як доводить наше дослідження, не є винятком.  

Спираючись на різні підходи до визначення поняття "архаїзм", 

механізми застарівання та стилістично-функціональні особливості архаїчної 
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лексики, у роботі ми будемо послуговуватися такою дефініцією: архаїзм – це 

темпорально деактуалізований стилістично і культурно значимий елемент 

мови, який у сучасній лексичній системі має повний відповідник. 

Із специфікою функціонування архаїзмів нерозривно пов’язані їхні 

різнопланові типології, яким ми пропонуємо приділити більше уваги. Так, 

І.Р. Гальперін поділяє архаїчні лексеми на повністю застарілі – "старовинні 

або забуті", що незрозумілі членам сучасного колективу, і на "слова 

застарілі", які знаходяться на стадії застарівання і ще остаточно не втратили 

свого значення [64, c. 67-68]. На позначення таких самих одиниць Ж. Марузо 

вводить поняття "застарілі слова повного і неповного часового циклу" [178, 

с. 22], а Н.М. Шанський розділяє їх на архаїзми "першого та другого 

ступенів" [273, с. 22]. Ці класифікації архаїзмів нерозривно пов’язані із 

специфікою їхньої відтворюваності, ступенем забуття мовною спільнотою 

темпорально деактуалізованої одиниці. Проте ця типологія є досить 

суб’єктивною. 

Інші типології, на наш погляд, є більш лінгвістично обґрунтованими й 

базуються на тому, елемент якого рівня зазнає деактуалізації. Нагадуємо, що 

процес архаїзації може відбуватися на всіх рівнях мови: фонетичному, 

морфологічному, лексичному та синтаксичному. Залежно від цього лінгвісти 

визначають різні види архаїзмів. У здобутку лінгвістики існує ряд загальних 

[19; 88] та ряд спеціальних класифікацій [271; 303]. Пропонуємо розглянути 

їхні узагальнені здобутки.  

Традиційна класифікація архаїзмів запропонована М.М. Шанським, 

який диференціює лексичні архаїзми (розділяючи їх на власне лексичні, 

лексико-словотвірні та лексико-фонетичні) та семантичні архаїзми [273, 

с. 21]. Його теорію підтримує П.П. Шуба, проте додає групу граматичних 

архаїзмів, уточнюючи, що архаїчний характер можуть нести окремі слова, 

словосполучення та синтаксичні конструкції [319, с. 297-298]. О.С. Ахманова 

визначає, окрім того, орфографічні архаїзми [16, с. 56]. 
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О.Г. Михайлова запропонувала детальнішу класифікацію архаїзмів, 

ураховуючи різні рівні мови: фонетичні (власне фонетичні, акцентні – 

орфоепічні, графічні – орфографічні); морфологічні; лексико-семантичні 

(власне лексичні, деривати, власне морфологічні, семантичні, застарілі 

службові слова, фразеологізми); синтаксичні (застарілі конструкції 

словосполучень, застарілі конструкції речень) [191]. 

Незважаючи на існуюче розмаїття класифікацій та типологій 

темпорально деактуалізованої лексики, спираючись на здобутки попередніх 

досліджень, пропонуємо розглянути нашу типологію архаїзмів, що базується 

на внутрішніх та зовнішніх параметрах одиниць. Усі архаїчні одиниці, на 

нашу думку, варто розподілити на дві групи ПОВНИХ та ЧАСТКОВИХ 

АРХАЇЗМІВ: 

1) повні архаїзми – це мовні одиниці, що повністю (у такій формі і з 

таким значенням) вийшли з активного вжитку і перейшли до пасивного 

фонду мови, наприклад: husbandman "землероб, виноградар" → farmer, to wit 

"знати" → to know, raiment "убрання" → clothing; 

2) часткові архаїзми – одиниці, що є застарілими лише за формою або 

лише за змістом, оскільки мають: 

а) архаїчну фонетичну форму (фонетичні архаїзми), наприклад: shew → 

show; 

б) архаїчну графічну форму (графічні архаїзми), наприклад: ensample → 

example, skilfully → skillfully; 

в) архаїчну морфологічну структуру (словотвірні архаїзми), наприклад: 

ado → to do, fellowworkers → fellow-workers → fellow workers → co-workers; 

г) архаїчну граматичну форму (граматичні архаїзми), наприклад: brethren 

→ brothers; thou gavest → you gave; 

д) одне або декілька архаїчних значень (семантичні архаїзми), наприклад: 

nephew – 1. (сучасн.) племінник, син брата або сестри; 2. (застар.) прямий 

нащадок, онук; bosom – 1. (сучасн.) жіночі груди; 2. (застар.) лоно, надра; 3. 
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(застар.) леліяти, обіймати; 4. (застар.) серце, душа; 5. (застар.) ховати за 

пазуху; 

е) архаїчну синтаксичну конструкцію (синтаксичні архаїзми), наприклад: 

спрощення складних речень, уникнення полісиндетону, інверсії, кліше. 

Наш аналіз архаїчної лексики пропонуємо розпочати з групи 

"повних архаїзмів", що охоплює деактуалізовані одиниці, форма і зміст 

яких перейшли до пасивного словника й були замінені більш активно 

вживаними мовними одиницями з еквівалентною семантикою. 

Згідно з нашими спостереженнями повні архаїзми в Біблії представлені 

широким рядом одиниць, що з різною рекурентністю залучаються для 

моделювання образу людини. Повні архаїзми номінативного плану 

репрезентовані такими одиницями, які були субституйованими в подальших 

виданнях Біблії: stripling "підліток, хлопець" (KJV, ASV) → boy (ESV) → 

young man (NIV), suppliant "той, хто благає, віруючий" (KJV, ASV) → 

worshiper (ESV, NIV), infidel "невіруючий" (KJV) → unbeliever (ASV, ESV, 

NIV), malefactor "злочинець, лиходій" (KJV, ASV) → evildoer (ASV) → man 

doing evil (ESV) → criminal (ESV, NIV), bondman "раб" (KJV, ASV) → servant 

(ESV) → slave (NIV), servitor "слуга" (KJV, ASV) → servant (ESV, NIV), 

apothecary "той, хто готує мазі та мірру з ефірних олій" (KJV) → perfumer 

(ASV, ESV, NIV), publicans "збирач податків" (KJV, ASV) → tax collectors 

(ESV, NIV) тощо. 

Конструювання образу людини в різночасових дискурсах Біблії також 

відбувається завдяки залученню значної кількості застарілих дієслів та 

дієслівних виразів: to bethink "пригадувати, роздумувати" (KJV, ASV) → to 

turn one's heart (ESV) → to have a change of heart (NIV), to wit "знати" (KJV) 

→ to know (ASV, ESV, NIV), to be affrighted "лякатися" (KJV, ASV) → to be in 

dread (ASV) → to be terrified (NIV) тощо. Примітним є випадок використання 

застарілого дієслова to trow у значенні "думати, вважати", яке вживається як 

відповідь на риторичне питання: I trow not. Оскільки питання такого типу не 

вимагають відповіді, у всіх наступних версіях ця репліка з архаїзованою 
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лексемою просто опускається, наприклад: Doth he thank that servant because 

he did the things that were commanded him? I trow not. (KJV) → Doth he thank 

the servant because he did the things that were commanded? (ASV) → Does he 

thank the servant because he did what was commanded? (ESV) → Will he thank 

the servant because he did what he was told to do? (KJV) [Luke 17: 9]. 

Образ біблійної людини в дискурсі різних версій Писання також 

розкривається завдяки залученню темпорально деактуалізованих одиниць 

атрибутивного плану: sottish "дурний, нетямущий" (KJV, ASV) → stupid 

(ESV) → senseless (NIV), prating "балакучий" (KJV, ASV) → babbling (ESV) 

→ chattering (NIV), meetest " відповідніший" (KJV, ASV) → fittest (ESV)→ 

worthy (NIV) тощо. Варто додати, що в кількісному співвідношенні більша 

частина повних архаїзмів представлена службовими частинами мови: 

прислівниками: yesternight "учора ввечері, учора вночі" (KJV, ASV) → last 

night (ESV, NIV), hitherto "до цього часу" (KJV, ASV) → but so far (ESV) → 

but until now (NIV) → thus far (ESV, NIV); числівниками: twain "два" (KJV, 

ASV) → two (ESV, NIV); прийменниками: afore "до" (KJV) → before (ASV, 

ESV, NIV), betwixt "між" (KJV, ASV) → between (ESV, NIV); займенниками: 

ought "що-небудь" (KJV) → aught (ASV) = anything (ESV, NIV). 

Таким чином, лінгвальні особливості еволюції біблійного дискурсу, у 

першу чергу, репрезентовані процесом застарівання мовних одиниць, що 

згодом перетворюються на повні архаїзми. У більшості випадків ця група 

застарілих одиниць відрізняється специфічним книжним регістром, 

виконуючи прогнозоване стилістичне навантаження в біблійному мовленні, 

що в межах тенденції десакралізації Біблії провокує до зниження 

підвищеного стилю текстопростору. 

Розглянувши групу "повних архаїзмів", пропонуємо перейти до групи 

"часткових архаїзмів", серед яких у біблійному дискурсі зустрічаються 

фонетичні, графічні, словотвірні, граматичні, семантичні та синтаксичні 

архаїзми. 
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Фонетичні архаїзми, що відрізняються від сучасних мовних одиниць 

лише звуковим оформленням, представлені у дискурсі Біблії різних періодів 

рядом лексем, у графіці яких репрезентується система чергувань кореневого 

голосного, яка реорганізується за середньо- та новоанглійського періодів. 

Наприклад: shew (KJV) → show (ASV, ESV, NIV), spake (KJV, ASV) → spoke 

(ESV, NIV), begat (KJV, ASV) → begot (KJV, ASV, ESV), holpen (KJV) → 

helpen / help, brethren (KJV, ASV) → brothers (ESV, NIV) тощо. 

Як доводять приклади, фонетичні архаїзми часто також є зразками 

графічних архаїзмів, оскільки в середньоанглійському періоді (за часів 

написання версії короля Якова), орфографія була більш "фонетичною" і не 

настільки традиційно усталеною, як тепер [10; 108]. Дослідження дискурсу 

традиційних версій Біблії виявило ряд лексем, що містять диграфи або окремі 

приголосні, які з часом зазнали фонетико-графічних змін, наприклад, ch → c, 

ens → ex, w → t. Зважаючи на довготривалу орієнтацію на французьку 

лінгвокультуру, до активного застосування залучаються знаки французького 

походження: bewray (KJV) → betray (ASV, ESV, NIV), утвореного на основі 

давньофранцузького trayen "зраджувати". В іншому випадку, у зв’язку з 

поверненням орфографії деяких французьких запозичень до вихідної 

етимологічної латинської форми спостерігаємо такі зміни: chapiters (KJV) → 

capitals (ASV, ESV, NIV), ensample (KJV, ASV) → example (ESV, NIV). 

Американській стандартній версії 1901р., яка наслідує канонічність 

авторизованої версії 1611р., притаманне спрощення системи орфографії, що 

особливо простежується в лексемах французького та латинського 

походження, наприклад, із закінчення -our випадає голосний u: colours (KJV) 

→ colors (ASV, ESV), favour (KJV) → favor (ASV, ESV, NIV), labour (KJV) → 

labor (ASV, ESV, NIV). Тенденція спрощення написання спостерігається й у 

випадку субституції приголосних c → s: defence (KJV, ASV) → defense (ESV, 

NIV), уникнення подвоєння приголосних, наприклад, travellers (KJV, ASV) 

→ travelers (ESV, NIV) та, навпаки, подвоєння приголосних skilfully (KJV, 

ASV) → skillfully (ESV, NIV) тощо. 
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Таким чином, фонетичне та графічне оформлення лексичних одиниць 

(shew, bretheren, bewray), що притаманні традиційним версіям, архаїзуються, 

а їхні дублети (show, brothers, betray) з модернізованою графічною і 

звуковою оболонкою асимілюються в сучасному дискурсі Святого Письма та 

віддзеркалюють еволюцію орфоепічної та орфографічної систем англійської 

мови, що в цьому вимірі модифікує мегаконцепт HUMAN BEING. 

До словотвірних архаїзмів, одного з видів часткових архаїзмів, 

належать одиниці, що містять застарілі словотвірні елементи: афікси: a-, be-, 

-ling, -rick, -st тощо: aright (KJV, ASV) → rightly (ESV) → right (NIV), ado 

(KJV) → to do, affright (KJV, ASV) → to fright, to bethink (KJV, ASV) → to 

think, bishoprick (KJV) → the office of (bishop) (ASV), silverling (KJV, ASV) → 

shekels of silver (ESV, NIV), whilst (KJV, ASV) → while (ESV, NIV) тощо. 

Досліджувана підгрупа архаїзмів також охоплює одиниці, словотвірна 

модель яких у процесі розвитку мови еволюціонувала, видозмінюючи саму 

форму слова, а саме: "стягнення" з двох і більше лексем із можливою 

субституцією: daughter in law (KJV) → daughter-in-law (ASV, ESV, NIV), men 

of truth (KJV, ASV) → trustworthy men (ESV, NIV), well set hair (KJV, ASV) → 

well-set hair (ESV) → well-dressed hair (NIV); розпад складної лексеми на 

графічно непоєднані елементи з можливою субституцією або втратою одного 

з них з метою уникнення тавтологічності висловлювання: maidservants (KJV, 

ASV) → maid-servants (ESV) → female servants (NIV), you-ward (KJV, ASV) 

→ for you (ESV, NIV), masterbuilder (KJV, ASV) → master builder (ESV) → 

builder (NIV); wellpleasing (KJV) → well-pleasing (ASV, ESV) → pleasing 

(NIV) тощо. 

Процес відмирання старих елементів, притаманний словотворенню, 

стимулює появу нових одиниць, що в межах загальних законів розвитку 

лінгвальної системи, є цілком виправданим. Застосування субституцій та 

випадки модифікації застарілих елементів словотвірних архаїзмів сучасними 

стилістично нейтральними відповідниками характеризується і стилістичними 

функціями, що, знижуючи патетичний тон, десакралізує біблійне мовлення. 
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Наступна підгрупа частково деактуалізованих одиниць або часткових 

архаїзмів представлена корпусом граматичних архаїзмів – лексемами, що 

містять застарілі граматичні компоненти. У дискурсі традиційних версій 

використано багато одиниць, що мають застарілу форму, наприклад, форма 

brethren (KJV, ASV), що утворена відповідно до поширеного 

давньогерманського способу творення множини іменників із залученням 

афікса -еn, у дискурсі новітніх видань замінена відповідником із закінченням 

-s: borthers (ESV, NIV). 

Згідно із законами мовного розвитку та завдяки запозиченим формам, 

деякі особові та присвійні займенники модифікували фонетичну і графічну 

оболонки наприкінці середньоанглійського періоду. Проте займенники you та 

your, що вже витіснили архаїчні форми thou / thee / thy (2 ос. од.) і ye (2 ос. 

мн.), ще досить широко продовжували використовуватися в мові поезії та 

релігії, що наочно відбито в ранньому біблійному дискурсі: форми особових 

займенників у називному та об’єктному відмінках однини thou, thee (KJV, 

ASV) → you (ESV, NIV); у називному відмінку множини ye (KJV, ASV) → 

you (ESV, NIV); форми присвійних займенників: у присвійній і абсолютній 

формі thy, thine (KJV, ASV) → your, yours (ESV, NIV); зворотна форма thyself 

(KJV, ASV) → yourself (ESV, NIV) тощо. 

У дискурсі канонічних версій службові частини мови представлені 

масивом архаїчних форм, які у дискурсі пізніших варіантів субституються, 

що сприяє детальнішому розумінню Біблії сучасною паствою: форми 

прислівників: henceforth (KJV, ASV) → from that / this time (ESV, NIV), 

again (ESV, NIV), from now (ESV, NIV), from that day (NIV); thence (KJV, 

ASV) → from there (ESV, NIV); thenceforth (KJV, ASV) → from that (ESV, 

NIV), from then (ESV, NIV); форми сполучників: forasmuch as (KJV, ASV) 

→ since (ESV, NIV), because (ESV), when (NIV), just as (ESV) → even as 

(NIV). 

Дієслова характеризуються нейтралізацією відмінностей між 

особовими формами в середньо- та новоанглійському періодах. Архаїчність 
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закінчень дієслів другої особи однини -(e)st та третьої особи однини -(e)th, 

використання яких є свідченням сакральності, властиве досліджуваним 

версіям KJV та ASV. З часом закінчення -(e)st зникло взагалі, а закінчення -

(e)th змінилося на -(e)s, що відповідає тенденціям розвитку мови. Наприклад: 

thou gavest (KJV, ASV) → you gave (ESV, NIV); thou criest (KJV, ASV) → you 

cry (ESV) → you are crying (NIV); thou wouldest keep (KJV, ASV) → you would 

keep (ESV, NIV) тощо. 

Претеритно-презенсні дієслова (can, may, must, shall / should) 

перетворилися на дефективні дієслова з модальними значеннями. Частково 

зберігши застарілі морфологічні властивості, цим дієсловам у дискурсі 

ранніх версій теж характерні наведені вище закінчення 2 особи однини -(e)st: 

thou canst (KJV, ASV) → you can (ESV, NIV); thou couldest (KJV, ASV) → you 

could (ESV, NIV); thou mayest (KJV, ASV) → you may (ESV, NIV); thou 

mightest (KJV, ASV) → you might (ESV, NIV); thou shalt (KJV, ASV) → you 

shall (ESV, NIV); thou shouldest (KJV, ASV) → you should тощо. 

Тенденція еволюції форм дієслів та їхніх закінчень також стосується 

дієслів із суплетивними основами: to be – thou art (KJV, ASV) → you are 

(ESV, NIV); to do – thou didst (KJV, ASV) → you did (ESV, NIV) тощо. У 

новоанглійському періоді дієслова to do і to be могли мати дві форми для 

другої особі однини, наприклад, у теперішньому часі: thou dost / doest (KJV, 

ASV) → you do (ESV, NIV) і в минулому часі thou wast / wert (KJV, ASV) → 

you were (ESV, NIV), які в пізніших версіях набувають сучасних форм. 

Таким чином, усі граматичні архаїзми або одиниці, до складу яких 

входять застарілі граматичні елементи, наявні лише в дискурсі традиційних 

версій Писання, що пояснюється відповідним на той час рівнем еволюції 

англійської мови, чий завершальний етап розвитку збігається з періодом 

написання аналізованої нами версії 1611р. і підтримується у версії 1901р. 

Архаїчна маркованість версії короля Якова підкреслює емоційно-

експресивне забарвлення канонічного біблійного дискурсу. Проте, у дискурсі 
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пізніших версій спостерігається зниження урочистості стилю в межах 

тенденції осучаснення біблійного дискурсу.  

Підгрупа "семантичних архаїзмів" охоплює одиниці, що 

продовжують уживатися в сучасній мові, проте розвинули новітнє значення, 

втративши один або декілька застарілих. Аналіз фактичного матеріалу 

виявив у біблійному дискурсі досить велику групу семантичних архаїзмів або 

одиниць з темпорально деактуалізованим значенням, що безпосередньо 

представляє еволюцію мегаконцепту HUMAN BEING: 

 номінативні одиниці: nephew "онук" (KJV) → sons' sons (ASV) → 

grandsons (ESV, NIV), maid child "дочка" (KJV) → maid-child (ASV) → female 

child (ESV) → daughter (NIV), post "гонець, кур'єр" (KJV, ASV) → courier 

(ESV, NIV), matrix "утроба" (KJV) → (woman's) womb (ASV, ESV, NIV), loin 

"чресла" (KJV, ASV) → thighs (ESV) → waist (NIV), bastard "бастард 

(позашлюбне дитя)" (KJV, ASV) → one born of a forbidden union / marriage 

(ESV, NIV) або mixed people (ESV) → mongrel people (NIV) або illegitimate 

children (ESV) → you are not legitimate (NIV), причому фраза not legitimate є 

максимально політично коректною; 

 предикати та предикативні конструкції: to beget "стати батьком" (KJV, 

ASV) → to father (ESV) → to be the father (NIV), to succor "допомагати" (KJV, 

ASV) → to help (ESV, NIV), to slay "позбавляти життя, убивати" (KJV, ASV) 

→ to kill (ESV, NIV), to be contemned "зазнавати зневажання" (KJV, ASV) → 

to be despised (ESV) → to be scorned (NIV), to send someone good speed 

"сприяти, приносити успіх" (KJV, ASV) → to grant someone success (ESV) → 

to make someone successful (NIV); 

 дескриптивні номінації: amiable "приємний, милий, чудовий" (KJV, 

ASV) → lovely (ESV, NIV), carnal "земний, плотський, сексуальний, 

мирський"(KJV, ASV) → sensual, sexual, fleshly, worldly, secular, unspiritual 

(ESV, NIV), delectable things " чудовий, приємний" (KJV) → things that they 

delight (ASV, ESV) → things they treasure (NIV) тощо. 
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До підгрупи семантичних архаїзмів, що властиві дискурсу традиційних 

версій, належать такі багатозначні одиниці, одне із значень яких з часом було 

витіснене. Відбулася ротація, периферійне значення стало головним, а 

головне – відійшло на периферію, приєднавшись до пасивного словника, що 

слушно постулює еволюцію мегаконцепту: 

 іменники: seed "сім'я, нащадок" (KJV, ASV) → offspring (ESV, NIV) → 

family line (NIV) → descendants (NIV), gentleness "великодушність, 

прихильність" (KJV, ASV, ESV) → help (NIV), substance "багатство, майно" 

(KJV, ASV) → possessions / means / property (ESV, NIV), conversation "спосіб 

життя" (KJV, ASV) → way of life (ESV, NIV); 

 дієслова й дієслівні конструкції: to translate "переміщати, переносити" 

(KJV) → to transfer (ASV, ESV, NIV), to tell "рахувати" (KJV) → to number 

(ASV, ESV) → to count (NIV), to offend "впадати в гріх, кривдити" (KJV) → to 

sin (ASV, ESV) → to wrong (NIV), to haste "квапитися" (KJV, ASV) → to 

escape (ESV) → to flee (NIV), to have a conversation "поводитися" (KJV) → to 

behave (ASV, ESV) → to conduct (NIV); 

 атрибутиви: single "здоровий"(KJV, ASV) → healthy (ESV, NIV), gentle 

"жалісливий, уважний до інших" (KJV, ASV) → kind (ESV, NIV) → 

considerate (NIV), curious (girdle of the ephod) "ретельний, старанний" (KJV) 

→ skilfully (woven band) (ASV, ESV) → skillfully (woven waistband) (NIV). 

Під впливом зміни історико-соціокультурних умов деякі багатозначні 

лексеми втратили свою полісемічність у результаті архаїзації їхніх похідних 

значень. Діахронічний аналіз канонічного та сучасного дискурсів Біблії 

виявив ряд одиниць із зміненою семантичною структурою, серед яких 

найрозповсюдженішими є одиниці: Наприклад, лексема bosom має первинне 

закріплене значення, що історично склалося, "the front part of a woman's chest, 

a woman's breast" – "жіночі груди" [444; 447; 450], воно продовжує бути 

актуальним у сучасній мовній системі та залишається незмінним у дискурсі 

Біблії: embrace the bosom of a stranger (KJV) → embrace the bosom of a 

foreigner (ASV) → embrace the bosom of an adulteress (ESV) → embrace the 
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bosom of a wayward woman (NIV) [Prov. 5: 20]. Одиниця bosom одночасно має 

інші значення, що ротуються сучасними одиницями з ідентичною 

семантикою: 

1) bosom "лоно, надра" → side "бік, сторона": into Abraham's bosom (KJV, 

ASV) → to Abraham's side (ESV, NIV) [Luke 16: 22], 

2) bosom "лоно, надра" → lap "коло" for anger resteth in the bosom of fools 

(KJV, ASV) → for anger lodges in the heart of fools (ESV) → for anger resides 

in the lap of fools (NIV) [Eccles. 7: 9]; 

3) to give someone into the bosom "леліяти, обіймати" → to give someone to 

the embrace / to embrace, to put someone in the arms "обійми / обіймати, руки", 

позначаючи почуття любові до іншої людини: toward the wife of his bosom 

(KJV, ASV) → to the wife he embraces (ESV) → the wife he loves (NIV) [Deuter. 

28: 54; Gen. 16: 5]; 

4) bosom "серце, душа" → heart "серце": I do bear in my bosom (KJV, ASV) 

→ I bear in my heart (ESV, NIV) [Ps. 89: 50]; 

5) bosom "ховати за пазуху" → in secret "зберігати в таємниці": A wicked 

man taketh gift out of the bosom (KJV) → A wicked man receiveth a bribe out of 

the bosom (ASV) → The wicked accepts a bribe in secret (ESV, NIV) [Pr. 17: 23]; 

6) bosom "пазуха" → inside one's cloak "під одяг": Put now thine hand into 

thy bosom (KJV, ASV) → Put your hand inside your cloak (ESV, NIV) [Ex. 4: 6]. 

Отже, більшість значень лексеми bosom мають сучасні аналоги, які активно 

вживаються в дискурсі пізніших версій Біблії.  

Тенденція субституції архаїчних значень полісемічних мовних одиниць 

також спостерігається на прикладі таких одиниць: 

 flesh "плоть": (1) → all life "все живе": to destroy all flesh (KJV, ASV, 

ESV) → to destroy all life (NIV) [Gen. 6:17]; (2) → human being "людина": flesh 

and blood (KJV, ASV) → anyone (ESV) → any human being (NIV) [Galat. 1: 

16], according to men in the flesh (KJV, ASV) → in the flesh the way people are 

(ESV) → to human standards (NIV) [1 Peter 4:6]; (3) → body "тіло людини": 

flesh and spirit (KJV, ASV, ESV) → body and spirit (NIV) [2 Corin. 7:1]; 
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 to confound "плутати": (1) → to confuse "змішувати": confound their 

language (KJV, ASV) → confuse their language (ESV, NIV) [Gen.11: 7], (2) → 

to shame "ганьбити, соромити": we are greatly confounded (KJV, ASV) → We 

are utterly shamed (ESV) → How great is our shame! (NIV) [Jerem. 9:19], (3) → 

to baffle "бентежити": Saul increased in strength, and confounded the Jews (KJV, 

ASV, ESV) → Saul grew more powerful and baffled the Jews (NIV) [Acts 9: 22]. 

Семантичні архаїзми, представлені полісемічними одиницями, що в 

умовах зміни історико-соціокультурного контексту втрачають одне або 

декілька значень та в дискурсі сучасної Біблії ротуються буденними та 

стилістично незабарвленими одиницями, що є проявом вектора десакралізації 

біблійного дискурсу. Слід вказати на той факт, що субституції застарілих 

одиниць відбуваються навіть у тих випадках, коли лексеми з 

деактуалізованим значенням (часткові архаїзми) входять до складу 

біблеїзмів, серед яких: into Abraham's bosom (KJV, ASV), flesh and blood 

(KJV, ASV), in the flesh (KJV, ASV) і спостерігається заміна архаїчного 

компонента сучасним відповідником to Abraham's side (ESV, NIV), any 

human being (NIV), according to human standards (NIV), у результаті чого 

фразеологічна єдність втрачається. 

Тепер пропонуємо розглянути синтаксичні архаїзми – часткові 

архаїзми, у яких наявні застарілі синтаксичні елементи. Загальною 

особливістю архаїчних синтаксичних конструкцій є комплексність – 

нагромадження складносурядних і складнопідрядних зв’язків, що в умовах 

осучаснення дискурсу Писання уникаються завдяки розділенню складних 

речень на два, знижуючи ритм викладення подій та роблячи сучасний 

дискурс легшим для сприйняття порівняно з канонічним. Наприклад: To 

whom also he shewed himself alive after his passion by many infallible proofs, 

being seen of them forty days, and speaking of the things pertaining to the kingdom 

of God (KJV) → To whom he also showed himself alive after his passion by many 

proofs, appearing unto them by the space of forty days, and speaking the things 

concerning the kingdom of God (ASV) → He presented himself alive to them after 
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his suffering by many proofs, appearing to them during forty days and speaking 

about the kingdom of God (ESV) → After his suffering, he presented himself to 

them and gave many convincing proofs that he was alive. // He appeared to them 

over a period of forty days and spoke about the kingdom of God (NIV) [Acts 1: 3]. 

Канонічному біблійному дискурсу притаманний полісиндетон. На 

цьому етапі еволюція дискурсу відбувається завдяки униканню 

багатосполучності, що є характерною рисою дискурсу сучасних варіантів 

Біблії, що, окрім того, позбавляє релігійне мовлення символічної урочистості 

та знижує ритмічність розповіді. Наприклад: And the Lord said, Behold, the 

people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now 

nothing will be restrained from them (KJV) → And Jehovah said, Behold, they are 

one people, and they have all one language; and this is what they begin to do: and 

now nothing will be withholden from them (ASV) → And the Lord said, “Behold, 

they are one people, and they have all one language, and this is only the beginning 

of what they will do. And nothing that they propose to do will now be impossible 

for them (ESV) → The Lord said, “If as one people speaking the same language 

they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them 

(NIV) [Gen. 11: 17] тощо. 

Аналіз дискурсу традиційних версій виявив ряд інверсій. 

Трансформація інверсованих елементів, згідно з правилом прямого порядку 

слів у реченні, нейтралізує стилістичну піднесеність біблійного дискурсу, 

десакралізуючи його. Наприклад: Unto whom it was revealed (KJV) → To 

whom it was revealed (ASV) → It was revealed to them (ESV, NIV) [1 Peter 1: 

12]; thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life (KJV, 

ASV) → your belly you shall go, and dust you shall eat all the days of your life 

(ESV) → You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your 

life (NIV) [Gen. 3: 14]; three was the third part of men killed (KJV) → three 

plagues was the third part of men killed (ASV) → three plagues a third of 

mankind was killed (ESV) → A third of mankind was killed by the three plagues 

of fire (NIV) [Rev. 9: 18] тощо. 
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До групи синтаксичних архаїзмів варто додати кліше, які є застиглими 

формами, особливими сталими конструкціями behold і it came to pass, що 

залучаються до дискурсу Писання ранніх періодів і зараз мають архаїчний 

характер, чим пояснюється їхня відсутність у дискурсі сучасних версій або 

їхня субституція сучасними варіантами: it came to pass → as soon as, when, 

after, later; behold → See…, Listen…, Look… as you know, now, at this. 

Наприклад: And it came to pass, when they saw him (KJV, ASV) → As soon as 

the people saw him (ESV) → When the people saw him (NIV) [Judges 14: 11]; 

Behold, I lay in Sion a stumblingstone (KJV) → Behold, I am laying in Zion 

(ASV, ESV) → See, I lay in Zion (NIV) [Rom. 9: 33]; Behold, I shew you a 

mystery (KJV) → Behold, I tell you a mystery (ASV, ESV) → Listen, I tell you a 

mystery (NIV) [1 Corinth. 15: 51] тощо. 

Синтаксичні архаїзми, виконуючи стилістичні завдання в канонічному 

біблійному дискурсі, надають йому особливого патетичного тону. У 

сучасних версіях цей урочистий тон втрачається в модифікаціях застарілих 

конструкцій речень. Фундаментальні ознаки біблійного стилю (піднесеність, 

ритм, паралелізм, синтаксичні звороти тощо) залишаються незмінними в 

біблійному дискурсі всіх епох, але частотність їхнього залучення та 

інтенсивність їхнього вживання кардинально знижується в сучасних 

варіантах Письма, що репрезентує еволюцію самого біблійного дискурсу. 

Типологію архаїчних одиниць варто доповнити, розподіливши їх на 

ГЕНЕТИЧНО СПОРІДНЕНІ й ГЕНЕТИЧНО НЕСПОРІДНЕНІ 

деактуалізовані знаки, пов'язаність яких із сучасними субститутами залежить 

від наявності або відсутності в них спільних елементів: 

1) генетично споріднені архаїзми – це 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, 

chapiters → capitals, men of truth → trustworthy men, wast / wert → you were 

тощо; 
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2) генетично неспоріднені архаїзми – це 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. 

До групи "генетично споріднених" архаїзмів належать архаїзми та 

їхні сучасні еквіваленти, що мають спільний елемент, а інший, як правило, 

застарілий був витіснений новітнішим. До корпусу генетично споріднених 

архаїзмів обов’язково відносяться фонетичні, графічні, словотвірні, 

граматичні архаїзми, що були щойно розглянуті. Діахронічний аналіз 

різночасових версій Біблії виявив, що застарілі одиниці представлені 

нечисленними іменниками: servitor "слуга" (KJV, ASV) → servant (ESV, 

NIV), daughter in law (KJV) → daughter-in-law (ASV, ESV, NIV), ensample 

(KJV, ASV) → example (ESV, NIV), labour (KJV) → labor (ASV, ESV, NIV); 

дієсловами: spake (KJV, ASV) → spoke (ESV, NIV), bewray (KJV) → betray 

(ASV, ESV, NIV); прислівниками: yesternight "учора ввечері, учора вночі" 

(KJV, ASV) → last night (ESV, NIV); числівниками: twain "два" (KJV, ASV) 

→ two (ESV, NIV), thrice "тричі" (KJV, ASV) → three times (ESV, NIV); 

прийменниками: afore "до" (KJV) → before (ASV, ESV, NIV), betwixt "між" 

(KJV, ASV) → between (ESV, NIV), sith "з того часу, як" (KJV) → since (ASV, 

NIV) від д.англ. sīththan; займенниками: ought "що-небудь" (KJV) → aught 

(ASV) = anything (ESV, NIV) тощо. 

Група "генетично неспоріднених" архаїзмів репрезентована 

застарілими одиницями, які в подальших виданнях Біблії були 

субституйованими "формально непов’язаними" з ними еквівалентами. 

Генетично неспоріднені архаїзми, що залучають повні та семантичні 

архаїзми, представлені іменниками: paramour "коханець" (KJV, ASV) → 

lover (ESV, NIV), prognosticator / soothsayer "провісник" (KJV, ASV) → 

fortune-teller, medium, diviner, enchanter, magician (ESV, NIV), setter 

"проповідник" (KJV, ASV) → preacher (ESV) → He seems to be advocating 

foreign gods (NIV); дієсловами: to be astonied "вражатися, устрашатися, 
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лякатися"(KJV) → to be confounded (ASV) → to be appalled (NIV) [Ezra 9: 3], 

→ to be astonished (ASV, ESV) [Isaiah 52: 14], to eschew "остерігатися, 

уникати" (KJV) → to turn away (ASV, ESV) → to shun (NIV) [Job 1: 1]; 

прикметниками: meetest "відповідніший" (KJV, ASV) → fittest (ESV)→ 

worthy (NIV); прислівниками: haply "імовірно, можливо" (KJV, ASV) → 

maybe (ESV, NIV), anon "негайно, зараз" (KJV) → straightway (ASV) → 

immediately (ESV, NIV), thither "туди, у той бік" (KJV, ASV) → there (ESV, 

NIV) тощо. 

Другим історично та культурно значимим вектором застарівання 

біблійного дискурсу є субвектор історизації, що розкриває динаміку та 

етапи деактуалізації мовних знаків та процес їхнього долучення до корпусу 

пасивних історичних реалій. Реалізатори субвектора історизації представлені 

численними темпорально деактуалізованими одиницями – історизмами. На 

відміну від архаїзмів, що остаточно не втратили своєї значущості й 

продовжують уживатися для стилістичного обрамлення тексту, історизми 

визначаються як знаки, що "у зв'язку із зникненням позначуваних ними 

понять" відійшли до складу пасивного словника [303, с. 540]. Р.О. Будагов 

називає подібні одиниці "історичними словами" [44, с. 62], які, за 

твердженням П.Я. Чорних, не належать до діючого словника мови, а є 

"віджилими" знаками, далекими від повсякденного побуту" [295, с. 18]. 

Дослідження історизмів з точки зору їхніх стилістичних функцій 

[див. 196; 230; 273] дозволяє розглянути специфіку історичної стилізації 

тексту з метою "відтворення колориту описуваної епохи" [196, с. 155]. 

Залучення історизмів до Біблії розкриває своєрідність життя і побуту давніх 

часів, виконуючи стилістичне завдання – підсилювати художню виразність 

дискурсу, що в межах модернізації канонічного мовлення частково 

компенсує загальну тенденцію нейтралізації піднесеності та урочистості 

дискурсу сучасних версій Біблії і дозволяє простежити напрямки еволюції 

лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING. 
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Питання про визначення статусу історизмів та їхньої типології є досить 

дискусійним. Ряд дослідників розглядають історизми як самостійні лексико-

семантичні групи застарілих слів [303], інші – як "різновид архаїзмів", давні, 

архаїчні, історичні ознаки яких можуть проявлятися в усіх або деяких 

формах [70]. Під історизмом ми будемо розуміти темпорально маркований 

елемент, деактуалізований у мовному просторі, який за своїм статусом і 

значенням належить до розряду пасивних історичних реалій і не має в 

сучасній лексичній системі конкуруючого поняття. 

Усі історичні найменування, на нашу думку, варто розподілити на дві 

великі групи ПОВНИХ та ЧАСТКОВИХ ІСТОРИЗМІВ: 

1) повні історизми – це темпорально деактуалізовані мовні одиниці, що 

повністю (за формою і змістом) вийшли з активного вжитку й перейшли до 

пасивного словникового складу мови та не мають сучасних конкуруючих 

понять. Наприклад: apostles, tetrarch, ephod, Sabbath day's journey; 

2) часткові історизми – це темпорально деактуалізовані значення 

полісемічних мовних одиниць, які за своїм статусом належать до розряду 

пасивних історичних реалій і не мають у сучасній лексичній системі 

конкуруючих понять. Наприклад: talent "талант (грошова і вагова одиниця)", 

проте одиниця talent продовжує широко використовуватися в значенні 

"талант, дар", council "рада старійшин у давній Іудеї", а не сучасне значення 

"рада, нарада". 

Наш аналіз пропонуємо розпочати із групи "повних історизмів". 

Більшість одиниць корпусу повних історичних номінацій залишаються 

сталими в біблійному дискурсі і представляють його лінгвокультурну 

константу, наприклад, apostle, tetrarch, Pharaoh, concubine, Synagogue, 

tentmaker, herald, centurion, shield, shekel, sackcloth, measuring reed, ephah, 

bath, homer, ephod, Sabbath day's journey, що свідчить про семантичну 

універсальність одиниць, які з певних екстралінгвальних факторів пов’язані 

із зниклими реаліями. 
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Специфіка еволюції біблійного дискурсу дозволяє говорити про 

випадки заміщення повних історизмів синонімічними, темпорально та 

культурно маркованими, номінаціями або словосполученнями – найчастіше 

еквівалентними історизмами, а саме із збереженням значення: coat of mail 

"кольчуга" (KJV, ASV, ESV) → coat of armor (NIV), habergeons "кольчуга" 

(KJV) → coat of mail (ASV, ESV) → coat of armor (NIV), Mars' hill "пагорб 

Марса", верховний суд, що вершився на цьому горбі" (KJV) → Areopagus 

"ареопаг, рада старійшин в Афінах" (ASV, ESV, NIV), pence "пенні" (KJV) → 

shillings "шилінг"(ASV) → denarii "динарій" (NIV); у бік звуження 

значення: prince "принц" (KJV) → satrap "намісник провінції у Стародавній 

Персії" (ASV, ESV, NIV), sackcloth of hair "волосяниця" (KJV, ASV, ESV) → 

sackcloth made of goat hair "одяг, що зроблений з овечої шерсті" (NIV); у бік 

розширення значення: mitre "кидар, прикраса іудейського первосвященика, 

у вигляді чалми" (KJV, ASV) → turban "тюрбан, чалма" (ESV, NIV). Наведені 

субституції історичних найменувань демонструють прагнення надати 

культурно-історичної стилізації дискурсу пізніших версій, одночасно 

спростивши біблійне мовлення, що робить його прозорішим сучасному 

адресату. 

Інтерпретація дискурсу Писання стимулює соціокультурне 

"переосмислення" концептуального значення історизмів. Історизми 

субституються лексемами з "паралельною" семантичною ознакою, залучення 

яких не відроджує саме історичне поняття. Історизм Assassin (ASV, ESV), що 

з араб. hashishiyyin [367; 451] позначає "представника таємного товариства 

мусульман-шиїтів, які практикували вбивство своїх противників як засіб 

політичної боротьби", у новітньому варіанті субститується одиницею terrorist 

(NIV), що має спільні семантичні ознаки з первинним поняттям, позначаючи 

особу, яка здійснює вбивство з політичних міркувань, або учасника актів 

масового та індивідуального терору [445; 447; 448]. Зміна екстралінгвальної 

суспільно-політичної ситуації зумовлює процес часткового перейняття 

значення історизму Assassin лексемою terrorist, що в сучасному розумінні 
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асоціюється з членом екстремістської мусульманської організації. 

Зберігаючи денотативний обсяг реалії Assassin, одиниця terrorist вводить 

неологічне поняття "терорист / тероризм" у релігійну картину світу, що 

стимулює еволюцію мегаконцепту HUMAN BEING. 

Повні історизми представляють темпорально деактуалізовані поняття, 

які мають високу культурно-історичну значущість, тому часто можуть 

залишатися незмінними в дискурсі біблійних версій, проте, в окремих 

випадках спостерігається їхня ротація одиницями з відповідними 

історичними значеннями, що додає "історичного натуралізму" дискурсу 

Біблії та розкриває особливості соціокультурних умов біблійної епохи. 

Пропонуємо перейти до групи часткових історизмів, більшість яких 

залишаються константними в дискурсі всіх варіантів Біблії: mite "гріш, лепта, 

найдрібніша мідна монета Давньої Палестини", talent "талант (грошова і 

вагова одиниця)", cohort "когорта римського легіону", scorpion "батіг, бич", 

lieutenant "намісник провінції в Стародавній Персії", Pharisee "фарисей, 

представник релігійної течії в Іудеєві", council "рада старійшин у давній 

Іудеї", але також спостерігаються випадки, коли значення часткових 

історизмів зникають, а самі найменування розкриваються історизмами-

синонімами: council "рада старійшин" (KJV, ASV, ESV) → Sanhedrin 

"Синедріон" (NIV), lieutenant "намісник провінції" (KJV) → satrap "сатрап" 

(ASV, ESV, NIV); еквівалентними дескриптивними словосполученнями, 

втрачаючи історичну стилізацію та коректність: two mites "півшага" (KJV, 

ASV) → two small copper coins "дрібна мідна монета" (ESV, NIV), ten 

thousand talents "талант" (KJV, ASV, NIV) → ten thousand bags of gold 

"мішечок із золотом". 

У дискурсі традиційних версій окремі багатозначні одиниці, що мають 

опосередковане відношення до історизмів, субституються в дискурсі 

пізніших варіантів реаліями, конкретна семантика яких репрезентує 

історичне поняття, про яке йдеться в тексті. Таким чином, відбувається 

"історична корекція" біблійного тексту, наприклад: deputy "особа, що має 
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повну владу" (KJV) → proconsul "проконсул, особа з консульськими 

повноваженнями в Давньому Римі" (ASV, ESV, NIV), governor "особа, яка 

володарює на території" (KJV) → deputy "особа, яка має повну владу" (ASV) 

→ prefect "префект, адміністративна або військова посадова особа в 

Давньому Римі" (ESV, NIV), common hall "зал правосуддя" (KJV) → 

governor's headquarters "резиденція правителя" (ESV) → Praetorium (ASV, 

NIV) "преторій, резиденція римського намісника в Давньому Римі". 

Субституції такого характеру, залучаючи темпорально деактуалізовані 

культурно марковані елементи, додають ефекту реального відтворення 

давньої зображуваної епохи, історично корегують біблійний текст. 

Існує також типологія історизмів на основі екстралінгвальних факторів. 

Будучи термінологічними за своєю природою, історизми класифікують на 

підставі їхнього відношення до певної історичної епохи [230; 316], 

національної, етнічної приналежності, реалій [273] або сфери соціального 

життя [319]. Перші дві типології не є актуальними для нашої роботи, ми 

дотримуємося класифікації П.П. Шуби, який поділяє історичну лексику на 

групи, що охоплюють назви явищ та понять суспільно-політичного, 

релігійного, військового та побутового плану [319, с. 295-296]. 

Дослідження біблійного дискурсу виявило наявність історичних 

найменувань, тематичне співвідношення яких пов’язане з особливостями 

політичної, економічної та соціальної життєдіяльності біблійної людини: 

 назви явищ суспільно-політичного порядку, членів царської сім'ї, 

представників соціальних класів тощо: king "цар", queen "цариця", emperor 

"імператор", pharaoh "фараон, правитель у Давньому Єгипті", satrap 

"намісник провінції в Стародавній Персії", tetrarch "тетрарх, четвертовласник 

у Давньому Римі", prefect "префект, адміністративна або військова посадова 

особа в Давньому Римі", proconsul "проконсул, особа з консульськими 

повноваженнями в Давньому Римі"; 

 назви церковно-релігійних реалій: apostle "апостол", anointed 

"помазаник", false prophet "лжепророк", patriarch "єпископ у 
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ранньохристиянських єпархіях", Pharisee "фарисей, представник релігійної 

течії в Іудеї", right hand "правиця"; 

 назви адміністративних установ: Praetorium "преторій, резиденція 

римських намісників", Mars' hill "пагорб Марса", верховний суд, що 

вершився на цьому горбі", Areopagus "ареопаг, рада старійшин в Афінах", 

Synagogue "синагога, місце зборів людей", Sanhedrin "найвищий урядовий і 

судовий орган в іудеїв", council "рада старійшин у древній Іудеї"; 

 назви посад і осіб за родом їхньої діяльності: tentmaker "людина, яка 

робить намети", sheepmaster "вівчар", concubine "наложниця", herald 

"герольд, глашатай, вісник", archer "лучник", charioteer "візничий на 

колісниці", executioner "кат", centurion "центуріон, начальник римського 

військового підрозділу", armourbearer "зброєносець", military tribune 

"військовий трибун, адміністративна посада в легіоні"; 

 назви військових частин: legion "легіон, організаційний і тактичний 

підрозділ в армії Давнього Риму", cohort "дивізіон римського легіону"; 

 назви видів військової зброї та озброєння: shield "щит", coat of mail 

"кольчуга", habergeon "броня", greaves of brass "мідні лати для ніг", sword 

"меч", bow "лук", sling with stones "праща з каменями"; 

 назви старих грошових одиниць: mite "лепта, найдрібніша мідна 

монета Давньої Палестини", shekel "сикель (шекель), грошова одиниця", 

denaius "динарій, римська срібна монета", farthing "фартинг, чверть динарія", 

dram "драхма, персидська потім грецька монета", mina, talent "міна, талант, 

крупні грошові одиниці", pieces of silver "сребреники"; 

 міри довжини, площі, ваги та відстані: a cubit in length "лікоть, міра 

довжини, 45 см), span "п'ядь, дорівнює відстані між великими пальцями руки 

та мізинцем", hand breadth "ширина долоні, 7 см", finger "перст, 2 см", 

measuring reed "тростина, 3 м", ephah, bath "ефа, бат, міри сипких і рідких тіл, 

24 л", homer "хомер, 240 л", Sabbath day's journey "відстань, що згідно з 

фарисейським законом дозволялося проходити в суботу, 1-1,5 км" shekel 

"сикель (шекель), одиниця ваги"; 
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 назви одягу: sackcloth (of hair) "волосяниця, одяг із шерсті або 

волосся", ephod "ефод, верхній одяг, який носили єврейські 

первосвященики", mitre "кидар, прикраса іудейського первосвященика, у 

вигляді чалми", stomacher "прикрашений корсаж, що звужується донизу"; 

 назви споруд та приміщень: stronghold " фортеця", palace "палац", 

wall of the city "міська стіна", tabernacle "скінія, похідний храм євреїв", inner 

chamber "внутрішня кімната", house of the armour "збройовий будинок", house 

of the mighty "будинок охорони" тощо. 

Аналіз фактичного матеріалу з'ясував, що більшість історично 

маркованих лексем репрезентована групою іменників (pharaoh, scorpion, 

Sanhedrin, homer), що пояснюється властивою їм номінативною функцією, 

але в окремих випадках спостерігається наявність історично забарвлених 

прикметників (praetorian guard, imperial guard, kingly throne, royal officials). 

Варто додати, що процес застарівання відбувається паралельно з 

процесом оновлення, який ми розглянемо далі (див. пункт 2.2.2). В умовах 

збагачення та неологізації лексичної системи англійської мови, співіснування 

цих двох процесів є логічним та передбачуваним, оскільки вилучення із 

корпусу активного словника застарілих одиниць або їхніх значень завжди 

супроводжується залученням нових. Таким чином, темпорально 

деактуалізована лексика, притаманна дискурсу традиційних версій, часто 

замінюється неологічними одиницями, притаманними наступним виданням. 

Одним із проявів еволюції біблійного дискурсу є застарівання, що 

відбувається у двох напрямках: архаїзація та історизація. Корпус 

темпорально деактуалізованої лексики становлять архаїзми та історизми, 

серед яких виділяємо повні та часткові. Застаріла лесика та специфіка її 

субституції розкриває напрямки еволюції мегаконцепту HUMAN BEING в 

умовах еволюції біблійного дискурсу. У дискурсі перших версій 

зустрічається більша кількість архаїчно та історично маркованих одиниць, 

що підсилює його художню виразність та маніфестує високий ступінь 
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сакральності канонічного дискурсу, у новітніх версіях спостерігається 

поступова нейтралізація урочистого стилю розповіді. 

 

2.2.2 Оновлення дискурсу Священного Писання. Процес 

оновлення, як і розглянуті процеси десакралізації й застарівання, комплексно 

впливають на специфіку еволюції біблійного дискурсу. Оновлення ми 

розуміємо як вектор, що характеризується напрямком або динамікою. 

Вектор оновлення, модернізації або неологізації дискурсу безпосередньо 

зумовлений еволюцією власне мовної системи, з одного боку, та розвитком 

суспільства, різними соціальними процесами й явищами, що змінюють мову 

й мовлення, з іншого. З цього випливає, що вектор оновлення пов’язаний із 

власне мовними й мовленнєвими особливостями й динамікою.  

Стан мови знаходиться в прямій залежності від лінгвальних та 

екстралінгвальних чинників її розвитку, вона постійно змінюється та 

вдосконалюється. Оновлення словникового складу мови є необхідною 

умовою її еволюції. Власні рушійні сили та бурхливий розвиток 

економічного, культурного, політичного, науково-технічного, соціального 

аспектів життя стимулює безперервний процес збагачення мови, її адаптації 

до потреб сучасного суспільства завдяки впровадженню нових одиниць, 

детальним аналізом опису яких займається окрема галузь лінгвістики – 

неологія – наука про неологізми, які ми відносимо до темпорально 

маркованої лексики. Проблемам неології присвячені численні праці 

вітчизняних [див. 72; 93; 96; 97; 102; 126; 135; 248 та ін.] і зарубіжних 

науковців [див. 323; 324; 326; 338 та ін.], які займалися питаннями специфіки 

виникнення, реєстрації, творення, функціонування, класифікації неологізмів. 

У лінгвістиці відсутнє єдине трактування терміна "неологізм", але, як 

зауважує Ю.А. Зацний, визначення неологізмів як слів або зворотів, що 

створені на позначення нового поняття, не можна вважати остаточними, 

оскільки таке тлумачення включає далеко не всі різновиди інноваційних 

понять [100]. О.О. Селіванова в енциклопедії "Сучасна лінгвістика" визначає 
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"неологізм" як слово або сполуку, що використовується мовою в певний 

період на позначення нового або вже наявного поняття в новому значенні й 

усвідомлюються як такі носіями мови" [249, с. 417]. Відносно якогось 

конкретного періоду розвитку суспільства та мови "неологізм" визначається 

як одиниця, нова за формою та змістом, або як одиниця, що має нову форму 

або зміст [74]. Спираючись на вищенаведене, під неологізмом ми будемо 

розуміти темпорально марковану стилістично й культурно значиму мовну 

одиницю, що набула актуальності в лінгвальному просторі певної епохи. 

Нові слова можуть мати оказіональну природу, у такому випадку 

йдеться про індивідуальні (які також часто називають авторські, 

індивідуально-авторські або стилістичні [35; 37; 51]) неологізми, які не 

будуть розглядатися в цьому дослідженні. Нашу увагу привертають 

рекурентно відтворювані в біблійному дискурсі новітні одиниці, серед яких 

виділяють лексичні, фонологічні, графічні, граматичні, семантичні, 

синтаксичні, фразеологічні, запозичені [97; 99; 135; 247]. У нашій 

дисертаційній роботі ми пропонуємо, як і у випадку з типологією застарілої 

лексики, розподілити неологізми на дві групи: ПОВНІ та ЧАСТКОВІ 

неологізми: 

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

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

у значенні "терорист", hot-tempered "запальний", mature "дорослий", enslaver 

"поневолювач", manager "управляючий", raider "учасник нальоту, рейду"; 

2) часткові неологізми – це нові лише за формою або лише за змістом 

мовні знаки, що з’явилися на конкретному етапі розвитку мови і мають: 

а) нову фонетичну форму (фонетичні неологізми), наприклад, brethren → 

brothers, spake → spoke, begat → begot; 

б) нову графічну форму (графічні неологізми), наприклад, travellers → 

travelers, chapiters → capitals, ensample → example, milch→ milk; 

в) нову словотвірну структуру (словотвірні неологізми), наприклад, 

affright → to fright, well set hair → well-set hair, you-ward → for you; 
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г) нову граматичну форму (граматичні неологізми), наприклад, thy, thine 

→ your, yours; thou dost / doest → you to, thou wouldest keep → you would keep; 

д) нові лексико-семантичні варіанти слів (семантичні неологізми) 

наприклад, girl (існуюче значення "дитя "→ нове значення "дівчина, будь-яка 

молода неодружена жінка"). 

Велику кількість одиниць, що належать до повних та часткових 

неологізмів, ми наводили, коли представляли типологію архаїзмів (див. 

пункт 2.2.1), оскільки часто в наступних виданнях архаїзми замінювалися 

одиницями, що були неологізмами для цих видань Писання і не вживалися у 

попередніх. Досліджуваний вектор оновлення або неологізації проявляється у 

використанні розглянутих видів неологізмів і дозволяє простежити динаміку 

та специфіку вживаності новітніх одиниць або їхніх значень у текстах Біблії. 

Зазначений вектор яскраво проявляється тоді, коли в новітніших версіях 

залучаються одиниці, що не існували, були непоширеними або навмисно 

уникалися в канонічних версіях. 

Ми простежили, що відсутність певної одиниці в перших версіях Книги 

Книг автоматично не означає, що одиниця не існувала за часів окремого 

видання, частими були випадки, коли певні лексеми навмисно уникалися з 

різних причин. Лексеми могли мати розмовне забарвлення, трактуватися 

двояко, не зайняти стабільну позицію в лексичній системі або мати ореол 

оказіональності. Наприклад: незважаючи на те, що мовний знак crop(s) у 

значенні "урожай" датується XIII ст. [367], ця лексема не вживається в 

канонічній версії 1611р., проте в наступних варіантах Писання вона є 

загальновживаною (ASV – 3, ESV – 8, NIV – 45 вживань): the fruit of the land 

(KJV, ASV, ESV) → the crops of your land (NIV) [Deuter. 28: 18]. Одиниця 

victim у значенні "жертва, потерпілий", будучи зареєстрованою у XVII ст. 

[367], не залучається у версіях KJV, ASV, але активно використовується в 

пізніших варіантах (ESV – 4, NIV – 16 разів): the poor committeth (commits) 

himself (KJV, ASV, ESV) → the victims commit themselves to you (NIV) [Psalm 

10: 14]. Діахронічне дослідження версій Біблії дає змогу визначити пласт 
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мовних одиниць, які стали рекурентними лише в новітніх версіях, тому 

можна сказати, що для біблійного дискурсу вони є неологічними. 

Оскільки процеси застарівання й оновлення відбуваються паралельно, 

ми вже звертали опосередковано увагу на процеси неологізації, коли 

досліджували вектори архаїзації та історизації дискурсу. Пропонуємо 

розглянути найяскравіші випадки використання повних неологізмів, 

рекурентних у сучасному дискурсі Святого Письма. Наприклад:  

 одиниця descendants у значенні "нащадки" (the sons of Dedan (KJV, 

ASV) → the descendants of Dedan (ESV, NIV) [Gen. 25: 3]);  

 одиниця terrorist у значенні "терорист", що в сучасному розумінні 

асоціюється з членом екстремістської мусульманської організації (thousand 

men that were murderers (KJV) → thousand men of the Assassins (ASV, ESV) → 

thousand terrorists (NIV) [Acts 21:38]); 

 одиниці sexual і sex на позначення "інтимних стосунків, сексу" (if any 

man lie (lies) with her (KJV, ASV, ESV) → If a man has sexual relations with her 

(NIV) [Levit. 15: 24]);  

 одиниці menstrual impurity і monthly period у значенні "критичні дні в 

жінок" (And of her that is sick of her flowers (KJV) → and of her that is sick with 

her impurity (ASV) → also for her who is unwell with her menstrual impurity 

(ESV) → for a woman in her monthly period (NIV) [Levit. 15: 33]); 

 одиниця maniac, що має значення "маніакальний, божевільний" (for he 

driveth (drives) furiously (KJV, ASV, ESV) → he drives like a maniac (NIV) [2 

Kings 9: 20];  

 одиниця intoxicated у значенні "п’яний, сп’янілий" (the inhabitants of the 

earth have been made drunk with the wine (KJV, ASV) → the dwellers on earth 

have become drunk (ESV) → the earth were intoxicated with the wine of her 

adulteries (NIV) [Rev. 17: 2]);  

 одиниця quick-tempered на позначення "запальний" (He that is soon 

angry dealeth foolishly (KJV, ASV) → A man of quick temper acts foolishly 

(ESV) → A quick-tempered person does foolish things (NIV) [Prov.14: 17]); 
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 одиниця kidnapper, що розкриває значення "викрадач людей" (then that 

thief shall die (KJV, ASV, ESV) → the kidnapper must die (NIV) [Deuter. 24: 7]);  

 одиниці enslaver у значенні "поневолювач", slave trader 

"работорговець" (for menstealers, for liars (KJV, ASV) → for enslavers, liars 

(ESV) → for slave traders and liars (NIV) [1 Tim. 1: 10]);  

 одиниця marauder у значенні "мародер" (destroyer / robber (KJV, ASV, 

ESV) → marauder (NIV) [Job 15: 21, Hosea 6: 9]); 

 одиниця farmer у значені "фермер" (I am an husbandman (KJV) → I am a 

tiller of the ground (ASV) → I am a worker of the soil (ESV) → I am a farmer 

(NIV) [Zechariah 13: 5]); 

 одиниця raider у значенні "учасник набігу, рейду" (And the bands of the 

Moabites invaded the land (KJV, ASV, ESV) → Now Moabite raiders used to 

enter the country (NIV); 

 одиниці homicide на позначення "убивство", bloodshed 

"кровопролиття", legal right "юридичне право", lawsuit "судова справа, 

процес", assault "напад" (If there arise a matter too hard for thee in judgment, 

between blood and blood, between plea and plea, and between stroke and stroke 

(KJV, ASV) → If any case arises requiring decision between one kind of homicide 

and another, one kind of legal right and another, or one kind of assault (ESV) → 

If cases come before your courts that are too difficult for you to judge, whether 

bloodshed, lawsuits or assaults (NIV) [Deuter. 19: 11]) тощо. Дослідження 

англомовних версій Писання різних часів дозволяє окреслити корпус мовних 

одиниць, що не визначаються рекурентністю в канонічному біблійному 

дискурсі, проте використовуються в сучасному Писанні, тому є неологічними 

для біблійного дискурсу. Зміна історико-соціокультурних умов існування 

суспільств, оновлення словникового складу англійської мови, поширення 

тенденції осучаснення біблійних канонів мовлення, який стає прозорішим 

для сучасного християнина, сприяло поступовому впровадженню цих та 

інших мовних знаків у дискурсі кожного наступного варіанта Біблії. 
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Окрім повних неологізмів, біблійний дискурс, як вже було зазначено, 

оновлюється частковими неологізмами – фонетичними, графічними, 

граматичними, словотвірними, семантичними неологізмами. Першим 

чотирьом видам приділялося багато уваги, коли розглядали часткові архаїзми 

(holpen (KJV) → helpen / help (ASV, ESV, NIV), defence (KJV, ASV) → defense 

(ESV, NIV), thou shouldest (KJV, ASV) → you should (ESV, NIV), 

fellowworkers (KJV) → fellow-workers (ASV) → fellow workers (ESV) → co-

workers (NIV), оскільки вони замінювалися власне відповідними частковими 

неологізмами. Пропонуємо приділити увагу ролі семантичних неологізмів. 

Поява семантичних неологізмів (неосем) регулюється процесом 

розвитку мовної системи, що веде до набуття нових значень вже наявними у 

мові одиницями. Відповідно до наших спостережень кількість семантичних 

неологізмів перевищує кількість інших, що пояснюється легкістю їхнього 

формування, оскільки форма – "домівка" – для цього значення вже існує. 

Діахронічне дослідження різних англомовних Біблій виявило найпоширеніші 

семантичні неологізми, серед яких зустрічаються лексеми, наприклад: 

 одиниця girl поряд з існуючим значенням "дитя": and sold a girl for 

wine, that they may drink (KJV, ASV) набуває значення "дівчина, будь-яка 

молода неодружена жінка": Now bands had taken captive a young girl from 

Israel, and she served Naaman’s wife (ESV, NIV); 

 одиниця virgin, маючи сему "цнотлива дівчина": a virgin neither had any 

man known her (KJV, ASV), залучає значення "заміжня / незаміжня дівчина / 

жінка": If a man happens to meet in a town a virgin pledged to be married and he 

sleeps with her (NIV); 

 одиниця boy, використовуючись на позначення "прислужник, слуга": 

and the boy was cured from that hour (ASV), отримує значення "хлопчик, 

хлопець": she put the boy under one of the bushes (ESV, NIV); 

 одиниця security набуває значення "гарантія": do not be one who shakes 

hands in pledge or puts up security for debts (ESV, NIV) поряд із семою "захист, 

охорона": but he shall come in time of security (ASV); 
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 одиниця expert одержує значення "фахівець, експерт, умілець": but the 

Pharisees and the experts in the law (NIV), окрім існуючого значення 

"досвідчений": their arrows shall be as of a mighty expert man (KJV, ASV); 

 одиниця driver поряд із семою "візник": the king told his chariot driver 

(KJV, ASV, ESV, NIV) отримує значення "доглядач, погонич": and Pharaoh’s 

slave drivers beat the Israelite overseers (NIV); 

 одиниця fair розвиває значення "законний, чесний": Speak up and judge 

fairly (ESV, ASV), одночасно позначаючи "ясний, сприятливий": It will be fair 

weather, for the sky is red (KJV, ASV, ESV, NIV) або "світлий" I will set thy 

stones in fair colors (KJV, ASV); 

 одиниця to translate починає використовуватися на позначення "робити 

переклад з різних мов": The letter you sent us has been read and translated in my 

presence (ESV, NIV), окрім значення "переміщати": God had translated him: 

for before his translation he had this testimony, that he pleased God (KJV, ASV) 

тощо. Ці та інші лексичні одиниці в раніше існуючих значеннях 

визначаються високою рекурентністю в дискурсі канонічних версій Біблії, 

проте з часом, отримуючи додаткові нові значення, вони продовжують своє 

життя на сторінках сучасного Писання. Варто звернути увагу, що часто 

(проте не завжди) в одній одиниці цієї групи можуть співвідбуватися два 

антагоністичних процеси: архаїзація і неологізація значень, новітнє значення 

стає настільки популярним, що адаптується в мові й витісняє давнішнє.  

Неологізми, що функціонують у різних версіях Біблії, можна також 

типологізувати на основі екстралінгвальних факторів, визначивши основні 

тематичні групи, до яких вони належать. Здебільшого ці групи розкривають 

різні аспекти буття людини, її зовнішні та внутрішні характеристики, 

елементи оточуючої дійсності, наприклад: 

 гендер та стать: girl "дівчина, будь-яка молода неодружена жінка", 

virgin "заміжня або незаміжня дівчина, жінка", boy та male child "хлопчик, 

хлопець"; 



96 

 родині зв’язки: descendants, offspring "нащадки", family background 

"сімейне походження"; 

 особисті стосунки: sexual і sex "інтимні стосунки, секс", homosexuality 

"гомосексуалізм"; 

 фізичний стан: mature "дорослий", menstrual impurity і monthly period 

"критичні дні в жінок", intoxicated "п’яний, сп’янілий", disabled "людина з 

інвалідністю"; 

 емоційно-психологічний стан: quick / hot-tempered "запальний", fair 

"чесний", maniac "маніакальний, божевільний", sensitive "чутливий, ніжний", 

flirt "фліртувати"; 

 професійна діяльність: farmer "фермер", manager "управляючий", 

expert "фахівець, експерт, спеціаліст", driver "доглядач, погонич худоби", to 

translate "робити переклад з різних мов", artistic "естетичний, майстерний," 

окрему підгрупу становлять одиниці, що позначають управлінську 

діяльність: management (of the house) "управління будинком, догляд за 

будинком", establishment (of the kingdom) "заснування (царства)" та 

юридичну діяльність: legal right "юридичне право", lawsuit "судова справа, 

процес", security "гарантія (боргу)"; 

 соціально-політичні реалії: kidnapper "викрадач людей", marauder 

"мародер", terrorist "терорист", enslaver "поневолювач", raider "учасник 

нальоту, рейду", homicide "убивство", bloodshed "кровопролиття", assault 

"напад", victim "жертва, потерпілий", leader "лідер", festival "святкування"; 

 побутові реалії: option "вибір", date "дата, день", breakfast, luncheon 

"сніданок", meat "м'ясо (у попередніх версіях "їжа")", road "дорога", 

scarecrow "лякало, опудало", jar "глечик" 

 назви рослин і тварин: crops "урожай", vegetation "рослини", animal 

"тварина", cricket "стрибунець", livestock "худоба", date "фінік", pistachio 

"фісташка", floral "квітковий"; 

 довкілля: sky "небо", hurricane "ураган", twilight "сутінки", torrent 

"потік", thunderstorm "гроза", ocean "океан", sulfur "сірка". 
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Варто додати, що на оновлення біблійного дискурсу також впливає 

мовна політкоректність, реалізаторами якої стають необразливі одиниці та 

евфемізми. Оскільки модернізація дискурсу відбувається в умовах еволюції 

мовної системи та соціуму, політична коректність, як соціокультурний рух, 

що спирається на національні традиції, культурні цінності та рівність усіх 

представників суспільства, не може не справляти вплив на оновлення 

біблійної мови й мовлення. Мовна політкоректність, що є культурним 

чинником, який проявляється в мовленні та мові, детально було розглянуто у 

попередньому підрозділі (див. 2.1), тому пропонуємо приділити увагу іншим 

власне мовним аспектам модернізації дискурсу. 

Таким чином, дослідження мови в діахронії (у нашому випадку на 

прикладі різночасових версій Писання) дає змогу простежити її динамічність 

і мінливість, звернувши увагу на процеси адаптації нових одиниць. 

Оновлення, як вектор еволюції біблійного дискурсу, розкривається в повних 

та часткових неологізмах, що притаманні пізнішим версіям Біблії. 

Відсутність певних одиниць у раніших варіантах Біблії та їхня рекурентність 

у пізніших біблійних версіях свідчить про зміни в мові й мовленні та по-

новому розкриває біблійну картину світу та лінгвокультурний мегаконцепт 

HUMAN BEING.  

 

2.2.3 Десакралізація дискурсу Біблії. Характерною особливістю 

біблійного дискурсу є категорія сакральності. Різний ступінь сакральності, 

властивий дискурсам різних версій, розкриває загальні риси еволюції 

біблійного дискурсу та в перспективі дозволяє розглянути їхній зв'язок із 

специфікою культурної епохи відповідного варіанта та особливостями 

реалізації досліджуваного концепту. САКРАЛЬНІСТЬ трактується як одна з 

ключових категорій антропоцентричної спрямованості [156]. Традиційно під 

терміном "сакральність / сакральний" розуміють яку-небудь річ, що з 

набуттям властивостей потойбічного світу, вилучається з буденного вжитку 

[159, с. 51; 354]. У нашій розвідці ми оперуємо терміном "сакральність" щодо 
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біблійних текстів, де мають місце "сакральні метасмисли" – смисли більш 

високого рівня, які наповнюють текст здатністю провокувати вихід 

реципієнта у світ специфічних сакральних смислів, зануривши його у 

відповідний дискурс [160, с. 1]. 

Категорія сакральності розкривається у її співвідношенні з категорією 

"профанності". З одного боку, В.Г. Адмоні, указуючи на сакральність 

релігійних текстів, підкреслює наявність певної дистантивності між ними та 

утилітарною мовою [4, с. 97], з іншого боку, І.В. Богачевська наголошує на 

поступовій "профанізації" сакральних категорій християнства, розкриваючи 

її як перетворення сакральних смислів моральних категорій і гуманістичних 

ідеалів на штампи публічної фразеології [33, с. 16]. Наступним кроком 

десакралізації біблійних текстів є їхня адаптація до рівня, зрозумілого 

сучасному читачеві, того рівня, на якому стирається зазначена 

дистантивність і відбувається наближення тексту до парафіян. 

У нашій роботі важливим вектором еволюції дискурсу Біблії 

визначаємо вектор десакралізації, що вказує на поступове відхилення від 

урочистих догм біблійного мовлення і його наближення до розмовного. 

Зазначений вектор реалізують одиниці утилітарної / профанної / буденної 

маркованості, які можна визначити як "профанізми". Зважаючи на 

протиставлення категорії сакральності (властиву першим версіям Писання) і 

категорії "профанності" (характерну сучасній Біблії), очевидно, що елементи 

з високим ступенем сакральності утворюють опозиційні парадигми з 

"профанізмами", які разом розкривають вектор еволюції біблійної картини 

світу. На наше переконання, еволюційний процес розвитку біблійного 

дискурсу можна простежити, розглянувши в діахронії елементи, що 

реалізують категорію сакральності, та дослідивши процеси їхньої 

десакралізації в пізніших версіях. Визначення специфіки вектора 

десакралізації біблійного дискурсу допоможе з'ясувати динаміку його 

еволюції. 
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Скласти повний і остаточний список засобів, що виражають категорію 

сакральності в біблійних текстах складно, але, услід за В.Ю. Лебедєвим, до 

основних елементів, що об’єктивують дискурсну реалізацію сакральних 

метасмислів, відносять: застарілу лексику, лексичні одиниці іншомовного 

походження, образну лексику та символи, структурний (синтаксичний) і 

семантичний паралелізм, складні речення та конструкції, інверсію [160], 

тобто як лексичні одиниці, так і синтаксичні конструкції. Пропонуємо 

детальніше розглянути одиниці, що в біблійному дискурсі реалізують 

категорію сакральності, приділивши увагу "десакральним" субститутам у 

дискурсі сучасного Писання. 

 застаріла лексика або застарілі лексико-семантичні варіанти, завдяки 

яким реалізується архаїчність та історичність тексту: infidel "невіруючий" 

(KJV) → unbeliever (ASV, ESV, NIV) [1 Tim.5: 8], toward the wife of his bosom 

(KJV, ASV) → to the wife he embraces (ESV) → the wife he loves (NIV) [Deuter. 

28: 54], stomacher "прикрашений корсаж" (KJV) → (rich) robe "прикрашена 

накидка" (ASV, ESV) → fine clothing "нарядний (святковий) одяг" (NIV) 

[Isaiah 3: 24], for dust thou art, and unto dust shalt thou return (KJV, ASV) → 

for you are dust, and to dust you shall return (ESV, NIV) [Gen. 3: 19], застарілі 

одиниці субституються сучасними еквівалентами; 

 лексичні одиниці іншомовного походження (грецького, латинського 

та давньо-єврейського): the Alpha and the Omega "альфа й омега" від грец. 

alpha, omega; centurion "центуріон" від лат. centurionem, ephod "ефод" від 

д.євр. ephod; Sabbath "священний день відпочинку" від лат. sabbatum, від грец. 

sabbaton, від д.євр. shabbath, mammon "гроші, багатство" від лат. mammona, 

від грец. mamonas, від арам. mamona тощо. Сакрально марковані одиниці 

іншомовного походження не зазнають змін в усіх варіантах, у такий спосіб 

реалізується "історична коректність" дискурсу; 

 метафоризація (образна лексика та символи): God "Бог", Lord 

"Господь", gospel "проповідь", paradise "рай", hell "пекло", angel "ангел", devil 

"диявол", apostle "апостол", Passover "єврейська паска", "великодній агнець" 
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тощо. Ключові біблійні символи та поняття залишаються сталими в дискурсі 

Біблії. Частіше спостерігається субституція метафор та метафоричних 

виразів синонімічними одиницями й конструкціями із "символічною" 

ознакою. Наприклад: floods of ungodly men (KJV) → floods of ungodliness 

(ASV) → torrents of destruction (ESV, NIV) [2 Sam. 22: 5]; hell (KJV) → Sheol 

(ASV, ESV) → the realm of the dead (NIV) [Ps. 9: 17]. Зафіксовані випадки 

ротацій образної лексики нейтральними, стилістично незабарвленими 

одиницями. Наприклад: I conferred not with flesh and blood (KJV, ASV) → I 

did not immediately consult with anyone (ESV) → my immediate response was not 

to consult any human being (NIV) [Galat. 1: 16]; of her that is sick of her flowers 

(KJV) → of her that is sick with her impurity (ASV) → her who is unwell with her 

menstrual impurity (ESV) → for a woman in her monthly period (NIV) [Levit. 

15: 33]; 

 структурний (синтаксичний) паралелізм: He shall judge the poor of 

the people, he shall save the children of the needy (KJV, ASV) → May he defend 

the cause of the poor of the people, give deliverance to the children of the needy 

(ESV) → May he defend the afflicted among the people and save the children of 

the needy (NIV) [Psalm 72: 4]. Простежується порушення паралелізму в 

дискурсі сучасних варіантів; 

 семантичний паралелізм: Yet a little sleep, a little slumber, a little 

folding of the hands to sleep: So shall thy poverty come as one that travelleth, and 

thy want as an armed man (KJV, ASV) → Yet a little sleep, a little slumber, a little 

folding of the hands to sleep: and poverty will come upon you like a robber, and 

want like an armed man (ESV) → Yet a little sleep, a little slumber, a little folding 

of the hands to sleep: and poverty will come on you like a thief and scarcity like an 

armed man (NIV). [Prov. 6: 11], де завдяки паралельним синонімічним 

зворотам встановлюється смисловий зв'язок, засуджується ледарство, 

людину закликають до праці – без порушення семантичного паралелізму; 

 складні речення та конструкції: And it came to pass, when I heard these 

words, that I sat down and wept, and mourned certain days, and fasted, and 
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prayed before the God of heaven (KJV, ASV) → As soon as I heard these words I 

sat down and wept and mourned for days, and I continued fasting and praying 

before the God of heaven (ESV) → When I heard these things, I sat down and 

wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven 

(NIV) [Nehem. 1: 4] тощо. У дискурсах новітніх варіантів наявне спрощення 

конструкції складних речень;  

 інверсія: And now art thou cursed from the earth (KJV) → And now cursed 

art thou from the ground (ASV) → And now you are cursed from the ground 

(ESV) → Now you are under a curse and driven from the ground (NIV) [Gen. 4: 

11] тощо. Відбувається трансформація інверсивних елементів, наявних у 

дискурсі перших версій. Діахронічний аналіз елементів, що реалізують 

вектор десакралізації біблійного дискурсу, демонструє зменшення ступеня 

його сакральності завдяки нижчій рекурентності застарілої лексики, одиниць 

іншомовного походження, метафоричної (образної) лексики, частішому 

униканню паралелізмів та інверсій у кожному наступному варіанті Писання. 

Аналіз особливостей та специфіки субституцій сакрально маркованих 

елементів буденно маркованими визначає, що Біблія не стає абсолютно 

"десакралізованою" або "профанною", вона залишається наповненою 

особливими духовними метасмислами, проте їхня вербальна форма 

змінюється, що постулює "часткову, вибіркову" десакралізацію первинно 

урочистого біблійного дискурсу.  

Виходячи з наведеного вище списку мовних засобів, що розкривають 

категорію сакральності у біблійному дискурсивному середовищі, можна 

скласти відповідний список "профанно" марокованих елементів, які 

використовуються у сучасному текстопросторі Писання з метою надання 

йому спрощеного, але не богохульного характеру. Таким чином, до основних 

елементів, що актуалізують вектор десакралізації, відносимо:  

 сучасні емотивно немарковані еквіваленти застарілої лексики, 

наприклад: husbandman "землероб, виноградар" → farmer; stripling "підліток, 

хлопець" → boy / young man; damsel / virgin "молода, незаміжня жінка / 
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цнотлива дівчина" → young girl / unmarried woman (girl); raiment "убрання" 

→ clothing; prating "балакучий" → babbling → chattering; to wit "знати" → to 

know; brethren "брати" → brothers; thou gavest "ви дали" → you gave тощо; 

 неологізми, що не залучалися у раніших серіях Писання, наприклад: 

mature "дорослий", enslaver "поневолювач", manager "управляючий", raider 

"учасник нальоту, рейду"; descendants "нащадки", sexual і sex "інтимні 

стосунки, секс" тощо; 

 політкоректні та необразливі одиниці, наприклад: angry "злий" → 

quick-tempered "запальний", foolish "дурний" → that has no understanding 

"нерозуміючий", to take a woman "взяти жінку" → to marry her "одружитись", 

winebibbers "винопийця" → drunkards "п’яниця" → those who drink too much 

wine "той, хто п’є забагато вина", effeminate "женоподібний чоловік" → men 

who have sex with men "чоловік, який має секс з іншими чоловіком" тощо; 

 лексеми, що ротують одиниці-символи, наприклад: daughter of Belial 

"дочка Веліала, зла" → wicked woman / worthless woman "негідна, недостойна 

жінка",  wise hearted women "мудра жінка" → skillful / skilled woman "жінка, 

яка має практичні знання", flesh and blood "плоть та кров" → living creature / 

any human / being people "жива істота, людина", into Abraham's bosom "на 

лоно Авраамово" → to Abraham's side "поряд з Авраамом" тощо; 

 стилістично нейтральні та емоційно незабарвлені одиниці, наприклад: 

to conceive seed "запліднити сім'ям" → to be / to become pregnant "завагітніти", 

loins "чресла" → body "тіло" → descendants "нащадки", marvel "диво" → 

surprise "подив, сюприз",  cruel "жорстокий" → heartless "безсердечний",  

hated "ненависний" → not loved "нелюбий" тощо; 

 спрощені речення та конструкції, наприклад: Unto whom it was revealed 

(KJV) → To whom it was revealed (ASV) → It was revealed to them (ESV, NIV) 

[1 Peter 1: 12]; Behold, I shew you a mystery (KJV) → Behold, I tell you a 

mystery (ASV, ESV) → Listen, I tell you a mystery (NIV) [1 Corinth. 15: 51]. 

Залучення цих та інших десакралізованих елементів вказує на 

симпліфікацію біблійної мови й мовлення. Вектор десакралізації тісно 
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корелює з розглянутими раніше векторами застарівання та модернізації, 

оскільки неологічні одиниці, здебільшого "профанно" мароковані, 

виступають субститами раніше використовуваних сакрально забарвлених 

одиниць. У сучасному дискурсі Біблії чітко простежується відмежування 

сакрального від буденного, що пояснюється як тенденцією оновлення, так і 

спрощення біблійного мовлення. Вектор десакралізації дискурсу Писання 

простежується не лише на лексичному рівні, але й на синтаксичному. 

Профанізація є невід’ємною рисою сучасного біблійного дискурсу і 

протиставляється сакральності канонічних видань. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Дослідження дискурсу Біблії визначає культурні чинники та лінгвальні 

механізми його еволюції, серед них зміна особливостей історико-

соціокультурного контексту, застарівання, оновлення, десакралізація 

дискурсу, еволюція форми й змісту мовних одиниць, що дозволяють 

зрозуміти причини численних зрушень у Біблії. 

Дослідження умов формування дискурсу різних версій Писання 

розкриває особливості його еволюції відповідно до історико-

соціокультурного вектора (процеси централізації державної влади та 

церковної структури, міжфракційні релігійні суперечки, протестантська 

Реформація, наближення до церкви, зміни політичних, економічних, 

соціальних, культурних аспектів буття, феміністичний рух тощо). Важливим 

субординатом зазначеного вектора є політична коректність. Реалізаторами 

субвектору виступають евфемізми, зростаюча кількість яких допомагає 

уникнути міжнаціональних, міжетнічних, міжкультурних, соціальних, 

вікових та гендерних упереджень. Питання гендерної дискримінації та 

феміністичний рух викликали найчисленніші субституції гендерно 

маркованих одиниць нейтральними. 
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Вектор застарівання дискурсу Біблії визначається субвекторами 

архаїзації та історизації, актуалізаторами яких є численні одиниці, що 

вийшли з активного вжитку – архаїзми та історизми. Архаїзми поділяємо на 

повні архаїзми (застарілі за формою і змістом) та часткові архаїзми (застарілі 

лише за формою або лише за змістом), серед яких фонетичні, графічні, 

словотвірні, граматичні, семантичні та синтаксичні архаїзми. Відносно 

критерія еволюційної близькості, архаїзми бувають генетично споріднені та 

генетично неспоріднені з їхніми сучасними субститутами. Увесь загал 

темпорально деактуалізованої лексики додає історичної стилізації та 

коректності біблійному дискурсу. Подібно до архаїзмів, історизми групуємо 

на повні історизми (повністю застарілі за формою і змістом) та часткові 

історизми (застарілі за одним із значень).  

Вектор оновлення дискурсу розкриває взаємозв'язок та 

взаємозумовленість розвитку мови й мовлення і суспільства. Реалізаторами 

вектора оновлення виступають неологізми, що поділяємо на повні (нові за 

формою і змістом) та часткові (нові лише за формою або лише за змістом) 

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

виділяємо фонетичні, графічні, словотвірні, граматичні, семантичні.  

Важливим вектором еволюції біблійного дискурсу визначаємо вектор 

десакралізації, його об’єктиваторами в новітніх версіях є "профанізми", що 

знаходяться в обернено пропорційній залежності від кількості сакрально 

маркованих одиниць раніших версій Писання. Зниження рекурентності 

останніх постулює залучення вектора буденності до дискурсу сучасної Біблії. 

 

Основні результати, отримані в другому розділі, висвітлено в таких 

публікаціях: [237; 239; 240]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ МЕЗОКОНЦЕПТ MATERIAL HUMAN BEING 

У РІЗНИХ ВЕРСІЯХ БІБЛІЇ 

 

3.1  Структура мезоконцепту MATERIAL HUMAN BEING 

 

Антропоцентричний підхід є домінуючою парадигмою сучасних 

лінгвістичних досліджень, спрямований на аналіз мовної системи в її тісному 

взаємозв'язку з людиною, її свідомістю, мисленням [див. 13; 99; 133; 220; 

229; 233; 320 та ін.]. Принцип пізнання еволюції людської свідомості, 

процесу інтерпретації поглядів та знань про світ, що фіксуються у свідомості 

особистості, аналіз вектора змін культурних і релігійних цінностей 

суспільства, різних соціальних і національних чинників життєдіяльності 

індивіда відбувається крізь дослідження мови та історико-соціокультурних 

особливостей, притаманних певному мовному середовищу [9; 117; 229; 353; 

355]. Не можна пізнати механізми когнітивних трансформацій дійсності та 

еволюцію структури фонових знань та досвіду (що має й складову 

соціокультурного плану), не звернувшись до мови і до її творця – людини. 

Людина є носієм й релігійних уявлень. Так, Н.Б. Мечковська 

стверджує, що у відношеннях мови й релігії є своя логіка, у якій 

"зосереджуються всі витоки людської культури" [187, с. 5], що відбивають 

зв'язок людини з матеріальним і духовним світами. Цей зв'язок розкривається 

по-різному залежно від різних комунікативних контекстів та домінуючих 

лінгвальних і екстралінгвальних умов. 

Концептуальне моделювання мовного образу людини знаходиться в 

межах актуальної антропроцентричної парадигми, проблематикою його 

дослідження займається багато науковців [див. 41; 112; 286; 321; 394], які 

аналізують антропомарковані концепти крізь призму мовних (культурно 

ціннісних) знаків, що їх об’єктивують. Ураховуючи багатогранність самого 

образу людини, вчені розкривають її різноманітні вербалізовані прояви, а 
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саме: людина на рівні знакової системи мови [9; 13; 197], способи номінації 

людини та її якісних характеристик [34; 166; 198], особливості репрезентації 

зовнішніх форм поведінки людини [78; 167; 209; 258], специфіка вербалізації 

її внутрішнього світу [66; 170; 317; 380], національно-культурні особливості 

лексичних одиниць, що репрезентують людину [8; 168; 194; 206; 224; 314; 

382] тощо. 

Незважаючи на зазначене, рівень дослідження еволюції 

антропоцентричних концептів та варіації засобів їхньої вербалізації, 

залишається недостатнім. Аналіз динаміки еволюції лінгвокультурного 

мегаконцепту HUMAN BEING у дискурсі Біблії релевантний, оскільки 

дозволяє розкрити знакове наповнення концептуальної моделі біблійної 

людини, зважаючи на специфіку еволюції біблійного дискурсу, що 

трансформується залежно від епохальних умов його існування. 

Структурація мегаконцепту HUMAN BEING (загальна структура 

якого пояснювалась у підрозділі 1.1) на бінарні мезоконцепти MATERIAL 

HUMAN BEING і SPIRITUAL HUMAN BEING розкриває двоїсту природу 

людини, яка представлена балансом матеріального (MATERIALIS) і 

духовного (SPIRITUALIS) начал. Окрім того, "людина як істота" 

розглядається в аспекті двох інших дихотомійних вимірів: "чоловік" і 

"жінка". Обидва підходи знаходять висвітлення в нашому дослідженні.  

Мезоконцепт MATERIAL HUMAN BEING репрезентується 

сукупністю взаємозв'язаних структурних компонентів, які розкривають 

аспекти зовнішності або фізичного (матеріального) буття людини, тобто 

параметрами, що відносно легко можуть сприйматися візуально, серед них 

гендер, вік, зовнішність, соціальне становище. Ці параметри матеріальної 

сутності людини в мезоконцепті MATERIAL HUMAN BEING, відповідно, 

представлені макроконцептами GENDER, AGE, APPEARANCE, SOCIAL 

POSITION (див. Рис. 3.1), кожен з яких є сукупністю смислових 

актуалізаторів, що розкривають мегаконцепт HUMAN BEING. 
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Макроконцепт GENDER репрезентує катаконцепти PERSON, MAN 

і WOMAN. Гендерно інклюзивний катаконцепт PERSON, ключовий у межах 

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

протиставляє людину одночасно всім іншим живим істотам і Богу, та 

поєднує ката концепти MAN і WOMAN. Останні розкривають фізичні, 

соціальні та духовні особливості представників обох статей, відображених у 

біблійному дискурсі. Обидва катаконцепти мають подібну гіперо-гіпонімічну 

структуру і включають складники CHARACTER (що розкриває образ 

чоловіка/жінки, ілюструючи персональні якості, що пов’язані з аспектами 

їхньої особистості) та ROLE AND OBLIGATIONS (що демонструє ключові 

обов’язки чоловіка/жінки, які вони виконують в особистому, соціальному і 

професійному житті). 

Макроконцепт AGE, що одночасно постулює рівень фізичного й 

ментального розвитку людини, включає катаконцепти CHILDHOOD, 

YOUTH, ADULTHOOD, SENIOR AGE, що маніфестують усі етапи життя 

біблійної людини відповідно до різних вікових категорій. Ці катаконцепти не 

є чітко розмежованими, оскільки вікові межі в Біблії не є прозорими, часто 

Рис. 3.1 - Структура мезоконцепту MATERIAL HUMAN BEING 
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перетинаються та можуть накладатися. Макроконцепт APPEARANCE 

залучає катаконцепти LOOK, HEIGHT, WEIGHT, SOMATIC FEATURES, що, 

відповідно, розкривають зовнішність, зріст, вагу, тілесні риси людини.  

Макроконцепт SOCIAL POSITION структурується на катаконцепт 

MATERIAL POSITION (із складниками WEALTH та POVERTY), що 

розкриває образи матеріально забезпечених та незахищених людей, та 

катаконцепт OCCUPATION (із складниками ADMINISTRATION, ARMY, 

PRIESTHOOD, CRAFTSMANSHIP, SERVITUDE), що актуалізується 

номінаціями представників різних видів професійної зайнятості.  

Варто додати, що сама структура мезоконцепту MATERIAL HUMAN 

BEING залишається сталою, проте, якби ми конструювали концепт, що існує 

лише в традиційному дискурсі, деякі його елементи отримали б інші 

позначення, а саме: FULL AGE, OLD AGE, TALL, RANK, GOVERNMENT, 

BONDMANSHIP (замість ADULTHOOD, SENIOR AGE, HEIGHT, SOCIAL 

POSITION, ADMINISTRATION, SERVITUDE, відповідно). Такі зміни 

номінацій спричинені дією лінгвальних та екстралінгвальних векторів 

еволюції біблійного дискурсу, але в нашому дослідженні ми звертаємося до 

сучасних та політично коректних найменувань. 

Пропонуємо розглянути мезоконцепт MATERIAL HUMAN BEING 

лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING у Біблії детальніше, 

звернувши увагу на особливості вербалізації їхніх структурних елементів, 

дослідження яких у діахронії, дає можливість розкрити ключові вектори 

еволюції мегаконцепту в біблійному дискурсі. 

 

3.2 Вербалізація макроконцепту GENDER 

3.2.1 Особливості актуалізації катаконцепту PERSON. Людина, її 

природа, життя і доля – одна з головних тем Біблії. Розкриття образу людини 

відбувається поступово, починаючи зі сторінок Старого Заповіту й 

кристалізується в новозаповітних текстах, що має безперечний вплив на 

еволюцію мовного образу людини. Пропонуємо свій аналіз розпочати із 
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способів актуалізації катаконцепту PERSON, реалізованого в біблійному 

дискурсі різних епох. 

Вербалізатори катаконцепту PERSON позначають як одну особу, 

групу, так і народ і найчастіше представлені лексемами man, person(s), 

individual(s), human / human being(s), soul / living soul(s), living creature(s), 

living being(s), flesh, people, nation(s). Одиниці man (men), person(s), people є 

відносно універсальними. Досить часто вони залишаються незмінними в 

різних версіях Біблії, також спостерігається їхня взаємна ротація або 

витіснення гендерно нейтральною лексемою people, наприклад: men (KJV, 

ASV) → people (ESV, NIV) [Gen. 4: 26]; man (KJV, ASV, ESV) → people 

(NIV) [Jonah 3: 7]; persons (KJV, ASV) → people (ESV, NIV) [Num. 31: 30]. 

Лексична одиниця (living) soul, що в канонічному дискурсі є 

синекдохічним позначенням поняття "людина", субститується в дискурсі 

пізніших версій знаками living being (ESV, NIV) [1 Corinth. 15: 45] або people 

(ESV, NIV) [Gen. 12: 5], хоча подеколи зустрічається й заміна на living 

creature (ESV) [Gen. 2: 7]. Зниження частотності використання одиниці soul 

пояснюється переходом лексико-семантичного варіанта "людина, 

індивідуум" на периферію значеннєвої оболонки цього слова.  

Наведені субституції, з іншого боку, також підтверджують двоїсту 

природу людини. Словосполучення a living soul "жива душа" підкреслює 

духовний початок людини, нематеріальну складову людської сутності, а 

субститути пізніших версій people, a living creature, a living being, які мають 

значення "люди", "жива істота", наголошують на матеріальній природі. 

Заміни на лінгвальному рівні віддзеркалюють поступовий перехід від 

ідеалістично-духовного сприйняття біблійної людини до сучасного 

прагматично-реалістичного. 

Одиниці human / human being найчастіше залучаються в дискурсі 

сучасних версій для субституції лексеми man [Gen. 5: 1; 6: 1, 3, 4, 6; Exod. 13: 

2], якщо в дискурсі традиційних варіантів репрезентується поняття "людина", 

а не "чоловік". Вимогою численних субституцій, на наш погляд, є не лише 
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екстралінгвальний чинник (політика мовної коректності), але й лінгвальний – 

походження обох одиниць. За однією з теорій, мовний знак man походить від 

латинської одиниці mens (mind) із значенням "розум, розумний" і має 

тлумачення "той, хто має розум, людина думаюча" [367; 391; 445], проте, як 

підкреслює В.Г. Таранець, одиниця man розвинулась від імені бога германців 

Mannus, а часте використання цієї одиниці може натякати на міфологічне 

походження людини, яке протиставляється релігійному [277, с. 27]. Імовірно, 

з цих двох мотивів уникають вживанне наведеної одиниці. 

Причиною вибору саме одиниці human для субституції слова man 

(men), як і у попередньому випадку, була етимологія, оскільки знак human 

походить від лат. humus "земля" [392, c. 13], що на лінгвальному рівні 

постулює основу християнської релігії: "людина земна, а Бог – Небесний" та 

факт cтворення людини із землі. У цьому контексті варто зазначити, що ім'я 

першої людини на землі Адама (Adam), який є біблійним символом та 

архетипом людини, у перекладі з євр. ādhām позначає "земля", буквально, 

"створений із землі" [367]. 

Наша розвідка вербалізації катаконцепту PERSON доводить, що 

частими є субституції, які характеризуються звуженням або розширенням 

обсягу поняття. Субституції в бік звуження поняття спостерігаються у 

випадках, де частковий архаїзм flesh (у значенні "тіло", "плоть", фізична 

складова людини, яка протиставляється духовній), замінюється одиницями 

people (NIV) [Gen. 6: 13], living creatures (NIV) [Gen. 6: 19], humanity (NIV) 

[Job 34: 15], everyone [Ezek. 20: 48]. Фігуральне значення мовної одиниці flesh 

"жива істота" в дискурсі пізніших версій розкривається зазначеними 

стилістично нейтральними й політично коректними елементами, що, у свою 

чергу, підтверджує десакралізацію біблійного дискурсу. 

За нашими спостереженнями, численними є випадки субституції 

одиниць у бік розширення поняття, наприклад: man (KJV, ASV, ESV) → 

human race (NIV) [Gen. 6: 5, 7], children of men (KJV, ASV, ESV) → human 

race (NIV) [Ps. 12: 1], men (KJV) → sons of men (ASV) → children of man 
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(ESV) → human race (NIV) [Ps. 12: 8], man (KJV, ASV) → mankind (ESV) → 

human race [Gen. 6: 21], man (KJV) → men (ASV) → mankind (ESV) → 

humanity (NIV) [Job 36: 25], у яких простежується нівеляція ознак статевої 

приналежності, представленої одиницями man, men, sons, завдяки 

використанню мовних знаків human race та humanity. 

Випадки субституцій лексем у бік розширення денотата також 

спостерігаються на прикладі трансформацій kindred (KJV, ASV, ESV) → 

people (NIV) [Gen. 12: 1], Gentiles (KJV) → nations (ASV) → peoples / nations 

(NIV) [Gen. 10: 5; Isaiah 60: 3], де одиниця kindred (із значенням "родичі, 

близькі по духу люди") або лексема Gentiles (з лат., грец., євр. "всі народи", 

"не єврейські народи", "язичники") ротується словами people або nations. У 

такий спосіб, у дискурсі новітніших версій, уніфікуючи мовлення біблійного 

тексту, генералізується сенс основних понять, що значно спрощує сучасному 

читачеві сприйняття текстопростору Писання. Варіанти субституцій 

подібного плану із втратою синекдохічних номінацій відзначаємо у віршах 

Acts 1: 15, Prov. 28: 21, де словосполучення number of names (KJV) → 

multitude of persons (ASV) → company of persons (ESV), the persons of his 

house (KJV) → the souls of his house (ASV) ротуються безособовими 

лексемами group (NIV), the members of his household (ESV, NIV), відповідно. 

Пропонуємо розглянути динаміку наповнення катаконцепту PERSON. 

Додаток А та Додаток Б демонструють кількісні співвідношення лексем-

вербалізаторів аналізованого макроконцепту в англомовних версіях Біблії 

різних періодів видань. Усього було зафіксовано 39 одиниць на позначення 

людини, серед них найчисленніші подано в Додатку А. 

Варто звернути увагу на частотність використання лексем man / men 

(див. Додаток Б), які одночасно залучаються як для репрезентації 

катаконцепту PERSON, так і катаконцепту MAN, оскільки одиниці man / men 

характеризуються наявністю двох значень: "людина" і "чоловік". Зниження 

частотності використання знаків man / men (на позначення "людина будь-якої 
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статі" / "люди") та їхня заміна гендерно нейтральними лексемами викликані 

тенденцією політичної коректності. 

Із лексичних домінант, зазначених у таблицях (див. Додаток А, 

Додаток Б), зрозуміло, що поширеними одиницями, які реалізують 

катаконцепт PERSON у традиційному дискурсі Біблії є man / men, flesh, 

Gentiles, folk, soul / living soul(s), кількісне залучення яких у дискурсі 

сучасних варіантів Писання драматично знижується або взагалі зводиться 

нанівець, що пояснюється деактуалізацією колишніх ядерних значень цих 

одиниць у сучасному лінгвокультурному просторі, впливом політичної 

коректності, уникненням гендерної (man / men) та етнічної дискримінації 

(Gentiles (KJV) → nations (ASV) → peoples (NIV). Аналіз дискурсів сучасних 

варіантів Біблії виявив поступове прирощення кількості таких лексем, як 

people, nation(s), person(s), mankind, descendant(s), ancestor(s), crowd(s), 

humanity, human race, human / human being(s), living being(s), individual(s), 

everyone, що зумовлюється генералізованим значенням цих одиниць та 

зміцненням їхніх позицій у сучасному мовленні, тому вони часто 

використовуються при субституції гендерно маркованих відповідників 

канонічних версій. Актуалізовані значення досліджуваних лексем-

вербалізаторів розкривають не лише еволюцію мегаконцепту, але й 

підтверджують загальну динаміку розвитку мовної системи у зв’язку із 

поширенням ідей політичної коректності й зниженням патріархального 

обрамлення біблійного мовлення. 

Таким чином, дослідження особливостей вербалізації катаконцепту 

PERSON доводить, що в сучасному дискурсі цей макроконцепт за обсягом та 

наповненням не збігається з раніше існуючими моделями, оскільки засоби 

його об’єктивації та культурно-історичні умови його формування 

змінюються, відтак, і сам макроконцепт еволюціонує в просторі і часі. 

Статистичні дані дозволили простежити загальну тенденцію зниження 

кількості гендерно маркованих (men → everyone), етнічно маркованих 

(Gentiles → peoples) та темпорально деактуалізованих (flesh → humanity) 
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одиниць. Незважаючи на широкий ряд номінацій, що розкривають 

катаконцепт PERSON, у давніших версіях найпоширенішими є лексеми man / 

men на позначення одночасно понять "людина" і "чоловік", висока 

рекурентність мовних знаків human та people у сучасному біблійному 

дискурсі дозволяє позбутися гендерної асиметрії та стереотипності. 

 

3.2.2 Лінгвальна репрезентація катаконцепту MAN. Образ 

біблійного чоловіка, який посідає головне місце в християнській релігії, 

розглядається як з точки зору його внутрішніх якостей і духовного 

потенціалу, так і владних повноважень та займаного ним становища в 

суспільстві [168]. Аналіз концептуального та мовного образів чоловіка 

входить до наукового кола досліджень багатьох вчених [див. 14; 165; 193; 

321; 394], які розглядали це поняття в різних проекціях, серед яких і 

порівняння з жіночим образом [14; 41; 184]. Саме специфіці реалізації та 

еволюції катаконцепту MAN у дискурсі Писання різних часів ми пропонуємо 

приділити увагу. 

Усього нами було виявлено 19 одиниць на позначення представників 

чоловічої статі (див. Додаток В). Одиниці, що вербалізують катаконцепт 

MAN в англомовних версіях Біблії, представлені номінативами: man / men, 

son(s), king(s), father(s), brethren / brother(s), husband(s), fellow(s), male(s), 

young man / men, lad(s), boy(s), man child(ren) / male child(ren) тощо, деякі з 

них не змінюються, якщо йдеться саме про чоловіка, а не людину. 

Спостерігається зростання впровадження одиниць brother(s), fellow(s), 

male(s), boy(s), male child(ren) та зниження залученості знаків brethren, 

husband(s), lad(s), man child(ren). Численні субституції та кількість вживань 

маскулінно маркованих одиниць у сучасному дискурсі по-іншому 

розкривають катаконцепт MAN порівняно з канонічним. 

Як було вже зазначено раніше (пункт 3.2.1; Додаток Б), 

найчисленнішими одиницями, що вербалізують катаконцепт MAN, є власне 

лексеми man / men, яких зараз уникають при позначенні "людини", проте 
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продовжують активно вживати на позначення "чоловіка", що пояснюється 

зміною історико-соціокультурних умов і тенденціями політичної коректності 

сучасного біблійного мовлення. 

У дискурсах Біблії різних епох простежується нерівномірне залучення 

лексем на позначення попередніх та наступних поколінь. У сучасних версіях 

спостерігається ротація одиниць father(s), son(s) лексемами parents "батьки", 

ancestors "предки" та descendants і offspring у значенні "нащадки". Такі заміни 

пояснюються впливом політичної коректності, модернізацією канонічного 

дискурсу і симпліфікацією змісту біблійних текстів. Лексема father входить 

до складу предикативних конструкцій (to be the father / to become the father) і 

часто ротує архаїчне дієслово begat "породити", поширене в дискурсі 

традиційних варіантів. У дискурсі версії NIV одиниця father подеколи 

субститується знаком (head of) family, що підкреслює авторитетну роль 

батька як "голови сім’ї" (fathers (KJV, ASV ESV) → heads of families (NIV) 

[1 Chron. 8: 13]) і знижує патріархальність стилю. 

У дискурсі сучасних видань Біблії знаки offspring та descendants на 

позначення "сім'я, нащадки" субститують високорекурентний семантичний 

архаїзм seed, уживаний у цьому значенні. Наприклад, I establish my covenant 

with you, and with your seed after you (KJV, ASV) → I establish my covenant 

with you and your offspring after you (ESV) → I now establish my covenant with 

you and with your descendants after you (NIV) [Gen. 9: 9]. Такі модифікації, з 

одного боку, десакралізують канони біблійного мовлення, а з іншого – є 

політкоректними відповідно до феміністської ідеології. 

Граматичний архаїзм brethren, що має застарілу граматичну форму 

множини із закінченням -еn, у сучасних версіях замінюється відповідником із 

закінченням -s: borthers, тому в новітніх версіях відзначається підвищення 

залученості лексеми brothers. Кількість одиниць husband(s), young man / men, 

male(s), heir(s) у досліджуваних версіях змінюється, але не кардинально, що 

пояснюється універсальністю їхніх значень. Архаїзми lad(s) та man child(ren) 

у більшості випадків субституються одиницею boy(s) при реалізації поняття 
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"хлопчик, хлопець". Надзвичайно низька частотність використання одиниці 

boy(s) у версії короля Якова (3 рази) пов’язана з фактом, що етимонне 

значення цієї лексеми "прислужник, слуга" домінувало в переддень 

написання Біблії Тіндала, на який спирається версія 1611р. Значення 

"хлопчик" у лексемі boy не зустрічається раніше 1400р. [367; 392], і ще, 

ймовірно, не набуло поширеності на час перших перекладів, що дає нам 

змогу визначити одиницю boy у значенні "хлопчик" як частковий неологізм. 

Незначне збільшення її вживаності (8 разів) у версії 1901р. пояснюється 

тяжінням видання до класичних норм і збереженням традицій. Збільшення 

рекурентності одиниці в двох останніх версіях (ESV – 54 вживання, NIV – 

100 вживань) представляє як розвиток значення одиниці, зміни у 

словниковому складі, так і еволюцію аналізованого катаконцепту MAN. 

Дослідження фактичного матеріалу виявило субституції, що 

залучаються для актуалізації поняття MAN як представника сильної статі: 

house of his fathers (KJV, ASV) → fathers' house (ESV) → family (NIV) [Num. 

1: 44], father's fathers (KJV, ASV ESV) → forefathers (NIV) [Daniel 11: 24], 

man child (KJV) → male (ASV, ESV, NIV) [Gen. 17: 10], males (KJV, ASV, 

ESV) → men (NIV) [Ex. 23: 17]. Простежені заміни мають такі прояви: у бік 

звуження денотата: young man (KJV, ASV) → servant (ESV, NIV) [Gen. 18: 

7], mighty one (KJV, ASV) → mighty man (ESV) → mighty warrior (NIV) [Gen. 

10: 8], де субституції лексемами із сучасним вузьким значеннями servant, 

warrior спрощують сприйняття сакрального тексту; у бік розширення 

денотата: brethren (KJV, ASV) → kinsmen (ESV) → close relatives (NIV) [Gen. 

13: 8], forefathers / fathers (KJV, ASV, ESV) → ancestors (NIV) [1 Chron. 8: 13, 

Gen. 15: 15], brethren (KJV, ASV, ESV) → friends (NIV) [Gen. 19: 7], brethren 

(KJV, ASV) → kinsmen (ESV) → tribes (NIV) [Gen. 25: 18], де в дискурсі 

новітньої версії використовуються гендерно нейтральні знаки, що 

генералізують зміст. Гендерно марковані одиниці sir, bridegroom, uncle у 

значеннях "пан", "наречений", "дядько" стабільно вживаються в дискурсах 

Біблії, проявляючи свій універсальний характер. 
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Варто додати, що в дискурсі Писання залучається маскулінно 

маркована одиниця LORD на позначення Бога, який стандартно уявляється 

саме в образі чоловіка. Етимологічно мовна одиниця Lord походить від 

д.англ. hlaford буквально "володар хліба" [367]. У трьох варіантах Біблії 

спостерігаємо приблизно однакове кількісне залучення одиниці Lord, а саме: 

6781 раз у KJV, 6790 – в ESV, 6749 – в NIV; проте у версії ASV номінація 

Lord зустрічається лише 1316 разів, що пояснюється високою рекурентністю 

в американському біблійному дискурсі імені Jehovah "Ієгова" (5822 

вживання) на позначення Бога як результат впливу конфесійної общини 

"Свідки Ієгови". 

Аналіз катаконцепту MAN буде неповним, якщо ми не розглянемо 

внутрішні та зовнішні характеристики біблійного чоловіка: риси його 

характеру, виконувані ним суспільні ролі й обов’язки. Пропонуємо спочатку 

приділити увагу складнику MAN'S FEATURES OF CHARACTER, що 

представляє загальний список якостей, які має біблійний чоловік: 

 зовнішні характеристики: ruddy (KJV, ASV, ESV, NIV), mighty (KJV, 

ASV, ESV, NIV), goodly (KJV, ASV) → fine (ESV, NIV), of a great stature 

(KJV, ASV) → of great height (ESV) → of great size (NIV), a goodly person, and 

well favoured (KJV) → comely, and well-favored (ASV) → handsome in form and 

appearance (ESV) → well-built and handsome (NIV); 

 риси характеру: valiant (KJV, ASV, ESV, NIV), strong (KJV, ASV, 

ESV) → powerful (NIV), meek (KJV, ASV, ESV) → humble (NIV), in whom is 

the spirit (KJV, ASV, ESV) → the spirit of leadership (NIV), kindness (KJV, 

ASV, NIV) → loyally (NIV), true (KJV, ASV) → honest (ESV, NIV), plain (KJV) 

→ quiet (ASV, ESV) → content (NIV); 

 характеристики емоційно-психологічного стану: stubborn and 

rebellious (KJV, ASV, ESV, NIV), mad (KJV, ASV, ESV) → maniac (NIV), 

joyful and with a glad heart (KJV, ASV, ESV) → happy and in high spirits (NIV), 

wroth (KJV, ASV) → angry (ESV, NIV), wrathful (KJV, ASV) → hot-tempered 
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(ESV, NIV), indignation (KJV) → wrath (ASV, ESV) → rage (NIV), astonied 

(KJV) / affrighted (ASV) → confused (ESV) / taken by surprise (NIV); 

 ментально-інтелектуальні характеристики: wise (KJV, ASV, ESV, 

NIV), understanding (KJV, ASV, ESV, NIV), discreet (KJV, ASV) → discerning 

(NIV), wise hearted (KJV, ASV) → skillful (ESV) → skilled (NIV), cunning 

(KJV) → skillful (ASV, ESV, NIV) → artistic (NIV); 

 морально-етичні якості: sinful / sinner (KJV, ASV, ESV, NIV), faithful / 

believer (KJV, ASV, ESV, NIV), perfect (KJV, ASV) → blameless (ESV, NIV), 

unrighteous (KJV, ASV) → malicious (ESV, NIV), just (KJV) → righteous (ASV, 

ESV, NIV); 

 соціальні характеристики: rich (KJV, ASV, ESV, NIV), poor and needy 

(KJV, ASV, ESV, NIV), a man of the field (KJV, ASV, NIV) → a man of the open 

country (NIV), for glory and for beauty (KJV, ASV, ESV) → dignity and honor 

(NIV), great (KJV, ASV) → wealthy (ESV, NIV), prosperous (KJV, ASV) → 

successful (ESV) → prospered (NIV), known (KJV, ASV) → experienced (ESV) 

→ respected (NIV) тощо. Аналіз матеріалу в діахронічному аспекті виявив, 

що субституції більшості вербалізаторів зазначеного складника відбуваються 

на синонімічному рівні, зберігаючи історичне та сутнісне наповнення 

біблійного текстопростору, але інтерпретуючи його зміст до рівня 

зрозумілого сучасному адресатові. 

Варто додати, що при дослідженні елементів, які розкривають 

зазначений складник у біблійному дискурсі, спостерігаються й варіанти замін 

із збереженням поняття висловлювання, у бік розширення ядра денотата та у 

бік звуження ядра денотата, що ми пропонуємо розглянути: 

 збереження поняття висловлювання: beautiful / goodly (KJV, ASV) → 

fine / handsome (ESV, NIV). У період видання версії 1611р. домінуючим 

значенням лексеми handsome було "те, що під рукою", а значення 

"вродливий" вперше було зареєстроване лише у 1580-х рр. [367]. На час 

написання версії KJV лексико-семантичний варіант "вродливий" одиниці 

handsome був неологічним, тому його уникали, аби позбутися 
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неоднозначності. Вектор еволюції внутрішньої форми одиниці handsome 

дозволив витіснити лексему beautiful у випадку її використання щодо 

чоловічої вроди (що є неоднозначними для сучасного носія англійської 

мови), у зв’язку з чим спостерігаємо такі субституції: a beautiful countenance, 

and goodly to look to (KJV, ASV) → beautiful eyes and was handsome (ESV) → 

a fine appearance and handsome features (NIV) [1 Sam. 16: 12], що стимулює 

еволюцію катаконцепту MAN, середовищем існування якого є біблійний 

дискурс; 

 субституції в бік розширення ядра денотата: say to his brother, Raca 

(KJV, ASV) → whoever insult his brother (ESV) → who says to a brother or 

sister, 'Raca' (NIV) [Matt. 5: 22], де лексема Raca, що з гр. ῥακά буквально 

означає "пуста людина", а з арам.     .     має значення "дурень" [229]. 

Образлива номінація Raca є незмінною в давнішніх версіях, але 

субститується семантично ширшим предикатом to insult (someone) у варіанті 

2001р. і знову залучається у версії 2011р. з метою збереження стилю 

біблійного мовлення, усупереч домінуючій тенденції його спрощення; 

 субституції в бік звуження ядра денотата: pleasure (KJV, ASV) → 

decision, purpose, desire, will, wish (ESV, NIV), де лексема, що передає емоцію 

позитивної полярності "задоволення, оптимістичний настрій", замінюється 

одиницями, які демонструють розвиток вольової сфери людини, наприклад: 

to do of his good pleasure (KJV, ASV) → in order to fulfill his good purpose 

(ESV, NIV) [Philip. 2: 13]; to every man's pleasure (KJV, ASV) → as each man 

desired (ESV) → each man what he wished (NIV) [Esther 1: 8]. Згідно з даними 

етимологічного словника одним із розповсюджених значень лексеми pleasure 

(д.фр. plesir або plaisir) [367], що відносяться до XII ст. і тому є широко 

використовуваними у версії 1611р., є "воля, задоволення, бажання", які 

підкреслюють результативність поведінкових процесів і мислення чоловіка, 

акцентуючи увагу читача на якісних характеристиках особи, а не лише на 

насолоді чимось. Такі субституції демонструють соціокультурне 

"переосмислення" вербалізаторів катаконцепту MAN. 
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Стереотипне уявлення про чоловіка, як представника сильної половини 

людства, маніфестується при залученні лексем з ознакою "хоробрості", що в 

дискурсі сучасних версій може опускатися при використанні одиниці "man", 

яка стає маркером мужності характеру: And David said to Abner, Art not thou a 

valiant man? (KJV, ASV) → And David said to Abner, “Are you not a man? 

(ESV, KJV) [1 Sam. 26: 15]. У результаті нівеляції експліцитно виражених 

ознак чоловічого характеру (valiant man "відважний чоловік" → man 

"чоловік") відбувся "прагматичний перекіс" у сучасному дискурсі. Такі 

заміщення пояснюються стандартним уявленням, яке сформувалося про 

чоловічі якості характеру, та феміністичним рухом, що викликав субституції 

лексеми man у тих випадках, коли йшлося про людину, а не чоловіка. 

Складник MAN'S ROLE AND OBLIGATIONS розкриває загальні 

обов’язки чоловіка, виконуючи які, він отримує певну роль у соціальному і 

професійному житті. Образ чоловіка співвідноситься переважно з його роллю 

в родині та домашніх справах як глав сімей. Лексеми, що репрезентують його 

як представника подружжя husband, батька father та дядька uncle, як 

зазначалося раніше, залишилися сталими в дискурсі Писання, що підкреслює 

універсальність понять, актуалізованих цими мовними знаками. 

З точки зору канонів Святого Письма, основні обов’язки чоловіка-

глави сімейства пов’язані з вихованням дітей, заснуванням або 

продовженням роду. Дієслова, що представляють ці чоловічі зобов'язання, у 

традиційному дискурсі Біблії репрезентовані архаїзмом begat (минулий час 

від beget) –"давати, породжувати потомство" [367]. Наприклад, Irad begat 

Mehujael (KJV, ASV) [Gen. 4: 18]. У сучасних версіях з метою позбутися 

архаїчності висловлювання одиницю begat ротують знаками, пряме значення 

яких пояснює, що "чоловік став батьком, отримав нащадка": to father / to be 

the father / to become the father, to give someone life, to have (a son) [Gen. 5: 6; 

Prov. 23: 22; Acts 7: 8; Philem. 1: 10]. Субституція застарілого слова 

демонструє соціально-культурну еволюцію катаконцепту MAN. 
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До інших обов'язків, що доповнюють образ біблійного чоловіка, 

входять: поважати віру: the head of every man is Christ (KJV, ASV, ESV, NIV) 

[1 Corin. 11: 3]; Trust in the Lord with all thine heart (KJV, ASV) → Trust in the 

Lord with all your heart (ESV, NIV) [Prov. 3: 5]; забезпечувати дружину: wife; 

her food, her raiment, and her duty of marriage, shall he not diminish (KJV, ASV) 

→ wife to himself, he shall not diminish her food, her clothing, or her marital 

rights (ESV, NIV) [Exod. 21: 10]; радувати та кохати дружину: rejoice with 

the wife of thy youth (KJV, ASV, ESV, NIV) [Prov. 5: 18]; love your wives, even 

as Christ also loved the church (KJV, ASV, ESV, NIV) [Ephes. 5: 25]; 

виховувати дітей: Train up a child in the way he should go (KJV, ASV) → Start 

children off on the way they should go (ESV, NIV) [Prov. 22: 6]; захищати та 

піклуватися про сім’ю: Be strong and of a good courage; be not afraid, neither 

be thou dismayed (KJV, ASV, ESV) → Be strong and courageous. Do not be 

afraid; do not be discouraged (NIV) [Josh. 1: 9]. Одиниці, що наповнюють цей 

складник, репрезентують чоловіка як представника подружжя, главу сім’ї, 

батька, який у сімейному та суспільному житті характеризується фізичними, 

соціальними та духовними рисами. 

Уявлення про роль чоловіка в суспільстві можна висловити поняттям 

"верховенство", оскільки в біблійному світі керівні функції виконують 

переважно чоловіки. Опрацьовування текстів Старого і Нового Заповітів 

різних версій Біблії виявило головні ролі, які виконував чоловік відповідно 

до його соціального та професійного становища: глава роду, племені, де 

чоловік може виступати і як власник родинного майна: chief fathers of the 

families, heads of the fathers' houses, heads of the people, head of Aram; 

патріарх: king, ruler, prince, emperor, patriarch, governor, chief, leader, head, 

administration, official; священнослужитель: priest, chief / high / great priest, 

elders, prophet, evangelist, bishop, pastor; військовий: soldier, fighter, fighting 

men, warrior, archer, horseman, charioteer, executioner, chief captain, centurion; 

інші професійні ролі: carpenter, tentmaker, mason, builder, judge, trader, tax 

collector, gatekeeper, doctor, wizard тощо. 
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Субституції одиниць, що розкривають складник MAN'S ROLE AND 

OBLIGATIONS, відбувається в напрямках звуження значення (deputy (KJV, 

ASV, ESV) → provincial governor (NIV), brethren (KJV, ASV) → brothers 

(ESV) → fellow Levites (NIV), man (KJV, ASV) → fighter (ESV, NIV); 

розширення значення (the dukes of Edom (KJV) → the chiefs of Edom (ASV, 

ESV, NIV); заміна слова із збереженням значення (princes (KJV, ASV, 

ESV) → rulers (NIV), the servants (KJV, ASV) → the attendants (ESV, NIV), the 

beloved physician (KJV, ASV) → the doctor (ESV, NIV) та елевація значення 

(the servants of the king (KJV, ASV, ESV) → the officials of the king (NIV). 

Діахронічний аналіз засобів вербалізації складника MAN'S ROLE AND 

OBLIGATIONS виявив мовні знаки, що розкривають і негативні діяння 

чоловіка, його хибне ставлення до життя, відхилення від святих канонів 

Писання. Вербалізатори, що розкривають аморальність чоловіка, 

представлені повними архаїзмами whoremongers (KJV) та fornicators (ASV) у 

значенні "блудник, розпусник", що в дискурсі сучасних варіантів 

субституються словосполученням sexually immoral (ESV, NIV) [Exod. 22: 18], 

залучення якого знижує негативне ставлення до поведінки чоловіка. 

Таким чином, всі аспекти життєдіяльності біблійного чоловіка 

розкриваються, виходячи з його стереотипних поведінкових та статусно-

рольових характеристик як "захисника", "добувача" та "голови роду". 

Біблійний дискурс втрачає домінуючу патріархальність, що простежується в 

зниженні залученості маскулінно маркованих одиниць. Субституції та 

модифікації вербалізаторів, що демонструють катаконцепт MAN, вимагають 

упровадження політично коректних (begat → to father / to be the father), 

гендерно нейтральних (brethren → kinsmen → tribes) та стилістично 

незабарвлених (valiant men → soldiers → warriors / men) одиниць, які 

віддзеркалюють особливості еволюції свідомості та цінності англомовної 

спільноти. 
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3.3.2 Мовний простір катаконцепту WOMAN. Результати нашої 

розвідки доводять, що дискурс Біблії хоч і характеризується інгерентною 

патріархальністю, він також майоріє жіночими образами, ставлення до яких, 

з боку християнської релігії, двояке та суперечливе [89; 361; 418]. Аналіз 

концептуальних сутностей образу жінки стає об'єктом дослідження багатьох 

лінгвістів [див. 41, с. 35; 107, с. 219-227; 155, с. 145; 158; 185; 189, с. 51; 197], 

які розглядали жінку крізь призму культурних, соціальних, національних, 

історичних, релігійних аспектів. 

Пропонуємо перейти до аналізу катаконцепту WOMAN, специфіка 

лексико-семантичного наповнення якого представлена у Додатку Г. Загальна 

кількість лексем, що номінують осіб жіночої статі, становить 20 мовних 

знаків, сталими з яких є woman / women, daughter(s), wife / wives, mother(s), 

widow(s), queen(s), bride(s), mistress, lady(ies), goddess, aunt, їхня частотність 

використання варіюється залежно від періоду видання. Спостерігається 

зростання залученості одиниць sister(s), female(s), young woman / women, 

girl(s) та зниження рекурентності лексем maid(en/s), virgin(s), damsel(s). 

Варіації у виборі засобів вербалізації катаконцепту пояснюються 

розвитком значень, стилістичною диференціацією одиниць та змінами в 

позамовному середовищі, що ми й пропонуємо детально розглянути, 

приділивши увагу причинам і особливостям субституцій одиниць sister(s), 

female(s), daughter(s), young woman (women), girl(s), maid(en/s), virgin(s), 

damsel(s) у біблійному дискурсі. Висока рекурентність одиниць female(s), 

sister(s) у версії NIV пояснюється збільшенням частотності залучення 

словосполучень female slaves / servants та brothers and sisters, які взагалі 

відсутні в перших версіях і зростають відповідно до 61 та 132 вживань у 

варіанті 2011р., що ілюструє вплив феміністичного руху та норм політичної 

коректності на біблійний дискурс. 

Одиниця daughter(s) у дискурсі усіх версій Писання часто залучається у 

своєму прямому значенні "дочка / дочки", проте спостерігаються випадки 

субституції цієї лексеми-вербалізатора гендерно нейтральним знаком 
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descendants "нащадки" в дискурсі сучасної Біблії, що є результатом дії 

вектора оновлення дискурсу. Наприклад: the daughters of Aarona (KJV, ASV) 

→ the descendants of Aaron (ESV, NIV) [Luke 1: 5]. 

У віршах обох Заповітів ми зустрічаємо рекурентну для канонічного 

дискурсу одиницю virgin (KJV, ASV) у значенні "наречена", "цнотлива 

дівчина", яка піддається заміні словосполученням а young woman, 

семантичний обсяг якого включає поняття "заміжньої і незаміжньої 

дівчини/жінки" (virgin – "an unmarried girl or woman"; virginity – "the 

unmarried life") [369], наприклад, a virgin (KJV, ASV) → a young woman (ESV, 

NIV) [Isaiah 62: 5; Lament. 2: 21; Amos 8: 12]; four daughters, virgin (KJV) → 

four virgin daughters (ASV) → four unmarried daughters (ESV, NIV) [Acts 21: 

9]; або ж антонімічними: from her virginity (KJV, ASV) → she was a virgin 

(ESV) → after her marriage (NIV) [Luke 2: 36], що свідчить про 

десакралізацію біблійного мовлення із стиранням колишніх непорушних 

культурних канонів цноти та демонструє перенесення акценту із фізіології 

дівчини на її соціальний (сімейний) стан, що "пом’якшує" сучасний 

текстопростір. 

У сучасному біблійному дискурсі спостерігаються приклади не лише 

частого опущення одиниці virgin (що ми щойно розглянули), але і її 

залучення в тих випадках, коли йдеться саме про цнотливу дівчину, "яка ще 

не пізнала чоловіка": I know not a man (KJV, ASV) → I am a virgin (ESV, NIV) 

[Luke 1: 34]. Такі заміни пояснюються історичною ротацією ядерних і 

периферійних значень лексеми virgin ("цнотлива дівчина, діва" і "неодружена 

дівчина"), що викликають еволюцію катаконцепту WOMAN 

лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING. 

Згідно з етимологічним словником одиниці maid (maiden) і damsel 

мають значення "молода, незаміжня жінка" [367]. Опрацьовування 

фактичного матеріалу виявило рекурентні субституції цих архаїчних 

номінативів, а саме: maid / maiden (KJV) → virgin (ASV, ESV) → a young 

woman (NIV) [Job 31: 1], maid / maiden (KJV, ASV) → girl (ESV, NIV) [Exod. 
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2: 8], maidens (KJV, ASV) → young women (ESV, NIV) [Esther 2: 8], damsel 

(KJV, ASV) → young woman (ESV) → woman (NIV) [1Kings 1: 4], damsel 

(KJV, ASV) → girl (ESV, NIV) [Matth. 14: 11], заміна яких у дискурсі 

сучасних версій Біблії лексемами girl, young woman позбавляє дискурс 

сакральності, проте допомагає уникнути "понівечення" змісту сучасним 

ядерним значенням цих одиниць "служниця". Неймовірно низька частотність 

залучення одиниці girl у дискурсі традиційних версій пояснюється стрімкою 

еволюцією її значення від попередньо існуючого "дитя (будь-якої статі)" до 

XIV ст. → "дитя жіночої статі, дівчинка" з XIV ст. → "дівчина, будь-яка 

молода неодружена жінка" з середини XV ст. → "кохана" з 1640р. [367]. 

Висока рекурентність семантичного неологізму girl у дискурсі останніх 

версій демонструє специфіку еволюції катаконцепту WOMAN залежно від 

культурно-ціннісних орієнтирів спільноти та розвитку мовної системи. 

Субституція в бік розширення ядра денотата проявляється на прикладі 

лексеми wife (KJV, ASV, ESV) → woman (NIV) [Num. 5: 29]. Використання 

ширшої за значенням лексеми woman у сучасній версії (NIV) безпосередньо 

пов'язане з етимологією одиниці wife, перше значення якої з дав. англ. wif – 

"жінка", друге – "дружина" [367], але з часом одиниця втратила своє 

первинне значення "жінка", тому й була замінена. 

Пропонуємо перейти до аналізу компонентів катаконцепту WOMAN, 

який містить такі складники, як WOMAN'S FEATURES OF CHARACTER та 

WOMAN'S ROLE AND OBLIGATIONS. 

Складник WOMAN'S FEATURES OF CHARACTER наповнюється 

номінативними одиницями, які розкривають якості біблійної жінки в 

різночасових дискурсах Писання. Серед ключових жіночих якостей є: 

зовнішні характеристики: delicate (KJV, ASV, ESV, NIV), height (KJV, ASV, 

ESV, NIV), tall(er) (KJV, ASV, ESV, NIV), beautiful (ESV, NIV) → fair (KJV, 

ASV), goodly / comely (KJV, ASV) → lovely, attractive (ESV) → delightful 

(ESV, NIV); риси характеру: kind (KJV, ASV, ESV, NIV), tender (KJV, ESV) 

→ weak (ASV, NIV) → gentle (NIV), delicate (KJV, ASV) → refined (ESV) → 
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sensitive (NIV), discreet (KJV) → sober-minded (ASV) → self-controlled (ESV, 

NIV); ментально-інтелектуальні характеристики: wise and understanding 

(KJV, ASV, ESV, NIV), wise-hearted (KJV, ASV) → skilled (ESV, NIV), 

understanding (KJV) → intelligent (ESV) → prudent (ASV) → discerning (NIV); 

морально-етичні якості: rebellious (KJV, ASV, ESV, NIV), loud (KJV, ESV) 

→ clamorous (ASV) → unruly (NIV), strange (KJV) → adulteress (ESV) → 

foreigner's (ASV) → wayward (NIV), stubborn (KJV) → wilful (ASV) → defiant 

(NIV) тощо. 

Діахронічне дослідження елементів, що розкривають зазначений 

складник, виявило, що більшість субституцій мають синонімічний характер, 

де до дискурсу пізніших версій залучають лексеми з сучасним синонімічним 

значенням, що адаптує канонічний текстопростір до лінгвокультурних 

обставин. В окремих прикладах спостерігаються субституції такого прояву: 

 у бік звуження денотата із збереженням значення: women that were 

wise hearted did spin with their hands (KJV, ASV) → skillful woman (ESV) → 

skilled woman (NIV) [Exod. 35: 25], де сполучення wise hearted позначає 

жінок, які володіють "практичною мудрістю" та добросовісно, щиросердно 

виконують свої обов’язки, на що асоціативно вказує соматизм heart. У 

дискурсі сучасних версій з метою зниження категорії сакральності 

використовують загальновживані одиниці skillful, skilled; 

 у бік звуження денотата із зміною поняття: stranger (KJV) → 

foreigner (ASV) → adulteress (ESV) → wayward woman (NIV) [Prov. 7: 5], де 

іменники ранніх версій stranger і foreigner із семантикою "чужа", 

субституються у версії 2001р. лексемою adulteress із значенням 

"перелюбниця, та, хто порушила обітницю" та посилюється знаком wayward 

"непостійна, безпутна" у версії 2011р. для маніфестації жінки, яка стала на 

хибну стежку зради; 

 у бік розширення денотата із збереженням значення: virtuous woman 

(KJV) → worthy woman (ASV, ESV) → woman of noble character (NIV) 

[Ruth 3: 11], де одиниці традиційних версій virtuous і worthy "доброчесна, 
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шанована", що віддзеркалюють значення лексеми       з євр. "гідність, 

благородство" [214], ротуються в сучасному дискурсі Писання знаком noble, 

що акцентує увагу на благородному походженні жінки. 

 у бік розширення денотата із зміною поняття: daughter of Belial 

(KJV) → wicked woman (ASV, NIV) → worthless woman (ESV) [1 Sam. 1: 16], 

де одиниця Belial позначає "зло, безбожника" [229], ім'я, яке вживається в 

Новому Заповіті для позначення сатани. Метафоричне словосполучення а 

daughter of Belial "дочка Веліала, зла" субститується знаками wicked, 

worthless "негідна, недостойна", використання яких у межах тенденції 

політкоректності десакралізує біблійний дискурс. 

Опрацьовування матеріалу виявило ряд лексем, які моделюють структуру 

досліджуваного катаконцепту WOMAN крізь двоїсту природу ставлення до 

жінки. З одного боку, жінка має позитивну характеристику: a fruitful vine 

(KJV, ASV, ESV, NIV) [Psalm 128: 3], a crown to her husband (KJV, ASV, ESV, 

NIV) [Prov. 12: 4], the merchants' ships (KJV, ASV, ESV, NIV) [Prov. 31: 14], a 

great wonder (KJV) → a great sign (ASV, ESV, NIV) [Rev. 12: 1]; з іншого 

боку, негативну: rebellious woman (KJV, ASV, ESV, NIV) [1 Sam. 20: 30], the 

continual dropping (KJV, ASV) → a continual dripping of rain (ESV) → the 

constant dripping of a leaky roof (NIV), [Prov. 19: 13]; a deep ditch (KJV, ASV) 

→ a deep pit (ESV, NIV), [Prov. 23: 27]; a jewel of gold in a swine's snout (KJV) 

→ like a gold ring in a pig's snout (ESV) → as a ring of gold in a swine's snout 

(ASV) → a gold ring in a pig’s snout (NIV) [Prov. 11: 22]. Еволюція засобів 

реалізації катаконцепту WOMAN пов'язана з радикальними змінами в 

соціальному житті суспільства і збереженням традиційних моделей 

поведінки. Позитивні риси характеру жінки рідко характеризуються 

субституціями, що не є типовим для репрезентації негативної оцінки, яким 

частіше притаманні модифікації з метою пом’якшення негативності 

висловлювання. 

Наступним компонентом катаконцепту WOMAN є складник 

WOMAN'S ROLE AND OBLIGATIONS, що вербалізує обов’язки жінки, які 
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пов'язані з виконанням нею сімейних, соціальних та професійних ролей – 

матері, дружини, вдови, служниці, учениці, розпутниці, медіума, 

вишивальниці, пастушки тощо. Образ біблійної жінки моделюють 

універсальні лексеми mother, sister, wife, widow, які у своїх прямих значеннях 

"мати", "сестра", "дружина", "вдова", є константними в англомовному 

біблійному дискурсі. 

Дослідження англомовних версій Писання виявило соціальні ролі 

біблійної жінки, вербалізовані одиницями lady, mistress, king's daughter, 

princess, queen. Кількість одиниць lady, king's daughter, queen залишається 

відносно сталою в біблійних дискурсах, проте спостерігаються незначні 

синонімічні субституції із залученням аналізованих лексем: king's daughter 

(KJV, ASV) → princess (ESV, NIV) [Psalm 45: 13] та підміна понять у бік 

розширення значення: princess among the provinces (KJV, ASV, ESV) → queen 

among the provinces (NIV) [Lament. 1: 1]. Етимологічний аналіз дозволяє 

з'ясувати суть цих ротацій, оскільки лексема princess у XIV ст. мала значення 

"жінка або дочка правителя", "та, яка має благородне походження", а 

одиниця queen, з д.англ. cwen, позначає "жінка", дружина, "королева", 

"правителька" [367], що пояснює необхідність субституцій і тлумачення 

становища жінки. 

Варто звернути увагу на субституції ladies of Persia (KJV) → princesses 

of Persia (ASV) → noble women of Persia (ESV) → Persian women of the 

nobility (NIV) [Esther 1: 18], lady of kingdoms (KJV) → mistress of kingdoms 

(ASV, ESV) → queen of kingdoms (NIV) [Isaiah 47: 5], де одиниця lady 

заміщується вужчими за поняттям мовними знаками princesse, noble woman, 

mistress, queen, що викликане необхідністю відтворити в тексті етимонне 

значення лексеми lady "дружина правителя", "жінка високого соціального 

становища" (XII ст.). З часом її внутрішня форма динамічно еволюціонувала 

(навіть у період видання версії KJV вже мала значення "об’єкт лицарської 

любові" (XIV ст.), а з 1890р. взагалі почала використовуватися як ввічлива 

форма при зверненні до представниці жіночої статі) [367], тому логічно 
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передбачити, що в дискурсі пізніших версій вживають одиниці noble women, 

queen на позначення "особи блакитної крові". 

Існують одиниці, що розкривають низьке соціальне становище жінки: 

handmaid, maid / maiden, damsel, (female) servant, attendant, slave, субституція 

яких носить синонімічний характер: maid (KJV) → handmaid (ASV) → servant 

(ESV) → slave (NIV) [Gen. 16: 3]; handmaid (KJV, ASV) → servant (ESV) → 

attendant (NIV) [Gen. 29: 24]; maid (KJV, ASV) → servant (ESV, NIV) [Gen. 

30: 3]. Професійні обов’язки біблійних жінок також представлені гендерно 

нейтральними номінаціями embroiderer "вишивальниця" та shepherd 

"пастушка", які можуть залучатися на позначення професійного становища 

осіб обох статей. Одиниця shepherdess зустрічається у версії ESV, 

акцентуючи увагу на жіночій статі особи завдяки наявності суфікса -ess: for 

she kept them (sheep) (KJV, ASV) → she was a shepherdess (ESV) → she was a 

shepherd (NIV) [Gen. 29: 3]. Будучи експліцитно фемінно маркованим 

елементом, суфікс -ess нівелюється в наступній версії, нейтралізуючи будь-

які гендерні ознаки, що пояснюється "політичною корекцією" сакральних 

канонів в умовах еволюції англомовного біблійного дискурсу. 

Роль жінки в церкві є неоднозначною, з одного боку, жінки не мають 

права проводити офіційні церковні служіння, але, з іншого, коли йдеться про 

єднання з Христом, зникають усі упередження між жінками та чоловіками. 

Дискримінація жінок у церковних стінах поступово знижувалася, що 

знаходить віддзеркалення в біблійному дискурсі, де лексема sons (KJV, ASV, 

ESV), яка репрезентує прихожан церкви, замінюється в новітній версії 

словосполученням sons and daughters (NIV). Ці субституції демонструють 

один із важливих векторів еволюції катаконцепту WOMAN, пов'язаний із 

трансформацією моделі людського сприйняття реалій життя, відхід від 

патріархального світобачення християнського життя та зміцнення 

пріоритетності ролі жінок у сучасному соціумі. 

У межах складника WOMAN'S ROLE AND OBLIGATIONS виявлені 

мовні одиниці, що репрезентують жінку, яка веде "хибне життя" і "грішить 
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тілом", у цих випадках субституція лексем adulteress / harlot / whore (KJV, 

ASV) → prostitute (ESV, NIV) є розповсюдженою. Залучення одиниці 

prostitute (з лат. prostituta), що має конкретне значення "жінка, якій платять 

за сексуальні послуги" [367], позбавляє дискурс дерогативної конотації, яку 

містять лексеми adulteress / harlot / whore. Наприклад: a boy for an harlot 

(KJV, ASV) → a boy for a prostitute (ESV, NIV) [Joel 3: 3]; he hath judged the 

great whore (KJV) → he hath judged the great harlot (ASV) → he has judged the 

great prostitute (ESV, NIV) [Rev. 19: 2]. Втрата дерогативності 

висловлювання, на наш погляд, є проявом соціальної коректності. 

Зазначений складник також охоплює дієслівні вирази, що вербалізують 

різнопланові сімейні обов’язки біблійної жінки, представлені трихотомією 

"жінка – сім'я – домашній затишок", а саме:  

 вагітніти: to conceive (KJV, ASV, ESV) → to be / to become pregnant 

(NIV) [Gen. 4: 1]; to be with child (KJV, ASV) → to be pregnant (ESV, NIV) 

[Gen. 16: 11]; to conceive seed (KJV, ASV) → to conceive (ESV) → to become 

pregnant (NIV) [Levit. 12: 2]; to be barren (KJV, ASV, ESV) → to be childless 

(NIV) [Gen. 11: 30]; 

 народжувати дітей: to bear (KJV, ASV, ESV, NIV) [Gen. 17: 19], to bear 

(KJV, ASV, ESV) → to have (a son) [Gen. 19: 38]; to bear (KJV, ASV, ESV) → 

to give birth (to) (NIV) [Gen. 4: 1]; to travail (KJV, ASV) → to go into labor 

(ESV) → to give birth [Gen. 35: 16]; to be delivered (KJV, ASV) → to give birth 

(ESV, NIV) [Gen. 25: 24]; 

 піклуватися про сім’ю і добробут: to love their husbands, to love their 

children (KJV, ASV, ESV, NIV) [Titus 2: 4]; to give (children) suck (KJV, ASV) 

→ to nurse (children) (ESV, NIV) [Gen. 21: 7]; to guide the house (KJV) → to 

rule the household (ASV) → to manage their households (ESV) → to manage 

their homes (NIV) [1 Tim. 5: 14]; 

 шанувати чоловіка: to do (him) good and not evil (KJV, ASV) → to do 

(him) good, and not harm (ESV) → to bring (him) good, not harm (NIV) [Prov. 
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31: 12]; to submit yourselves (unto your own husbands) (KJV, ESV, NIV) → to be 

in subjection (unto your own husbands) (ASV) [Ephes. 5: 22]; 

 шанувати віру: to keep silence in the churches (KJV, ASV, ESV) → to 

remain silent in the churches (NIV) [1 Corinth. 14: 34]; to keep hearts and minds 

through Christ Jesus (KJV) → to guard hearts and your thoughts in Christ Jesus 

(ASV, ESV, NIV) [Philip. 4: 7] тощо.  

Вербалізатори катаконцепту WOMAN макроконцепту GENDER 

розкривають еволюцію етнокультурної категорії фемінності. Відбувається 

модифікація моделі катаконцепту, що визначається поступовою зміною ролі 

жінки з другорядної позиції (де основна турбота біблійної жінки – 

дітонародження і виховання дітей) на рівноправного партнера чоловіка, 

активного християнина й прочанина, що віддзеркалене в мовному й 

стилістичному оформленні катаконцепту. 

Дослідження історичної динаміки засобів вербалізації макроконцепту 

GENDER, у межах якого реалізуються гендерно інклюзивний катаконцепт 

PERSON і гентерно марковані катаконцепти MAN і WOMAN, з'ясувало 

нерівномірну лексичну наповнюваність концептуальних структур гендерно 

нейтральними, маскулінно та фемінно маркованими одиницями, кількісне 

співвідношення яких подано в Додатку Д. 

Кількісний аналіз гендерно нейтральних знаків у канонічних версіях 

KJV, ASV (2570 і 2617 вживань) і сучасних виданнях ESV, NIV (4059 і 4918 

вживань) довів драматичне збільшення використання гендерно нейтральних 

одиниць (на 60-90%) у дискурсах пізніших версій Біблії. У дискурсі новітніх 

версій простежується зменшення маскулінно маркованих знаків (ESV – 406 і 

NIV – 9120 вживань) на 12-21% порівняно з корпусом маскулінно 

забарвлених одиниць раніших версій Писання (KJV – 11335, ASV – 11008 

вживань). Відзначається збільшення ступеня залученості фемінно 

забарвлених одиниць в останніх версіях (ESV – 2361 і NIV – 2485 випадків) 

на 1-5% порівняно з дискурсом сакральних варіантів (KJV, ASV, відповідно, 

2333 і 2306 вживань). 
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Виходячи з наведених підрахунків, спостерігаємо нерівномірну 

залученість гендерно нейтральних та гендерно маркованих одиниць у різних 

версіях Писання, що репрезентують еволюційні зміни мегаконцепту HUMAN 

BEING. Із кожною наступною версією визначається значне зменшення 

маскулінно маркованих, незначне збільшення фемінно маркованих та 

драматичний приріст кількості гендерно нейтральних одиниць. Мегаконцепт, 

що існує в біблійному дискурсі, став більш гендерно збалансованим, 

незважаючи на кількісну перевагу маскулінно маркованих одиниць, що 

пояснюється загальним домінуючим патріархальним сюжетом та настроєм 

біблійного дискурсу. Домінуюча тенденція до виправлення "гендерного 

дисбалансу" перших біблійних версій розкриває потенційну здатність 

гендерних стереотипів та концептів еволюціонувати під впливом історико-

соціокультурних факторів. Зазначені зміни викликані динамічним розвитком 

мови, зменшенням кількості застарілих елементів, втратою образності, 

притаманної традиційним версіям Біблії. Таким чином, відбувається 

лінгвокультурна адаптація біблійного дискурсу взагалі та мегаконцепту 

зокрема до вимог сьогодення. 

 

3.3 Лінгвальна реалізація макроконцепту AGE 

 

Одним з важливих аспектів у дослідженні еволюції лінгвокультурного 

мезоконцепту MATERIAL HUMAN BEING є моделювання зовнішнього 

образу біблійної людини, що, окрім того, реалізується в макроконцепті AGE, 

останній як реалія об'єктивної дійсності вивчалась представниками різних 

лінгвістичних студій [див. 8; 34; 62; 83; 131; 206 та ін.]. Стан наукового 

розроблення досліджуваної проблеми свідчить про те, що макроконцепт AGE 

є складним соціокультурним, дещо історичним явищем, який має свій зміст і 

тривалість, що в нашій роботі, ми розуміємо як період життя особистості, яка 

має вікові обмеження та особливості. 
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Макроконцепт AGE часто представляється опозицією діти – дорослі, 

проте має значно складнішу структуру, що репрезентують усі аспекти 

"вікової матерії", а саме: "дитинство", "юність", "молодість", "зрілість", 

"старість" [62; 288; 427], проте в біблійному дискурсі виділяються чотири 

катаконцепти: CHILDHOOD, YOUTH, ADULTHOOD, SENIOR AGE. 

Катаконцепт YOUTH об’єднує дві вікові категорії "юність" і "молодість", 

оскільки вікова межа між ними нечітка, що пояснюється особливостями 

біблійного літочислення та соціального буття. Найчисленніші одиниці на 

позначення зазначених катаконцептів запропоновані в Додатку Е. 

Наш аналіз розпочинаємо з катаконцепту CHILDHOOD. Дитинство – 

це дитячий вік, дитячі роки [50]; стан дитини до повноліття [439; 440; 449], 

перший етап життя людини, що протиставляється зрілості як вищому 

ступеню фізичного та розумового розвитку людини. Основна сема цього 

катаконцепту умовно визначає вікову категорію "дитина", що об’єднує назви 

дітей, представлені одиницями: babe (KJV, ASV), baby (ESV, NIV), newborn 

babe (KJV, ASV), stillborn child (ESV, NIV), infant (KJV, ASV, ESV, NIV), 

child / children (KJV, ASV, ESV, NIV), little child / children (KJV, ASV, ESV, 

NIV), young child (KJV, ASV, NIV), young children (KJV, ASV, ESV), 

children's children (KJV, ASV, ESV) → grandchildren (ASV, ESV, NIV). Ряд 

лексичних одиниць репрезентують цю вікову категорію імпліцитно decedant 

(ESV, NIV) offspring (ESV, NIV), little one (KJV, ASV, ESV, NIV) або ж із 

залученням метафоричного перенесення, що додає тексту піднесеного стилю, 

наприклад, the fruit of the womb / the fruit of the body (KJV, ASV, ESV, NIV), 

seed (KJV, ASV). 

Окрім семи "вік", одиниці цієї категорії характеризуються наявністю 

гендерної маркованості: "чоловіче начало": man child (man-child) (KJV, 

ASV), first-born male / male from a month old (KJV, ASV), male child (ESV, 

NIV), male children (KJV, ASV, ESV), son (KJV, ASV, ESV, NIV), grandson 

(ESV, NIV), boy (KJV, ASV, переважно в ESV, NIV), small boy (ESV, NIV), 

lad (KJV, ASV) у значенні "немовля", young lad (ASV), nephew (KJV) у 
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значенні "онук"; "жіноче начало": female child (ESV), maid child (maid-child) 

(KJV, ASV), maid(en) (KJV, ASV), women children (KJV, ASV), daughter (KJV, 

ASV, ESV, NIV), granddaughter (ESV, NIV), girl (KJV, ASV, ESV, переважно 

в NIV), young girl (ESV, NIV), little girl (ESV, NIV). 

Таким чином, катаконцепт CHILDHOOD характеризується відносною 

сталістю (infant, little / young child / children, little one) у дискурсі Писання, 

окрім випадків, що вимагали уникання повних або часткових архаїзмів 

newborn babe, maid child, maiden, lad, man (male) child, що постулює незначну 

еволюцію катаконцепту в різночасових біблійних дискурсах. 

Наступним у нашому дослідженні є катаконцепт YOUTH, що 

розкриває "період життя між дитинством і дорослістю" [445], "період життя 

від підліткового віку до досягнення зрілості" [441]. Цей катаконцепт 

найчастіше представлений номінаціями young person (NIV), young people 

(ESV), young (one) (KJV, ASV, ESV, NIV), youth (KJV, ASV, ESV, NIV). 

Катаконцепт також включає одиниці з експліцитною "гендерною" 

семантикою: "чоловіче начало": young man (KJV, ASV, ESV, NIV), lad 

(KJV, ASV) у значенні "юнак, парубчак"; "жіноче начало": young woman 

(KJV, ASV, ESV, NIV), damsel (KJV, ASV) у значенні "дівчина", maid(en) 

(KJV, ASV, ESV, рідше в NIV), virgin (KJV, ASV, ESV, NIV) у значеннях 

"цнотлива дівчина", "дівчина, яка досягла статевої зрілості і готова до 

одруження". 

У ході вивчення дискурсу Писання було виявлено ряд номінацій, 

репрезентованих предикативними сполученнями та номінативними 

конструкціями, що розкривають вікову характеристику і є вербалізаторами 

катаконцепту YOUTH, який за своїми межами є досить нечітким: evil from 

his youth (KJV, ASV, ESV) → evil from childhood (NIV) [Gen. 8: 21]; I was in 

the days of my youth (KJV) → I was in the ripeness of my days (ASV) → I was in 

my prime (ESV, NIV) [Job 29: 4]; childhood and youth are vanity (KJV) → youth 

and the dawn of life are vanity (ASV, ESV) → youth and vigor are meaningless 

(NIV) [Eccl. 11: 10]. 
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У вищенаведених синтаксичних номінаціях відбувається підміна 

понять синонімічного характеру (youth → childhood) у бік звуження 

значення; наявний перехід від нейтрального до урочистого стилю (in the days 

of my youth → in my prime) із зрушенням від дескриптивного до 

евалюативного значення, і, навпаки (the dawn of life → vigor). Такі приклади 

субституцій вказують на спробу втримати баланс "біблійності" і "сучасності" 

дискурсів, прагнучи при цьому нівелювати будь-який натяк на 

неполіткоректне ставлення до людини певної вікової категорії, що впливає на 

вибір мовних знаків та одночасно демонструє специфіку еволюції 

катаконцепту YOUTH. 

Катаконцепт ADULTHOOD представлений одиницями, що, 

репрезентують "людину в період досягнення її найвищого розвитку з 

фізичної точки зору" [440; 441; 448]. До номінації людини цієї вікової 

підгрупи в дискурсі традиційних варіантів Біблії залучаються сталі 

висловлювання full age (KJV), a perfect man (KJV), fullgrown men (ASV), які в 

сучасному дискурсі субституються неологізмами mature (ESV, NIV) [Hebr. 5: 

14] та mature manhood (ESV) [Ephes. 4: 13]. Залучення цих одиниць у 

пізніших варіантах та їхня відсутність у традиційних версіях пояснюється 

етимологією, первинне значення одиниці mature з лат. maturus "ripe, timely, 

early" [367] не було актуальним за часів написання канонічних версій. Знак 

adult на позначення "дорослий" взагалі не зустрічається в біблійному 

дискурсі, що пов’язане з тим, що, по-перше, цей знак не був поширеним до 

сер. XVII ст. та, по-друге, стереотипним сприйняттям людини як зрілого 

представника суспільства, у той час як позначення дитячого, молодого, 

старшого віку вимагають додаткових засобів. 

У дискурсі всіх версій Біблії поняття "чоловік" і "жінка" в контексті 

зрілого віку репрезентовані гендерно маркованими одиницями man і woman. 

Саме використання цих знаків натякає на вік, що вони вже не діти, не юнаки, 

проте, ще не досягли похилого віку. У дискурсі Міжнародної версії, замість 

цих знаків, досить часто вживаються одиниці human (being), person, people, 
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які не містять гендерної та вікової інформації, ця тенденція в деяких 

випадках лише підсилюється використанням неозначеного займенника one, у 

такий спосіб, відбувається нівеляція гендерних і вікових стереотипів. Можна 

стверджувати, що специфіка мегаконцепту HUMAN BEING характеризується 

не лише гендерною, але й віковою дискримінацією та перекосами, що 

зафіксовано на сторінках Писання. 

Катаконцепт SENIOR AGE вербалізують одиниці, що розкривають 

"період життя, коли людина старішає і знаходиться ближче до кінця лінії 

життя", "людину похилого віку" [440; 448]. Стереотипно старість 

сприймається як важливий і неоднозначний період життя людини [426, с. 64-

65], що наповнений набором більше негативних, ніж позитивних ознак, 

оскільки в англомовній свідомості "старість" – це втрата радості від життя, 

хвороби і немічність [131, c. 12]. 

У досліджуваному біблійному дискурсі катаконцепт SENIOR AGE 

позначається стилістично маркованими та немаркованими знаками, серед 

яких old man (KJV, ASV, ESV, NIV), the elder (KJV, ASV, ESV, NIV), person 

of the old (KJV, ASV) → the old (ESV, NIV); the ancient (man) (KJV) → the 

aged (man) (KJV, ASV, ESV, NIV), elderly (NIV) у значенні "літня людина". 

Зустрічаються гендерно марковані лексеми, що розкривають "чоловіче 

начало": aged man (KJV, ASV, ESV), old man (KJV, ASV, ESV, NIV) та 

"жіноче начало": aged women (KJV, ASV) → оld(er) women (ESV, NIV). 

Шанобливе ставлення до людей похилого віку є важливим моментом 

духовного становлення людини, яке знайшло віддзеркалення на лінгвальному 

рівні. У дискурсі традиційних версій поняття "похилий вік" представлено 

стилістично забарвленими словосполученнями in а good old age, full of years, 

full of days, in а full age, stricken in years, які моделюють образ літньої людини 

і доводять, що її життя було "насичене" роками. У сучасній Біблії поняття 

SENIOR AGE передається ідіоматичним висловом in ripe old age, значення 

якого чітко вказує на поважний вік людини, або евфемістичним сполученням 

in full vigor, що є проявом політкоректності. Наприклад: and died in a good old 
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age, full of years (KJV, ASV, ESV, NIV) [Gen. 25: 8]; his people, Thou shalt 

come to thy grave in a full age (KJV, ASV) → You shall come to your grave in 

ripe old age (ESV) → You will come to the grave in full vigor (NIV) [Job 5: 26]; 

David was old and stricken in years (KJV, ASV) → David was old and advanced 

in years (ESV) → David was very old (NIV) [3 Kings 1: 1]. Субституція 

одиниць the old man (KJV, ASV, ESV) → the elderly (NIV) на позначення 

людини похилого віку відбувається з метою нівеляції "ейджизму", що влучно 

демонструє й еволюцію катаконцепту. 

Макроконцепт AGE також представлено одиницями з імпліцитним 

віковим маркуванням, які в біблійному дискурсі, як доводить дослідження, 

не завжди експлікують вік людини. До таких одиниць найчастіше належать 

лексеми sons, daughters, children. 

Наприклад: (1) sons of my people (KJV) → children of my people (ASV) → 

people (ESV, NIV) [Gen. 23: 11]; sons of Dedan (KJV, ASV) → descendants of 

Dedan (ESV, NIV) [Gen. 25: 3]; sons unto glory (KJV, ASV) → sons to glory 

(ESV) → sons and daughters to glory (NIV) [Heb. 2: 10]; the sons of Heth (KJV) 

→ the children of Heth (ASV) → the Hittites (ESV, NIV) [Gen. 23: 16] (2) 

daughters of Canaan (KJV, ASV) → Canaanite women (ESV, NIV) [Gen. 28: 1]; 

daughters of Judah (KJV, ASV, ESV) → villages of Judah (NIV) [Psalm 48: 11]; 

(3) the children of the kingdom (KJV) → the sons of the kingdom (ASV, ESV) → 

the subjects of the kingdom (NIV) [Matt. 8: 12]; O children of Israel (KJV, ASV) 

→ O people of Israel (ESV, NIV) [Amos 3: 1] тощо.  

Витіснення з дискурсу одиниць sons, daughters, children, що мають 

вікове маркування, маніфестує модифікацію етнокультурного змісту 

макроконцепту AGE. У традиційних виданнях ці мовні знаки, розкриваючи 

окрім прямого значення "сини, дочки, діти", часто не вказують на категорію 

"юний, молодий вік" і представляють значення "люди / народ / етнос". Це 

підтверджується й дискурсом сучасних версій, які залучають для 

передавання подібних понять лексему people або нейтральну за віковою та 

гендерною характеристикою одиницю descendants, тобто "нащадки". У 
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деяких випадках лексема на позначення "народ" взагалі опускається 

(наприклад, the Hittites, the Zadokites), що пояснюється поширенням етнічної 

коректності в сучасних англомовних суспільствах. 

Еволюція моделі досліджуваного макроконцепту AGE відбувається в 

межах поступового збільшення рекурентності гендерно нейтральних одиниць 

(little one, youth, mature, elderly) у кожній наступній версії, частими є випадки 

нівеляції гендерних характеристик та "ейджизму". Одиниці man / woman, 

маючи імпліцитне значення "дорослий, зрілий", субституються знаками one, 

human (being), person, people, щоб уникнути випадів дискримінації за віковою 

приналежністю. Здебільшого, вербалізатори макроконцепту AGE стають 

нейтральнішими, втрачають урочистий стиль, хоча при номінації 

представників літнього віку часто вживаються до евфемізації (in a full age → 

in ripe old age → in full vigor). 

 

3.4  Засоби мовного вираження макроконцепту APPEARANCE 

 

Лінгвокультурний мезоконцепт MATERIAL HUMAN BEING має 

складну будову, основним із структурних елементів якого є макроконцепт 

APPEARANCE. "Зовнішність" людини формується за допомогою зовнішніх 

фізичних ознак, які сприймаються візуально [66, c. 94] і включає комплекс 

власних анатомічних параметрів (будова тіла, кінцівок, голови, обличчя, 

шкіри, волосся) [258], яким на мовному рівні приписується певний зміст, що 

є результатом емпіричного історично отриманого досвіду. 

Існує немало лінгвістичних досліджень, присвячених аналізу 

зовнішності особистості [див. 8; 34; 167; 184]. Науковці розглядають образ 

людини в мовній та концептуальній картинах світу як складний соціально-

культурний, психологічний феномен, проте специфіці еволюції когнітивної 

моделі людини в аспекті вивчення її зовнішніх характеристик у дискурсі 

Біблії різних епох приділялося недостатньо уваги. 
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Макроконцепт APPEARANCE представлений катаконцептами 

LOOK, HEIGHT, WEIGHT, SOMATIC FEATURES, особливості мовної 

реалізації яких запропоновані в Додатку Ж. Наш аналіз розпочинаємо із 

катаконцепту LOOK. У ході дослідження виявлено, що в кількісному 

співвідношенні частіше використовуваними є ті одиниці, які дають 

позитивну оцінку зовнішності людини. Ці мовні знаки часто 

характеризуються наявністю в них семи "краса" як щодо жінок, так і 

чоловіків. 

У канонічному дискурсі ознака "чоловічої вроди" представлена 

конотативно нейтральними атрибутивами: goodly, fair, beautiful; а також 

рядом стилістично забарвлених одиниць з відтінком евалюативного 

значення: exceeding fair, comely, pleasant, desirable, proper. У дискурсі 

пізніших версій зазначені одиниці частково ротуються нейтральними 

лексемами handsome та fine, delightful, charming, the most excellent, no 

ordinary, що не лише відображають зовнішні характеристики чоловіка, але й 

розкривають його особистісні якості (див. пункт 3.2.2). Оцінка "жіночої 

вроди" в дискурсі раніших версій розкривається рядом лексем, здебільшого 

моносемантичного характеру fair, of a beautiful countenance, of a fair 

countenance, денотативне значення яких зберігається при їхній субституції 

синонімічними одиницями beautiful, attractive (in appearance), delightful, які є 

характернішими для дискурсу пізніх версій Біблії. 

У сакральному дискурсі відзначаємо високу рекурентність залучення 

прикметника fair у значенні "вродливий" / "вродлива", що в сучасному 

біблійному дискурсі замінюється знаками handsome / beautiful (attractive). 

Така субституція пов'язана з розвитком змісту дескриптивної одиниці fair 

(д.англ. fæger означало "beautiful, lovely, pleasant" [367], тобто "вродливий(-а), 

милий(-а), приємний(-а)"). З часом це значення відійшло на задній план і 

сучасні ядерні тлумачення одиниці fair – "чесний, законний, ясний, 

світловолосий" не відповідають колишньому домінуючому значенню 

одиниці, унаслідок чого вона була замінена лексемами handsome у значенні 
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"вродливий" і beautiful (attractive) "вродлива", що демонструє інтерпретацію 

знакового змісту культурно значущих одиниць, які вербалізують 

досліджуваний катаконцепт LOOK. 

Однією з аналізованих складових цього катаконцепту є "фігура". Так, 

образ чоловіка в біблійному дискурсі репрезентується за допомогою 

одиниць: handsome in form (ESV) → well-built (NIV), huge (NIV); no blemish, 

but well favoured (KJV, ASV) → without blemish (ESV) → without any physical 

defect (NIV) [Daniel 1: 4], де субституція понять орієнтована на звуження 

значення із збереженням змісту. Жіночий образ вербалізується одиницями: 

delicate (KJV, ASV, ESV, NIV); well favoured (KJV) → beautiful in form (ESV) 

→ well favored (ASV) → had a lovely figure (NIV) [Gen. 29: 17]; had a beautiful 

figure (ESV) [Esther 2: 7], які в сучасному біблійному дискурсі замінюються 

синонімами, що підкреслюють красу та витонченість жіночого образу. 

Катаконцепт HEIGHT вербалізується одиницями, що з точки зору 

фізичних характеристик особистості, розкривають "довжину тіла людини" 

[444]. В англомовному біблійному дискурсі актуалізатори катаконцепту 

реалізують бінарну опозицію "високий / низький", представлену лексемами 

height (KJV, ASV, ESV, NIV), higher (KJV, ASV), tall(er) (KJV, ASV, ESV, 

NIV), little of stature (KJV, ASV) → small in stature (ESV) → short (NIV). У 

дискурсі пізніших версій лексема high(er) (з д.англ. heh – "високий на зріст" 

[367]) замінюється одиницею tall(er), оскільки значення першої звузилось до 

позначення "висоти об’єкта", а остання використовується щодо зросту 

людей. Такі субституції нівелюють архаїчність дискурсу та постулюють 

еволюцію катаконцепту HEIGHT у межах макроконцепту APPEARANCE. 

Вербалізація зовнішніх характеристик біблійної людини в рамках 

катаконцепту WEIGHT, що наповнюється мовними знаками на позначення 

"маси тіла" [444], представлена оцінними семами "худий": lean (KJV, ASV) 

→ haggard (ESV, NIV); "знесилений, кволий": languisheth (KJV, ASV) → 

feeble (ESV) → faint (NIV); "товстий": fat (KJV, ASV, ESV) → well-

nourished (NIV), thou art covered with fatness (KJV) → stout (ESV), thick (KJV, 
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ASV) → sleek (ASV, ESV, NIV) → heavy (NIV). Зазначені синонімічні ротації, 

підтримуючи заданий нейтральний стиль висловлювання, маніфестують 

напрямки поширення тенденції політичної коректності, згідно з яким 

неприпустимим є використання лексеми fat та її похідних у сучасному 

біблійному дискурсі, чим пояснюється її відсутність у версії 2011р. 

Катаконцепт SOMATIC FEATURES об’єктивується одиницями, що 

позначають різні частини тіла людини. У біблійному дискурсі цей 

катаконцепт розкривається більш ніж 60 соматизмами, основні з яких: head, 

face, hair, eye, ear, mouth / lips, hand, leg / foot тощо. Представлені лексеми є 

універсаліями, значення яких, у більшості випадків, не зазнало жодних змін з 

часів їхнього залучення в Біблії короля Якова. Соматизми, маючи різні 

смислові навантаження, у біблійному дискурсі використовуються у своїх 

прямих значеннях для опису зовнішності людини: his face shone like the sun 

(KJV, ASV, ESV, NIV) [Matt. 17: 2]. His head is as the most fine gold (KJV, 

ASV, ESV, NIV) [Song of Solom. 5: 11]. Every beard cut off (KJV, ASV, ESV, 

NIV) [Isaiah 15: 2]. Your hair is like a flock of goats descending from Gilead 

(KJV, ASV, ESV, NIV) [Song of Solom. 6: 5]. Your eyes are doves (KJV, ASV, 

ESV, NIV) [Song of Solom. 1: 15]. A hand touched me and set me trembling on 

my hands and knees (KJV, ASV, ESV, NIV) [Daniel 10: 10]. His legs are pillars 

of marble (KJV, ASV, NIV) → His legs are alabaster columns (ESV) [Song of 

Songs 5: 15] тощо. 

Деякі соматизми в біблійному дискурсі з часом стали замінюватися 

іншими із збереженням денотативного компонента в бік розширення 

поняття: my gray hairs (KJV, ASV, ESV) → hoar head (KJV, ASV) → my gray 

head (NIV); His feet as pillars of fire (KJV, ASV) → His legs were like fiery 

pillars (ESV, NIV) [Rev. 10: 1]; проте бувають випадки й звуження поняття: 

Keep doors of thy mouth from her (KJV, ASV) → guard doors of your mouth 

from her (ESV) → guard words of your lips (NIV) [Micah 7: 5]. 

Було помічено, що подеколи відбувається повна субституція ключового 

поняття, наприклад: all that are in the utmost corners (KJV) → all that have the 
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corners of their hair cut off (АSV) → all who cut the corners of their hair (ESV) 

→ all who are in distant places (NIV) [Jerem. 25: 23]. Розкриваючи особливості 

зовнішності певного етносу, у цьому випадку – арабів, у версії KJV 

імпліцитно відображають цей факт засобами репрезентації місця проживання 

людини in the utmost corners "у найвіддаленіших регіонах", у дискурсі версій 

ASV, ESV імплікують сам народ, експлікуючи його через зовнішність, 

указуючи, що саме арабів нерідко називали "тими, хто стриг волосся на 

скронях". У дискурсі новітньої версії NIV дотримуються видання KJV, а 

саме: "in distant places", що пояснюється бажанням змоделювати зрозумілий 

образ людини та відсутністю фонових знань сучасних носіїв англійської мови 

щодо особливостей зачісок арабів багато століть тому. 

Необхідно підкреслити, що значення деяких соматизмів head, face, hair, 

eye, ear, mouth / lips, hand, heart, loin набуває символічності, корелюючи з 

поняттями, що відображають емоційний стан людини, її внутрішній світ, 

розкривають метонімічне найменування людини, характеризуючи 

матеріальний та духовний аспекти її існування, наприклад: I pray that the eyes 

of your heart may be enlightened (NIV) [Ephesians 1: 18]; at the mouth of two 

witnesses (KJV, ASV) → on the testimony of two or three witnesses (NIV) [Deut. 

17: 6]; Thy dream, and the visions of thy head (KJV, ASV, ESV) → Your dream 

and the visions that passed through your mind (NIV) [Daniel 2: 28]. Частковий 

архаїзм loin, маючи застаріле значення "чресла", у дискурсі Біблії є символом 

"чоловічого здоров’я", "здатності мати нащадків", "чоловічої сили" та 

"влади". У дискурсі версій пізніших років ця одиниця, втрачаючи експліцитні 

ознаки фалоцентризму, субститується стилістично нейтральними 

соматизмами body, thigh, waist і неологізмом descendants, які генералізують 

поняття того, що "чоловік – продовжувач людського роду". Наприклад: kings 

shall come out of thy loins (KJV, ASV) → kings shall come from your own body 

(ESV) → kings will be among your descendants (NIV) [Gen. 35: 11], що знижує 

ступінь сакральності сучасного дискурсу Біблії. 
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Таким чином, еволюція макроконцепту APPEARANCE 

лінгвокультурного мезоконцепту MATERIAL HUMAN BEING у біблійному 

дискурсі різних епох розкривається в універсальних та специфічних засобах 

об’єктивації зовнішності людини, що знаходяться в прямій залежності від 

дихотомічних ознак "маскулінності / фемінінності". Вербалізатори 

досліджуваних катаконцептів здебільшого характеризуються відсутністю 

політично некоректних номенів (no blemish, but well favoured → without any 

physical defect) у новітніх виданнях, що провокує часткову нейтралізацію 

архаїчного урочистого стилю біблійного мовлення. Соматизми в актуалізації 

цього катаконцепту виконують особливу роль: як прямо номінують 

зовнішність (gray hairs → hoar head), так і переносно розкривають 

внутрішній світ людини (visions of thy head → through your mind), що 

пов'язане з їхнім символічним вживанням у біблійному дискурсі. 

 

3.5  Об’єктивація макроконцепту SOCIAL POSITION 

 

Долучаючись до культури народу, у свідомості людини 

структуруються знання про основні соціокультурні цінності спільноти. 

Взаємодіючи із суспільством, людина постійно освоює фрагменти соціальної 

реальності, входить у цю реальність, пристосовується до неї, стає її 

компонентом і робить її своєю, включає її у сферу власної діяльності [138, 

с. 598]. Оскільки людина не існує поза соціумом, аналіз векторів еволюції 

лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING неможливо здійснити, 

опустивши соціальні аспекти життєдіяльності людини. Велика кількість 

наукових праць присвячена дослідженню ціннісних пріоритетів соціальної 

(професійної) активності людини [див. 9; 42; 52; 61; 69], проте специфіка 

еволюції цієї важливої категорії в англомовному біблійному дискурсі, що 

відбиває процес соціалізації індивіда, вимагає уваги. 

Дослідження макроконцепту SOCIAL POSITION мезоконцепту 

MATERIAL HUMAN BEING передбачає розкриття загальних компонентів, 
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що реалізують статус людини: матеріальне становище та професійна 

діяльність. Макроконцепт SOCIAL POSITION інкорпорує катаконцепти 

MATERIAL POSITION та OCCUPATION. У межах першого реалізується 

бінарна опозиція складників WEALTH / POVERTY, що подано в Додатку З. 

Пропонуємо розглянути особливості змін засобів актуалізації 

складників WEALTH / POVERTY у різночасових біблійних дискурсах. 

Елементи, що представляють складник WEALTH, розкривають образ 

матеріально забезпеченої людини, найчастіше залучаючи одиницю rich, яка у 

більшості випадків є універсальною The rich shall not give more (KJV, ASV, 

ESV, NIV) [Exod. 30: 15], часто входить до предикативних конструкцій made 

Abram rich (KJV, ASV, ESV, NIV) [Gen. 14: 23] та використовується як 

означення в реченні: stranger wax rich by thee (KJV, ASV) → sojourner with 

you becomes rich (ESV) → If a foreigner residing among you becomes rich (NIV) 

[Levit. 25: 47]. 

Лексема rich, якої намагаються уникати в сьогоденному ввічливому 

спілкуванні, інколи субститується атрибутивними одиницями wealthy, great 

та номінативами abundance, glory, які виступають у ролі основних 

вербалізаторів забезпеченого матеріального становища людини, відзначаючи 

синонімічну субституцію: Abram was very rich in cattle (KJV, ASV) → Abram 

was very rich in livestock (ESV) → Abram had become very wealthy in livestock 

(NIV) [Gen. 13: 2]; the riches that he hath gotten are perished (KJV) → the 

abundance that he hath gotten is perished (ASV) → the riches they gained have 

perished (ESV) → The wealth they acquired is gone (NIV) [Jerem. 48: 36] тощо. 

Ротації одиниць exceedingly → greatly → exceedingly prosperous, great 

forward → great, more and more демонструють еволюційні процеси розвитку 

аналізованого катаконцепту. Упровадження цих субституцій допомагає 

відчути поступове збільшення значущості достатку, що демонструє 

матеріальне становище біблійної людини, її прагнення збагатитися та 

інтенсивно накопичити статки. Наприклад: the man increased exceedingly 

(KJV, ASV) → the man increased greatly (ESV) → the man grew exceedingly 
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prosperous (NIV) [Gen. 30: 43]; the man waxed great, and went forward, and 

grew until he became very great (KJV) → the man waxed great, and grew more 

and more until he became very great (ASV) → the man became rich, and gained 

more and more until he became very wealthy (ESV) → man became rich, and his 

wealth continued to grow until he became very wealthy (NIV) [Gen. 26: 13]. 

Таким чином, складник WEALTH, до ключових ознак якого належать 

"матеріальні цінності, гроші, майно", у біблійному дискурсі здебільшого 

набуває негативної конотації. У дискурсі сучасної Біблії спостерігається 

тенденція до виправлення "негативного обрамлення" образу багатої людини, 

яка репрезентується не жадібною та хтивою особистістю, а прагматичною, 

раціональною та заощадливою. 

Складник POVERTY катаконцепту MATERIAL POSITION 

представлений одиницями, що вербалізують економічне становище людини в 

суспільстві, коли вона сама не може забезпечити себе необхідними благами, 

а саме: poor, needy, to be impoverished, to lack. У більшості випадків 

спостерігаємо стабільність залучення лексем, що свідчить про їхню 

універсальність poor, needy. Наприклад: a poor man (KJV, ASV, ESV) → a 

poor person (NIV) [Exod. 23: 3]; who crush the needy (KJV, ASV, ESV, NIV) 

[Amos 4: 1]; servant that is poor and needy (KJV, ASV) → worker who is poor 

and needy (ESV, NIV) [Deuter. 24: 14] тощо. 

Опрацьовування фактичного матеріалу виявило високу рекурентність 

субституцій синонімічного плану, де одиниці poor, needy, to be impoverished, 

to lack взаємно ротуються, зберігаючи денотативне значення самого поняття:  

People that is poor by thee (KJV, ASV, ESV) → my people among you who is 

needy (NIV) [Exod. 22: 25]; Israel was greatly impoverished (KJV) → Israel was 

brought very low (ASV, ESV) → Midian so impoverished the Israelites (NIV) 

[Judges 6: 6]; that lacketh bread (KJV, ASV) → who lacks bread! (ESV) → who 

lacks food (NIV) [2 Sam. 3: 29]. 

Одиниці, що реалізують складник POVERTY, який знаходиться в 

дихотомічному зв’язку із складником WEALTH катаконцепту MATERIAL 
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POSITION, репрезентовані вузьким рядом лексичних одиниць, які 

здебільшого не зазнають змін, що розкриває їхню універсальність. З іншого 

боку, спостереження субституцій у межах вектора політкоректності 

біблійного дискурсу (poor → needy) віддзеркалює незначні змінні процеси 

навіть у межах відносно сталих концептуальних структур. 

Катаконцепт OCCUPATION макроконцепту SOCIAL POSITION 

об’єктивується одиницями, що розкривають основні види трудової діяльності 

людини, яка набула як теоретичних знань, так і практичних навичок. 

Структура цього катаконцепту, що містить складники ADMINISTRATION, 

ARMY, PRIESTHOOD, CRAFTSMANSHIP, SERVITUDE запропонована в 

Додатку И, де наведено одиниці на позначення представників різних 

професій та ремесел, типових для часів і подій Біблії. 

Аналіз засобів вербалізації катаконцепту OCCUPATION пропонуємо 

розпочати із складника ADMINISTRATION, що в біблійному дискурсі 

представлений широким рядом одиниць: king, queen, ruler, prince, princess, 

mistress, lady, king's daughter, governor, deputy, magistrate, prefect, satrap, 

president, proconsul, officer, duke, chief, leader, head, taskmaster, administration, 

official, які здебільшого експліцитно або імпліцитно маскулінно марковані. 

Вони репрезентують людину або групу людей, які мають владу і виконують 

покладені на них обов'язки. У межах досліджуваних дискурсів Писання 

лексеми king, king's daughter, queen залишаються історичними універсаліями. 

Номени prince, ruler в основному є сталими, проте в окремих випадках 

спостерігається взаємна ротація, що свідчить про їхню синонімічність: 

princes (KJV, ASV, ESV) → rulers (NIV) [Gen. 25: 16]. 

У біблійному дискурсі різних епох виявлені такі випадки субституцій: 

у бік звуження поняття: deputy (KJV, ASV, ESV) → provincial governor 

(NIV) [1 Kings 22: 47]; officers (KJV, ASV, ESV) → district governors (NIV) [1 

Kings 4: 27], де уточнювальні елементи висловлювання provincial, district, 

вказують на територію поширення влади особи. У бік розширення поняття: 

magistrates (KJV) → rulers (ASV, ESV, NIV) [Luke 12: 11], де в дискурсі 
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традиційних версій знак magistrate має значення "civil officer in charge of 

administering laws" [367], що підкреслює посаду людини у сфері правосуддя, 

але в дискурсі пізніших варіантів з метою уникнення накладання двох 

значень (релігійного та буденного) залучають лексему ruler, значення якої 

носить узагальнюючий характер "one who rules", тобто "той, хто має владу", 

що "профанізує" біблійне мовлення порівняно з виданням XVII ст. 

У дискурсі пізніших версій знак governor (KJV) часто субститується 

одиницею ruler (ASV, ESV, NIV), що пояснюється її сучасним тлумаченням 

"правитель, керівник". Варто зазначити наявність ротацій, де одиниця 

governor, маючи також значення "наглядач" (       з д.євр. – "приставник", 

"чиновник, приставлений для спостереження за тими, хто працює на 

примусових роботах" [214; 229]), використовується у дискурсі сучасних 

версій, щоб підкреслити посаду особи. Наприклад: officers (KJV, ASV) → 

overseers (ESV) → governor (NIV) [Isaiah 60: 17]. 

Слід брати до уваги той факт, що в давні часи – часи постійних війн, 

правитель, будучи головнокомандувачем, як правило, брав участь у битвах. У 

сакральному дискурсі, репрезентуючи правителя, дуже часто вживають 

одиниці proconsul, commander, officer, підкреслюючи його військові 

обов’язки: deputy (KJV) → proconsul (ASV, ESV, NIV) [Acts 13: 7]; governors 

(KJV, ASV) → commanders (ESV) → princes (NIV) [Judges 5: 9]. Мовні 

одиниці commander, officer, окрім того, залучаються для найменування 

невійськової особи, обов'язки якої пов’язані з управлінням, наприклад, 

governor of the house (KJV) → ruler of the house (ASV) → commander of the 

palace (ESV) → officer in charge of the palace (NIV) [2 Chron. 28: 7]. 

Повний історизм satrap використовується в дискурсі всіх версій, окрім 

KJV, де він репрезентований одиницями lieutenant [Esther 3: 12; 8; Ezra 8: 36] 

і prince [Daniel 6: 1-7], що в контексті цих віршів позначають "правителя / 

намісника провінції в Стародавній Персії", який мав цивільні та військові 

зобов’язання. Будучи культурно маркованим, знак "satrap" імпліцитно 

уточнює локус правителя – Персія: the king's lieutenants (KJV) → the king's 
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satraps (ASV, ESV) → the royal satraps (NIV) [Ezra 8: 36]. Звернення до 

історизму в дискурсі пізніших версій пояснюється прагненням історичної 

стилізації та коректності дискурсу. 

Частковий архаїзм president(s) (KJV, ASV), архаїчне значення якого 

"призначений губернатор провінції, керівник обраний групою людей" [367], 

субститується одиницями high officials (ESV) → administrators (NIV) [Dan. 6: 

2-4; 6, 7], що викликане зміною внутрішньої форми одиниці president, 

сучасне значення якої "президент, голова правління", "особа, обрана 

голосуванням". Лексема duke (KJV) відсутня в біблійному дискурсі пізніших 

версій через її сучасне значення "герцог, князь", яке звузилось з часів видання 

версії 1611р., коли ця одиниця з лат. dux позначала "leader, commander" 

"керівник, командир", а з д.лат. "governor of a province", "правитель провінції" 

[367]. Обидва значення цієї мовної одиниці наявні в лексемі-субституті 

"chief" – "голова, керівник, лідер, начальник" (ASV, ESV, NIV). 

Таким чином, спостерігається поступове відхилення від догм 

біблійного мовлення крізь зниження рівня архаїчності та впровадження 

нейтрально маркованих вербалізаторів (the duke → the chiefs, magistrate / 

governer → ruler) складника ADMINISTRATION. "Історична коректність" 

дискурсу сучасних версій Біблії подеколи вимагає частішого залучення 

історизмів, що ми й спостерігаємо на прикладі ротації lieutenant → satrap. 

У біблійному дискурсі складник ARMY представлений як рядом 

раніше розглянутих вербалізаторів, що позначають представників державної 

влади governer, proconsul, commander, officer, оскільки вони мають 

безпосереднє відношення до військових обов'язків, так і одиницями soldier, 

fighter, fighting men, warrior, archer, horseman, charioteer, executioner, armor-

bearer, footmen, chief captain, centurion і позначають людей, чиє професійне 

життя пов’язане з військовою справою. 

Проведений аналіз дискурсу англомовних біблійних версій виявив 

субституції стилістично конотованих одиниць на позначення "воїна", а саме 

словосполучень men of war (KJV, ASV) і men in the army (ESV), та 
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нейтральних лексем people, men, що в дискурсі сучасних варіантів 

замінюються мовною одиницею soldiers (ESV, NIV) [Ezekiel 27: 27; Num. 31: 

21, 27; Joshua 8: 13; Jud. 20: 16], яка конкретизує поняття "воїн". Ці ротації 

(men of war / people / men → soldiers) пояснюються тим, що в часи, описані в 

Писанні, всі чоловіки входили до складу народної армії і були 

військовозобов’язаними. Імпліцитна семантика "воїни", наявна в одиницях 

people, men, експліцитно розкривається залученням лексеми soldiers у 

дискурсі новітніх версій, оскільки в сучасному вживанні одиниці people, men 

означають "цивільних громадян, які не мають військових зобов’язань". У 

такий спосіб розкривається ще один еволюційний аспект досліджуваного 

мегаконцепту HUMAN BEING: "людина" втрачає поняття "воїн" та набуває 

поняття "цивільний", що додається до двох інших втрачених імпліцитних 

значень "чоловік" і "дорослий" та набває значення "цивільний чоловік будь-

якого віку". 

У дискурсі якості чоловічого характеру об’єктивуються в 

дескриптивних номінаціях (valour / valor / valiant, mighty, brave), що 

стимулюють формування концептуальної моделі біблійного воїна як сильної 

та хороброї людини. Наприклад: men of valour (KJV) → men of valor (ASV, 

ESV) → valiant fighters (NIV) [Judg. 20: 44]; mighty men of valour (KJV, ASV) 

→ mighty warriors (ESV) → brave warriors (NIV) [1 Chron. 8: 40]. 

Архаїзовані лексеми, що розкривають приналежність людини до роду 

військ, мають у більшості прикладів сталий характер, наприклад, archer, 

horsemen (horsemen chariots), armor-bearer, centurion, що свідчить про 

важливість історичної стилізації тексту. У сакральному дискурсі в контексті 

поняття "охоронець" звертаються до використання знака footmen, значення 

якого в кінці XIV ст. "one who goes on foot" – "той, хто йде пішки" було 

синонімічним поняттю "особистий помічник, слуга, який слідує за екіпажем 

господаря". У сучасному дискурсі ця одиниця ротується лексемами guard або 

bodyguard, тобто "особистий охоронець" footmen (KJV) → guard (ASV, ESV) 

→ guards (NIV) [1 Sam. 22: 17]. Лексема executioner, одне із значень якої 
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"кат", репрезентує воїна, обов'язками якого є охорона господаря й виконання 

вироків. У дискурсі ASV вона інколи субститується пом’якшеним 

словосполученням "a soldier of his guard", але здебільшого залишається 

незмінною executioner (KJV, ESV, NIV) → soldier of his guard (ASV). 

Таким чином, моделювання складника ARMY відбувається завдяки 

залученню до різночасового дискурсу версій Біблії широкого спектра мовних 

одиниць, що розкривають виключно чоловічі професії. З цієї причини тут 

наявна кардинальна гендерна асиметрія, що пояснюється стереотипним 

уявленням про чоловіка, соціально-рольовий статус якого пов’язаний із 

захистом країни, сім'ї та свого господаря і переходом від військової до 

цивільної формації. 

Складник PRIESTHOOD наповнюється одиницями, що 

репрезентують служителів релігійного культу, які виконують церковні 

служби та обов’язки. У дискурсі Святого Письма ці особи представлені як 

універсальними номінативами priest, chief / high / great priest (у значенні 

"первосвященик"), prophet, evangelist, deacon, так і ротованими minister, 

elders, bishop, pastor, shepherd, teacher. Окрім того, вербалізаторам цього 

складника притаманні численні субституції типу brethren (KJV, ASV) → 

brothers (ESV) → brothers and sisters (NIV) [Acts 6: 3], що детально 

розглядалися раніше (див. пункт 3.2.3).  

Аналіз дискурсу різночасових біблійних версій виявив вектори 

еволюції зазначеного складника, що реалізуються такими субституціями: 

заміна слова та поняття в бік уточнення денотата: bishop (KJV, ASV) → 

overseer (ESV, NIV) [1 Tim. 3: 2], де лексема bishop з грец. ἐπίσκοπος 

позначала не "єпископ", а " доглядач" [367], тому еквівалентна одиниці 

overseer, яка точніше розкриває суть функціональних обов’язків людини, а 

саме: наглядати за християнами конкретного міста або провінції; у бік 

звуження денотата: brethren (KJV, ASV) → brothers (ESV) → fellow Levites 

(NIV) [Ezra 8: 17], де поняття "брати" в дискурсі версії NIV репрезентуються 

завдяки залученню лексеми Levites, яка позначає нащадка з коліна Левія, 
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який у давніх євреїв був священнослужителем нижчого церковного сану; у 

бік розширення денотата: pastors (KJV) → rulers (ASV) → shepherds (ESV) 

→ leaders (NIV) [Jerem. 2: 8], pastors (KJV, ASV) → shepherds (ESV, NIV) 

[Jerem. 3: 15], де номінативи pastor (з лат. pastorem) і shepherd (з д.англ. 

sceaphierde) мають ідентичне значення "пастух овець", що фігурально 

позначає священнослужителя або правителя (rulers (ASV) → leaders (NIV), 

передаючи аналогію дбайливого ставлення пастуха до свого стада, і 

правителя до свого народу або священика до своїх прихожан. 

Таким чином, складник PRIESTHOOD об’єктивується одиницями, що 

номінують різні духовні посади, які посідають особи чоловічої статі. 

"Гендерний дисбаланс" у дискурсі різних версій Писання підтверджує 

еталонне уявлення про соціальну автономність чоловіків в ієрархії 

інституційних християнських структур. 

Складник CRAFTSMANSHIP у дискурсі Біблії представлено 

широким рядом професій, що репрезентуються, перш за все, номінативами-

універсаліями, наприклад: embroiderer, weaver, carpenter, tentmaker, mason, 

hunter, cook, singer, baker, builder, captain of the guard, guard, judge, creditor, 

debtor тощо. Субституція елементів, що вербалізують основні професії та 

ремесла, відбувається при залученні синонімів, охоплюючи такі одиниці, як 

fishers (KJV, ASV, ESV) → fishermen (NIV) [Jerem. 16: 16], labourers (KJV) → 

laborers (ASV, ESV) → workers [Matth. 20: 8], mariners (KJV, ASV, ESV) → 

sailors (NIV) [Jonah 1: 5], shipmaster (KJV, ASV) → captain (ESV, NIV) [Jonah 

1: 6], chapmen (KJV) → traders (ASV) → explorers (ESV) → merchants (NIV) 

[2 Chron. 9: 14], merchants (KJV, ASV, ESV) → traders (NIV) [Ezekiel 17: 4], 

smith (KJV, ASV) → blacksmith (ESV, NIV) [1 Sam. 13: 19], porter (KJV, ASV) 

→ gatekeepers (ESV, NIV) [2 Kings 7: 10], publicans (KJV, ASV) → tax 

collectors (ESV, NIV) [Mark 2: 16], mason (KJV, ASV) → stonecutter (ESV, 

NIV) [1 Chron. 22 : 2], vinedresser (KJV, ASV ESV) → vine grower (NIV) [Joel 

1: 11] тощо, де синонімічна ротація інколи темпорально актуальнішими 

одиницями із збереженням денотативного значення свідчить, що загальні 
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види зайнятості біблійної людини є базовими для будь-якого періоду, проте 

можуть варіюватися у зв’язку із змінами в лінгвальній системі, що стимулює 

й еволюцію змісту аналізованого нами складника. 

В окремих прикладах спостерігаються субституції в бік звуження 

поняття: masters (KJV) → teachers (ASV, ESV, NIV) [James 3: 1], де лексема 

master (з д.англ mægester "той, хто має владу") [367], у сакральному 

дискурсі відображає образ духовного наставника, лідера, в особі Ісуса Христа 

або апостола, які вели народ ізраїльський до "нового життя". У сучасному 

дискурсі знак master субститується одиницею teacher, словникове 

тлумачення якої має вужче значення "той, хто вчить, навчає". 

Дослідження особливостей втілення складника CRAFTSMANSHIP 

включає субституції в бік розширення поняття: husbandman, plowman, 

planter, sower (KJV, ASV) → farmer (ESV, NIV), husbandman (KJV) → tiller of 

the ground (ASV) → worker of the soil (ESV) → farmer (NIV), hired servant 

(KJV, ASV) → hired worker (ESV, NIV), worker in brass (KJV, ASV) → worker 

in bronze (ESV) →  craftsman (NIV), craftsman (KJV, ASV, ESV) → worker 

(ESV, NIV), builder (KJV, ASV) → worker (ESV, NIV), де в дискурсі сучасних 

версій звертаються до лексем (worker, farmer, craftsman), семантичний 

контент яких представляє різні види трудової діяльності. Спостерігається 

звуження професійного різноманіття, що пояснюється переходом від 

аграрної до індустріальної та постіндустріальної формацій. 

Зустрічаються приклади заміщення одиниць, що позначають людей, які 

володіють навичками спілкування з духами: enchanters (KJV) → soothsayers 

(ASV) → fortune-tellers (ESV) → mediums (NIV) [Jerem. 27: 9]. У версії 1611р. 

таких осіб називають "чарівниками", підкреслюючи, що ставлення до людей з 

"особливим даром" було надзвичайне. У різних версіях Біблії зустрічаємо 

маскулінно марковані (wizard, sorcerer, necromancer, magician, enchanter, 

diviner, prophet), фемінно марковані (witch, sorceress, prophetess) та 

нейтральні одиниці (charmer, consulter with familiar spirits, spiritist, chaldean, 

astrologer, fortune-teller, soothsayer). У дискурсі пізніших варіантів Писання 
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високорекурентною є сучасна одиниця medium "медіум", значення якої 

"person who conveys spiritual messages" – "людина, яка інтерпретує духовні 

послання" [367] розкриває всі навички, якими володіє провісник. 

Таким чином, діахронічне дослідження засобів репрезентації складника 

CRAFTSMANSHIP у біблійному дискурсі охоплює лексеми на позначення 

різних професій, зменшення різноманіття яких підтверджує безперервний 

процес еволюції професійної картини світу, переходом до нової постаграрної 

формації, що втілюється і на лінгвальному рівні. 

Пропонуємо перейти до аналізу складника SERVITUDE, що 

актуалізується одиницями: slave, servant, servitor, attendant, handmaid(en), 

minister, aide, helper, bondmaid, bondman. Найрекурентнішими лексемами-

вербалізаторами є одиниці slave, servant, що в першоджерелі представлені 

словом ע ד евед [214; 229], проте в сьогоденному тлумаченні ці поняття 

мають кардинальні відмінності. У сучасному дискурсі поняття slave "раб" 

має принизливий відтінок, у той час як servant "слуга" не завжди 

характеризується наявністю дерогативної конотації. Наявність двох начебто 

енантіосемічних значень в одній одиниці пояснюється тим, що прислугою в 

ізраїльтян, як і в усіх давніх народів, були раби, які були власністю 

господарів, що віддзеркалюється в дискурсі Писання, де найчастіше поняття 

раб і слуга репрезентуються досить універсальною лексемою servant. Інколи 

спостерігається ротація синонімами: servitor (KJV, ASV) → servant (ESV, 

NIV) [2 Kings 4: 43], servant (KJV, ASV) → attendant (ESV, NIV) [Matt. 22: 

13], handmaiden (KJV, ASV) → servant (ESV, NIV) [Luke 1: 48]. 

Полісемічна лексема minister є семантичним архаїзмом із застарілим 

значенням "слуга". Враховуючи сучасні центральні значення одиниці 

minister – "міністр, священик, радник", цей знак у дискурсі новітніх версій 

частіше субститується одиницями servant, attendant, assistant, aide, helper, 

наприклад, minister (KJV, ASV) → servant (ESV, NIV) [Mark 10: 43]; minister 

(KJV) → assistant (ASV) → attendant (ESV) → helper (NIV) [Acts 13: 5]. 

Зазначені лексичні ротації яскраво репрезентують еволюцію словникового 
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складу та вектори трансформації складника, одночасно демонструючи 

тенденцію до зниження ступеня сакральності дискурсу Біблії. 

Щодо засобів вербалізації поняття "раб", у дискурсі сучасних версій 

чітко простежується тенденція частотнішого використання знака slave, що не 

завжди є очевидним у класичних версіях, наприклад, servant of servants (KJV, 

ASV) → lowest of slaves (ESV, NIV) [Gen. 9: 25]; handmaid (KJV, ASV) → 

servant (ESV) → slave (NIV) [Gen. 16: 1]; servant (KJV) → bondservant (ASV) 

→ slave (ESV, NIV) [John 8: 35], bondmen (KJV, ASV) → servants (ESV) → 

slaves (KJV) [Gen. 43: 18], оскільки лексема slave у значенні "людина, яка є 

власністю іншої людини" з’явилася у XIII ст. [367] і ще ймовірно не була 

поширеною, проте очевидно, що значення "раб" і "слуга" корелюють. У 

дискурсі новітніх варіантів простежується прагнення досягти конкретики 

оповіді, нехтуючи подеколи сакральністю, але залучення одиниці slave додає 

історичної стилізації, враховуючи те, що часи рабства пішли в небуття. 

Можна зробити висновок, що трансформація соціокультурного змісту 

макроконцепту SOCIAL POSITION розкривається в особливостях 

об’єктивації цього макроконцепту в різних версіях Писання. Значна кількість 

вербалізаторів залишаються сталими в межах аналізованих дискурсів 

Писання (rich, poor, ruler, prince, governer, officer, priest, tentmaker), оскільки 

здебільшого є універсальними або гендерно нейтральними і репрезентують 

константу макроконцепту. Мовна репрезентація еволюції концептуальних 

структур відбувається завдяки вилученню архаїзованих понять та їхній 

ротації сучасними реаліями. Такі субституції викликані зміною соціальної 

формації (minister → servant, plowmen → farmers) та переходом від 

військового до громадянського суспільства (втрачання поняття "воїн", 

набуття поняття "цивільний").  
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Висновки до розділу 3 

 

Вектори еволюції біблійного дискурсу розкриваються субституціями, 

що носять як лінгвальний (застарівання, неологізація, політкоректність 

мовлення, ротація лексико-семантичних варіантів, трансформація та 

модернізація значень), так і екстралінгвальний характер (історична 

коректність, зміна соціальної формації, фемінізм, наближення до церкви) і 

вносять зрушення та стимулюють еволюцію мезоконцепту MATERIAL 

HUMAN BEING мегаконцепту HUMAN BEING. 

Макроконцепт GENDER характеризується виправленням "гендерної 

асиметрії", що в пізніших версіях проявляється як у зниженні використання 

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

вживаності фемінно забарвлених лексем (на 1-5%) та радикальних змінах у 

залученні гендерно нейтральних одиниць (збільшення на 60-90%). Із кожною 

наступною версією мегаконцепт HUMAN BEING стає більш гендерно 

нейтральним, що також забезпечується невикористанням знака man у 

значенні "людина" та його вживання тільки в значенні "чоловік". 

У дискурсі Біблії обидва макроконцепти AGE і APPEARANCE 

розкривають образ людини такими елементами, які ліквідують будь-які 

ознаки вікової, етнічної, гендерної дискримінації та фізичних вад, що є 

результатом дії вектора політичної коректності. Соматизми, що 

характеризуються символічністю, у біблійному дискурсі носять 

метафоричний або метонімічний характер, зберігаючи вектор сакральності в 

новітніх версіях. 

Особливості вербалізації макроконцепту SOCIAL POSITION 

визначаються звуженням професійного різноманіття, що пояснюється 

переходом від аграрної до постіндустріальної формацій, зникненням великої 

кількості професій і ремесел та історизацією їхніх номінацій. "Гендерний 

дисбаланс" у дискурсі різних версій підтверджує стереотипне уявлення про 

домінуючий соціально-рольовий статус чоловіків, які мають значно ширшу 
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професійну зайнятість у всіх сферах буття, хоча в останніх версіях 

простежується тенденція нейтралізації гендера при номінації посад, професій 

та ремесел. Знак man характеризується втратою значення "воїн", що 

пояснюється переходом від військового до цивільного суспільства. 

Вектори еволюції мезоконцепту MATERIAL HUMAN BEING 

розкривають тенденції до втрати "андроцентричності" завдяки зменшенню 

залученості маскулінно маркованих та збільшенню вживаності фемінно 

маркованих та гендерно нейтральних одиниць. У сучасному біблійному 

дискурсі одиниця "man" втрачає характеристику "людина", "дорослий" та 

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

 

Основні результати, отримані в третьому розділі, висвітлено в таких 

публікаціях: [234; 235; 236]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ МЕЗОКОНЦЕПТ SPIRITUAL HUMAN BEING 

У РІЗНИХ ВЕРСІЯХ БІБЛІЇ 

 

4.1 Структура мезоконцепту SPIRITUAL HUMAN BEING 

 

В ієрархії цінностей біблійної антропології важливе місце поряд із 

зовнішнім образом людини займають уявлення про духовну природу 

особистості, яка повернена до небесного, трансцендентного світу. При цьому 

відносини між поняттями "зовнішня" і "внутрішня людина" не можуть бути 

кардинально розмежовані [див. 43; 66; 121; 170; 251; 312; 315; 394 та ін.], 

оскільки їхній взаємозв'язок підтримується взаємодією різноякісних 

сутностей, серед яких: біологічні, фізичні, психічні, соціальні, релігійні, 

інтелектуальні тощо. Ці образи є комплексними субстанціями, що поєднують 

декілька вимірів, формуючи складні амальгамації. 

"Людина внутрішня" як особлива іпостась людської істоти, розкриває 

внутрішній світ особистості, пов'язаний з процесами усвідомлення людиною 

її духовної сутності. Розглянувши в різночасових дискурсах Писання 

специфіку репрезентації та динаміку еволюції матеріальних (зовнішніх) 

характеристик людини, що втілені мезоконцептом MATERIAL HUMAN 

BEING мегаконцепту HUMAN BEING, пропонуємо перейти до другої 

складової концептуальної дихотомії, а саме: мезоконцепту SPIRITUAL 

HUMAN BEING, представленого духовними (внутрішніми) параметрами, що 

розкривають поведінку людини. 

Характеристики духовної сутності людини (мезоконцепт SPIRITUAL 

HUMAN BEING) реалізовані макроконцептами FAITH IN GOD, 

INTELLIGENCE, EMOTIONS, CHARACTER (див. Рис. 4.1), дослідження 

яких в діахронії дозволяє детальніше розкрити еволюцію лінгвокультурного 

мегаконцепту HUMAN BEING крізь ідентифікацію специфіки його мовного 

змісту в англомовних дискурсах різних варіантів Біблії. 
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Рис. 4.1 - Структура мезоконцепту SPIRITUAL HUMAN BEING 

Макроконцепт FAITH IN GOD є одним із базових для втілення 

мезоконцепту SPIRITUAL HUMAN BEING, оскільки праведне (катаконцепт 

RIGHTEOUSNESS) або гріховне (катаконцепт SINFULNESS) ставлення 

людини до Одкровення, що допомагає знайти істинний шлях до Творця, є 

провідним критерієм визначення духовної сутності особистості в Біблії. 

Макроконцепт INTELLIGENCE розкриває не лише здатність людини 

глибоко та різнобічно мислити, але й віддзеркалює її світогляд та життєвий 

досвід. Активний або пасивний характер розумової діяльності розкривається 

засобами реалізації катаконцептів INTELLECT, SIMPLENESS, що 

найповніше маніфестують кругозір та уміння мислити логічно з метою 

задоволення власних матеріальних та духовних потреб. 

Макроконцепт EMOTIONS посідає чільне місце серед базових понять 

мезоконцепту SPIRITUAL HUMAN BEING, оскільки потенційно неможливо 

уявити моделювання образу людини без урахування її психічного стану – 

почуттів, волі та мислення. Широкий спектр почуттів, номінація яких 

розкриває емоційно-психологічну характеристику людини, включає 

позитивні, негативні та нейтральні почуття / емоції, що, у свою чергу, "не 



158 

існують незалежно, а постійно взаємодіють між собою задля повнішого 

віддзеркалення зовнішнього світу з усіма його стимулами та власне 

внутрішнього світу людини" [312, с. 28]. 

Катаконцепт POSITIVE EMOTIONS охоплює душевні стани, що 

класифікуються за наявністю в них критерію "приємність", зокрема 

складники PLEASURE, HAPPINESS, LOVE. Катаконцепт NEGATIVE 

EMOTIONS маніфестує негативні емоції (складники ANGER і HATRED), що 

розкривають відповідне ставлення до суб’єкта. Катаконцепт NEUTRAL 

EMOTIONS залучає засоби вербалізації реакції людини на несподівані 

обставини (складник AMAZEMENT). Зазначені стани, співіснуючи із 

соціальними нормами життєдіяльності людини, є догматичними з точки зору 

духовності, оскільки постулюють ключові емоції / почуття, які відчуває 

віруюча людина. 

Макроконцепт CHARACTER розкриває основні характеристики 

біблійної людини відповідно до визначення її ключових рис характеру. 

Характер індивіда проявляється в якостях морального та вольового планів. 

Катаконцепт MORAL QUALITIES (складники KINDNESS / CRUELTY і 

INTEGRITY / FALSITY) та катаконцепт VOLITIONAL QUALITIES 

(складники COURAGE / COWARDICE, GENEROSITY / GREEDINESS) 

дозволяють розкрити особливості морально-етичної та вольової поведінки 

особи в соціальному середовищі.  

Звернімо увагу, що сама структура мезоконцепту SPIRITUAL HUMAN 

BEING не зазнає змін, проте, якби ми будували концепт, що існує лише в 

сакральному дискурсі, деякі його елементи мали б інші номінації, а саме: 

UNDERSTANDING, FOOLISHNESS, BLESSING, UPRIGHTNESS, 

LIBERALITY, FEAR, COVETOUSNESS (замість INTELLIGENCE, 

SIMPLENESS, HAPPINESS, INTEGRITY, GENEROSITY, COWARDICE, 

GREEDINESS, відповідно). Такі зміни викликані дією мовних та позамовних 

векторів еволюції біблійного дискурсу, у нашому дослідженні ми 

використовуємо сучасні необразливі та гендерно коректні найменування. 
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Пропонуємо детальніше розглянути мезоконцепт SPIRITUAL HUMAN 

BEING як структурно підпорядкований елемент цілісного лінгвокультурного 

мегаконцепту HUMAN BEING, звернувши увагу на особливості актуалізації 

відповідних макроконцептів, катаконцептів та їхніх складників залежно від 

досліджуваних векторів еволюції дискурсу та розвитку мовної системи. 

 

4.2 Специфіка вербалізації макроконцепту FAITH IN GOD 

 

Мезоконцепт SPIRITUAL HUMAN BEING лінгвокультурного 

мегаконцепту HUMAN BEING у дискурсі різних версій Біблії має 

комплексну структуру. Одним із його центральних компонентів є 

макроконцепт FAITH IN GOD, оскільки духовна природа людини, перш за 

все, припускає визначення її ставлення до Бога, духовної сили його Слова та 

його Діянь. Ставлення до Бога реалізується у взаємозв’язку понять 

ПРАВЕДНІСТЬ (RIGHTEOUSNESS), що розуміється як дотримання Заповітів, 

абсолютну довіру людини в Бога, відданість непорушності, істинності, 

сталості його Слова, та ГРІХОВНІСТЬ (SINFULNESS), що уявляється як 

"свідоме або несвідоме здійснення дії, що порушує Божественні настанови" 

[229]. 

Аналізований макроконцепт FAITH IN GOD реалізується в бінарній 

опозиції катаконцептів RIGHTEOUSNESS та SINFULNESS, специфіка 

актуалізації яких наведена в Додатку К. Пропонуємо послідовно розглянути 

особливості вербалізації зазначеного макроконцепту, зважаючи на еволюцію 

вербалізаторів внутрішніх ознак людини в різночасових дискурсах Біблії. 

Катаконцепт RIGHTEOUSNESS в англомовному біблійному дискурсі 

представлений одиницями: prophet, saints, Lord’s (God's) people, God-fearing 

man, just / righteous (man), to be justified / righteous, faith / (to be) faithful, (to be) 

holy, devout, belief, to believe, believer, thrust, fidelity тощо, більша частина з 

яких характеризується сталим вживанням. Одиниця prophet, що репрезентує 

праведну людину, яка є "вісником волі Бога", відзначається найвищою 
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рекурентністю (494 вживання) та залишається незмінною в дискурсі 

Писання. 

Найрозповсюдженішими одиницями, що наповнюють катаконцепт 

RIGHTEOUSNESS, є faith, faithful, holy, belief. Дослідження дискурсу 

Писання виявило випадки субституцій одиниць, що корелюють з ключовими 

біблійними поняттями, які розкривають значення "віра": святість: thine Holy 

One to see corruption (KJV, ASV) → let your holy one see corruption (ESV) → 

let your faithful one see decay (NIV) [Ps. 16: 10]; праведність: a God of truth 

and without iniquity (KJV) → A God of faithfulness and without iniquity (ASV, 

ESV) → A faithful God who does no wrong (NIV) [Deuter. 32: 4]; чесність: ye 

have done truly and sincerely (KJV) → ye have dealt truly and uprightly (ASV) 

→ you acted in good faith and integrity (ESV) → Have you acted honorably and 

in good faith (NIV) [Judges 9: 16]; довіра:  they believed the Lord (KJV, ASV, 

ESV) → put their trust in him (NIV) [Ex.14: 31] тощо. Діахронічний аналіз дав 

змогу визначити, що, якщо відбуваються субституції номінативних одиниць 

на позначення катаконцепту, вони наявні на синонімічному рівні.  

Варто додати, що одиниця saint на позначення "святий" 

характеризується нижчим ступенем залученості в дискурсі версії 2001р. (82 

рази порівняно з варіантами KJV, ASV, де вона використовується 101 раз). У 

версії NIV одиниця saint не зустрічається взагалі та субститується в бік 

розширення денотата одиницями Lord’s people, God’s people, God’s holy 

people, що в умовах політичної коректності, імовірно, пояснюється 

прагненням показати духовну значущість усіх людей, їхню рівність перед 

Богом та відсутність потреби окремо підкреслювати "святість" однієї 

людини. Субституції такого плану відбуваються в межах десакралізації 

канонів біблійного дискурсу та постулюють еволюційні зміни знакового 

змісту досліджуваних концептуальних структур. 

Катаконцепт RIGHTEOUSNESS також позбавляється гендерного 

перекосу в пізніших версіях, оскільки його представляють інклюзивні 

одиниці: brethren (KJV, ASV) → brothers (ESV) → believers (NIV), merciful 
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men (KJV, ASV) → devout men (ESV) → the devout (NIV), що в умовах 

популяризації політичної коректності реформує канони біблійного мовлення 

та віддзеркалює модифікації свідомості представника сучасної англомовної 

спільноти. Вектори еволюції засобів вербалізації катаконцепту 

RIGHTEOUSNESS не є драматичними, оскільки здебільшого субституції 

відбуваються в напрямку генералізації поняття "віра", і внутрішній зміст 

катаконцепту залишається відносно сталим. 

Пропонуємо розглянути в межах макроконцепту FAITH IN GOD 

актуалізацію катаконцепту SINFULNESS, що репрезентує людину, яка 

"навмисно порушує волю Бога, відступає від заповідей і закону Божого" 

[229]. Елементи, що розкривають катаконцепт у біблійному дискурсі, 

представлені рядом лексичних одиниць fault, sin / to sin, sinner, transgressor, 

wicked people, treacherous, unfaithful тощо, що дозволяють надати оцінки 

вчинкам грішника та охарактеризувати його внутрішній світ. Аналіз 

сакрального та сучасного дискурсів досліджуваних варіантів Писання 

з'ясував, що лексеми fault, sin, sinner, transgressor, unjust, unbeliever є 

універсальними одиницями й здебільшого залишаються константними. 

Моделювання образу людини також відбувається за допомогою 

одиниць, що зазнали субституцій синонімами з ідентичною семантичною 

ознакою "грішний", наприклад: unrighteousness (KJV, ASV, ESV) → 

wickedness (NIV), unrighteous (KJV, ASV, ESV) → unjust (NIV), unbelievers 

(KJV) → unfaithful (ASV, ESV) → unbelievers (NIV). У дискурсах новітніх 

версій спостерігаємо витіснення повних архаїзмів, наприклад: infidel 

"невіруючий" (KJV) → unbeliever (ASV, ESV, NIV), transgressors "грішник" 

(KJV, ASV, ESV) → sinners (NIV), їхня субституція сучасними еквівалентами 

сприяє модифікації образу біблійної людини та симпліфікує розуміння тексту 

завдяки вектору модернізації біблійного дискурсу. 

Атрибутивні одиниці з семою "грішний" часто залучаються в дискурсі 

сучасної Біблії з метою підсилення емоційної напруженості, щоб довести до 

адресата всю негативність та гріховність вчинку: For the iniquity of his 
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covetousness (KJV, ASV) → Because of the iniquity of his unjust gain (ESV) → I 

was enraged by their sinful greed (NIV) [Isaiah 57: 17]. На позначення гріховної 

людини використовують "профанізми", що розкривають людські пороки, 

об’єктивуючи негативні якості характеру: грішник: sinners (KJV, ASV, ESV) 

→ wicked people (NIV); зрадник: transgressors (KJV) → treacherous (ASV, 

ESV) → unfaithful (NIV); правопорушник: transgressors (KJV, ASV, ESV) → 

lawbreakers (NIV); злочинець: He that is unjust (KJV) → He that is unrighteous 

(ASV) → Let the evildoer (ESV) → Let the one who does wrong (NIV). 

Таким чином, діахронічне дослідження вербалізаторів катаконцептів 

RIGHTEOUSNESS та SINFULNESS макроконцепту FAITH IN GOD 

розкриває, що базовий концептуальний зміст залишається відносно 

незмінним, оскільки вербалізатори є досить універсальними (prophet, God-

fearing man, just / righteous, faith, belief, fault, sin, sinner, transgressor, wicked 

people), транслюючи загальну систему цінностей і життєвих установок 

біблійної людини крізь століття та відображаючи класичні принципи 

дотримання християнських канонів. Вербалізатори макроконцепту все-таки 

еволюціонують, позбавляючи макроконцепт сакрального забарвлення, 

вирівнюючи гендерний дисбаланс (merciful men → devout men → the devout), 

вилучаючи архаїчні елементи (infidel → unbeliever), що відбувається через 

лінгвальні та екстралінгвальні причини. 

 

4.3 Мовні засоби втілення макроконцепту INTELLIGENCE 

 

Одним із фундаментальних компонентів мезоконцепту SPIRITUAL 

HUMAN BEING у дискурсі Біблії є макроконцепт INTELLIGENCE, оскільки 

саме наявність численних активних ментальних процесів виділяє людину як 

розумну, духовно розвинену істоту, яка має багатий внутрішній світ та 

осмислює могутність своїх емоцій, почуттів та вчинків, що дозволяють 

подолати будь-які перешкоди і є ключем до готовності сприймати віру в 

Бога. Ключовими поняттями інтелектуальної сфери людини є пізнання, 
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мислення, (само)свідомість, думка, позиція [317, c. 332]. Глибина розумової 

діяльності складає основу інтелектуальних здібностей особистості – її 

інтелект. Концепт INTELLIGENCE часто стає об'єктом уваги дослідників 

[див. 168; 197; 317; 321 та ін.], але визначення специфіки його еволюції в 

межах мегаконцепту HUMAN BEING у дискурсі Біблії є актуальним. 

Діахронічний аналіз актуалізаторів макроконцепту INTELLIGENCE 

реалізується в межах бінарних опозицій катаконцептів INTELLECT / 

SIMPLENESS, що наочно представлено в Додатку Л. Пропонуємо 

послідовно розглянути засоби вербалізації макроконцепту, які розкривають 

специфіку реалізації інтелектуальних здібностей людини щодо рівня її знань, 

культури, грамотності та освіченості. Як доводять результати спостереження, 

найрозповсюдженішими одиницями, що репрезентують катаконцепт 

INTELLECT є дієслова: to know, to understand, to see, to learn, to perceive, to 

comprehend та фрази to be aware (of / that), to be familiar with, які залишаються 

універсальними в сучасних лінгвокультурних умовах. 

Частими є випадки субституції цих дієслів у напрямку генералізації 

поняття, наприклад, to wit (KJV) → to know (ASV) → to learn (ESV, NIV), to 

perceive (KJV) → to know (ASV) → to understand (ESV, NIV), to consider 

(KJV) → to understand (ESV, ASV, NIV). У дискурсі новітніх варіантів Біблії 

відбиваються сучасні тенденції слововживання, відповідно до яких 

конструкція to be aware of характеризується вищою рекурентністю (KJV – 4, 

ASV – 2, ESV – 8, NIV – 19 вживань) і замінює синоніми to know, to 

understand, to learn, наприклад:  to perceive (KJV) → to know (ASV, ESV) → to 

be aware of (NIV), to be known (KJV, ASV, ESV) → to be aware of (NIV). 

Субституція дієслівного виразу I was aware (KJV, ASV, ESV) синонімічною 

одиницею I realized it (NIV) [Song of Solom. 6: 12] наголошує на активній 

розумовій діяльності людини, підкреслюючи зміну позиції особистості в 

сучасному соціумі, яка прагне до пізнання, а не до пасивного спостереження, 

що було традиційним у переддень написання версії 1611р. 
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Атрибутиви wise, prudent є поширеними при моделюванні 

концептуального образу людини з розвиненими інтелектуальними 

здібностями. У дискурсі ранніх версій найчастіше зустрічаються сполучення 

wise and prudent, a prudent man, a wise son, a man of understanding, що в 

дискурсі сучасних варіантів ротуються виразами wise and learned, a man of 

intelligence, an intelligent man, а discerning son, семантика яких допомагає 

точніше зрозуміти сучасному читачу смислове навантаження біблійного 

мовлення, проте, знижує ступінь сакральності дискурсу Писання. Наприклад: 

I am prudent (KJV) → I have understanding (ASV, ESV, NIV) [Isaiah 10: 13]; 

prudent man (KJV) → a man of understanding (ASV) → a man of intelligence 

(ESV) → The proconsul, an intelligent man (NIV) [Acts 13: 7]. 

У межах катаконцепту рекурентно відбувається синонімічна ротація 

понять із збереженням денотативного значення wisely → in wisdom, discreetly 

→ wisely. Подеколи фіксуємо зниження конотативної маркованості одиниць: 

wisely → success → successful, що постулює трансформацію катаконцепту 

внаслідок соціокультурного переосмислення поняття "мудрість", що як 

вищий рівень інтелектуального розвитку визначається симбіозом практичних 

дій та результату. Наприклад: he behaved himself very wisely (KJV, ASV) → he 

had great success (ESV) → how successful he was (NIV) [1 Sam. 18: 15]. 

Вербалізатори, пов’язані із семою "мудрість / мудрий", мають два 

значення: "розсудливе та грамотне застосування знань" та "прикладні знання, 

уміння та мистецтво (від технічних навичок ремісника до мистецтва 

володіння магією та державним управлінням)" [229]. Ця сема 

представляється як універсальними одиницями: wisdom, understanding, так і 

тими, що зазнають субституцій light (KJV, ASV) → intelligence (ESV, NIV), 

skill (KJV) → insight (ESV, NIV), wise hearted (KJV, ASV) → skillful (ESV, 

NIV). Вербалізатори катаконцепту INTELLECT демонструють еволюцію 

інтелектуального потенціалу біблійної людини в бік ускладнення від 

простого пасивного споглядання до осмислення ситуації, людина стає 

усвідомлювачем і активним творцем дійсності. 
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Найрозповсюдженішими вербалізаторами катаконцепту INTELLECT у 

дискурсі Біблії є одиниці, що характеризують освіченість людини в 

питаннях, пов'язаних з її сферою діяльності або з життєвими обставинами, у 

яких вона може проявити компетентні знання: eloquent, skilful, clever, to know, 

to have knowledge, to be familiar with, to be expert, to be well acquainted, cunning 

in knowledge, endowed with knowledge, well informed тощо. 

Трансформація засобів втілення катаконцепту реалізується субституцією 

понять I know thee to be expert in all customs (KJV, ASV) → you are familiar 

with all the customs (ESV) → because you are well acquainted with all the Jewish 

customs (NIV) [Acts 26: 3]. Уживання в дискурсі сучасної Біблії дієслівних 

виразів to be familiar with, to be (well) acquainted with постулює еволюцію 

змісту катаконцепту, які наголошують на знаннях, а не на ексклюзивних 

уміннях і навичках особистості. 

Чітко простежується тенденція десакралізації дискурсу завдяки 

впровадженню субституцій буденно маркованими одиницями, наприклад, 

skilful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science 

(KJV) → skilful in all wisdom, and endued with knowledge, and understanding 

science (ASV) → skillful in all wisdom, endowed with knowledge, understanding 

learning (ESV) → showing aptitude for every kind of learning, well informed, 

quick to understand (NIV) [Daniel 1: 4], де зазначені стилістично забарвлені 

вирази ротуються сучасними нейтральними еквівалентами, що ідентифікує 

зниження ступеня вираження категорії сакральності.  

Катаконцепт INTELLECT повинен розглядатися в поєднанні з 

катаконцептом SIMPLENESS, що розкриває поняття "людина з 

обмеженими інтелектуальними здібностями, поведінка якої безрозсудна та 

незрозуміла" [427; 439; 440; 445]. Атрибутиви fool / foolish, simple, silly є 

основними вербалізаторами низького інтелектуального розвитку в різних 

версіях Письма. Бувають випадки, коли в сучасних варіантах дерогативні 

одиниці senseless, dull, unwise (ESV, NIV) заміняють стилістично 

нейтральний вираз without understanding (KJV, ASV), що підкреслює 
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десакралізацію дискурсу Біблії, проте додає йому емоційної яскравості, 

засуджуючи обмежений кругозір людини. Наприклад: O foolish people, and 

without understanding (KJV, ASV) → you foolish and senseless people (ESV, 

NIV) [Jerem. 5: 21]; Are ye also yet without understanding? (KJV, ASV, ESV) → 

Are you still so dull? (NIV) [Matth. 15: 16]. В окремих випадках простежується 

інтенсифікація номінативного поняття fool при залученні прикметників 

outrageous, wicked, наприклад:  the fools in Israel (KJV, ASV) → the 

outrageous fools in Israel (ESV) → the wicked fools in Israel (NIV) [2 Sam. 13: 

13], що додає емотивності й розкриває якісну оцінку особистості та її рівня 

інтелектуально-культурного розвитку. 

Релевантні елементи, що маніфестують неуцтво людини, у біблійному 

дискурсі репрезентовані знаками ignorant, unlearned, have no knowledge, 

uneducated, unschooled. Досить стабільним є залучення мовної одиниці 

ignorant на позначення "неграмотної людини", що свідчить про 

універсальність знака в англомовному біблійному дискурсі. 

Процес трансформації катаконцепту SIMPLENESS також втілюється 

такими субституціями, наприклад, словосполучення have no knowledge (KJV, 

ASV) може замінюватися одиницями uneducated (ESV) → unschooled / 

ignorant (NIV). У біблійному дискурсі відбувається синонімічна ротація 

застарілих знаків сучасними еквівалентами, оскільки архаїзовані колокації 

типу have no knowledge можуть загнати в глухий кут сучасного адресата, що 

пояснюється становленням у сучасному світі "постіндустріальної формації", 

де знання та інформація відіграють головну роль. 

На сторінках Писання також часто спостерігається діаметрально 

протилежна ситуація: градуйоване зниження ступеня негативної оцінки 

низького інтелектуального розвитку людини, яка максимально згладжується 

в дискурсі нової версії, наприклад: they are sottish children (KJV, ASV) → they 

are stupid children (ESV) → They are senseless children (NIV) [Jerem. 4: 22] з 

метою часткової нейтралізації гострішого архаїчного стилю біблійного 

мовлення в умовах поширення тенденції політкоректності.  
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Соматизми в дискурсі Біблії здебільшого носять символічний характер, і 

в деяких ситуаціях вони залучаються до вербалізаторів катаконцепту 

SIMPLENESS. Наприклад, у вірші Hosea 7: 11 у версії 1611р. "Ephraim also is 

like a silly dove without heart" інтенсифікація пересічних розумових 

здібностей Єфрема (про якого йдеться) відбувається при його порівнянні з 

дурним безсердечним птахом (a silly dove without heart). Соматизм heart 

символічно розкриває інтелектуальний розвиток людини, точніше її 

інтелектуальну відсталість. Логічно передбачити, що знак heart у дискурсі 

пізніших версій субститується буденно маркованими одиницями, що 

розкривають невисокий рівень розумової розвиненості: And Ephraim is like a 

silly dove, without understanding (ASV) → Ephraim is like a dove, silly and 

without sense (ESV) → Ephraim is like a dove, easily deceived and senseless 

(NIV) [Hosea 7: 11]. 

У межах катаконцепту SIMPLENESS є релевантним розглянути 

елементи, що допомагають змоделювати образ людини, яка має психічний 

розлад, нерозсудлива, позбавлена розумного начала. Знаки mad (madman) 

найчастіше використовуються для розкриття семи "божевільний" у дискурсі 

традиційних версій. Сучасний дискурс зазнав кардинальних змін, оскільки 

відбувається субституція цієї образливої одиниці лексемами insane, maniac, 

simple / simplicity у значенні "простак", "дурний", вживання яких є 

правомірним і навіть бажаним у сучасному політкоректному 

лінгвокультуропросторі.  

Знак maniac, будучи неологічним і залученим до сучасних біблійних 

видань, рекурентно використовується при позначенні божевільної людини, 

наприклад: wherefore came this mad fellow to thee? (KJV, ASV, ESV) → Why 

did this maniac come to you? (NIV) [2 Kings 9: 11]. Його впровадження, на наш 

погляд, також пов’язане з етимологією слова mania, що з грец. μανία означає 

"душевна, психічна хвороба" [367]. Така ротація дозволяє зберегти 

денотативне значення початкового поняття "божевільний" та маніфестує 

сучасне більш зрозуміле значення "психічно нездорова, одержима людина". 
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Таким чином, дослідження засобів об’єктивації бінарних катаконцептів 

INTELLECT і SIMPLENESS макроконцепту INTELLIGENCE розкриває 

напрямки їхньої еволюції в різночасових версіях Біблії, надаючи 

кардинально нової і якісної характеристики людині, яка починає 

сприйматися не як інтелектуально "бідна" людина, а як особистість, 

спрямована на збагачення, поглиблення своїх знань та розвинення своїх 

розумових здібностей. Новий концептуальний образ внутрішнього світу 

людини актуалізується одиницями, що представляють людину не пасивним 

аутсайдером соціального життя, а всебічно й гармонійно розвиненою 

активною особистістю. Залучення неполіткоректних емотивно забарвлених 

одиниць навіть у версіях сучасного Писання постулює засудження сучасною 

лінгвокультурною спільнотою людини з низьким рівнем інтелектуально-

культурного розвитку. 

 

4.4 Актуалізація макроконцепту EMOTIONS 

 

Дослідження еволюції лінгвокультурного мезоконцепту SPIRITUAL 

HUMAN BEING викликає значний інтерес до особливостей відображення 

внутрішнього світу людини, а саме: емоцій та почуттів, що як найважливіші 

прояви внутрішнього психічного життя особистості категоризуються, 

утворюючи емоційну картину світу [251]. Почуття та емоції знаходяться в 

центрі уваги наукових інтересів багатьох лінгвістів [див. 43; 106; 380; 403 та 

ін.], але актуальність нашого дослідження зумовлена відсутністю 

фундаментального аналізу вербалізації макроконцепту EMOTIONS в умовах 

еволюції біблійного дискурсу, що ми й пропонуємо розкрити. 

Вивчення трансформації лінгвокультурного мезоконцепту SPIRITUAL 

HUMAN BEING мегаконцепту HUMAN BEING неможливе без аналізу 

вербалізаторів емоційно-психологічної характеристики людини, що включає 

полярні почуття та емоції. Структура досліджуваного макроконцепту 

EMOTIONS містить елементи трьох катаконцептів: POSITIVE EMOTIONS, 
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NEGATIVE EMOTIONS, NEUTRAL EMOTIONS, що охоплюють базові 

емоції та почуття, які реалізуються у складниках PLEASURE, HAPPINESS, 

LOVE, ANGER, HATRED, AMAZEMENT. 

Пропонуємо розпочати з вербалізаторів катаконцепту POSITIVE 

EMOTIONS, що розкривають "особливості задоволення різних потреб 

організму" [205]. Специфіка реалізації катаконцепту запропонована в 

Додатку М, де подано найчисленніші одиниці на позначення основних його 

компонентів. 

У різночасовому англомовному біблійному дискурсі складник 

PLEASURE представлений одиницями pleasure, delight, contentment, favor, 

good, satisfaction, які є найбільш рекурентними на позначення поняття 

"задоволення" в дискурсі Писання. Одиниці pleasure (інколи pleasantness), for 

one's pleasure, to please, to take pleasure, to have pleasure та інші конструкції із 

залученням лексеми pleasure в різних версіях Писання ротуються при 

впровадженні лексем delight, contentment, good, favor, що характеризуються 

наявністю семи "задоволення": із збереженням денотату: he delighted not in 

blessing (KJV, ASV) → He did not delight in blessing(ESV) → He found no 

pleasure in blessing (NIV) [Psalm 109: 17]; з розширенням денотата і 

зниженням емоційної маркованості: years in pleasures (KJV, ASV) → years in 

pleasantness (ESV) → years in contentment (NIV) [Job 36: 11] та зі 

збільшенням емоційної маркованості: I thought it good (KJV, ASV) → It has 

seemed good (ESV) → It is my pleasure (NIV) [Daniel 4: 2]; із звуженням 

значення денотата та поступовою нейтралізацією урочистого стилю: with 

good will at your hand (KJV, ASV) → with favor from your hand (ESV) → with 

pleasure from your hands (NIV) [Malachi 2: 13]. Зазначені ротації, незважаючи 

на еквівалентну семантику субститутів, постулюють еволюцію катаконцепту 

в дискурсі Біблії, залучаючи одиниці з різним рівнем емоційної 

забарвленості. 

Дієслова та предикативні конструкції, що наповнюють складник 

PLEASURE, в окремих випадках замінюються одиницями, які 
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трансформують значення головного висловлювання, додаючи евалюативного 

забарвлення загальній дії: Наприклад: heard him gladly (KJV, ASV) → he liked 

to listen to him (ESV, NIV) [Mark 6: 20]; to shew the Jews a pleasure (KJV) → to 

gain favor with the Jews (ASV) → to do the Jews a favor (ESV) → to grant a 

favor to the Jews (NIV) [Acts 24: 27]; enjoy the good of all his labour (KJV, 

ASV) → take pleasure in all his toil (ASV) → find satisfaction in all their toil 

(NIV) [Eccl. 3: 13]. 

Наше дослідження виявило випадки залучення лексеми pleasure в 

глумливих контекстах, наприклад: It is as sport to a fool to do mischief (KJV, 

ASV) → Doing wrong is like a joke to a fool (ESV) → A fool finds pleasure in 

wicked schemes (NIV) [Prov. 10: 23]. Така заміна пояснюється етимологічним 

значенням лексеми sport – "pleasant pastime" (приємне проведення вільного 

часу, задоволення), що з'явилося в сер. XVст. і згодом набуло додаткового 

значення "in jest" – "to joke" (жартувати) [423, с. 242]. Наведена ротація 

позбавляє неоднозначності, що простежується при використанні 

семантичного архаїзму sport із застарілим значеннями "pleasant pastime".  

Загалом відбулося зниження рекурентності найрозповсюдженішої 

одиниці pleasure (68 разів у версії KJV → 71 (ASV) → 45 (ESV) → 38 разів у 

версії NIV), що актуалізує складник PLEASURE, який, у такий спосіб, зазнає 

змін, трансформуючи й саму модель біблійної людини . 

Складник HAPPINESS охоплює високорекурентні одиниці happy та 

blessed. Слід підкреслити, що у Старому Заповіті з євр. "         " щастя 

позначає "благословенний", "праведний", у Новому – з грец. "μακάριος" 

позначає "щасливий" [214; 229]. У дискурсі версій Біблії ці два поняття не 

розмежовуються, а поєднуються єдиним значенням "благословенний", отже, 

"щасливий", що характерізує людину, яка очікує на блаженство в 

повсякденному житті від безпосереднього спілкування з Богом. У біблійних 

дискурсах складник HAPPINESS найчастіше представлений одиницями 

blessed, blessing та happy, які здебільшого залишаються сталими або взаємно 

ротуються Наприклад: daughters will call me blessed (KJV, ASV, ESV) → 
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women will call me happy (NIV) [Gen. 30: 13]; happy is the man whom God 

correcteth (KJV, ASV) → blessed is the one whom God reproves (ESV) → 

Blessed is the one whom God corrects (NIV) [Job 5: 17].  

Рекурентними елементами, що втілюють складник HAPPINESS у 

давньому канонічному дискурсі, є одиниці cheer up, joyful, що замінюються 

знаками happy / happiness у сучасних варіантах і додають емоційного 

забарвлення дії: cheer up his wife which he hath taken (KJV, ASV) → be happy 

with his wife whom he has taken (ESV) → bring happiness to the wife he has 

married (NIV) [Deuter. 24: 5]. Емоційна різнорівневість зазначених 

вербалізаторів свідчить про те, що, незважаючи на будь-які зміни соціально-

культурних форм поведінки людини, справжні радість і щастя мають 

важливе значення й розкривають всю повноту земного життя людини при її 

долученості до "небесного благословення". При цьому, динаміка еволюції 

зазначеного складника відбувається завдяки модифікації образу біблійної 

людини як більш щасливої та задоволеної життям особистості. 

Лінгвокультурний складник LOVE посідає чільне місце серед емоцій і 

почуттів позитивного плану. Відповідно до біблійних енциклопедичних 

джерел, у дискурсі Старого та Нового Заповітів поняття LOVE має декілька 

лінгвальних репрезентацій: у широкому сенсі з д.грец. агапе "αγαπη" 

позначає (1) любов, незалежно від її внутрішнього змісту; у вузькому сенсі 

агапе (2) "божественну, жертовну любов", без жодного егоїстичного 

прояву. Філіо "φιλη" з д.грец. має значення (3) "ніжна, дружня любов". У 

Писанні також зустрічаються такі поняття, як сторге "στοργή", що вербалізує 

(4) соціальну любов, любов до сім'ї, дітей, та ерос "έρως" – (5) стихійне, 

шалене, пристрасне кохання або сильний потяг [229; 422, с. 5], що необхідно 

враховувати при моделюванні складника LOVE. 

У дискурсі англомовних версій Біблії складник LOVE безпосередньо 

вербалізується високорекурентною одиницею love, що розкриває такі аспекти 

любові: любов до Бога: when we love God, and keep his commandments (KJV, 

ASV, ESV) → by loving God and carrying out his commands (NIV) [1 John 5: 2]; 
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любов Бога до людей: love of the Lord toward the children of Israel (KJV, ASV, 

ESV) → Lord loves the Israelites (NIV) [Hosea 3: 1]; любов до дітей: Israel 

loved Joseph more than all his children (KJV, ASV, ESV, NIV) [Gen. 37: 3]; 

братерську любов: having compassion one of another, love as brethren (KJV) 

→ compassionate, loving as brethren (ASV) → sympathy, brotherly love (ESV) 

→ be sympathetic, love one another (NIV) [1 Peter 3: 8]; кохання до жінки: 

Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church (KJV, ASV, ESV, 

NIV) [Ephes. 5:25]; кохання до чоловіка: love their husbands (KJV, ASV, 

ESV, NIV) [Titus 2: 4]; дружню любов: A friend loveth at all times, (KJV, ASV) 

→ A friend loves at all times (ESV, NIV) [Prov. 17: 17]; любов до близької 

людини: Love your neighbor (KJV, ASV, ESV, NIV) [Matth. 5: 43]; любов до 

чогось: Love not sleep, lest thou come to poverty (KJV, ASV, ESV) → Do not 

love sleep or you will grow poor (NIV) [Prov. 20: 13]; he that loveth wine and oil 

shall not be rich (KJV, ASV, ESV) → whoever loves wine and olive oil will never 

be rich (NIV) [Prov. 21: 17] тощо. 

Кохання або ерос представляє стосунки між жінкою та чоловіком, 

маніфестуючи їхнє інтимне життя. Лексеми, що репрезентують аспект 

плотського кохання, у дискурсі канонічних версій представлені 

словосполученнями: to know (a woman) (KJV, ASV), to go into (a woman) 

(KJV, ASV), to lie with (a woman / a man) (KJV, ASV), алегоризуючи 

близькість. У дискурсі пізніших варіантів спостерігаємо субституції 

словосполученнями, пряме значення яких відверто репрезентує інтимні 

відносини: to sleep with (a woman / a man) (ESV, NIV), to make love to (a 

woman) (NIV), to have sexual relations with (a woman / a man) (ESV, NIV), to 

have sex with (a woman / a man) (NIV), to enjoy with love (NIV). Наприклад: The 

woman also with whom man shall lie with (KJV, ASV) → If a man lies with a 

woman (ESV) → When a man has sexual relations with a woman (NIV) [Levit. 

15: 18]. Висока рекурентність повних неологізмів sexual (87 разів) і sex (2 

рази) у дискурсі сучасних видань, маніфестуючи "культ сексу", демонструє 

відкритий, незавуальований коментар інтимного життя на сторінках Біблії, 
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що вказує на екстралінгвальні чинники демократизації суспільства та 

результати сексуальної революції 60-70-х років ХХ ст., які також вплинули 

на еволюцію біблійного дискурсу, що є площиною втілення 

лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING. 

Номінативи "об’єкти любові", репрезентовані одиницями lover, love, 

wellbeloved, beloved, dearly loved, dear, не зазнали функціональних ротацій і 

формують стале ядро складника. В окремих ситуаціях у дискурсі сучасних 

версій вони можуть передаватися дескриптивними конструкціями: I will sing 

for the one I love (NIV) [Isaiah 5: 1]; The Pharisees, who loved money (NIV) 

[Luke 16: 14], що додає текстопростору конкретики. 

Діахронічний аналіз засобів реалізації складника LOVE у дискурсі 

Біблії різних періодів постулює, що досліджена концептуальна структура 

маніфестується наявністю багатого спектра емоційно маркованих одиниць, 

що виражаються за допомогою: атрибутивів та загальних назв: I am sick of 

love (KJV, ASV, ESV) → I am faint with love (NIV) [Song of Solom. 2: 5]; Let 

love be without dissimulation (KJV) → Let love be without hypocrisy (ASV) → 

Let love be genuine (ESV) → Love must be sincere (NIV). [Rom. 12: 9]; 

предикатів антонімічного характеру: I was hated (KJV, ASV, ESV) → I am 

not loved (NIV) [Gen. 29: 33], що пом'якшує стиль висловлювання, знижує 

рівень інтенсивності емоції, переходить від негативного до позитивного 

плану вираження. 

У межах складника LOVE також зустрічаються приклади 

персоніфікації таких знаків, як heart та soul, що внаслідок своєї 

символічності, підкреслюючи духовну сутність особистості, акцентують 

увагу на щирості емоцій, що йдуть від самого центру – серця та душі. Мовні 

одиниці soul / heart є взаємозамінними. Наприклад: whom my soul loveth (KJV, 

ASV, ESV) → for the one my heart loves (NIV) [Song of Solom. 3: 1] тощо. 

У межах складника LOVE є релевантним розглянути елементи, які 

розкривають почуття милосердя, що, за визначенням, маніфестує найвищу 

форму любові до ближнього, готовність із співчуття надати допомогу тому, 
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хто її потребує [437]. У дискурсі англомовних версій Писання це поняття 

вербалізується одиницями: mercy, charity, grace, clemency, (loving) kindness, 

(steadfast / unfailing) love, favour тощо, значення яких репрезентують поняття, 

що корелюють з семою "любов" – вірність, доброта, добросердя і милість. 

Автори версії короля Якова, основу якої склала Біблія Тіндала [395, 

с. 14], в окремих випадках, підтримували його реформаторські ідеї 

(наприклад: субституції charity → love) [404, с. 8]. На думку В. Тіндала, 

грецька одиниця α γάπη повинна інтерпретуватися не як charity "милосердя", а 

як love "любов". Він пояснює таку субституцію відсутністю дієслівної форми 

в лексеми "милосердя", оскільки можна "любити", а не "милосердствувати 

Бога і ближнього" [431]: he will love thee and bless thee (KJV, ASV) → He will 

love you and bless you (ESV, NIV) [Deuter. 7: 13]. 

Проте в деяких випадках, коли йдеться про любов порівняно з іншими 

біблійними категоріями (віра, надія, терпіння), ротація charity → love у 

дискурсі версії 1611р. відсутня, проте заміщення залучається в пізніших 

варіантах: Charity suffereth long, and is kind (KJV) → Love suffereth long, and is 

kind (ASV) → Love is patient and kind (ESV) → Love is patient, love is kind 

(NIV) [1 Corinth. 13: 4], що влучно репрезентує вектори трансформації 

структури аналізованого лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING. 

Таким чином, "переосмислення" вербалізаторів складника LOVE 

супроводжуються конкретизацією емоційної інформації завдяки зниженню 

експресивності аналізованого концепту, раціональна компонента складника 

LOVE також отримує вербальне вираження. Зміна культурного фону 

виводить "сексуальний аспект" людських відносин на перший план, проте 

традиційною залишається тенденція асоціацій любові з "душею" та "серцем", 

класична взаємозалежність бінарних понять "любов" та "ненависть" не 

втрачає актуальності в свідомості англомовної соціокультурної спільноти. 

Милосердя визначається як загальнолюдська універсалія, що є однією з 

невід'ємних особливостей людських стосунків і охоплює майже всі позитивні 

емоції та почуття. 
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Пропонуємо перейти до аналізу катаконцепту NEGATIVE 

EMOTIONS у дискурсі Писання. Діахронічне дослідження з'ясувало, що 

загальними вербалізаторами, які наповнюють катаконцепт, виступають такі 

поняття, як гнів, печаль, страх, образа тощо, що передають неприємні 

суб'єктивні переживання. Аналіз еволюції емоційно-психологічного портрета 

біблійної людини не буде якісним без визначення емоцій та почуттів 

негативного характеру, що актуалізуються в класичних складниках ANGER 

та HATRED (див. Додаток Н). 

Складник ANGER розкриває емоцію, що включає цілу гаму негативних 

почуттів (злість, дратівливість, огида, ненависть, бажання помсти тощо), це 

"сильний, збуджений стан духу проти ближнього, гріховність або 

безгрішність якого залежить від його причин, мети та міри" [229]. Негативні 

почуття, що пов’язані із складником ANGER, об’єктивуються одиницями 

wrath / wroth, anger / angry, rage, fury, indignation, які розкривають характерні 

особливості психологічного стану особистості крізь почуття-наслідки: 

fierceness, malice, enmity, despite, evil, hostility, irritation, jeoulosy, cruelty, 

quarreling. Наприклад: fierceness and wrath of him (KJV, ASV) → fury of the 

wrath of him (ESV, NIV) [Rev. 19: 15], with a despiteful heart, to destroy it for 

the old hatred (KJV) → with despite of soul to destroy with perpetual enmity 

(ASV) → with malice of soul to destroy in never-ending enmity (ESV) → with 

malice in their hearts, and with ancient hostility sought to destroy Judah (NIV) 

[Ezekiel 25: 15]. 

Одиниці anger / angry є універсальними вербалізаторами цього 

складника в дискурсі Біблії. Вони залишаються як сталими why doth thine 

anger smoke against (KJV, ASV) → Why does your anger smoke against(ESV) 

→ Why does your anger smolder against (NIV) [Psalm 74: 1], так і взаємно 

ротуються, що розкриває канонічність їхніх значень: And Jacob's anger was 

kindled against Rachel (KJV, ASV, ESV) → Jacob became angry with her (NIV) 

[Gen. 30: 2]. Окрім того, у дискурсі сучасних версій одиниці anger / angry 

значно частотніші, оскільки субститують застарілі знаки wrаth / wroth, що в 
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давньоанглійському періоді позначали злість / злий [367]. Наприклад: king's 

wrath arise (KJV, ASV) → king's anger rises (ESV) → king’s anger may flare up 

(NIV) [2 Sam. 11: 20]; Cain was very wroth (KJV, ASV) → Cain was very angry 

(ESV, NIV) [Gen. 4: 5]. 

Дослідження процесу еволюції засобів реалізації складника ANGER в 

Біблії фіксує випадки субституцій одиниць indignation, spirit із семантичною 

ознакою "гнів" популярною в новітньому дискурсі лексемою rage: he was full 

of indignation (KJV) → he was filled with wrath (ESV, ASV) → he was filled 

with rage (NIV) [Esther 5: 9]; thou turnest thy spirit against God (KJV, ASV, 

ESV) → you vent your rage against God (NIV) [Job 15: 13], у дискурсі 

канонічних версій одиниця spirit ("настрій") імплікує "нерадивий" емоційний 

стан людини. 

Трансформацію концептуальної моделі емоційно-психологічного стану 

людини також спостерігаємо завдяки впровадженню атрибутивних 

комбінацій із семою "лютий": a great anger, hot anger, fierce wrath, burning 

anger тощо, субституції яких у Писанні ідентифікують інтенсифікацію 

емоційної напруги. Наприклад: he went out from Pharaoh in a great anger 

(KJV) → he went out from Pharaoh in hot anger (ESV, ASV) → Then Moses, hot 

with anger, left Pharaoh (NIV) [Exod. 11: 8]; Turn from thy fierce wrath (KJV, 

ASV) → Turn from your burning anger (ESV) → Turn from your fierce anger 

(NIV) [Exod. 32: 12]; предикативних конструкцій, представлених великою 

кількістю дієслівних виразів: to be kindled; to burn (with anger); to burn against 

(someone); to anger; to be angry (angered) with (someone); to make someone 

anger; to wax hot; to provoke; to be provoked; to arouse anger; to vent a rage; to 

be filled with rage; to embitter тощо, які розкривають усі ступені інтенсивності 

емоційного вираження негативних почуттів, властивих біблійній людині. 

Наприклад: my wrath shall wax hot (KJV, ASV) → my wrath will burn (ESV) 

→ My anger will be aroused (NIV) [Exod. 22: 24]; it is not easily provoked (KJV, 

ASV) → it is not irritable (ESV) → it is not easily angered (NIV). [1 Corinth. 13: 

5]. У більшості прикладів на рівні предикативно-атрибутивних конструкцій 
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простежується тенденція до десакралізації традиційного дискурсу. Загалом 

складник ANGER характеризується відносною сталістю, проте наявна 

часткова інтенсифікація негативних почуттів та емоцій. 

Наступним елементом трихотомії, що розкриває катаконцепт 

NEGATIVE EMOTIONS у біблійному дискурсі, є складник HATRED. За 

даними енциклопедичних джерел, поняття HATRED позначає "емоційне 

неприйняття когось або чогось, що в будь-яких формах можуть нести 

морально-психологічну або фізичну загрозу людині" [205; 210]. 

Діахронічне дослідження засобів вербалізації складника HATRED 

визначає загальні одиниці, що складають його мовний простір, а саме знаки 

hate, hatred та hatefully, що в дискурсах Біблії визначаються універсаліями 

для демонстрації ненависті: they hated him (KJV, ASV, ESV, NIV) [Gen. 37: 4]; 

He that hateth me hateth my Father (KJV, ASV) → Whoever hates me hates my 

Father (ESV, NIV) [John 15: 23]; deal with thee hatefully (KJV) → deal with you 

in hatred (ASV, ESV, NIV) [Ezekiel 23: 29] тощо. 

Аналіз дискурсу сучасних варіантів показав, що відповідно до норм 

політкоректності емотивно забарвлені лексичні конструкції – вербалізатори 

складника – замінюються більш "лояльними" одиницями: hostile, to hold a 

grudge, not love, unloved, to persecute. Наприклад: ye hate me (KJV, ASV, ESV) 

→ you were hostile to me (NIV) [Gen. 26: 27]; Esau hated Jacob (KJV, ASV) → 

Esau held a grudge against Jacob (ESV, NIV) [Gen. 27: 41]; Leah was hated 

(KJV, ASV) → Leah was not loved (ESV, NIV) [Gen. 29: 31]. Загалом, 

простежується зниження негативної забарвленості складника HATRED, що 

розкриває вектор еволюції емоційно-психологічного портрета людини в 

дискурсі Біблії, запровадження до дискурсу новітніх версій стилістично 

піднесених субститутів (hate → hostile) додає пишномовності біблійному 

мовленню, що не є характерною тенденцією в аспекті модернізації 

останнього. 

Пропонуємо розглянути наступний катаконцепт NEUTRAL 

EMOTIONS мезоконцепту SPIRITUAL HUMAN BEING, що залучає мовні 
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знаки на позначення особливого класу психічних процесів, таких як 

цікавість, здивування, байдужість, спокійно-споглядальний настрій та ін., що 

характеризують емоційний стан особистості. Найрозповсюдженішим 

складником, що втілює нейтральні емоції, є складник AMAZEMENT. Аналіз 

дискурсу різночасових версій Книги Книг виявив основні вербалізатори, які 

його реалізують: amazement, astonishment, wonder, surprise, marvel, to be 

astonished with a great astonishment, to be amazed straightway with a great 

amazement, wonder marvelously, wonder and be astounded to be utterly amazed, 

surprise, to be surprised, bewildered тощо. 

Як доводить дослідження, комбінування зазначених одиниць для 

формування номінативних, атрибутивних та предикативних конструкцій, 

маніфестує загальні значення "здивування / здивований / здивувати / бути 

здивованим". Наприклад: men marvelled one at another (KJV, ASV) → men 

looked at one another in amazement (ESV) → they looked at each other in 

astonishment (NIV) [Gen. 43: 33]; they marvelled all (KJV, ASV) → they all 

wondered (ESV) → everyone’s astonishment (NIV) [Luke 1: 63]. Субституція 

відбувається на синонімічному рівні, що підкреслює універсальність 

концептуальної структури, проте пишномовність зазнає втрат. 

У межах дослідження еволюції складника AMAZEMENT виявлено, що 

в давньому сакральному дискурсі для репрезентації здивованого стану 

людини використовуються одиниці wonder, marvel, що в дискурсі пізніших 

версій частіше субституються одиницею surprise. Наприклад: Pilate marvelled 

if he were already dead (KJV, ASV) → Pilate was surprised to hear that he 

should have already died (ESV, NIV) [Mark 15: 44]. Такі синонімічні ротації 

знижують урочистий стиль канонічного мовлення, впроваджуючи 

стилістично нейтральні субститути. 

Аналізована нейтральна емоція також репрезентується лексемою 

amaze, astonish та її дериватами amazement, astonishment, що мають широке 

семантичне значення "бути зляканим, спантеличеним" або "жахатися / 

жах" і часто субституються лексемами bewildered, horror, terror, fear тощо. 
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Наприклад: they were amazed (KJV) → for trembling and astonishment (ASV, 

ESV) → trembling and bewildered (NIV) [Mark 16: 8]; thou shalt become an 

astonishment (KJV, ASV) → you shall become a horror (ESV) → You will 

become a thing of horror (NIV) [Deuter. 28: 37]; afraid with any amazement 

(KJV) → fear by any terror (ASV) → fear anything that is frightening (ESV) → 

give way to fear (NIV) [1 Peter 3: 6] тощо. Примітним є факт, що здивування, 

яке належить до нейтральних почуттів, може бути пов’язане з широким 

спектром негативних емоцій: від переляку до жаху. Така семантична 

інтерпретація тексту розкриває тенденцію до симпліфікації його інформації. 

Дослідження еволюції засобів реалізації складника AMAZEMENT 

виявило високу частотність синонімічних субституцій із залученням як 

емоційно нейтральних (marvel → wonder → surprise), так і емоційно 

забарвлених знаків, які підвищують рівень психологічної напруги, 

незважаючи на нейтральність вихідних емоцій (amazement → terror → 

frightening → fear). 

Таким чином, дослідження дискурсу англомовних версій Біблії різних 

епох дозволило визначити, що трихотомія катаконцептів POSITIVE 

EMOTIONS – NEGATIVE EMOTIONS – NEUTRAL EMOTIONS 

мезоконцепту SPIRITUAL HUMAN BEING втілює емоції та почуття, що є 

досить сталими з точки зору сукупності загальних ознак, проте їхні 

інтерпретації змінюються залежно від часу видання варіанта. 

Найрепрезентативнішим і найбільш змінюваним є катаконцепт POSITIVE 

EMOTIONS, демонструючи біблійну людину як ініціативну, духовно 

розвинену, сучасну та позитивно налаштовану особистість. Перехід від 

урочистого стилю до нейтрального віддзеркалюється в зниженні рівня 

експресивності виражених емоцій, що провокує еволюцію дискурсу Біблії і, 

відповідно, трансформує лінгвокультурний мегаконцепт HUMAN BEING. 
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4.5 Засоби об’єктивації макроконцепту CHARACTER 

 

Внутрішній світ людини динамічно адаптується до історико-

соціокультурних обставин багатовимірного буття. Дослідження зв’язків 

людини з її духовним світом передбачає аналіз складної природи людського 

характеру, різноманіття індивідуальних проявів якого дозволяє розкрити 

"національні типи поведінки, особливості менталітету, національно-

культурний досвід, традиції, життєві цінності представників різних соціумів" 

[224, с. 58], тобто соціально-культурний і духовно-моральний аспекти 

життєдіяльності індивіда. Проблема номінації характеру людини та її 

поведінки посідає важливе місце в роботах лінгвістів [див. 166; 198; 223 та 

ін.], які аналізували цей феномен з точки зору його змісту, структури, засобів 

мовної реалізації.  

Виходячи з дефініцій, поширених у психології, характер – з грец. 

"χαρακτηρ" прикмета, відмітна властивість, відмінна риса, знак – це 

індивідуальне сполучення істотних властивостей особи, що виражають її 

ставлення до дійсності і проявляються в поведінці, вчинках [78; 106]. Це 

сукупність духовних та психічних властивостей людини, що реалізуються в її 

поведінці й віддзеркалюються в її свідомості. Властивості характеру 

охоплюють основні та другорядні якості (праведність / гріховність, щирість / 

скритність, чесність / брехливість, сміливість / боягузтво, доброта / злісність, 

щедрість / користолюбство), що за морально-психологічною природою 

поділяються на моральні та вольові [232]. 

Пропонуємо перейти до аналізу вербалізаторів макроконцепту 

CHARACTER, що представлений катаконцептом MORAL QUALITIES 

(складники KINDNESS / CRUELTY, INTEGRITY / FALSITY) і 

катаконцептом VOLITIONAL QUALITIES (складники COURAGE / 

COWARDICE, GENEROSITY / GREEDINESS), які є детермінуючими 

аспектами сакральної моральності. 
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Дослідження специфіки реалізації елементів катаконцепту MORAL 

QUALITIES, представленого складниковими опозиціями KINDNESS / 

CRUELTY, INTEGRITY / FALSITY (див. у Додатку П), пропонуємо 

розпочати із складника KINDNESS, що демонструє прояв щирих почуттів 

людини до Бога або до інших, не вимагаючи подяки за свої дії. 

Високорекурентними одиницями, що вербалізують цей складник, є 

знаки well, right, good / goodness, kind(ly) / kindness, що залишаються сталими 

в дискурсі різних версій, підкреслюючи свою універсальність, наприклад, 

men were very good (KJV, ASV, ESV, NIV) [1 Sam. 25: 15]; spake (spoke) kindly 

unto them (KJV, ASV, ESV, NIV). [Gen. 50: 21]; do that which is right and good 

(KJV, ASV, ESV, NIV) [Deuter. 6: 18], або субституються синонімами, 

зберігаючи загальний змістовий сегмент висловлювання: If thou doest well 

(KJV, ASV, ESV) → If you do what is right (NIV) [Gen. 4: 7]; shew kindness 

unto my father's house (KJV) → deal kindly with my father's house (ASV, ESV) 

→ show kindness to my family (NIV) [Joshua 2: 12]. 

В окремих ситуаціях до логіко-понятійного контенту складника 

KINDNESS входять одиниці із семою "доброта": favour, virtue, loyally, just, 

righteous, lovingkindness, що розкривають конотаційні ознаки "доброго 

ставлення", залучаючи такі риси характеру особистості, як милість / 

прихильність: Let me find favour in thy sight (KJV, ASV) → I have found favor 

in your eyes (ESV, NIV) [Ruth 2: 13]; праведність: The tongue of the just (KJV, 

ASV) → The tongue of the righteous (ESV, NIV) [Prov. 10: 20]; милосердя: 

Thou hast shewed great mercy (KJV) → Thou hast showed great lovingkindness 

(ASV) → You have shown great and steadfast love (ESV) → You have shown 

great kindness (NIV) [1 Kings 3: 6]; доброчесність: add to your faith virtue 

(KJV) → in your faith supply virtue (ASV) → to supplement your faith with 

virtue (ESV) → to add to your faith goodness (NIV) [2 Peter 1: 5]; лояльність: 

father shewed kindness unto me (KJV, ASV, NIV) → father dealt loyally with me 

(ESV) [2 Sam. 10: 2]; гостинність: Peace be with thee (KJV, ASV, ESV) → 
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You are welcome at my house (NIV) [Judges 19: 20] тощо. Субституції 

зазначених одиниць відбуваються найчастіше в бік звуження значення. 

Складник KINDNESS, маючи широкий спектр сталих вербалізаторів 

(well, right, good / goodness, kind(ly) / kindness), зазнає лише незначної 

трансформації. Закладений глибинний зміст залишається незмінним, 

оскільки пріоритетною цінністю для людини в будь-який час є справжній 

моральний початок, що базується на милосерді, доброчесності, праведності. 

Катаконцепт MORAL QUALITIES охоплює складник CRUELTY, що 

розкриває моральну якість характеру особистості, яка за визначенням, 

виявляється в байдужому, грубому, образливому ставленні, що спричиняє не 

тільки біль фізичного або морального плану, але і є причиною посягання на 

життя живої істоти [210, с. 457]. У сакральному та сучасному біблійних 

дискурсах складник CRUELTY реалізується широким рядом одиниць: cruel / 

cruelty, violent / violence, fierce, brutal, terrible, ruthless(ly), harsh(ly), rigor, 

severe / severity, oppression, tyranny тощо, з яких лексеми cruel / cruelty, violent 

/ violence залишилися стійкими: cruel man (KJV, ASV, ESV, NIV) [Psalm 71: 

4]; the violent man (KJV, ASV, NIV) → the man of violence (ESV) [Psalm 18: 

48], визначаючись універсальними вербалізаторами. 

У більшості випадків субституції вербалізаторів зазначеного складника 

відбуваються на синонімічному рівні, що демонструє варіацію форми і 

сталість змісту. Наприклад: Thou art become cruel to me (KJV, ASV, ESV) → 

You turn on me ruthlessly (NIV) [Job 30: 21]; incontinent, fierce (KJV, ASV) → 

without self-control, brutal (ESV, NIV) [2 Timothy 3: 3]; far from oppression 

(KJV, ASV, ESV) → Tyranny will be far (NIV) [Isaiah 54: 14] тощо, де 

залучення сучасних еквівалентів десакралізує біблійне мовлення і спрощує 

його зміст. 

Дослідження мовного простору складника CRUELTY в аспекті його 

еволюції дозволяє виявити випадки ротацій, що демонструють зміну рівня 

інтенсифікації дії як у бік зниження ступеня експресивності: people become 

cruel (KJV, ASV, ESV) → people have become heartless (NIV) [Lamen. 4: 3]; 
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austere man (KJV, ASV) → severe man (ESV) → hard man [Luke 19: 22]; так і 

підвищення ступеня експресивності: Behold, I cry out of wrong (KJV, ASV) 

→ Behold, I cry out, ‘Violence!’ (ESV, NIV) [Job 19: 7]; even bitter words (KJV, 

ASV, ESV) → and aim cruel words (NIV) [Psalm 64: 3] тощо. Зниження або 

підвищення емотивності вербалізаторів у дискурсі сучасної Біблії 

пояснюється прагненням передати мотив поведінки людини в тій або іншій 

ситуації, розкрити її наміри, підпорядковані соціокультурним обставинам 

епохи. 

Складник CRUELTY у дискурсі раніших версій частіше 

матеріалізується одиницями з вищим емоційним навантаженням, що 

засновано на теорії "брутальності" історичного суспільства, але в дискурсі 

пізніших варіантів, під егідою теорії коректності, запроваджуються 

субституції знаками з нижчою емотивною маркованістю, що пояснюється 

поширенням милосердя в сучасному соціальному просторі. 

Детальне дослідження дискурсу давніх та сучасних варіантів Біблії 

висвітлює специфіку еволюції засобів мовного вираження складників 

INTEGRITY / FALSITY катаконцепту MORAL QUALITIES, що 

репрезентують особистісно-індивідуальні характеристики людини щодо 

вектора правдивості. У біблійному дискурсі найбільш розповсюдженими 

одиницями, що розкривають складник INTEGRITY, який втілює таку 

важливу рису характеру для віруючого, як чесність, є true / truly, honest / 

honestly / honesty, integrity, upright / uprightness / uprightly, fair, faith / faithfully, 

of honor / honorably, blameless тощо. Частими є випадки, коли лексема 

залишається усталеною в дискурсах Писання: I speak the truth (KJV, ASV, 

ESV, NIV) [1 Tim. 2: 7]; men did the work faithfully (KJV, ASV, ESV) → 

workers labored faithfully (NIV) [2 Chron. 34: 12]. 

Лексема integrity визначається нерівномірним вживанням у 

досліджуваних версіях Писання. З одного боку, її висока рекурентність у 

раніших варіантах Писання пояснюється її архаїчним значенням "невинність, 

непорочність, цнотливість". Наприклад: he is a buckler to them that walk 
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uprightly (KJV) → He is a shield to them that walk in integrity (ASV, ESV) → he 

is a shield to those whose walk is blameless (NIV) [Prov. 2: 7]. З іншого, знак 

integrity у значенні "чесний, доброчесний" (якщо йдеться саме про "чесність" 

як рису характеру особистості) залучається часто в пізніших версіях, 

наголошуючи на тому, що чесність людини щира, а не викликана 

обставинами. У цьому випадку зазначена сема представлена лексемами 

upright(ness), perfect, true, sincere / sincerity у канонічному дискурсі. 

Наприклад: uprightness of thine heart (KJV, ASV, ESV) → integrity (NIV) 

[Deuter. 9: 5]; The bloodthirsty hate the upright (KJV) → The bloodthirsty hate 

him that is perfect (ASV) → Bloodthirsty men hate one who is blameless (ESV) 

→ The bloodthirsty hate a person of integrity (NIV) [Prov. 29: 10].  

Аналіз складника INTEGRITY в діахронічній проекції з'ясував, що 

субституції його загальних вербалізаторів у дискурсі Біблії також 

відбуваються: у бік розширення значення, підкреслюючи безпосередній 

зв'язок поняття "чесність" з таким аспектом стосунків, як довіра, та якостями 

характеру, як шляхетність та сумлінність: they dealt faithfully (KJV, ASV) → 

they dealt honestly (ESV) → they acted with complete honesty (NIV) [2 Kings 12: 

15]; they that deal truly are his delight (KJV, ASV) → those who act faithfully 

are his delight (ESV) → he delights in people who are trustworthy (NIV) [Prov. 

12: 22] тощо та субституються синонімічними одиницями із залученням 

лексем true → honest, поєднання яких з іменником mаn дає загальну 

характеристику "чесна людина": we are true men (KJV, ASV) → We are honest 

men (ESV) → Your servants are honest men (NIV) [Gen. 42: 11]. 

Таким чином, складник INTEGRITY у біблійному дискурсі 

вербалізується одиницями, що розкривають концептуальний образ людини, 

як чесної і віруючої особи, яка слідує Божим канонам. Хоча деякі 

універсальні одиниці (thruth, truly, faith, faithfully), спостерігаються в усіх 

аналізованих версіях, помічено, що складник INTEGRITY має значно 

ширший ряд вербалізаторів у класичних версіях, ніж у новітніх. Низька 

вживаність знаків integrity і honesty та їхніх похідних у значенні "чесний" у 
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канонічному дискурсі й широка залученість у пізніших версіях пояснюється 

періодом та специфікою еволюції їхнього змісту. 

Дослідження векторів трансформації концептуальної моделі людини 

передбачає розкриття одного з ключових елементів катаконцепту MORAL 

QUALITIES – складника FALSITY, що реалізує таку негативну рису 

характеру особистості, як брехливість. Основні вербалізатори представлені 

номінативами liar, deceiver, що в більшості випадків є сталими: better than a 

liar (KJV, ASV, ESV, NIV) [Prov. 19: 22]; deceiver are his (KJV, ASV, ESV, 

NIV) [Job 12: 16]. Поняття "брехун" у сучасному дискурсі Писання часто 

розкривається номінативною одиницею cheat. У період написання версії 

1611р. ця одиниця в злодійському жаргоні мала значеня "вкрадена річ" [367], 

але в сучасному мовленні позначає "дурисвіта": But cursed be the deceiver 

(KJV, ASV) → Cursed be the cheat (ESV, NIV) [Malachi 1: 14]. 

Субституція лексем із семою "брехливий" false, vain, worthless, 

unrighteous, malicious, false(ly), deceitful(ly), що надають негативної 

характеристики людині, відбувається в бік звуження поняття, розкриваючи 

індивідуальні якості людини vain men (KJV) → false men (ASV) → worthless 

men (ESV) → deceivers (NIV) [Job 11: 11], переходячи від значення "безславна 

людина" (14 ст.) → "облудна" → "зневажена" до конкретного номінатива → 

"ошуканець", що об’єднує основні особливості цієї негативної якості 

характеру; та синонімічною субституцією: every one dealeth falsely (KJV, 

ASV) → everyone deals falsely (ESV) → all practise deceit (NIV) [Jerem. 6: 13]; 

wilt thou be altogether unto me as a liar (KJV) → wilt thou indeed be unto me as a 

deceitful brook (ASV) → Will you be to me like a deceitful brook (ESV, NIV) 

[Jerem. 15: 18]. У дискурсі новітніх версій лексему liar (KJV) замінюють 

роздробленим словосполученням a deceitful brook, дотримуючись вихідної 

смислової лінії біблійного дискурсу. 

Предикативи із семою "брехати" представлені синонімічними 

одиницями to lie, to defraud, to deceive, to trick, to beguile, to steal away, які або 

не змінюються в різночасовому дискурсі Писання: I lie not (KJV, ASV, ESV, 
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NIV) [Galat. 1: 20]; Do not defraud (KJV, ASV, ESV) → you shall not defraud 

(NIV) [Mark 10: 19], або взаємно ротуються, що приводить до синонімічної 

субституції понять із збереженням денотата: serpent beguiled me (KJV, ASV) 

→ serpent deceived me (ESV, NIV) [Gen. 3: 13]; Jacob stole away unawares to 

Laban (KJV, ASV) → Jacob tricked Laban (ESV) → Jacob deceived Laban 

(NIV). [1 Thess. 2: 3]. 

Аналіз біблійного дискурсу виявив соматизми tongue, lips, mouth, 

комбінування яких з прикметниками lying, froward, perverse із семою 

"брехливий" надає яскравішої характеристики людині. У дискурсі пізніших 

версій ці метонімічні єдності рідко субституються, залишаючись здебільшого 

усталеними: lying tongue, lying lips (KJV, ASV, ESV, NIV) [Prov. 6: 17; 10: 18]; 

froward tongue (KJV) → perverse tongue (ASV, ESV, NIV) [Prov. 10: 31]. 

Концептуальна модель MORAL QUALITIES представлена широким 

рядом сталих та специфічних вербалізаторів, що характеризуються наявністю 

позитивної й негативної конотацій. Зниження спектра емоційно-експресивно 

забарвлених одиниць на позначення негативних рис характеру в дискурсі 

пізніших версій демонструє намір сучасного світу відійти від "конфліктної 

моделі" суспільства. Для розкриття поняття "брехливість" часто залучаються 

соматизми, створюючи широкий спектр метонімічних номінацій. 

Досліження еволюції лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING 

у біблійному дискурсі передбачає аналіз складної природи характеру 

особистості, що вимагає виявлення знакового змісту вольових якостей 

індивіда. Катаконцепт VOLITIONAL QUALITIES охоплює риси характеру 

особистості, що, за визначенням, склалися в процесі здобуття людиною 

життєвого досвіду, реалізуючи її вольові наміри, пов'язані з подоланням 

внутрішніх і зовнішніх перешкод [232, с. 150]. Специфіка реалізації 

катаконцепту VOLITIONAL QUALITIES у межах бінарних опозицій 

складників COURAGE / COWARDICE, GENEROSITY / GREEDINESS 

наведена в Додатку Р. 
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Серед позитивних рис характеру першість щодо вербального розкриття 

тримає складник COURAGE, який охоплює такі одиниці номінативного та 

атрибутивного характерів, як courage / courageous, valiant / valour (valor), 

boldness / bold, що репрезентують уміння людини протистояти страху та йти 

на виправданий ризик для досягнення своєї мети: valiant men arose and went 

(KJV, ASV, ESV, NIV) [1 Sam. 31: 12]; Be strong and of a good courage (KJV, 

ASV) → Be strong and courageous (ESV, NIV) [Deuter. 31: 6]; righteous are 

bold as a lion (KJV, ASV, ESV, NIV) [Prov. 28: 1]. Зазначені вербалізатори є 

універсальними для номінації сміливості в дискурсі Біблії. 

У більшості випадків конструювання образу людини відбувається за 

допомогою одиниць, що зазнали субституцій лексемами з ідентичною 

семантичною ознакою "сміливий" boldly, fearlessly, courageous, valiant, 

strong, brave, freely тощо. У дискурсі сучасних версій Біблії зазначені одиниці 

віддзеркалюють знаковий зміст складника COURAGE, що втілює такі 

поняття: безстрашний: he had preached boldly at Damascus (KJV, ASV) → in 

Damascus he had preached fearlessly (ESV, NIV) [Acts 9: 27]; вільний: before 

whom also I speak freely (KJV, ESV, NIV) → and to him I speak boldly (ASV) 

[Acts 26: 26]; хоробрий: any valiant man (KJV, ASV, ESV) → brave man (NIV) 

[1 Kings 14: 52]; сильний: Be ye very courageous to keep and to do (KJV, ASV) 

→ be very strong to keep and to do (ESV, NIV) [Joshua 23: 6]; упевнений: we 

may have boldness in the day of judgment (KJV, ASV) → we may have confidence 

for the day of judgment (ESV, NIV) [1 John 4: 17] тощо. Субституції 

лексемами-синонімами розкривають багатогранність аналізованого 

складника, що синтезує раніше існуючі моделі цієї концептуальної структури 

в дискурсі Біблії, охоплюючи власне оцінні характеристики людини. 

Дослідження складника COURAGE у різночасових біблійних 

дискурсах виявило особливості його реалізації з точки зору гендерних 

стереотипів. Такі риси характеру, як сміливість, хоробрість, мужність 

імплікують традиційну соціокультурну еталонну ознаку "маскулінності". 

Субституція одиниць, що визначають чоловічу гендерну ідентичність, 
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відбувається в бік звуження денотата. Наприклад: quit you like men (KJV, 

ASV) → act like men (ESV) → be courageous (NIV); men of the valiantest (KJV, 

ASV) → bravest men (ESV) / fighting men (NIV); valiant ones (KJV, ASV) → 

heroes (ESV) / brave men (NIV) тощо. У дискурсі пізніших варіантів Писання 

вони часто ротуються гендерно нейтральними (quit you like men → act like 

men → be courageous) та експліцитно маркованими одиницями man → fellow 

soldiers / warriors, де знаковий зміст одиниці man еволюціонував з поняття 

"воїн" на "цивільний", втративши семантику "відважний, хоробрий" (див. 

підрозділ 3.5). 

Специфіка реалізації складника COURAGE у дискурсах Писання в 

окремих випадках, незважаючи на традиційно позитивне уявлення, розкриває 

властивий негативний відтінок, що ставить "хоробрість" в один ряд з такими 

рисами характеру, як "нахабство", "гордовитість", "хвалькуватість". 

Наприклад: with an impudent face (KJV, ASV) → with bold face (ESV) → with 

a brazen face (NIV) [Prov. 7: 13]; Presumptuous (KJV) → Daring, self-willed 

(ASV) → Bold and willful (ESV) → Bold and arrogant (NIV) [2 Peter 2: 10]; 

stoutness of heart (KJV, ASV) → arrogance of heart (ESV, NIV) [Isaiah 9: 9]. 

Таким чином, відбувається синонімічна ротація із збереженням семантичної 

цілісності. 

Діахронічний аналіз мовного втілення складника COURAGE 

демонструє ступінь інтенсифікації почуттів. Підвищення рівня 

експресивності відбувається завдяки впровадженню одиниць з 

антонімічними значеннями щодо поняття "хоробрість", семантичне поле 

зазначених вербалізаторів пов'язане із поняттям "боягузтво" his hands were 

feeble, and all the Israelites were troubled (KJV) → his courage failed, and all 

Israel was dismayed (ESV) → he lost courage, and all Israel became alarmed 

(NIV) [2 Sam. 4: 1]. Субституція мовних зворотів відбувається в бік звуження 

денотата та спрощення структури речення в сучасних (частіше NIV) версіях, 

підкреслюючи стан страху й тривоги через відсутність у людини якостей 

сміливості та хоробрості (за схемою: хвилювання → переляк → страх). 
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Існування сталих елементів, що реалізують складник COURAGE 

(courageous / valiant → strong / brave), не відкидають модифікації загальної 

моделі цієї концептуальної структури в дискурсі сучасних версій Писання 

шляхом залучення гендерно нейтральних знаків (act like men → be 

courageous) та різнорівневих емотивних одиниць з негативною конотацією 

(stoutness of heart → arrogance of heart), що руйнують традиційне позитивне 

уявлення про поняття "хоробрість". 

Пропонуємо перейти до специфіки еволюції лінгвокультурного 

складника COWARDICE у дискурсі Біблії, що, за тлумаченням, 

характеризує "поведінку особистості у випадку ймовірної загрози, коли 

людина неадекватно оцінює ситуацію, реагуючи відмовою на будь-які дії" 

[210]. Було виділено номінації із семою "боязкий", що формують модель 

біблійної людини з особисто-індивідуальної точки зору faint, faintness, fearful, 

afraid, cowardly, shy, субституція яких відбувається на синонімічному рівні: у 

бік звуження денотата: fearful (KJV, ASV) → cowardly (ESV, NIV) [Rev. 21: 

8]; neither turneth he back from the sword (KJV, ASV, ESV) → it does not shy 

away from the sword (NIV) [Job 39: 22]; у бік розширення денотата: fearful 

and afraid (KJV) → fearful and trembling (ESV, ASV) → trembles with fear 

may turn back (NIV) [Judges 7: 3]; із збереженням значення смислового 

ядра: I will send a faintness into their hearts (KJV, ASV, ESV) → I will make 

their hearts so fearful (NIV) [Levit. 26: 36]; neither be fainthearted for the two 

tails (KJV, ASV) → do not let your heart be faint (ESV) → Do not lose heart 

(NIV) [Isaiah 7: 4].  

Вербалізатори із соматичним компонентом heart набувають 

символічності, корелюючи з поняттями "боягузтво", та, у такий спосіб, 

відображають емоційний стан людини, її внутрішній світ. У цілому, 

зберігається значення вихідного поняття на фоні дотримання стилістичної 

маркованості загального висловлювання. Мовний знак heart у сучасному 

дискурсі Писання виступає як центральний елемент соматичної 
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фразеологізації, що розкриває символічну спрямованість одиниць (любов, 

відвагу, боягузтво, повагу), закладену в дискурсі ранніх версій Біблії. 

Елементи, що входять до бінарної опозиції складників GENEROSITY / 

GREEDINESS катаконцепту VOLITIONAL QUALITIES, характеризують 

людину в дискурсі Біблії як індивідуальність, яка поєднує позитивні та 

негативні риси. Пропонуємо детальніше проаналізувати динаміку 

еволюційного розвитку концептуальної структури складника GENEROSITY. 

Вербалізатори складника GENEROSITY моделюють образ біблійної 

людини, представляючи її відвертою особою, готовою ділитися з іншими 

своїми статками як матеріального, так і духовного плану. Основні мовні 

одиниці із семою "щедрий" у дискурсі Біблії, репрезентовані лексемами: 

liberal(ly) / liberality, generous(ly) / generousity, willing / will, bountiful(ly) / 

bounty тощо, субституція яких частіше є синонімічною. Наприклад: riches of 

their liberality (KJV, ASV) → wealth of generosity on their part (ESV) → in rich 

generosity (NIV) [2 Corinth. 8: 2]; that giveth to all men liberally (KJV, ASV) → 

who gives generously to all (ESV, NIV) [James 1: 5].  

Семантичий неологізм generous у значенні "щедрий" з'явился тільки 

наприкінці XVIIст., раніше значення "шляхетний рід" (з лат. generosus, 

1580р.) визначалося як найбільш розповсюджене [367], що пояснює 

відсутність цієї одиниці та її похідних у канонічному біблійному дискурсі та 

постулює вектор еволюції аналізованого нами складника в межах 

лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING. Проте, у дискурсі версії 

NIV одиниця generous виступає високорекурентним субститутом, наприклад: 

The liberal soul shall be made fat (KJV, ASV) → Whoever brings blessing will be 

enriched (ESV) → A generous person will prosper (NIV) [Prov. 11: 25], часто в 

бік звуження денотата (liberal → blessing → generous). 

Складник GENEROSITY також об’єктивують ряд одиниць, які 

моделюють образ людини щодо її ставлення до інших членів соціуму. 

Наприклад: Thou shalt surely give him (KJV, ASV) → You shall give to him 

freely (ESV) → Give generously to them (NIV) [Deuter.15: 10]; lodged us three 
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days courteously (KJV) → entertained us three days courteously (ASV) → 

entertained us hospitably for three days (ESV) → showed us generous hospitality 

for three days (NIV) [Acts 28: 7]. Отже, відбувається субституція одиниць у 

бік звуження денотата, конкретизуючи знаковий зміст складника. 

Субституція одиниць abundance (KJV) → bounty (ASV) → generous gift (ESV) 

→ liberal gift (NIV) [2 Corinth. 8: 20], завдяки залученню одиниці gift у 

дискурсі сучасних варіантів Біблії, розкриває морально-етичний компонент 

складника. 

Розуміння складника GENEROSITY не буде повним без його 

протиставлення складнику GREEDINESS, з яким вони утворюють бінарну 

опозицію. Мовні одиниці, що наповнюють складник GREEDINESS 

аналізованого катаконцепту VOLITIONAL QUALITIES, представлені 

знаками covetous / coveting / covetousness, greed / greedy, sparingly та 

словосполученнями the love of money, greedy for unjust gain, go after ill-gotten 

gain, sinful greed, що реалізують один з людських пороків – жадібність. 

Зазначений складник об’єктивує цілий ряд негативних якостей 

характеру із семою "жадібність", що є домінантними в дискурсі всіх 

англомовних версій Біблії: грошолюбство: covetous man (KJV, ASV) → 

covetous (ESV) → greedy person (NIV) [Ephes. 5: 5]; зажерливість: the love of 

money (KJV, ASV, ESV, NIV) [1 Timothy 6: 10]; хабарництво та 

хаптурництво: covetousness (KJV, ASV) → the love of money (ESV, NIV) 

[Hebrews 13: 5]; covetousness (KJV) → covetings (ASV, ESV) → greed (NIV) 

[Mark 7: 22]; жадоба: greedy of gain (KJV, ASV) → greedy for unjust gain 

(ESV) → go after ill-gotten gain (NIV) [Prov. 1: 19]; скупість: He which soweth 

sparingly shall reap also sparingly (KJV, ASV, ESV, NIV) [2 Corinth. 9: 6]; 

користолюбство: be grieved (KJV, ASV) → be grudging (ESV) →  grudging 

heart (NIV) [Deuter. 15: 10]. 

Досліджені елементи репрезентують людину відносно індивідуально-

особистісних параметрів, залучаючи здебільшого заміщення в бік звуження 

денотата: covetousness (KJV, ASV) → unjust gain (ESV) → sinful greed (NIV); 
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be grieved (KJV, ASV) → be grudging (ESV) → grudging (NIV), covetousness 

(KJV, ASV) → love of money (ESV, NIV) та синонімічну субституцію 

одиниць: covetous (KJV, ASV, ESV) → greedy (NIV); covetousness (KJV) → 

сovetings (ASV, ESV) → greed (NIV). Реалізація складника в сучасному 

дискурсі шляхом залучення політкоректних одиниць із зниженим негативним 

емотивним забарвленням (covetousness → love of money) постулює 

поширення ідей благочинності в сучасному ліберальному соціумі. 

У цілому, макроконцепт CHARACTER мезоконцепту SPIRITUAL 

HUMAN BEING, який розкриває складну сутність людського характеру, має 

комплексну ієрархічну структуру. Еволюція катаконцептів MORAL 

QUALITIES та VOLITIONAL QUALITIES у дискурсі різних версій Біблії 

реалізується в підвищенні рекурентності елементів-вербалізаторів, що мають 

у більшості випадків вище позитивне та негативне емотивно-оцінне 

навантаження (cruel → ruthlessly, true → integrity, courteously → generous 

hospitality), засуджуючи негативні діяння людей та підкреслюючи рух 

суспільства до милосердя й щедрості. Більшість вербалізаторів не мають 

ознак гендерної стереотипності, за винятком таких рис характеру, як 

сміливість, хоробрість, мужність, що постулюють ознаку "маскулінності". 

 

Висновки до розділу 4 

 

Мезоконцепт SPIRITUAL HUMAN BEING у дискурсі Біблії реалізується 

елементами (FAITH IN GOD, INTELLIGENCE, EMOTIONS, CHARACTER ), 

модифікації засобів вербалізації яких викликані векторами десакралізації, 

застарівання та оновлення біблійного дискурсу й визначають специфіку 

еволюції мегаконцепту HUMAN BEING. 

Макроконцепт FAITH IN GOD як основа духовної сутності 

мегаконцепту характеризується відносною сталістю засобів втілення, що 

постулює трансляцію домінуючих духовно-ціннісних орієнтирів біблійної 

людини крізь епохи. Залучення специфічних вербалізаторів макроконцепту 
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пов’язано з позбавленням його сакрального забарвлення, вирівнюючи 

"гендерний дисбаланс" та вилучаючи застарілі елементи. 

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, що ліквідують ознаки дискримінації та відповідають тенденціям 

спрощення й демократизації дискурсу Біблії. 

Субституції специфічних вербалізаторів обох макроконцептів 

EMOTIONS і CHARACTER, реалізуючи вектор буденності в дискурсі 

новітніх видань, мають щодалі нижчий рівень конотації, навіть, коли йдеться 

про негативні емоції або риси характеру, що пояснюється наміром сучасного 

цивілізованого суспільства дотримуватися принципів стриманості та 

толерантності. З аналізу засобів об’єктивації макроконцептів простежується 

зменшення рівня "брутальності" на сторінках Біблії, яка є незбагненною для 

сучасної свідомості, та підвищення рівня доброти, оптимізму, 

експоненціальної популяризації "культу милосердя та доброчестя". 

Для розкриття специфіки мезоконцепту SPIRITUAL HUMAN BEING 

залучаються одиниці на позначення матеріального виміру (соматизми), що 

несуть символічний характер і спрямовані на досягнення балансу зовнішніх 

та внутрішніх рис людини. У дискурсі Писання соматизми часто пов’язані з 

емоційним станом людини, з особливостями її характеру, з інтелектуальною 

діяльністю й розкривають "соматичний" портрет біблійної людини, який 

характеризує духовну сутність її буття. Окрім того, використання соматизмів 

дозволяє представити внутрішній світ людини крізь її зовнішні 

характеристики. 

  

Основні результати, отримані в четвертому розділі, висвітлено в таких 

публікаціях: [241; 242].  
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ВИСНОВКИ 

 

Обрані лінгвокультурологічний та когнітивно-дискурсивний підходи 

дозволили простежити еволюцію лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN 

BEING в англомовному дискурсі Біблії різних часів (1611-2011рр.), 

звертаючи увагу як на культурні чинники, так і лінгвальні процеси, 

характерні певному етапу розвитку мовної спільноти, навколишня дійсність 

якої інтерпретується та переосмислюється. Діахронічне вивчення варіантів 

Біблії різних періодів розкрило еволюцію мовного та позамовного 

середовищ, що проявляється в деактуалізованих та новоутворених культурно 

маркованих мовних засобах, які полівекторно розкривають лінгвокультурний 

мегаконцепт HUMAN BEING. 

У нашому дослідженні лінгвокультурний мегаконцепт HUMAN 

BEING трактується як світоглядно орієнтована одиниця мислення на 

позначення особи, що об’єктивується в англомовних текстах Біблії і 

розкривається історично (контекст протяжністю 400 років), культурно 

(матеріальні та духовні цінності та ідеали), соціально (загальноприйнятими і 

табуйованими) маркованими одиницями, що залучаються або уникаються 

авторами в різні періоди для адекватного передавання інформації адресатам. 

Середовищем існування лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN 

BEING є біблійний дискурс, який ми визначаємо як нестабільну, відкриту, 

полівимірну систему, базовими елементами якої є інтерпретовані адресатами 

тексти Біблії, що спрямовані на Богопізнання та регламентовані соціально-

історичними та релігійно-культурними контекстами. Дискурс як такий 

уявляємо у вигляді геометричної моделі, такого собі "дискурсивного 

тетраедра", вершинами якого є термінали "адресант / текст / адресат / 

екстралінгвальний контекст", за умов зміни однієї з вершин, увесь тетраедр 

зазнає модифікації, проте вершини тетраедра не є ідеальними і представлені 

цілим набором точок. Біблійний дискурс, що є гіпонімом релігійного 

дискурсу, реалізується у вигляді "тетраедра біблійного дискурсу", із 
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константою у вершині "адресант" (Бог) та набором змінних величин "текст", 

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

розкривають вектори та специфіку еволюції біблійного дискурсу. 

Особливості еволюції дискурсу Біблії опосередковані численними 

культурними чинниками та лінгвальними процесами, серед яких історико-

соціокультурний (зміна культурно-історичних умов версій Писання та 

політкоректність), застарівання (архаїзація та історизація), оновлення 

(неологізація) та десакралізація (зниження рівня ступеня сакральності) мови 

й мовлення взагалі та біблійного дискурсу зокрема. 

Діахронічне дослідження умов формування англомовного біблійного 

дискурсу в транскультурній проекції з'ясовує особливості його еволюції з 

точки зору історико-соціокультурного вектора, на який впливають 

лінгвальні та позалінгвальні фактори, які домінували протягом чотирьох 

століть (процеси реструктуризації влади, міжфракційні релігійні суперечки, 

конфесійне дроблення церкви, зміна ролі церкви в суспільстві, зміна 

політично-економічної формації та соціально-культурного життя, вплив 

феміністичного руху, політика "коректної мови" тощо). 

Політкоректність як один із ключових соціокультурних чинників є 

субвектором еволюції дискурсу Біблії у рамках історико-соціокультурного 

вектора. Реалізаторами субвектора, що пов'язаний із особливостями 

мовлення та розвитком лексичної системи, виступають евфемізми та одиниці, 

що є необразливими номінаціями. У цьому аспекті специфіка еволюції 

дискурсу репрезентується в елімінації гендерних (shipmen → sailors, steward 

→ household manager, to take a woman → to marry her), етнічних (Gentiles → 

nations → people), міжкультурних (barbarous people → barbarians → native 

people → islanders), вікових (old → in advanced in years), фізичних 

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

пов’язаних з розвитком суспільної свідомості носіїв англійської мови. 

"Фемінізм" є одним з важливих факторів, викликаним політкоректністю в 
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Біблії з метою нейтралізації "андроцентричності" (fathers → parents, to 

conceive seed → to be pregnant) у дискурсі новітніх версій Писання. 

Власне лінгвальні аспекти еволюції біблійного дискурсу, що 

проявляються у вилученні або залученні темпорально маркованої та 

сакрально маркованої лексики, пов’язані з векторами його застарівання, 

оновлення та десакралізації. Вектор застарівання дискурсу інкорпорує 

субвектори його еволюції: архаїзацію та історизацію, реалізаторами яких є 

одиниці, що вийшли з активного вжитку – архаїзми та історизми 

(темпорально, стилістично, культурно, історично марковані мовні знаки, які 

деактуалізовані в сучасній лексичній системі і відповідно мають або не 

мають повний еквівалент).  

Архаїзми розподіляються на повні (застарілі за формою і змістом: setter 

"проповідник" → preacher) та часткові (застарілі лише за формою або лише 

за змістом: flesh → side / human being / human standard) архаїзми, останні 

поділяємо на фонетичні, графічні, словотвірні, морфологічні, семантичні та 

синтаксичні, залежно від вектора їхньої деактуалізації. Відносно критерію 

"формальної пов'язаності" архаїзмів з їхніми сучасними субститутами, ми 

поділяємо архаїзми на генетично споріднені та генетично неспоріднені. 

Історизми класифікуються як повні (повністю застарілі за формою і змістом: 

tentmaker, centurion, homer), так і часткові (застарілі за одним із значень: 

lieutenant "намісник провінції у Стародавній Персії", сучасне значення 

"лейтенант, заступник"), які додають "історичної коректності та стилізації" 

біблійному дискурсу. 

Вектор оновлення дискурсу, опосередкований еволюційними змінами 

як мови, так і мовлення. Реалізаторами вектора модернізації виступають 

"неологізми" – темпорально марковані стилістично і культурно значимі мовні 

одиниці, що стали актуальними в сучасному лінгвальному просторі. Корпус 

неологізмів включає одиниці, що на період видання канонічних версій не 

існували, не набули поширеності або навмисно уникалися. Серед неологізмів 

ми розрізняємо повні та часткові. "Повні неологізми" – нові за формою і 
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змістом мовні одиниці, які з’явилися на конкретному етапі розвитку мови 

(terrorist, homicide, kidnapper, victim, quick-tempered) та "часткові неологізми" 

– нові лише за формою або лише за змістом одиниці, що з’явилися на 

конкретному етапі розвитку мови, серед яких виділяємо фонетичні (brethren 

→ brothers), графічні (travellers → travelers), словотвірні (affright → to fright), 

граматичні (thou dost / doest → you do), 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 новоутворення 

характерні для дискурсу сучасної Біблії. 

Вектор десакралізації спрямований на поступове зниження ступеня 

сакральності біблійного мовлення та його наближення до розмовного, до 

адресата. У новітніх варіантах Біблії десакралізацію реалізують 

загальновживані одиниці або "профанізми", що в класичних версіях 

протиставляються одиницям і конструкціям сакральної маркованості 

(застаріла, образна лексика, символи тощо). Чисельність останніх 

зменшується із кожним наступним виданням (stripling, damsel, flesh and 

blood), відбувається збільшення залученості немаркованих одиниць (boy, 

young woman, human being), що десакралізує біблійний дискурс, 

модифікуючи і його ключовий мегаконцепт HUMAN BEING. 

Спираючись на результати дослідження різночасових англомовних 

версій Біблії, було розроблено структуру мегаконцепту HUMAN BEING, що 

включає мезоконцепти MATERIAL HUMAN BEING та SPIRITUAL HUMAN 

BEING. Мезоконцепт MATERIAL HUMAN BEING розкриває зовнішні або 

фізичні (матеріальні) характеристики людини, що відносно легко 

сприймаються візуально: макроконцепти GENDER, AGE, APPEARANCE, 

SOCIAL POSITION. Мезоконцепт SPIRITUAL HUMAN BEING 

представлений духовними (внутрішніми) параметрами людини, що 

розкривають поведінку людини: макроконцепти FAITH IN GOD, 

INTELLIGENCE, EMOTIONS, CHARACTER.  
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Ієрархічна структура лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING 

залишається стабільною в біблійному дискурсі різних часів, проте деякі його 

елементи зазнали значних змін. 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, що викликано 

культуролінгвальними факторами і процесами.  

Специфіка еволюції макроконцепту GENDER розкриває тенденції до 

виправлення "гендерного дисбалансу", що проявляється в зниженні масиву 

маскулінно маркованих одиниць (12-21%), збільшенні корпусу фемінно 

забарвлених лексем (1-5%) та кардинальному "приросту" гендерно 

нейтральних знаків (60-90%) у дискурсі пізніших версій. 

У межах макроконцептів AGE і APPEARANCE виявлені численні 

випадки нівеляції "ейджизму", гендерних характеристик та фізичних вад, що 

впливає на поступове збільшення рекурентності гендерно нейтральних (little 

one, youth, mature, elderly) та політкоректних одиниць (without any physical 

defect, well-nourished) у кожній наступній версії. Соматизми набувають 

символічного характеру (eyes of your heart), що постулює інтеракцію 

матеріального та духовного світів людини. 

Макроконцепт SOCIAL POSITION характеризується кардинальною 

"гендерною асиметрією", що пояснюється наявністю в дискурсі Біблії 

значної кількості саме чоловічих посад, професій та ремесел. Звуження ряду 

номінацій на позначення представників ремісничих професій пов’язане із 

зміною аграрного суспільства на постіндустріальне (husbandman, plowmen, 

sower → farmer). Залучення темпорально та культурно маркованих реалій 

(chariots, armor-bearer, centurion) додає "історичної коректності" дискурсу 

сучасної Біблії. У дискурсі пізніших версій Писання мовний знак man 
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втрачає характеристику "людина", "дорослий" та "воїн" і набуває значення 

"цивільний чоловік будь-якого віку". 

Вектори еволюції мезоконцепту SPIRITUAL HUMAN BEING 

мегаконцепту HUMAN BEING розкривають образ біблійної людини завдяки 

впровадженню субституцій нейтрально маркованими одиницями (fool → 

simple), що нівелюють ознаки дискримінації в рамках норм політкоректності, 

та емоційно незабарвленими мовними знаками (hate → unlove, to know a 

woman → to have sex), що десакралізує дискурс. Субституції одиницями з 

високим рівнем конотації (cruel → heartless, mercy → kindness → steadfast 

love) відбивають модуляцію прагматики біблійного дискурсу з позитивним 

вектором, що пояснюється зменшенням рівня брутальності та жорстокості на 

сторінках Біблії та експоненціальним ростом доброчестя та милосердя. 

Соматизми, що пов’язані з емоціями, рисами характеру, розумовою 

діяльністю людини, визначаються як набір символів, що розкривають 

внутрішній світ людини крізь її зовнішні характеристики (without heart → 

without understanding). 

У межах еволюції лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING та 

біблійного дискурсу, що є середовищем його реалізації, окреслено корпус 

універсальних вербалізаторів мегаконцепту, що залучає одиниці: God, gospel, 

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

poor, embroiderer, hunter, love, angry, hate, kindness, surprise тощо; і 

специфічних для кожної версії вербалізаторів, а саме: для канонічних 

варіантів – Біблії короля Якова та Американської стандартної версії – 

одиниці brethren, lad, boy, damsel, beautiful, fool, uprightness та для сучасних 

версій – Англійської стандартної версії та Нової міжнародної версії – мовні 

знаки human being, mankind, descendant, girl, needy, unbeliever, simple, 

integrity. Модифікації засобів об’єктивації мегаконцепту маніфестують: 

 зміну історико-соціокультурного контексту – залучення характерних 

мовних явищ відповідно до епохи видання версії Писання; 
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 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, talent → bag of gold); 

 оновлення версій Біблії – залучення неологізмів (sexual / sex на 

позначення інтимних стосунків притаманне пізнішим версіям); 

 десакралізацію біблійного дискурсу – залучення "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). 

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" (елімінація 

політично некоректних проявів "ейджизму", часткове стирання семи 

"дорослий" у лексемах man, woman), "зовнішність" (елімінація політично 

некоректних одиниць), "соціальне становище" (вербальне зниження 

професійного різноманіття та зміна соціально-економічної формації), 

"внутрішній світ людини" (перехід від "брутального", пасивного спостерігача 

до активного, милосердного діяча).  

Наукова розвідка відкриває широкі перспективи подальшого 

дослідження еволюції лінгвокультурних концептів у межах релігійної 

картини світу. Вважаємо за доцільне проаналізувати історико-

соціокультурну мінливість інших ключових концептів у біблійному дискурсі, 

дослідити їхній зв'язок з іншими концептуальними структурами в 

діахронічному аспекті крізь призму мовних та позамовних факторів.   
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Лексична репрезентативність макроконцепту PERSON 

 

 

№ 

 

Номінація 

поняття 

PERSON 

Англомовні варіанти Біблії 

King James 

Version 

(1611р.) 

American 

Standard 

Version 

(1901р.) 

English 

Standard 

Version 

(2001р.) 

New 

International 

Version 

(2011р.) 

1. people 1924 (74,8%) 
1858 

(70,9%) 
2756 (67,8%) 

2690 

(54,6%) 

2. nation(s) 321 (12,4%) 457 (14,7%) 469 (11,5%) 537 (10,9%) 

3. person(s) 107 (4,1%) 93 (3,5%) 200 (4,9%) 319 (6,4%) 

4. flesh 38 (1,4%) 38 (1,4%) 33 (0,8%) - 

5. Gentiles 26 (1,01%) 5 (0,19%) - - 

6. mankind 6 (0,23%) 5 (0,19%) 50 (1,2%) 61 (1,2%) 

7. folk 6 (0,23%) 4 (0,16%) - - 

8. 
soul / living 

soul(s) 
5 (0,19%) 3 (0,15%) - - 

9. ancestors 1 (0,03%) 1 (0,03%) 1 (0,02%) 312 (6,3%) 

10. everyone - 1 (0,03%) 190 (4,6%) 262 (5,3%) 

11. descendants - - 73 (1,7%) 371(7,5%) 

12. crowd(s) - 14 (0,53%) 141 (3,4%) 167 (3,3%) 

13. 
human / human 

being(s) 
- - 10 (0,24%) 52 (1,05%) 

14. humanity - - - 7 (0,14%) 

15. human race - - - 6 (0,12%) 

16. living being(s) - - 1 (0,02%) 2 (0,04%) 

17. individual(s) - - 1 (0,02%) 1 (0,02%) 

18. інші одиниці 136 (5,2%) 138 (5,2%) 134 (3,3%) 131 (2,6%) 

 
разом 

2570 

(100%) 

2617 

(100%) 

4059 

(100%) 

4918 

(100%) 
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Додаток Б 

Лексична репрезентативність макроконцепту PERSON 

 

Номінації 

понять 

MAN/ 

MEN 

Англомовні варіанти Біблії 

King James 

Version 

(1611р.) 

American 

Standard 

Version 

(1901р.) 

English 

Standard 

Version 

(2001р.) 

New 

International 

Version 

(2011р.) 

MAN 2341 (60,6%) 2293 (60,13%) 1851 (60,3%) 1244 (55,1%) 

MEN 1521 (39,3%) 1520 (39,8%) 1217 (39,6%) 1011 (44,8%) 

Разом 
3862 

(100%) 

3813 

(100%) 

3068 

(100%) 

2255 

(100%) 
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Додаток В 

Лексична репрезентативність катаконцепту MAN 

 

 

№ 

 

Номінації 

поняття 

MAN 

Англомовні варіанти Біблії 

King  

James  

Version 

(1611р.) 

American 

Standard 

Version 

(1901р.) 

English 

Standard 

Version 

(2001р.) 

New 

International 

Version 

(2011р.) 

1. son(s) 2701 (36,14%) 
2773 

(38,54%) 

2913 

(39,7%) 

2544 

(37,06%) 

2. king(s) 2135 (28,57%) 2144 (29,8%) 
2147 

(29,26%) 

2205 

(32,12%) 

3. father(s) 1255 (16,79%) 875 (12,16%) 1321 (18%) 
917 

(13,36%) 

4. brethren 542 (7,25%) 545 (7,57%) - - 

5. brother(s) 362 (4,84%) 359 (4,99%) 493 (6,72%) 584 (8,51%) 

6. husband(s) 152 (2,03%) 153 (2,13%) 125 (1,7%) 128 (1,86%) 

7. fellow(s) 80 (1,07%) 91 (1,26%) 71 (0,97%) 177 (2,58%) 

8. male(s) 77 (1,03%) 78 (1,08%) 80 (1,09%) 99 (1,44%) 

9. 

10. 

young man / 

men 
59 (0,79%) 59 (0,82%) 65 (0,89%) 43 (0,63%) 

11. lad(s) 30 (0,4%) 28 (0,39%) - - 

12. sir 22 (0,29%) 20 (0,28%) 23 (0,31%) 27 (0,39%) 

13. bridegroom(s) 20 (0,27%) 22 (0,31%) 23 (0,31%) 22 (0,32%) 

14. uncle 15 (0,2%) 15 (0,21%) 12 (0,16%) 13 (0,19%) 

15. wizard(s) 11 (0,15%) 11 (0,15%) - - 

16. 
man 

child(ren) 
9 (0,12%) 12 (0,17%) - - 

17. boy(s) 3 (0,04%) 8 (0,11%) 54 (0,74%) 100 (1,46%) 

18. emperor - 2 (0,03%) 4 (0,05%) 4 (0,06%) 

19. 
male 

child(ren) 
- - 7 (0,1%) 2 (0,03%) 

 
разом 

7473 

(100%) 

7195 

(100%) 

7338 

(100%) 

6865 

(100%) 
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Додаток Г 

Лексична репрезентативність катаконцепту WOMAN 

 

 

№ 

 

Номінації 

поняття 

WOMAN 

Англомовні варіанти Біблії 

King 

James 

Version 

(1611р.) 

American 

Standard 

Version 

(1901р.) 

English 

Standard 

Version 

(2001р.) 

New 

International 

Version 

(2011р.) 

1. 
woman / 

women 

510 (21,86%) 

 

509 

(22,07%) 
527 (22,32%) 580 (23,34%) 

2. daughter(s) 505 (21,9%) 506 (21,94%) 486 (20,58%) 462 (18,59%) 

3. 
wife / 

wives 
492 (21,34%) 

477 

(20.69 %) 
474 (20,08%) 432 (17,38%) 

4. mother(s) 299 (12,97%) 
300 

(13.01 %) 
299 (12,66%) 320 (12,88%) 

5. sister(s) 124 (5,38%) 
123 

(5.33 %) 
123 (5,21%) 276 (11,11%) 

6. maid(en/s)- 95 (4,12%) 73 (3,17%) 11 (0,47%) - 

7. widow(s) 79 (3,43%) 78 (3,38%) 98 (4,15%) 99 (3,98%) 

8. virgin(s) 64 (2,78%) 77 (3,34%) 59 (2,5%) 55 (2,21%) 

9. queen(s) 55 (2,36%) 55 (2,39%) 58 (2,46%) 61 (2,45%) 

10. damsel(s) 45 (1,95%) 41 (1,78%) - - 

11. female(s) 23 (1%) 23 (1%) 82 (3,47%) 81 (3,26%) 

12. bride(s) 14 (0,6%) 21 (0,91%) 35 (1,48%) 26 (1,05%) 

13. mistress 9 (0,39%) 11 (0,48%) 11 (0,47%) 8 (0,32%) 

14. lady(ies) 6 (0,26%) 3 (0,13%) 3 (0,13%) 3 (0,12%) 

15. goddess 5 (0,21%) 4 (0,17%) 4 (0,17%) 6 (0,24%) 

16. 

17. 

young 

woman / 

women 

3 (0,13%) 2 (0,09%) 55 (2,23%) 41 (1,65%) 

18. girl(s) 2 (0,09%) 2 (0,09%) 35 (1,48%) 33 (1,33%) 

19. witch 2 (0,09%) - - - 

20. aunt 1 (0,04%) 1 (0,04%) 1 (0,04%) 2 (0,08%) 

 разом 
2333 

(100%) 

2306 

(100%) 

2361 

(100%) 

2485 

(100%) 
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Додаток Д 

Кількісні характеристики макроконцептів PERSON і GENDER 

 

 

Вербалізатори 

 

Англомовні варіанти Біблії 

King  

James  

Version 

(1611р.) 

American 

Standard 

Version 

(1901р.) 

English 

Standard 

Version 

(2001р.) 

New 

International 

Version 

(2011р.) 

гендерно 

нейтральні 

2570 

(15,83%) 

2617 

(16,43%) 

4059 

(24,12%) 

4918 

(29,76%) 

маскулінно 

марковані 

11335 

(68,91%) 

11008 

(69,1%) 

10406 

(61,84%) 

9120 

(55,2%) 

фемінно 

марковані 

2333 

(14,37%) 

2306 

(14,47%) 

2361 

(14,03%) 

2485 

(15,04%) 

РАЗОМ 
16238 

(100%) 

15931 

(100%) 

16826 

(100%) 

16523 

(100%) 
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Додаток Е 

Структура макроконцепту AGE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AGE 

CHILDHOOD 

 

babe, baby, 

newborn infant, 

child / children, 

children's children, 

grandchildren, 

offspring, little 

one, man child, 

first-born male, 

son, grandson, 

boy, lad, nephew, 

maid (female) 

child, women 

children, daughter, 

granddaughter, 

girl, young girl, 

little girl тощо. 

YOUTH 

 

young person, 

young people, 

(the) young (one),a 

/ the youth, young 

man, lad, young 

woman, damsel, 

maid(en), virgin 

тощо. 

ADULTHOOD 

 

human (being), 

man, woman of 

full age, a perfect 

man, fullgrown 

men, mature 

manhood тощо.  

 

SENIOR AGE 
 

person of the old, 

the old, old(er) 

man, the ancient 

(man), the aged 

(man/ woman), the 

elder, elderly 

тощо. 
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Додаток Ж  

Структура макроконцепту APPEARANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

APPEARANCE 

LOOK 

 

goodly, fair, 

beautiful, 

comely, pleasant, 

desirable, proper, 

handsome, fine, 

delightful, 

charming, the 

most excellent, 

no ordinary, 

well-built, huge, 

without any 

physical defect, 

delicate, well 

favoured, 

beautiful in form 

тощо. 

HEIGHT 

 

height, higher, 

tall(er), little of 

stature, small in 

stature, short 

тощо. 

WEIGHT 

 

lean, haggard, 

languisheth, 

feeble, faint, fat, 

well-nourished, 

covered with 

fatness, stout, 

thick, sleek, 

heavy тощо. 

SOMATIC 

FEATURES 

 

head, face, hair, 

eye, ear, mouth / 

lips, hand, leg / 

foot тощо. 
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Додаток З 

Структура катаконцепту MATERIAL POSITION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WEALTH 

 

rich, wealthy, great, abundance, 

glory, exceedingly, prosperous, to 

be increased with goods, to get 

riches, to acquire wealth тощо. 

POVERTY 

 

poor, needy, to be impoverished, 

to lack тощо. 

MATERIAL POSITION 
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Додаток И 

Структура катаконцепту OCCUPATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CRAFTSMANSHIP 

 

embroiderer, weaver, 

carpenter, tentmaker, 

mason, hunter, cook, 

singer, baker, builder, 

captain of the guard, 

guard, judge, 

creditor, debtor, 

fisher, fishermen, 

labourer, worker, 

mariner, sailor, 

shipmaster, sea 

captain, chapmen, 

trader, explorer, 

porter, smith, 

publican, tax 

collector, teacher, 

plowmen, sower, 

enchanter,  medium 

тощо. 

OCCUPATION 

SERVITUDE 

 

servitor, 

servant, 

attendant, 

handmaiden, 

minister, 

assistant, aide, 

helper, slave, 

bondservant, 

maidsevant, 

handmaid 

тощо. 

ADMINISTRATION 

 

king, ruler, prince, 

governor, deputy, 

magistrate, tetrarch, 

prefect, satrap, 

president, proconsul, 

officer, duke, chief, 

leader, head, 

taskmaster, 

administration, official, 

overseer, deputy, 

provincial governor, 

district governors, 

magistrate,  

commander, the king's 

lieutenants, synagogue 

leader, the city 

authorities, city 

officials тощо. 

PRIESTHOOD 

 

priest, chief / 

high / great 

priest, elders, 

prophet, 

evangelist, 

bishop, pastor, 

shepherd, 

deacon, teacher, 

minister тощо. 

ARMY 

 

governer, proconsul, 

commander, officer, 

soldier, fighter, 

fighting men, 

warrior, bowmen, 

archer, horseman, 

charioteer, 

executioner, armor-

bearer, footmen, 

chief captain, 

centurion, hired men, 

mercenaries, 

mounted troops, men 

of valour, heroes 

тощо. 
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Додаток К 

Структура макроконцепту FAITH IN GOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FAITH IN GOD 

RIGHTEOUSNESS 

 

prophet, saints, Lord’s (God's) 

people, God-fearing man, just / 

righteous (man), merciful, devout, to 

be justified / righteous, faith / (to be) 

faithful, (to be) holy, belief, to 

believe, believer, thrust, fidelity, 

Saviour, Jehovah тощо. 

SINFULNESS 

 

fault, sin / to sin, sinner, 

transgressor, wicked people, 

treacherous, unfaithful, unjust, 

unbeliever, unrighteousness, 

wickedness, infidel тощо.  
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Додаток Л 

Структура макроконцепту INTELLIGENCE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INTELLIGENCE 

 

INTELLECT 

 
to know, to understand, to see, to 

learn, to perceive, to comprehend, 

to be aware (of / that), to be 

familiar with, wise, wisdom, 

prudent to have knowledge, to be 

familiar with, to be expert, to be 

well acquainted, cunning in 

knowledge, endowed with 

knowledge, well informed, 

eloquent, skilful, clever тощо. 

 

 

SIMPLENESS 
 

 fool / foolish, simple, silly, 

senseless, dull, unwise, without 

understanding, sottish, stupid, 

without heart, to mock, to be in 

derision, to laugh, to become a 

laughing-stock, to jeer, ignorant, 

ignorant, unlearned, to have no 

knowledge, uneducated, 

unschooled тощо. 
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Додаток М 

Структура катаконцепту POSITIVE EMOTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POSITIVE EMOTIONS  

PLEASURE 

 

pleasure (інколи 

pleasantness), favor, 

for one's pleasure, to 

please, to take 

pleasure, to have 

pleasure, delight, 

contentment, good, (to 

do/gain/grant) a favor, 

to like, enjoy the good, 

to find satisfaction 

тощо. 

HAPPINESS 

 

happy, blessed, to be 

happy/blessed, to be full 

of happiness, to bless 

тощо. 

 

LOVE 

 

love / to love, to be in love, 

to know (a woman), to go 

into (a woman), to lie with (a 

woman / a man), to solace 

with loves, to sleep with (a 

woman / a man), to make 

love to (a woma), to have 

sexual relations with (a 

woman / a man), to have sex 

with (a woman / a man), to 

enjoy with love, charity, 

mercy, grace, clemency, 

kindness, loving kindness, 

love, steadfast love, unfailing 

love, everlasting love тощо. 
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Додаток Н 

Структура катаконцепту NEGATIVE EMOTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NEGATIVE EMOTIONS  

ANGER 

 

wrath / wroth, anger / angry, rage, fury, 

indignation, fierceness, malice, evil, irritation, 

jeoulosy, cruelty, quarreling, spirit, to be 

kindled, to burn (with anger), to burn against 

(someone), to anger; to be angry (angered) 

with (someone), to make someone anger, to 

wax hot, to provoke, to be provoked, to arouse 

anger, to vent a rage, to be filled with rage, to 

embitter тощо. 

HATRED 

 

hate, to hate, hatred, hostile, 

hostility, hatefully, to hold a 

grudge, persecute, unloved, 

with cruel hatred, violent 

hatred, to hate fiercely, 

severely тощо. 
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Додаток П 

Структура катаконцепту MORAL QUALITIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MORAL QUALITIES 

KINDNESS  

 

well, right, good 

/ goodness, 

kind(ly) / 

kindness, favour, 

virtue, loyally, 

just, righteous, 

lovingkindness, 

mercy, virtue, 

loyally, peace, 

welcome тощо. 

INTEGRITY 

 

true / truly, honest / 

honestly / honesty, 

integrity, upright / 

uprightness / 

uprightly, fair, faith / 

in good / faithfully, of 

honor / honorably, 

blameless, perfect, 

faithfully, trustworthy, 

sincerely тощо. 

 

CRUELTY 

 

cruel / cruelty, 

violent / violence, 

fierce, brutal(ly), 

terrible, ruthless(ly), 

harsh(ly), rigor, 

severe / severity, 

oppression, tyranny, 

harshness, 

malicious, heartless, 

cruel hatred, austere, 

severe, hard, wrong, 

wickedness, evil, 

bitter тощо. 

FALSITY 

 

liar, deceiver, cheat, 

false, vain, worthless, 

unrighteous, malicious, 

false(ly), deceitful(ly), 

wayward, a lying 

tongue, with lying lips, 

perverse in his lips, 

froward tongue, 

perverse tongue, to lie, 

to defraud, to deceive, 

to trick, to beguile 

тощо. 
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Додаток Р 

Структура катаконцепту VOLITIONAL QUALITIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VOLITIONAL QUALITIES 

COURAGE 

 

courage / be 

courageous, valiant / 

valour (valor), 

boldness / bold(ly), 

strong brave, 

fearlessly, confidence, 

act like men, heroes, 

valiant, fighting, 

impudent, brazen, 

presumptuous, 

shameless, stoutness 

of heart / stouthearted, 

arrogance of heart, 

stubborn-hearted, 

broken spirit, 

discouragement тощо. 

GENEROSITY 

 

liberal(ly) / liberality, 

generous(ly) / 

generousity, willing / 

will, bountiful(ly) / 

bounty, blessing will, 

liberal, surely, freely, 

courteously, 

hospitably, abundance, 

to distribute,to lavish 

тощо. 

COWARDICE 

 

faint / faintness, 

fearful, afraid, 

cowardly, shy, 

fainthearted, to 

lose heart тощо.  

GREEDINESS 

 

covetous / coveting 

/covetousness, greed / 

greedy, sparingly, love 

of money, greedy for 

unjust gain, go after ill-

gotten gain, sinful 

greed, unjust gain sinful 

greed, be grieved, be 

grudging,  greedy of 

gain,  go after ill-gotten 

gain тощо. 


