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АНОТАЦІЯ  

Хаботнякова П.С. Лінгвальна репрезентація біблійних образів-

символів в англомовному містичному трилері: когнітивно-прагматичний 

аспект (на матеріалі творів Френка Перетті). – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – Запорізький 

державний університет, Запоріжжя, 2019. 

У дисертації розкрито специфіку лінгвальної репрезентації біблійних 

образів-символів в англомовних містичних трилерах Френка Перетті у 

когнітивно-прагматичному ракурсі шляхом комплексного аналізу структурно-

семантичних і семантико-стилістичних характеристик лінгвальних 

репрезентантів біблійних образів-символів із використанням методологічного 

інструментарію дискурсології, лінгвопоетики, лінгвістики і когнітивної 

прагматики. 

Дослідження лінгвальної репрезентації біблійних образів-символів 

здійснено на матеріалі п’яти містичних трилерів Френка Перетті загальним 

обсягом 2338 стop. (“This Present Darkness” / ‘Темрява віку цього’, 1986, 

“Piercing the Darkness” / ‘Пронизуючи темряву’, 1988, “Prophet” / ‘Пророк’, 

1992, “The Oath” / ‘Клятва’, 1995, “The Visitation” / ‘Візит’, 1999), із яких 

методом суцільної вибірки вилучено 1166 лексико-семантичних засобів, які у 

892-х біблійно-маркованих контекстах із досліджуваних текстів репрезентують 

69 біблійних образів-символів, які слугували одиницями аналізу. 

З опертям на досвід вітчизняних і закордонних дослідників у галузі 

філософії, психології, лінгвокультурології, літературознавства і лінгвістики 

встановлено онтологічну сутність поняття «образ-символ» у ланці споріднених 

понять «образ» і «символ» у гуманітарній парадигмі. Поєднуючи символічне й 

образне начала, образ-символ характеризується комплексністю у плані змісту: в 
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образі-символі символ містить у собі образ, але не зводиться до нього; символ 

позначає присутність якогось смислу, нероздільно злитого з образом, але не 

тотожного йому. Біблійні образи-символи у тексті Біблії, або Святого Письма, – 

це закріплені у світовій культурі, загальновідомі пізнавально-смислові 

конструкти, що структурують знання про всесвіт, Бога та людину, характерне 

для християнського релігійного світобачення, яке може варіюватися у 

залежності від конфесійного спрямування (католицизму, православ'я та 

протестантизму), але головною ознакою якого є те, що світ поділяється на 

надприродний і матеріальний, при цьому перший домінує над другим. 

Біблійні образи-символи, художньо втілені у містичних трилерах Френка 

Перетті, світогляд якого ґрунтується на протестантизмі (християнстві), 

постають біблійними інтертекстами. Реалізовані у художніх текстах лексико-

семантичними засобами, біблійні образи-символи як біблійні інтертексти 

втілюють архетипні (біблійні) уявлення й одночасно індивідуально-авторські 

асоціації для вираження найбільш значущих ідей і настанов художнього твору. 

Методологічне підґрунтя комплексного аналізу лінгвальної репрезентації 

біблійних образів-символів, художньо втілених у містичних трилерах Френка 

Перетті, сформовано у дисертаційному дослідженні шляхом застосування як 

загальнонаукових методів індукції і дедукції, емпірико-теоретичних методів 

аналізу і синтезу, так і спеціальних методів дискурсології, лінгвопоетики, 

лінгвістики і когнітивної прагматики. 

У результаті використання методів дискурс-аналізу і критичного дискурс-

аналізу проінтерпретовано зміст біблійних образів-символів у контексті 

світоглядних настанов християнської релігійної картини світу. У християнській 

релігійній картині світу біблійні образи-символи реалізують біблійні мотиви, 

серед яких: «гріхопадіння», «Бог укладає завіт з Авраамом», «Йосиф стає 

правителем Єгипту», «Мойсей виводить євреїв з Єгипту», «Бог дає людству 

Десять заповідей», «народження і служіння Ісуса Христа», «смерть і 



 4 

Воскресіння Ісуса Христа», «зішестя Святого Духа і утворення Церкви», 

«апокаліптичні очікування». Кожний біблійний мотив реалізується певним 

набором біблійних образів-символів, вербалізованих у тексті Біблії, приміром, 

мотив гріхопадіння представлено такими біблійними образами-символами, як: 

«Адам», «Єва», «Змій», «плід», «фіговий листок», «дерево життя». 

Методи лінгвопоетики, зокрема стилістичний аналіз із залученням 

методології філологічного, культурно-історичного, компаративного і 

біографічного аналізу, постали інструментарієм для визначення жанрової 

специфіки художніх текстів постмодернізму, яскравим зразком якого постають 

містичні трилери американського християнського новеліста Френка Перетті. У 

результаті систематизації специфічних ознак містичного трилеру в системі 

жанрів гостросюжетної літератури (напружений сюжет, швидке розгортання 

подій, відсутність неважливих деталей, зв'язок із потойбічним світом і 

надприродними силами, зіткнення героїв із незбагненними та зловмисними 

силами тощо) з’ясовано характер текстового втілення біблійних образів-

символів у біблійно-маркованих контекстах. Методи лінгвостилістичного 

аналізу, зокрема, інтерпретаційно-текстовий і контекстуальний, уможливили 

виокремлення 892-х текстових фрагментів із досліджуваних творів Френка 

Перетті, у яких лінгвально репрезентовані біблійні образи-символи беруть 

участь у реалізації творчого задуму письменника, естетично впливаючи на 

адресата повідомлення у художньому тексті. 

У дисертаційному дослідженні біблійно-марковані контексти 

диференційовано за їх адресат-адресантною спрямованістю й обсягом. За 

адресат-адресантною спрямованістю, тобто хто саме вживає біблійний образ-

символ – сам автор, описуючи події та характеризуючи персонажів, або 

персонажі у своєму мовленні, біблійно-марковані контексти розподілено у дві 

групи: авторські і персонажні. Залежно від обсягу контексту, у якому достатньо 

повно розкривається зміст біблійного образу-символу, виділено три типи 
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контекстів: пропозитивні (одне речення), композитні (кілька речень, які 

створюють один абзац) і комплексні (обсяг яких виходить за межі одного 

абзацу) біблійно-марковані контексти. 

Завдяки застосованому у дисертаційній праці лінгвістичному аналізу із 

використанням методології семантичного, компонентного і дескриптивного 

аналізу сформовано й описано номінативний простір художнього втілення 

біблійних образів-символів у містичних трилерах Френка Перетті. Контекстна 

реалізація лінгвальних репрезентантів біблійних образів-символів у 

досліджуваних художніх текстах зумовила їх систематизацію за двома 

критеріями: за їхніми структурно-семантичними і семантико-стилістичними 

ознаками.  

Різну кількість слів-компонентів у складі лінгвальних репрезентантів 

біблійних образів-символів (структурно-семантичні ознаки) визначено 

підставою для виокремлення однокомпонентної та багатокомпонентної 

лексико-семантичної номінації біблійних образів-символів. Однокомпонентна 

номінація – власні назви (антропоніми, топоніми) і загальні назви 

(артефактуальні, анімалістичні, антропоморфні). Багатокомпонентну номінацію 

утворено за 8-ма структурними моделями: трьома двокомпонентними, трьома 

трикомпонентними і двома чотирикомпонентними структурними моделями. 

Однокомпонентна лінгвальна репрезентація біблійних образів-символів, 

виражена власними назвами і загальними іменниками, превалює. 

Наявність / відсутність семантичної транспозиції у значенні лінгвальних 

репрезентантів біблійних образів-символів і тип переносного значення 

(семантико-стилістичні ознаки) зумовили диференціацію метафоричної та 

метонімічної номінації біблійних образів-символів, серед якої переважає 

метафорична. 

У дисертаційному дослідженні засоби метафоричної номінації біблійних 

образів-символів класифіковано за структурними ознаками (однокомпонентні і 
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багатокомпонентні), за стилістичною характеристикою (мовні і мовленнєві) і 

за тематичним принципом (антропоморфні, природоморфні, зооморфні і 

фітоморфні метафори). Засоби метонімічної номінації біблійних образів-

символів класифіковано відповідно до різновиду метонімічного перенесення у 

чотири групи: метонімія належності, метонімія місця, метонімія ознаки та 

метонімія явища. 

Проведена розвідка показала, що транспонована (метафорична і 

метонімічна) номінація не лише передає денотативну, фактуальну інформацію, 

структуровану у біблійних образах-символах, а й об’єктивує додатковий, 

імпліцитний смисл, що втілює певні думки, ідеї, переживання автора. 

Відтворюючи жанрову своєрідність містичного трилеру як яскравого зразка 

постмодерністського письма, лінгвальна репрезентація біблійних образів-

символів у містичних трилерах Френка Перетті демонструє неповторність 

індивідуальної манери письменника. 

Методологія когнітивної прагматики, зокрема методи контент-аналізу, 

конверсаційного аналізу та функційно-прагматичного аналізу, надала 

можливість дослідити мовленнєві акти, реалізовані у персонажних біблійно-

маркованих контекстах із містичних трилерів Френка Перетті. У результаті 

аналізу індикаторів іллокуції, тобто перформативних дієслів, актомовленнєву 

реалізацію біблійних образів-символів розглянуто у репрезентативних, 

директивних, комісивних та експресивних мовленнєвих актах. 

Кожен тип мовленнєвого акту реалізується у персонажних біблійно-

маркованих контекстах у творах Френка Перетті декількома різновидами. 

Репрезентативні мовленнєві акти представлено у досліджуваних контекстах 

репрезентативами пояснення, міркування, констатації та визнання; директивні – 

директивами спонукання, заклику, пропонування, благання, наказування та 

запрошення; комісивні – повідомленнями попередження, бажання, планування, 

обіцянки та гарантії; експресивні – повідомленнями вибачення та прославлення. 
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У містичних трилерах Френка Перетті не виявлено декларативних 

мовленнєвих актів, у яких лінгвально репрезентовано біблійні образи-символи, 

оскільки автор не ставить собі за мету щось декларувати або щось змінювати. 

У кожному типі мовленнєвого акту біблійні образи-символи, лінгвально 

репрезентовані у персонажних біблійно-маркованих контекстах, виражають 

найбільш значущі ідеї та настанови художнього твору. У репрезентативних 

мовленнєвих актах біблійні образи-символи покликані поглибити розуміння 

біблійних мотивів «гріхопадіння» як смертельної загрози людству та «жертви 

Ісуса Христа на хресті» як порятунку людства; у директивах спонукання, 

благання, пропонування та заклику – спонукати до роздумів і духовних пошуків 

(біблійні образи-символи «змій», «хрест», «Ісус», «Агнець»); у директивах 

наказування – налаштувати читача сприймати світ крізь призму біблійних 

настанов і правил (біблійний мотив «духовна битва»); у комісивах 

попередження, бажання, планування, обіцянки та гарантії – попередити людство 

про небезпеку гріха й акцентувати на тому, що спасіння може отримати лише 

той, хто керується Словом Божим (біблійні образи-символи«змій», «хрест», 

«посох»); у експресивних мовленнєвих актах вибачення та прославлення – 

наголосити на необхідності прощення за гріхи та прославляння Ісуса за диво 

спасіння, прийнявши Його смерть як акт визволення від гріха (біблійні образи-

символи «Ісус Христос» і «Агнець»). 

У результаті застосування методики прагматичного аналізу мовленнєвих 

актів визначено прагматичні (перлокутивні) ефекти лінгвальної репрезентації 

біблійних образів-символів, що проявляються у вербальній, невербальній і 

змішаній формах і можуть бути успішними або неуспішними. 

Проведений аналіз персонажних біблійно-маркованих контекстів, у яких 

реалізовано різні типи мовленнєвих актів, показав, що чинниками 

успішності / неуспішності перлокутивного ефекту постають: конгруентність / 

інконгруентність учасників спілкування, очікуваність (передбачуваність) / 
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неочікуваність (непередбачуваність) результатів спілкування, релевантність / 

нерелевантність ситуації спілкування, узгодженість / неузгодженість із нормами 

культури поведінки. 

Конгруентність / інконгруентність учасників спілкування визначено 

найбільш вагомим чинником як успішного, так і неуспішного перлокутивного 

ефекту контекстної реалізації біблійних образів-символів у мовленнєвих актах. 

Конгруентність учасників спілкування як умова успішності мовленнєвого акту 

може бути зумовленою схожістю комунікантів як у поглядах, настановах, 

життєвому досвіді, так і соціальному становищі, психологічному й емоційному 

стані. Натомість чинником неуспішності мовленнєвих актів у творах Френка 

Перетті постає лише інконгруентність учасників спілкування як результат 

відсутності порозуміння між комунікантами у сфері біблійного дискурсу, 

зокрема, неналаштованість одного з них служити Богу. 

Біблійні інтертексти, якими постають у містичних трилерах Френка 

Перетті біблійні образи-символи, художньо втілені лексико-семантичними 

засобами у біблійно-маркованих контекстах, є смисловими центрами 

мовленнєвих актів, посилюючи задум Френка Перетті. Письменник 

ненав’язливо проповідує Євангельскі принципи, мистецьки обіграючи їх у 

художньому тексті, і доносить до читача важливість таких біблійних мотивів, 

як: «гріхопадіння», «покаяння-визнання своєї провини», «спасіння через жертву 

Ісуса Христа на Голгофському хресті», «життя відповідно до Слова Божого» та 

«духовна боротьба у молитві як частина християнського життя».  

Ключові слова: християнська релігійна картина світу, біблійний образ-

символ, англомовний містичний трилер, біблійно-маркований контекст, лексико-

семантична номінація, лінгвальна репрезентація, когнітивна прагматика, 

мовленнєвий акт, іллокутивна мета, прагматичний ефект. 
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SUMMARY 

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

Frank Peretti’s Mystical Thrillers from Cognitive-Pragmatic Perspective. – 

Manuscript.  

Thesis for a Candidate degree (PhD) in Philology. Specialty 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhya National Univesity, Zaporizhzhya, 2019.  

The dissertation reveals the specifics of the linguistic embodiment of biblical 

images-symbols in Frank Peretti's mystical thrillers from cognitive-pragmatic 

perspective by a complex analysis of the ways of their lingual representation with the 

use of methodological tools of discourse analysis, linguopoetics, linguistics, and 

cognitive pragmatics. 

The study of the linguistic embodiment of the biblical images-symbols is based 

on five Frank Peretti's mystical thrillers with a total volume of 2338 pages. (This 

Present Darkness, 1986, Piercing the Darkness, 1988, Prophet, 1992, The Oath, 

1995, The Visitation, 1999), with 1166 lexical-semantic units singled out from 892 

biblically-marked contexts from the novels which represent 69 biblical images-

symbols serving as units for analysis. 

Considering the experience of domestic and foreign scholars in the field of 

philosophy, psychology, linguistics and culture studies, literature studies and 

linguistics, the ontological essence of the notion of “image-symbol” in the chain of 

related notions of “image” and “symbol” in the humanitarian paradigm is established. 

Combining symbolic and figurative features, the image-symbol is characterized by 

complexity in terms of content. In the image-symbol, the symbol contains an image, 

but it is not reducible to it. A symbol, denoting some meaning, inseparably merges 

with the image, but it is not identical with it. Biblical images-symbols in the texts of 

the Bible/the Holy Scripture are rooted in the world culture. They are well-known 

cognitive-semantic constructs that structure the knowledge of the universe, God and 

man, which is characteristic of the Christian religious worldview. This worldview 



 10

may vary depending on the denominational direction (Catholicism, Orthodoxy, and 

Protestantism), but its main feature is that the world is divided into supernatural and 

natural (material), the first dominating the second. 

Biblical images-symbols artistically embodied into the mystical thrillers by 

Frank Peretti, whose worldview is based on Protestantism (Christianity), are biblical 

intertexts. Implemented in literary texts by lexical means, the biblical images-symbols 

as biblical intertexts embody archetypal (biblical) representations and, at the same 

time, author’s associations while expressing the most significant ideas and guidelines 

for fictional texts. 

The methodological basis for the complex analysis of the linguistic 

representation of the biblical images-symbols, artistically embodied in Frank Peretti’s 

mystical thrillers, was formed in the dissertation research by the use of both general 

scientific methods of induction and deduction, empirical-theoretical methods of 

analysis and synthesis, and special methods of discourse, lingvo-poetics, linguistics, 

and cognitive pragmatics. 

As a result of the use of methods of discourse analysis and critical discourse 

analysis, the meaning of the biblical images-symbols is interpreted in the context of 

worldview of the Christian religious picture of the world. In the Christian religious 

worldview, the biblical images-symbols are implemented with biblical motifs such as: 

“the fall of a man”, “God’s covenant with Abraham”, “Joseph becomes ruler of 

Egypt”, “Moses deduces Jews from Egypt”, “God gives Ten commandments”, “the 

birth and the ministry of Jesus Christ”, “the death and the Resurrection of Jesus 

Christ”, “the descent of the Holy Spirit and the formation of the Church”, 

“apocalyptic expectations”. Each biblical motif is realized by a certain set of the 

biblical images-symbols verbalized in the texts of the Bible, for example, the motive 

of “the fall of a man” is represented by such biblical images-symbols as: “Adam”, 

“Eve”, “Serpent”, “fruit”, “fig leaf”, “tree of life”. 
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Methods of lingvio poetics, in particular, stylistic analysis involving the 

methodology of philological, cultural-historical, comparative, and biographical 

analysis, became the tool for determining the genre specificity of fictional texts of 

postmodernism, a striking example of which are the mystical thrillers by the 

American Christian novelist Frank Peretti. As a result of the systematization of the 

specific features of the mystical thriller in the system of genres of suspense literature 

(intense plot, rapid deployment of events, the absence of unimportant details, the 

connection with the supernatural forces, the collision of heroes with incomprehensible 

and malicious forces, etc.), the nature of the text embodiment of the biblical images-

symbols in biblically-marked contexts is discussed. Methods of linguostylictics 

analysis, in particular, interpretative textual and contextual, made it possible to take 

892 text fragments from the novels by Frank Peretti, where the linguistically 

represented biblical images-symbols participate in the implementation of the creative 

idea of the writer, aesthetically affecting the addressee's message in the fictional text.  

In the research paper, the biblically-marked contexts are differentiated 

according to their address-addressee orientation and volume. For the address-

addressee orientation, that is, who uses the biblical images-symbols: the author 

himself, describing the events and characterizing the characters, or characters in their 

speech, the biblically-marked contexts are divided into two groups: author's and 

character's biblically-marked contexts. Depending on the scope of the context where 

the content of the biblical image-symbol is sufficiently fully revealed, three types of 

contexts are distinguished: propositional (one sentence), composite (several sentences 

creating one paragraph) and complex (the scope of which extends beyond one 

paragraph) biblically-marked contexts. 

Due to the linguistic analysis applied in the dissertation by using the semantic, 

component, and descriptive analysis methodology, the nominative space of the artistic 

embodiment of the biblical images-symbols in the mystical thrillers by Frank Peretti 

was formulated and described. Contextual implementation of linguistic 
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representatives of the biblical images-symbols in the analyzed fictional texts led to 

their systematization by two criteria: their structural-semantic and semantic-stylistic 

features. 

The different number of word-components in the composition of linguistic 

representatives of the biblical images-symbols (structural-semantic features) is 

determined as the basis for the identification of one-component and multi-component 

lexical-semantic nomination of the biblical images-symbols. One-component category 

– proper names (anthroponomy, toponymy) and common names (artefactual, 

animalistic, anthropomorphic). Multicomponent nomination established by the 8 

structural patterns: three two-component, three three-component and two four-

component structural patterns. Multi-component linguistic representation of the 

biblical images-symbols, represented by proper names and common nouns, prevails. 

The type of the semantic transposition in the meaning of linguistic 

representatives of the biblical images-symbols and their denotative meanings 

(semantic-stylistic features) led to the differentiation of the metaphorical and 

metonymical nomination of the biblical images-symbols, where the metaphorical 

predominates. 

In the research paper, means of the metaphorical nomination of the biblical 

images-symbols are classified according to their structural features (into one-

component and multi-component), according to their stylistic characteristics (into 

lingual and speech) and according to the thematic principle (into anthropomorphic, 

naturomorphic, zoomorphic, and phytomorphic metaphors). Means of the 

metonymical nomination of the biblical images-symbols are classified according to 

the type of the metonymic transfer into four groups: the membership metonymy, the 

metonymy of place, the metonymy of the signs and the metonymy of the 

phenomenon. 

The conducted study showed that the transposed (metaphorical and metonymic) 

nomination not only transmits denotative, factual information, structured in the 
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biblical images-symbols, but also objectifies an additional, implicit meaning that 

embodies certain thoughts, ideas, and experiences of the author. Reproducing the 

genre peculiarity of the mystical thriller as a vivid example of postmodernism, the 

linguistic representation of the biblical images-symbols in the mystical thrillers by 

Frank Peretti demonstrates the uniqueness of the individual manner of the writer. 

The methodology of cognitive pragmatics, in particular methods of content 

analysis, conversion analysis, and functional-pragmatic analysis, provided an 

opportunity to study speech acts implemented in analyzed biblically-marked contexts 

that were extracted from the mystical thrillers by Frank Peretti. As a result of the 

analysis of indicators of illocuation, that is, the performative verbs, the corresponding 

speech acts are differentiated, such as representative, directive, commissive, 

expressive, and declarative speech acts. 

Each type of speech act is realized in the biblically-marked contexts in Frank 

Peretti’s novels by several varieties. The representative speech acts are presented in 

the contexts studied by the representatives of explanation, reasoning, statement, and 

recognition; the directives – by directives of induction, call, offering, supplication, 

ordering, and invitation; the commissives – by notifications of warning, desire, 

planning, promises, and guarantees; the expressives – by messages of apology and 

glorification. In the mystical thrillers by Frank Peretti, no declarative speech acts were 

found where the biblical images-symbols are linguistically represented, since the 

author does not set himself the goal of declaring something or changing something.  

In each type of speech act, biblical images-symbols, linguistically represented 

in characterized biblically-marked contexts, express the most significant ideas and 

guidelines of the artistic work. In representative speech acts, biblical images-symbols 

are intended to deepen understanding of the biblical motives of the “the fall of a man” 

as a mortal threat to mankind and “the sacrifice of Jesus Christ on the cross” as the 

salvation of mankind. In the directives, encouragement, supplication, offering, and 

appeal they serve to induce reflection and spiritual search (biblical images-symbols 
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“serpent”, “cross”, “Jesus”, “Lamb”). In the directives of commanding, they aim to 

adjust the reader to perceive the world through the prism of biblical instructions and 

rules (biblical motive “spiritual battle”). In the commissions of warning, desire, 

planning, promises, and guarantees, they prevent mankind from the danger of sin and 

to emphasize that only those who are guided by the Word of God can receive 

salvation (biblical images-symbols of the “serpent”, “cross”, “staff”). In the 

expressive speech acts of apology and praise, they emphasize the need for forgiveness 

for sins and the glorification of Jesus for the miracle of salvation, taking His death as 

an act of deliverance from sin (biblical images-symbols “Jesus Christ” and “Lamb”). 

As a result of the application of the pragmatic analysis of speech acts, the 

pragmatic (perlocutive) effect of the linguistic representation of the biblical smages-

symbols, manifested in verbal, nonverbal, and mixed forms, was determined as 

successful or unsuccessful. 

The analysis of the characters’ biblically-marked contexts, which implemented 

different types of speech acts, revealed the factors of success / failure of the 

perlocutive effect, which may be as follows: congruity / incongruity of participants of 

communication, expectedness (predictability) / unexpectedness (unpredictability) of 

the results of communication, relevance / irrelevance of the communication situation, 

congruence / incongruence with the norms of culture of behavior.  

The congruity / incongruity of participants in communication is determined as 

the most important factor of both successful and unsuccessful perlocutive effect of the 

contextual implementation of the biblical symbols-images in speech acts. The 

congruity of the participants in communication as a condition for the successful 

speech act may be due to the similarity of communicators in their views, guidelines, 

life experience, and social status, psychological and emotional state. Instead, the 

factor of the unsuccessful speech act in Frank Peretti’s novels is only the incongruity 

of the participants of communication as a result of the lack of mutual understanding 
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between communicators in the field of biblical discourse, in particular, the lack of 

desire of one of them to serve God. 

Biblical intertexts that appear in Frank Peretti’s mystical thrillers are biblical 

images-symbols, artistically embodied by lexical means in the biblically-marked 

contexts, are semantic centers of speech acts, reinforcing Frank Peretti’s main ideas. 

The writer unobtrusively preaches the Gospel principles, artistically defeating them in 

the literary texts, and informs the reader of the importance of such biblical motifs as: 

“sin”, “repentance-confession of guilt”, “salvation through the sacrifice of Jesus 

Christ at the Golgotha Cross”, “life according to the Word of God” and “spiritual 

struggle in prayer as part of Christian life”.  

Key words: Christian worldview, biblical image-symbol, mystical thriller, 

biblically-marked context, lexical and semantic nomination, linguistic representation, 

cognitive pragmatics, speech act, illocutionary purpose, pragmatic effect. 
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ВСТУП 

Дисертаційну працю присвячено дослідженню лінгвальної репрезентації 

біблійних образів-символів в англомовних художніх текстах містичних трилерів 

Френка Перетті у когнітивно-прагматичному ракурсі шляхом комплексного 

аналізу їх структурно-семантичних і семантико-стилістичних характеристик із 

використанням методологічного інструментарію дискурсології, лінгвопоетики, 

лінгвістики і когнітивної прагматики.  

Людство завжди цікавило все таємниче, містичне й потойбічне, що 

знайшло своє відображення у різних галузях мистецтва: літературі, кіно, музиці 

та живописі. Цей інтерес зумовлений духовним пошуком, прагненням зрозуміти 

сутність речей та намаганням осягнути сенс життя. Важливу роль у цьому 

відіграє релігія (від лат. religio ‘зв'язок’) – система світогляду та 

світосприйняття конкретної людини або групи людей, набір культурних, 

духовних і моральних цінностей, що зумовлюють поведінку людини (ЭCК: 

URL). Для більшості такою релігією є християнство, яке поділяється на три 

основні конфесії (католики, православні та протестанти). Християнство (від гр. 

Χριστός ‘помазанник, Месія’) – монотеїстична релігія, яка ґрунтується на 

віруванні в Ісуса Христа як Божого Сина, який помер на хресті і воскрес на 

третій день заради спасіння людства від рабства гріха. Християнство базується 

на Біблії (від гр. τά βιβιλία, βιβλία ‘збірка книг’) – збірки текстів, які вважаються 

Святим Письмом у християнстві вже протягом тисячоліть, у яких розкривається 

історія людства від самого початку й описується його кінець, а також 

висвітлюються основні постулати вчення Ісуса Христа. 

У контексті сучасного переосмислення біблійних сюжетів виникає 

поняття інтертекстуальності (від фр. intertextualite ‘міжтекстовість’) – термін, 

уведений у 1967 р. теоретиком постструктуралізму, французьким дослідником 

Юлією Кристевою (Julia Kristeva) [53] для позначення загальних властивостей 

текстів, що виражається в наявності між ними зав’язків, завдяки яким тексти 



 24

(або їх частини) можуть посилатися один на одного різноманітними 

способами, хоча сама ідея «діалога між текстами» належить М. Бахтіну [1]. 

Внаслідок цього виникає поняття «інтертекст» – співвідношення одного тексту 

з іншим, діалогічною взаємодією текстів, що забезпечують додатковий смисл 

ніж той, що був заданий автором. Інтертекст є невід’ємною складовою художніх 

текстів модернізму і постмодернізму: у текстах наявні цитати й алюзії на інші 

тексті (О. Дзера [7; 8], Н. Фатеева [26], Я. Швець [30]). 

Один із яскравих прикладів інтертексту – містичний трилер (англ. mystery 

thriller), дослідженням якого займаються закордонні та вітчизняні науковці ([4; 

9; 10; 12; 15; 20; 48; 57] та ін.), є одним із найпопулярніших і найзаплутаніших 

жанрів літератури епохи постмодернізму, оскільки, маючи справу з таємничим, 

надприроднім і містичним, приваблює читачів своєю загадковістю.  

Однією з ознак жанру містичного трилера є застосування образів-

символів, які посідають важливе місце у літературі постмодернізму. Поняття 

«образ-символ», що є результатом поєднання символічного (знакового) й 

образного (переосмисленого) начал (Т. Горчак [6]), стає об’єктом дослідження у 

закордонних і вітчизняних філософських [14; 16; 25; 34; 35], літературно-

критичних [5; 37; 40; 93; 61] і лінгвістичних [3; 5; 6; 11; 13; 21; 29; 32; 33; 36; 39; 

44; 46] наукових працях ХХ–ХХІ ст. 

Дослідницькі межі у вивченні образів-символів значно розширилися зі 

становленням у лінгвістичних працях другої половини ХХ ст. нового підходу – 

когнітивно-прагматичного [23; 31; 38; 50; 51; 55; 56], що зумовлено 

співіснуванням двох домінантних наукових парадигм: когнітивної [17; 18; 19; 

41; 47; 52; 54; 62] і комунікативно-прагматичної [2; 22; 42; 43; 45; 59], однак 

практично поза увагою дослідників залишається питання про особливості 

художнього втілення біблійних образів-символів у текстах містичних трилерів, 

що зумовлює актуальність та вибір запропонованої теми дисертаційного 

дослідження. 
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Актуальність дисертації зумовлено загальним спрямуванням сучасних 

лінгвістичних студій, виконаних у межах антропоцентричної парадигми 

наукового знання, яка зосереджується на ролі людської свідомості в 

раціональному і чуттєвому відображенні дійсності. У такому ракурсі 

актуальним є всебічний розгляд когнітивних аспектів мовленнєвої діяльності 

взагалі й художнього мовлення зокрема з акцентом на процесах номінації та 

інтеракції у ході комунікативної взаємодії. Відтак, актуальність дисертаційної 

праці визначається розкриттям когнітивно-прагматичного потенціалу біблійних 

образів-символів, художньо втілених у містичних трилерах, що зумовлює 

особливості їх актомовленнєвої реалізації у художніх текстах та їх специфічну 

роль у здійсненні маніпулятивного впливу на адресата для досягнення 

успішності перлокутивного ефекту. Актуальність дослідження визначається 

також підвищеною увагою гуманітарної парадигми знання до ролі творчої 

особистості письменника у розвитку культури та формуванні світоглядних 

настанов суспільства. У цьому контексті звернення до творчого доробку 

сучасного американського християнського новеліста Френка Едварда Перетті 

(Frank Edward Peretti, 1951 року народження), світогляд якого ґрунтується на 

протестантизмі, ‒ «найзапальнішого американського християнського новеліста» 

(І. Hexham [49]), «феномена видавництва» (К. Riddlebarger [58]) ‒ підсилює 

актуальність обраної теми.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах комплексної міжкафедральної наукової теми 

факультету іноземної філології Запорізького національного університету 

«Когнітивно-дискурсивні аспекти функціонування мовних одиниць». Тему 

затверджено науково-технічною радою ЗНУ (протокол № 8 від 17 березня 

2016 р.). 
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Мета дисертації – розкрити когнітивно-прагматичний потенціал 

лінгвальної репрезентації біблійних образів-символів у художніх текстах 

містичних трилерів Френка Перетті. 

Досягнення мети передбачає розв’язання таких дослідницьких завдань: 

– обґрунтувати теоретичні підвалини дослідження, з’ясувавши 

онтологічний статус поняття «образ-символ» у ланці споріднених понять 

«образ» і «символ» у гуманітарній парадигмі; 

– систематизувати методологічні засади дослідження образності у 

художньому тексті і запропонувати методику комплексного аналізу 

лінгвальної репрезентації біблійних образів-символів у досліджуваних 

художніх текстах із використанням методологічного інструментарію 

дискурсології, лінгвопоетики, лінгвістики і когнітивної прагматики; 

– окреслити корпус біблійно-маркованих контекстів, у яких лінгвально 

реалізовано біблійних образів-символів шляхом прямої або непрямої 

лексико-семантичної номінації, та визначити типи контекстів за адресат-

адресантною спрямованістю й обсягом; 

– проаналізувати номінативний простір художнього втілення біблійних 

образів-символів у містичних трилерах Френка Перетті шляхом 

систематизації структурно-семантичних і семантико-стилістичних 

характеристик лінгвальних репрезентантів біблійних образів-символів, 

вилучених із біблійно-маркованих контекстів; 

– визначити роль лінгвальних репрезентантів біблійних образів-символів в 

оптимізації маніпулятивного впливу на адресата залежно від специфіки їх 

актомовленнєвої реалізації; 

– визначити прагматичний (перлокутивний) ефект лінгвальної 

репрезентації біблійних образів-символів, з’ясувавши умови його 

успішності та чинники його неуспішності у містичних трилерах Френка 

Перетті. 
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Об’єкт дослідження – лексико-семантичні засоби репрезентації 

біблійних образів-символів у художніх текстах містичних трилерів Френка 

Перетті. 

Предмет дослідження – структурно-семантичні, семантико-стилістичні 

та когнітивно-прагматичні характеристики лексико-семантичних засобів 

репрезентації біблійних образів-символів у художніх текстах містичних 

трилерів Френка Перетті.  

Матеріалом дослідження слугували п’ять містичних трилерів Френка 

Перетті (загальним обсягом 2338 стop.): “This Present Darkness” / ‘Темрява віку 

цього’ (1986), “Piercing the Darkness” / ‘Пронизуючи темряву’ (1988), 

“Prophet” / ‘Пророк’ (1992), “The Oath” / ‘Клятва’ (1995), “The 

Visitation” / ‘Візит’ (1999). Із зазначених художніх текстів методом суцільної 

вибірки із 892-х біблійно-маркованих контекстів вилучено 1166 лексико-

семантичних засоби, які репрезентують у містичних трилерах Френка Перетті 

69 біблійних образів-символів і які слугували одиницями аналізу. 

Методика дослідження ґрунтується на застосуванні як загальнонаукових 

методів індукції і дедукції, емпірико-теоретичних методів аналізу і синтезу, так і 

спеціальних методах дискурсології, лінгвопоетики, лінгвістики і когнітивної 

прагматики.  

Дискурс-аналіз застосовано у встановленні специфіки християнського 

світобачення, структурованого у християнській релігійній картині світу, 

зокрема, у вивченні біблійних мотивів у текстах Святого Письма (Біблії) і 

тлумаченні символічного смислу біблійних образів, що зумовлюють специфіку 

християнської релігійної картини світу. Методи лінгвопоетики, зокрема 

стилістичний аналіз із залученням методології філологічного, культурно-

історичного, компаративного і біографічного аналізу, використано для 

встановлення місця містичного трилеру в системі жанрів художнього дискурсу 

на прикладі містичних трилерів Френка Перетті; інтерпретаційно-текстовий і 
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контекстуальний аналіз ‒ для виокремлення текстових фрагментів – 

біблійно-маркованих контекстів і їх характеристики за обсягом та адресат-

адресантною спрямованістю. Методи лінгвістики представлено методологією 

семантичного, компонентного, дескриптивного і семантико-стилістичного 

аналізу ‒ для формування й опису номінативного простору біблійних образів-

символів, художньо втілених у містичних трилерах. Методи когнітивної 

прагматики, зокрема методи контент-аналізу, конверсаційного аналізу та 

функційно-прагматичного аналізу, залучено для визначення особливостей 

актомовленнєвої реалізації біблійних образів-символів у досліджуваних текстах; 

методику прагматичного аналізу мовленнєвих актів використано для 

встановлення прагматичного (перлокутивного) ефекту лінгвальної репрезентації 

біблійних образів-символів і виявлення умов успішності перлокутивного ефекту 

та чинників його неуспішності.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в дисертації вперше у 

сучасному мовознавстві: 

– розв’язано проблему художнього втілення БОС у художніх текстах жанру 

містичного трилеру із залученням здобутків дискурсології, лінгвопоетики, 

лінгвістики і когнітивної прагматики, а також теоретичних напрацювань 

релігієзнавства; 

– визначено онтологічний статус поняття «образ-символ» у ланці 

споріднених понять «образ» і «символ» у гуманітарній парадигмі; 

– виявлено специфіку контекстної репрезентації БОС в англомовних 

художніх текстах жанру містичного трилеру, зумовлену адресат-

адресантною спрямованістю й обсягом біблійно-маркованих контекстів; 

– систематизовано способи лінгвальної репрезентації БОС за структурно-

семантичними (однокомпонентна і багатокомпонентна лексико-семантична 

номінація) і семантико-стилістичними (метафорична і метонімічна 

номінація) ознаками; 
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– розкрито роль лінгвальних репрезентантів БОС в оптимізації 

маніпулятивного впливу на адресата залежно від специфіки їх 

актомовленнєвої реалізації; 

–  встановлено умови успішності прагматичного (перлокутивного) ефекту 

художнього втілення БОС у містичних трилерах Френка Перетті та з’ясовано 

чинники його неуспішності. 

Положення, що виносяться на захист:  

1. Образ-символ у гуманітарній парадигмі є результатом поєднання 

символічного (знакового) й образного (переосмисленого) начал. Носієм 

символічної функції є матеріальний об’єкт (артефакт або персона), який 

характеризується високим потенціалом абстракції та є накопичувачем 

культурної пам'яті. Образ асоціюється з «предметним» образом як предметною 

формою відображення предметів і явищ. Образ-символ постає результатом 

наочного узагальнення культурно значущих феноменів і заміняє собою (за 

асоціацією, подібністю або домовленістю) якусь іншу сутність (поняття, ідею 

чи абстракцію), змушуючи людину не лише інтерпретувати символ, а й 

переживати його. Образ-символ характеризується комплексністю у плані 

змісту: в образі-символі символ містить у собі образ, але не зводиться до нього; 

символ позначає присутність якогось смислу, нероздільно злитого з образом, 

але не тотожного йому. 

2. Біблійні образи-символи як елементи тексту Біблії, або Святого Письма, – 

це закріплені в європейській культурі, загальновідомі пізнавально-смислові 

структури, що реалізують біблійні мотиви як складники християнської 

релігійної картини світу, яка структурує знання про всесвіт, Бога та людину, 

характерне для християнського релігійного світобачення. Біблійні образи-

символи, складні конструкти людської свідомості, лінгвально репрезентовані у 

містичних трилерах Френка Перетті, світогляд якого ґрунтується на 

протестантизмі (християнстві), втілюють архетипні (біблійні) уявлення й 
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одночасно індивідуально-авторські асоціації для вираження найбільш 

значущих ідей і настанов художнього твору. 

3. Лінгвальна репрезентація біблійних образів-символів у Френка Перетті 

відтворює жанрову своєрідність містичного трилеру як яскравого зразка 

постмодерністського письма і демонструє неповторність індивідуальної манери 

Френка Перетті. Особливого ідіостильового навантаження набувають засоби 

лексико-семантичної номінації ‒ власні назви (антропоніми, топоніми) і загальні 

назви (артефактуальні, анімалістичні, антропоморфні). Транспонована лексика, 

серед якої переважає метафорична номінація (антропо-, натур-, зоо- і 

фітоморфна метафори), не лише передає денотативну, фактуальну інформацію, а 

й об’єктивує додатковий, імпліцитний смисл, що втілює певні думки, ідеї, 

переживання автора. 

4. Біблійні образи-символи, художньо втілені у містичних трилерах Френка 

Перетті, постають важливими інструментами для оптимізації маніпулятивного 

впливу на адресата. Залежно від типу мовленнєвого акту за комунікативною 

спрямованістю (репрезентативного, директивного, комісивного, експресивного, 

декларативного), лінгвальні репрезентанти біблійних образів-символів, 

акцентуючи увагу на надприродних явищах і наслідках духовної практики, 

зв'язку з потойбічним світом і надприродними силами, створюють атмосферу 

напруженого очікування і нервового занепокоєння («саспенс»), що породжує у 

читача почуття страху.  

5. Прагматичний (перлокутивний) ефект художнього втілення біблійних 

образів-символів, маніфестований у різних мовленнєвих актах у вербальній, 

невербальній і змішаній формах, може бути успішним або неуспішним. 

Чинниками успішності / неуспішності реалізації біблійних образів-символів 

постають: конгруентність / інконгруентність учасників спілкування, 

очікуваність (передбачуваність) / неочікуваність (непередбачуваність) результатів 
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спілкування, релевантність / нерелевантність ситуації спілкування, 

узгодженість / неузгодженість із нормами культури поведінки.  

6. Біблійні образи-символи, художньо втілені лексико-семантичними 

засобами у персонажних біблійно-маркованих контекстах, постають 

смисловими центрами мовленнєвих актів, посилюючи задум Френка Перетті. 

Проповідуючи Євангельські принципи, письменник майстерно обіграє в 

художньому тексті такі біблійні мотиви, як «гріхопадіння», «покаяння-визнання 

своєї провини», «спасіння через жертву Ісуса Христа на Голгофському хресті», 

«життя відповідно до Слова Божого» та «духовна боротьба у молитві як частина 

християнського життя», намагаючись попередити людство про небезпеку гріха 

й акцентувати на тому, що спасіння може отримати лише той, хто керується 

Словом Божим. 

Теоретичне значення здійсненого дослідження полягає у його внеску у 

подальший розвиток когнітивно-дискурсивної парадигми лінгвістичних 

розвідок (розкриття когнітивного підґрунтя біблійних мотивів і символічного 

смислу БОС як складників християнської релігійної картини світу), когнітивних 

досліджень художньої семантики (визначення способів художнього втілення 

БОС у містичних трилерах Френка Перетті), теорію контекстології 

(виокремлення і класифікація біблійно-маркованих контекстів), теорію 

образності (визначення онтологічного статусу поняття «образ-символ» у ланці 

споріднених понять «образ» і «символ» у гуманітарній парадигмі), теорію 

номінації (систематизація структурно-семантичних і семантико-стилістичних 

характеристик лінгвальних репрезентантів БОС), теорію вербального впливу 

(дослідження оптимізації маніпулятивного впливу на адресата художньо 

втілених БОС залежно від специфіки їх актомовленнєвої реалізації), 

комунікативну лінгвістику (визначення способів актомовленєєвої реалізації 

БОС у містичних трилерах Френка Перетті), прагмалінгвістику (визначення 
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умов успішності та чинників неуспішності прагматичного ефекту художньо 

втілених БОС). 

Практичне значення отриманих результатів зумовлюється можливістю 

їх використання у таких теоретичних курсах, як: лексикологія англійської мови 

(розділ «Лексична семантика»), стилістика англійської мови (розділи 

«Стилістична семасіологія», «Поетичні тропи і фігури мовлення», «Стилістична 

лексикологія», «Стилістика художнього тексту»), прагмалінгвістика (розділ 

«Теорія мовленнєвої діяльності»), у спецкурсах із дискурсології, когнітивної 

поетики, а також при написанні курсових і дипломних робіт з інтерпретації 

літературного тексту, у наукових дослідженнях аспірантів. Здобутки 

дисертаційного дослідження можуть бути використані і в інших наукових 

сферах, зокрема літературознавстві і релігієзнавстві. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на міжнародних 

наукових і науково-практичних конференціях: «Проблеми іноземної філології і 

перекладу» (Київ, 2015), «Поетика художнього тексту» (Херсон, 2016), «Сучасні 

орієнтири філологічної науки» (Херсон, 2016), «Сучасні дослідження 

філологічних наук: проблеми та рішення» (Запоріжжя, 2017). «Проблеми 

іноземної філології» (Київ, 2013), «Україна і світ: діалог мов і культур» (Київ, 

2014, 2016), «Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ 

століття» (Одеса, 2017), «Мова, література і культура: актуальні питання 

взаємодії» (Львів, 2018), «Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні 

наукові дискусії» (Одеса, 2018), «Мова та література у полікультурному 

просторі» (Львів, 2018), «Філологія: Сучасний погляд на вивчення актуальних 

проблем» (Запоріжжя, 2018), «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах 

міжкультурної комунікації» (Острог, 2018), «Мова. Суспільство. Культура» 

(Херсон, 2018), “The 3rd European Conference on Languages, Literature and 

Linguistics” (Vienna, 2018), “Urgent Problems of Philology and Linguistics” 

(Budapest, 2018). 
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Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження 

викладено у 18-ти одноосібних публікаціях автора: у наукових фахових 

виданнях України, серед яких: 7 (2,8 др. арк.), у зарубіжних виданнях – 3 (1,04 

др. арк.), а також у збірниках матеріалів конференцій – 8 (1,08 др. арк.). 

Загальний обсяг публікацій становить 4,92 др. арк. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з переліку 

умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів із висновками і списками 

використаної літератури, списками словників, довідкової літератури і джерел 

ілюстративного матеріалу до кожного з розділів, висновків і додатків. Повний 

обсяг дисертації становить 294 сторінки, із них 181 – основного тексту, у тому 

числі 23 таблиці. Бібліографія містить 524 джерела, із них 489 позицій – праці 

вітчизняних і зарубіжних авторів, 199 позицій з яких іноземними мовами, 29 

позицій – лексикографічні джерела і 7 позицій – джерела ілюстративного 

матеріалу. 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації; 

сформульовано мету та завдання; визначено об’єкт, предмет і методи 

дослідження; розкрито наукову новизну; висвітлено теоретичну і практичну 

значущість отриманих результатів; сформульовано положення, що виносяться 

на захист; наведено відомості про структуру роботи й апробацію отриманих 

результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження біблійних образів-

символів у когнітивно-прагматичному аспекті» проаналізовано сучасні 

наукові доробки стосовно вивчення художньої образності взагалі та тлумачення 

поняття «образ-символ» у гуманітарній парадигмі зокрема; надано короткий 

екскурс в історію християнства й описано основні біблійні мотиви та біблійні 

образи-символи, що їх реалізують у християнській релігійній картині світу; 

визначено теоретичні засади когнітивної прагматики в дослідженні художньої 

комунікації. 
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У другому розділі «Методологічні підвалини когнітивно-

прагматичного дослідження біблійних образів-символів в англомовних 

текстах містичного трилеру» окреслено методологічне підґрунтя аналізу 

лінгвальної репрезентації біблійних образів-символів в англомовних художніх 

текстах містичних трилерів Френка Перетті у когнітивно-прагматичному 

ракурсі; запропоновано методику комплексного аналізу лінгвальних 

репрезентантів біблійних образів-символів із використанням методологічного 

інструментарію дискурсології, лінгвопоетики, лінгвістики і когнітивної 

прагматики.  

У третьому розділі «Номінативний простір біблійних образів-символів, 

художньо втілених у містичних трилерах Френка Перетті» систематизовано 

номінативний простір художнього втілення біблійних образів-символів у 

містичних трилерах Френка Перетті; охарактеризовано структурно-семантичні і 

семантико-стилістичні ознаки лінгвальних репрезентантів біблійних образів-

символів, вилучених із біблійно-маркованих контекстів у містичних трилерах 

Френка Перетті. 

У четвертому розділі «Семантико-прагматичні параметри художнього 

втілення біблійних образів-символів у містичних трилерах Френка 

Перетті» розкрито роль лінгвальних репрезентантів біблійних образів-символів 

в оптимізації маніпулятивного впливу на адресата залежно від специфіки їх 

актомовленнєвої реалізації; встановлено прагматичний (перлокутивний) ефект 

актомовленнєвої реалізації біблійних образів-символів і визначено умови його 

успішності та чинники його неуспішності у містичних трилерах Френка 

Перетті. 

У Висновках підсумовано теоретичні та практичні результати 

здійсненого дисертаційного дослідження, окреслено перспективи подальших 

наукових пошуків. 
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Додатки містять інформацію про зміст досліджуваних містичних 

трилерів Френка Перетті (Додаток А), основні біблійні мотиви християнської 

релігійної картини світу (Додаток Б), біблійні образи-символи християнської 

релігійної картини світу, художньо втілені у містичних трилерах Френка 

Перетті (Додаток В). 

 

Список використаних джерел у Вступі 

1. Бахтин М. М. Работы 1920-х годов. Київ : Next, 1994. 384 с. 

2. Безугла Л. Р. Лінгвістична прагматика та дискурсивний аналіз. Studia 

philologica. 2012. Вип. 1. C. 95–100. 

3. Бєлєхова Л. І. Образний простір американської поезії : лінгвокогнітивний 

аспект : дис.… докт. філол. наук: 10.02.04. Київ, 2002. 476 с. 

4. Божко О. С. Лінгвальна репрезентація атмосфери саспенс в англомовних 

художніх творах жанру хоррор : семантико-когнітивний аспект : автореф. дис. 

... канд. філол. наук : 10.02.04. Херсон, 2018. 381 c. 

5. Борисова Е. Б. О содержании понятий «художественный образ» и «образность» 

в литературоведении и лингвистике. Вестник Челябинского государственного 

университета. 2009. № 35 (173). Филология. Искусствоведение. Вып. 37. C. 20–

26. 

6. Горчак Т. Ю. Словесний образ-символ в американській поезії ХХ століття : 

когнітивно-семіотичний аспект : дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Київ, 2009. 

214 с. 

7. Дзера О. Біблійна інтертекстуальність і переклад : англо-український контекст : 

монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 490 с.  

8. Дзера О. В. Біблійний інтертекстуальний простір роману «Портрет Доріана 

Грея» О. Вайлда і його українського перекладу. Іноземна філологія. 2013.      

Вип. 125. C. 159–167. 



 36

9. Дьякова Т. В. Характеристика жанра ТРИЛЛЕР и его поджанры. Lingua 

mobilis. 2013. № 5 (44). C. 32–36. 

10. Єфименко Т. М. Рефлексія образності англомовного готичного роману : 

лінгвокогнітивний, семіотичний та комунікативно-прагматичний аспекти : 

автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04. Херсон, 2016. 200 с. 

11. Кононенко В. Словесні символи в семантичній структурі фраземи. 

Мовознавство. 1991. N6. C.30–36.  

12. Крапивьянов А. История жанра триллер в литературе. URL: 

http://www.litblog.info/istoriya-zhanra-triller-v-literature/ 

13. Левченко О. П. Фразеологічна символіка: лінгвокультурологічний аспект: 

монографія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. 230 с. 

14. Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. Москва : Книга по Требованию, 2012. 479 с. 

15. Макгарф С. Остросюжетные жанры и их специфика. URL: 

http://samlib.ru/m/makgaf_s/a1-1.shtml 

16. Макейчик А. А. Образ как категория диалектико-материалистической 

гносеологии : дисс. … канд. филол. наук: 09.00.01. Ленинград, 1984. 191 с. 

17. Никонова В.Г. Реализация экспрессивного и когнитивного аспектов образных 

средств языка в драматургическом произведении. Франція та Україна: науково-

практичний досвід у контексті діалогу національних культур: III Міжнар. конф. 

Дніпропетровськ, 14–16 травня 1996 р. Дніпропетровськ : ДНУ, 1996. Т. 1. Ч. 1. 

С. 75–80 

18. Никонова В.Г. Тропы как выражение «картины мира» художественного 

произведения. Вісник Дніпропетровського університету. Серія Мовознавство 

Відп. ред. Л.П.Столярова. 1999. Вип. 4. С. 121–125.  

19. Ніконова В.Г. Когнітивна семантика шекспіризмів: алюзивний чужий світ. Вісник 

Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. 

Серія Філологічні науки. 2004. №11 (79). С. 110–117. 



 37

20. Онищук И. Роман-триллер как жанр массовой литературы. Записки з романо-

германської філології. 2012. Вип. 2 (29). С. 111–117 

21. Пихтовникова Л.С. Композиционно-стилистические особенности стихотворной 

басни (на материале немецких стихотворных басен 18 в.) : дис... канд. филол. 

наук : 10.02.04.  Киев, 1992.  338 с.   

22. Піхтовнікова Л. С. Еволюція німецької віршованої байки: жанрово-стилістичні 

аспекти : дис. …  докт. філол. наук : спец. 10.02.04, 10.01.04. Київ, 2000. 427 с.  

23. Піхтовнікова Л. С. Синергія стилю байки: німецька віршована байка 13–20 ст. : 

монографія . Харків : Бізнес Інформ, 1999. 220 с. 

24. Сусов И. П. Лингвстическая прагматика. Вінниця : Нова Книга, 2009. 272 с. 

25. Успенский Б. А. Крест и круг. Из истории христианской символики. Москва : 

Языки славянских культур, 2006. 488 с. 

26. Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире 

текстов.  Москва : Агар, 2000. 280 с. 

27. Фролова І. Є. Суб’єкт як чинник дискурсивної діяльності Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Харків: ХНУ імені В. Н. 

Каразіна, 2013. № 1051. С. 106–111.  

28. Фролова І., Омецинська О. Специфіка художнього дискурсу та його аспектів. 

Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія». Методика 

викладання іноземних мов. 2018. № 87. С. 52–61.  

29. Черданцева Т.З. Метафора и символ во ФЕ . Метафора в языке и в тексте. 

Москва : Наука, 1988. С.78–92.  

30. Швець Я. Застосування термінів інтертекстуальність та інтертекст у сучасній 

комунікативній лінгвістиці. Вісник Національного університету «Львівська 

політехніка». 2010. № 675. С. 195–197. 

31. Шевченко И. С. Речевой акт как единица дискурса: когнитивно-прагматический 

подход. Тверской лингвистический меридиан : сб. науч. ст. Тверь : ТГУ, 2007. 

Вып. 7: В мире языка. С. 69–80.  



 38

32. Шелестюк Е. Семантика художественного образа и символа (на материале 

англоязычной поэзии ХХ века) : дисс. … канд. филол. наук: 10.02.04. Москва, 

1998. 209 с. 

33. Шестак Л. А. Образ мира и его вербализация: лингво-дидактическая стратегия 

(типология и векторы). Лингво-методические аспекты русского языка как 

учебной дисциплины в вузе и начальной школе : научно-практическая 

конференция, тезисы докладов. Астрахань : Изд-во Астраханского института 

повышения квалификации и переподготовки, 1995. C. 4–5. 

34. Руднев В. П. Энциклопедический словарь культуры ХХ века. Москва : Аграф, 

2001. 608 с. 

35. Юнг К. Человек и его символы. Москва : Серебряные нити, 2017. 352 с.  

36. Anderson G. L. Phonemic Symbolism And Phonological Style. Current Trends in 

Stylistics. New York : Ballantine Books, 1972. P. 163–181. 

37. Balakian A. E. The Symbolist Movement in the Literature of European Languages. 

Amsterdam : John Benjamins Publishing, 1984. 732 p. 

38. Bara B. G. Cognitive Pragmatics, the Mental Processes of Communication URL: 

https://pdfs.semanticscholar.org/68ee/5331599d6b02d19b16585e09c99701dee9c2.pdf 

39. Bartel R. Metaphors and Symbols: Forays into Language. Urbana : National Council 

of Teachers of English, Urbana University Press, 1983. 84 p. 

40. Beebe M. Literary Symbolism: An Introduction to the Interpretation of Literature. San 

Francisco : Literary Licensing. LLC, 2011. 190 p. 

41. Cienki A. Metaphors And Cultural Models As Profiles And Bases. Metaphor in 

Cognitive Linguistics. Selected Papers from the Fifth International Cognitive 

Linguistics Conference. Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins Publishing 

Company. 1997. P. 189–204. 

42. Clark B. Relevance Theory. Canbridge : Cambridge University Press, 2013. 398 p. 

43. Cutting J. Pragmatics : A Resource Book For Students. 3rd ed. London and New York 

: Routledge, 2015. 298 p.  



 39

44. Dancygier B., Sweetser E. Figurative Language. Cambridge : Cambridge 

University Press, 2014. 242 p. 

45. Dijk T. A. van Critical Discourse Studies: A Sociocognitive Approach. Methods of 

Critical Discourse Analysis. London : Sage, 2015. P. 62–86. 

46. Eliade M. Images and Symbols. New York : Harcourt, Brace & Co, 1969. 414 p. 

47. Freeman M. Poetry and the Scope Of Metaphor: Toward A Cognitive Theory of 

Literature. Metaphor and Metonymy at the Crossroads. A Cognitive Perspective.  

Berlin, New York : Mouton de Gruyter, 2000. P. 253–283. 

48. Frye N. The Great Code: The Bible and Literature. Toronto : Academic Press Canada, 

Cop, 1982. 261 p. 

49. Hexham I. The Evangelical Response to the New Age in Perspectives on the New 

Age. Albany : State University Press of New York, 1992. 156 p.  

50. Horn L. R., Ward G. The Handbook of Pragmatics. Cornwell : Blackwell Publishing 

Ltd, 2006. 842 p.  

51. Huang Y. The Oxford Handbook of Pragmatics. Oxford : Oxford University Press, 

2017. 711 p. 

52. Jackendoff R.S. Conceptual Semantics and Cognitive Linguistics. Cognitive 

Linguistics. 1996. №7–1. P. 93–129. 

53. Kristeva J. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. New 

York : Columbia University Press, 1980. 305 p 

54. Langacker R.W. Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis               

of Grammar. Berlin; New York : Mouton de Gruyter, 2002. 546 p.  

55. Mazzone M. Cognitive Pragmatics : Mindreading, Inferences, Consciousness. Berlin : 

De Grunter Moution. 2018. 201 p. 

56. Miller J. Hillis Speech Acts in Literature. Standford : Standford University Press, 

2001. 256 p. 

57. Patterson J. Thriller : Stories to Keep You Up All Nigh. Ontario, Canada : MIR 

Books, 2006. 576 p. 



 40

58. Riddlebarger K. This Present Paranoia. URL: https://www.whitehorseinn.org 

/article/this-present-paranoia/ 

59. Searle J. R. Metaphor. Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1993. P. 83–111.  

60. Sperber D., Wilson D. Relevance : Communication and Cognition. United Kingdom : 

Wiley-Blackwell, 1995. 338 p. 

61. Symons A., Creasy M. The Symbolist Movement in Literature. Manchester : Carcanet 

Press Ltd., 2014. 336 p. 

62. Turner M. Reading Minds: The Study of English in the Age of Cognitive Science. 

Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 1991. 298 p. 

 

 

 



 41

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БІБЛІЙНИХ ОБРАЗІВ-

СИМВОЛІВ У КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНОМУ АСПЕКТІ  

 

Дослідження біблійних образів-символів вимагає з’ясування таких 

основних понять, як «образ», «символ», «образ-символ», встановлення 

особливостей їх кореляції у гуманітарній парадигмі взагалі і у когнітивно-

прагматичній парадигмі зокрема. 

 

1.1 Тлумачення поняття «образ-символ» у гуманітарній парадигмі  

 

1.1.1 Поняття «образ» у міждисциплінарному висвітленні. Поняттям 

«образ» (гр. Εìκèν ‘подоба, вигляд’) послуговуються майже у всіх галузях 

гуманітарних наук і, відповідно, кожна з галузей має свої підходи до 

тлумачення цього поняття. Здебільшого образ досліджується у філософії і 

психології, лінгвокультурології і мистецтві, літературі та лінгвістиці. 

У філософії, як засвідчує огляд теоретичних джерел [9, 140, 281, 300, SE], 

образ був у центрі уваги філософської думки протягом усього часу її існування 

‒ від античності й до наших днів. Філософські ідеї щодо сутності образу 

сягають античності та пов’язані з іменами Платона та Аристотеля (цит. за: 

[94]). У середньовічній філософії концепції образу належать Августину 

Аврелію, Бонавентурі та Томі Аквінському. Образ в епоху Відродження 

розглядали Д. Бруно (Giordano Bruno), Парацельс (Paracelsus), М. Фічіно 

(Marsilius Ficinus). Значний внесок у розвиток теорії образу зробили М. Бердяєв, 

С. Рубінштейн, О. Фрейденберг, Г. Гегель (Georg Wilhelm Friedrich Hegel), 

Р. Декарт (René Descartes), І. Кант (Immanuel Kant), Ф. Шеллінг (Friedrich 

Wilhelm Joseph Schelling), Д. Юм (David Hume). Діалектичну природу та 

компоненти структури образу було розглянуто в працях В. Бєлінського, 
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Ю. Борєва, Л. Виготського, А. Зісь, М. Кагана, О. Лосєва, М. Храпченко, 

Л. Вітгенштайна (Ludwig Wittgenstein), Ж. Дерріда (Jacques Derrida), У. Еко 

(Umberto Eco) та інших.  

Суть поняття «образ» у філософії полягає у тому, що образ розглядається 

як результат та ідеальна форма віддзеркалення і реконструкції предметів та 

явищ матеріального світу у свідомості людини [44, 66, 67]; як поняття, яке є 

невід’ємною частиною філософського, психологічного, соціологічного й 

естетичного дискурсів (URL: SE). Образ пояснює побудову світотворення, його 

закони; і одночасно він є фактом ідеального буття, певним семантичним 

об’єктом (ФС, c. 878). «Знаряддя пізнання ‒ відчуття, розум та інтуїція, змістом 

і формою якого є художній образ, бо лише він володіє привілеєм осягати світ 

синкретично і бути естетичною моделлю цілісної дійсності на відміну від 

почуттів і розуму, які допомагають людині створювати інші, нехудожні (тобто 

нецілісні) образи для узагальнення лише частини нашого світу» [108, с. 11]. 

У психології, як засвідчує огляд теоретичних джерел [21; 30; 86; 189; 262; 

284], поняття «образ» стало об’єктом досліджень завдяки В. Вундту (Wilhelm 

Wundt) у XIX столітті. Е. Титченер (Edward B. Titchener), його учень, уважав, що 

образи являють собою елементи ідей і відображають переживання, які пов'язані 

не з поточним моментом, а з тим, що відбувається в нашій пам'яті [292, с. 312]. 

У ХХ столітті проблемою теоретичного осмислення образу займались 

А. Бандура (Albert Bandura), Дж. Брунер (Jerome Bruner), Дж. Келлі (George 

Kelly), Л. Колберг (Lawrence Kohlberg), Ж. Піаже (Jean Piaget). До практичного 

дослідження проблематики образу долучались Б. Анан´єв, М. Бернштейн, 

Л. Веккер, Л. Виготський, П. Гальперін, В. Зінченко, О. Леонт´єв, В. Оконя, 

С. Рубінштейн, С. Смірнов, Ф. Гальтон (Francis Galton), З. Фройд (Sigmund 

Freud), К. Юнг (Carl Gustav Jung) та інші (цит. за: [21, с. 13‒24]). 

Як зазначає В. Татенко [149, с. 29], за весь час існування психології як 

науки образ розглядався як один з елементів свідомості, основним завданням 
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якого є репрезентація в структурі свідомості феноменів внутрішньої 

реальності (Е. Титченер [292]); як те, що лежить в основі асоціацій ідей 

(Ф. Гальтон [216; 217]); як відтворення у свідомості інстинктів і потягів; як те, 

що пов'язує людину не з об'єктивною реальністю, а з внутрішнім світом, 

відображаючи його підводні течії і колізії; і як міст, що поєднує протилежності 

(З. Фройд [210]); як те, у чому ми живемо; як не лише репрезентацію, а як 

феномен, що виконує активну, творчу функцію (К. Юнг [178; 179; 180]).  

У ХХ столітті з’являється новий напрям у психологічних дослідженнях ‒ 

когнітивний [149; 29], у якому образ розуміється як репрезентація у розумі 

уявного об'єкта або події (Р. Солсо [143]), і його основним завданням є 

збереження в пам'яті подій і явищ реальності у вигляді певної картинки в голові, 

проєкції сцен із реального світу (К. Юнг [178; 179; 180]). Образом називаються 

всі психічні відображення, у яких перед суб'єктом відкриваються предмети і 

відношення об'єктивного світу (П. Гальперін [42]); а також, образ ‒ це 

пізнавально-смислова структура, яка виконує роль прозорого посередника. 

У лінгвокультурології у працях таких дослідників, як М. Алефіренко, 

С. Воркачев, В. Воробйов, В. Гак, Г. Гачов, Д. Добровольський, В. Карасик, 

В. Маслова, С. Мезенін, В. Телія, В. Топоров, Ф.  Фархутдінова, О. Хроленко, 

В. Шаклеїн, О. Юріна та інших, розрізняють «предметні образи», які зумовлені 

лінгвокреативним мисленням та які є результатом наочного узагальнення та 

відбору культурно значущих подій і ситуацій [5, с. 71; 51; 70]. Предметні образи 

‒ це форма відображення явищ і предметів; наприклад, предметний образ 

«сонце» уявляється як жовтий, круглий предмет, який дає світло і тепло; тобто у 

нашій уяві одразу виникає певний малюнок ‒ образ предмету завдяки його 

характеристикам.  

У літературознавстві, як засвідчує огляд теоретичних джерел [121; 122; 

115; 193], досліджується «художній образ» у працях A. Андрєєва, М. Бахтіна, 

Ю. Борєва, В. Виноградова, Г. Вінокура, І. Волкова, Г. Гачова, К. Горанова, 
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О. Єфімова, М. Кагана, О. Лосєва, Ю. Лотмана, І. Маца, О. Потебні, 

І. Роднянської, Л. Тимофєєва, М. Храпченко, М. Эпштейна та інших. Під 

художнім образом розуміється система конкретно-чуттєвих засобів, що втілює 

собою власне художній зміст [35, с. 70‒72, с. 75]; те, що творчо відтворено 

автором у художньому творі [150, с. 910]. Літературознавча традиція розглядає 

художній образ як специфічну форму буття художнього твору в цілому й 

окремих його складників [53, с. 102]; як засіб естетичного моделювання 

реальності [108, с. 11]; як конкретну й одночасно узагальнену картину 

людського життя, яка створюється за допомогою уяви та має естетичне 

значення [152, с. 60]; картину дійсності, яку змальовує письменник [54, с. 7]. 

Художній образ ‒ це художній персонаж; наприклад, загальновідомі літературні 

герої Отелло, д'Артаньян, Кайдашиха, Шерлок Холмс, доктор Ватсон, пані 

Боварі та інші ‒ це художні образи.  

У лінгвістиці теорія образу розбудовується у працях таких дослідників, 

як Н. Арутюновa, Л. Бєлєхова, А. Вежбицька, Б. Гаспаров, В. Гак, Т. Горчак, 

Д. Добровольский, А. Жолковський, А. Залізняк, Л.  Золтих, С. Мезенін, 

В. Мокієнко, С. Нікітінa, Б. Серебренніков, Ю. Степанов, В. Телія, В. Топоров, 

Е. Урісон, В. Харченко та інші.  

Лінгвісти наголошують на таких характеристиках образу: образ – це 

ілюстрація, яка сприяє кращому сприйняттю інформації [175, с. 60‒63]; це 

«відбиток» об’єктів навколишньої дійсності у мові людини [151, с. 86]; образ 

складає сигніфікат (узагальнено-образний поняттєвий зміст) мовного знаку 

[174, с. 125‒141]; образ має асоціативно-перцептивну основу [12, с. 39‒43]; 

образ містить конотативну забарвленість та емотивність [57, с. 167]; образ 

набуває символічного значення у мовній діяльності [186, с. 35‒39]; образ – це 

двостороння одиниця, що об’єднує в собі словесну та концептуальну сторони 

[22, с. 10]; образ – це вербалізоване сприйняття навколишнього середовища 

[151, с. 30‒35].  
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У лінгвістичних розвідках образ розглядається у двох його іпостасях: це 

‒ «мовний образ» і «мовленнєвий образ». Диференціацію зумовлено не типом 

переносного значення (оскільки метафоричне чи метонімічне переосмислення є 

основою як мовного, так і мовленнєвого образу), а сферою їх застосування ‒ у 

мові чи мовленні, оскільки, як зазначає Л. Вітгенштайн, «мова – це компонент 

людської діяльності, а мовлення – знаряддя, інструмент, спрямований на 

виконання певного завдання або функції» [32, с. 97].  

Мовні образи створюються на основі метафоричного чи метонімічного 

переосмислення мовних одиниць – усталених словосполучень (фразеологізмів), 

зафіксованих у словниках. Наприклад, значення фразеологізму, джерелом якого 

є Біблія, – біблеїзму to offer one's mite ‘внести свою лепту’ – зумовлене 

значенням слова «лепта» (гр. Λεπτόν ‘тоненький, маленький’) ‒ назва дрібної 

розмінної монети, копійка. З тексту Святого Письма – І сів Він навпроти 

скарбниці, і дививсь, як народ мідяки до скарбниці вкидає. І багато заможних 

укидали багато. І підійшла одна вбога вдовиця, і поклала дві лепти, цебто гріш. 

І покликав Він учнів Своїх та й промовив до них: Поправді кажу вам, що ця 

вбога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю. Бо всі клали від 

лишка свого, а вона поклала з убозтва свого все, що мала, свій прожиток увесь 

(CП, Єв. від Марка 12: 41‒44) – стає зрозумілим, що для Христа ці копійки були 

дорожчі за всі інші дари. Таким чином, лепта асоціюється з такими поняттями, 

як «щедрість», «жертовність», «доброта», що формує метафоричне значення 

біблеїзму to offer one's mite ‘ «взяти участь у якійсь благій справі» (CБ, с. 25). 

Мовленнєві образи створюються у тексті / контексті шляхом 

метафоричного або метонімічного переосмислення лексичних одиниць або 

вільних словосполучень. Мовленнєвий образ розуміється як троп, або фігура, 

що створюється завдяки ментальним операціям і реалізується безпосередньо у 

тексті [174, c. 50–58].  
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У контексті теорії словесного (мовленнєвого) образу, розбудованої 

Л. Бєлєховою [22], словесний поетичний образ визначається як засіб особливої 

організації словесної тканини поетичного тексту, в якій типи знань про світ 

набувають предметного значення [22, с. 10]. У зв’язку з цим, словесний образ 

визначається як фрагмент мовлення – слово чи вільне словосполучення – що 

несе образну інформацію, значення якої не є еквівалентним значенню окремо 

взятих елементів даного фрагменту [106, с. 30].  

Багатий на асоціативні зв’язки, мовленнєвий образ несе додаткову, 

контекстуальну інформацію. Суть мовленнєвого образу полягає у 

різноманітності асоціацій, які він викликає. Під час декодування мовленнєвого 

образу до уваги беруться словникові значення, які у контексті набувають 

емоційного забарвлення й асоціативних зв'язків. Наприклад, якщо дівчина 

говорить про хлопця He is Mr. Darcy to me, це означає, що вона зустріла 

ідеального чоловіка, оскільки в основі мовленнєвого образу – антономазія, 

метафоричне переосмислення власної назви Mr. Darcy ‘Містер Дарсі’ з роману 

«Гордість і упередження» (“Pride and Prejudice”) англійської письменниці 

Джейн Остін (Jane Austen): Містер Дарсі – ідеальний чоловік, благородний 

джентльмен, у якого закохалася головня героїня роману.  

Мовленнєві (як і мовні) образи створюються різноманітними 

стилістичниним прийомами – метафорами, образними порівняннями, 

антономазією, епітетами тощо. Наприклад, у Святому Письмі «я посадив, 

Аполлос поливав» (1 Кор. 3: 6) не йдеться про те, що Павло дійсно щось посадив 

у землю. Йдеться про посадку і поливання в переносному сенсі – це метафора, 

яка символізує пасторську працю, тобто мається на увазі проголошення 

Євангелія для звернення, донесення істини і християнського слова (DBI, 

c. 14‒16).  

В образному порівнянні  також зіставляється одне поняття з іншим, але це 

зіставлення є більш очевидним, ніж у метафорі, завдяки використанню слова 
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«як» або його еквівалентів: «Як холодна водиця на спрагою душі, то добра 

звістка з далекого краю» (Пр. 25: 25).  

Метафора й образне порівняння ‒ «двоярусні» висловлювання, у яких 

необхідно брати до уваги рівні як прямого, так і переносного сенсу. Багато про 

що говорить саме значення слова «метафора» (гр. µεταφορά), утвореного з двох 

грецьких слів, які буквально означають ‘перенесення’. Наприклад, спочатку 

треба уявити собі воду у вихідному, фізичному сенсі (у наведеному вище 

прикладі), а потім ‒ перенести це значення на такі поняття, як «християнське 

виховання» і «добра звістка з далекого краю». Зв'язок між цими частинами 

образного порівняння не довільний, а логічний. Для розуміння логіки, укладеної 

у метафорі або образному порівнянні, необхідно враховувати пряме значення 

слова або складників вільного словосполучення і пам'ятати, що метафори й 

образні порівняння ‒ насамперед образи, а потім уже зіставлення слова (DBI, 

c. 14‒16).  

Отже, образ у гуманітарній парадигмі ‒ це продукт сприйняття і 

розуміння світу. У лінгвістичних дослідженнях у термінах мовно-мисленнєвого 

процесу мовний і мовленнєвий образи – це слова чи словосполучення, що 

навантажені образною інформацією. Мовний образ зафіксований у словниках, а 

мовленнєвий (словесний) – це метафоричне чи метонімічне переосмислення 

слова чи вільного словосполучення у контексті. 

 

1.1.2 Поняття «символ» у гуманітаристиці. Поняття «символ» (гр. 

Σύµβολον ‘знак, зображення певного предмету або тварини для позначення 

якості предмету; умовний знак певних понять, ідей, явищ’ (ФС, с. 183) стає 

об’єктом дослідження у таких наукових галузях, як семіотика, філософія, 

лінгвокультурологія, література, лінгвістика тощо. 

У філософії, як свідчить огляд теоретичних джерел [180; 148; 90; 92; 159; 

297; 298], категорію символу почали досліджувати: у ХІХ столітті Г. Гегель 
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(Georg Hegel], І. Кант (Immanuel Kant), Ф. Шеллінг (Friedrich Schelling); у ХХ 

столітті – Ж. Бодрійяр (Jean Baudrillard), А. Вайтхед (Alfred North Whitehead), 

Ж. Делез (Gilles Deleuze), Е. Кассірер  (Ernst Cassirer), Ж. Лакан (Jacques 

Lacan), К. Юнг (Carl Gustav Jung).  

Філософія розглядає символ як спосіб пізнання істинного божественного 

сенсу – мова, міф, релігія, мистецтво і наука є символічними формами, за 

допомогою яких людина, з одного боку, впорядковує навколишній хаос, а з 

іншого, – здійснює єднання самих людей (ФС, с. 183). Символ – це те, що 

позначає «щось», що зображує внутрішній стан людини, її почуття і думки; це 

те, що знаходиться поза нами й символізує щось всередині нас [211, с. 227], а 

також «втілення ейдосу в інобуття, і до того ж не обов'язково в реальному і 

фактичному інобутті та невичерпне багатство апофатичних можливостей сенсу» 

[94, с. 105]. 

Символ пройшов філософсько-естетичну еволюцію, найважливішими 

етапами якої є (цит. за: [60, с. 76–77]): 1) платонівський символ, що «має ту 

саму структуру, що й буття» [33, с. 129]; 2) християнський середньовічний 

символ, який «утілюють ідеальними засобами» (Тома Аквінський, Августин); 

3) барокова символіка – спроба звести крайнощі (догмат і експромт) у 

сприйнятті світу (Декарт, Шеллінг, Локк); 4) романтична символіка – чуттєве 

«притягання» істини (Гегель, Кант); 5) модерний символізм – не 

догматизований шлях до істини (Шлаєрмахер, Дільтей, Апель, Корет, Рікер).  

У філософсько-герменевтичному аспекті (Г. Ґадамер, П. Рікер) символ – 

це зв'язок між уламками буття, які прагнуть возз’єднатися у гармонійне ціле, він 

указує на значення, актуалізує його та репрезентує (цит. за: [126, с. 96]). 

Символом можна вважати «будь-яку структуру значення, де один смисл, 

прямий, первинний, буквальний, означає одночасно і другий смисл, непрямий, 

вторинний, алегоричний, який можна зрозуміти лише через перший» [128, 

с. 57]. Ці вислови з подвійним смислом утворюють герменевтичне поле,              
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у зв'язку з чим поняття інтерпретації та символу значно розширюються. У 

цьому контексті, інтерпретація – це робота мислення, яка полягає у тому, щоб 

розшифрувати смисл, який стоїть за прямим смислом, а також у тому, щоб 

розкрити рівні значення, які знаходяться у буквальному значенні [126, с. 97].  

У семіотиці [264] символом називають графічний знак формально-

мовного опису, у якому зв’язок між позначуваним і позначувальним 

установлюється за умовною згодою [174, с. 125]; це базовий знак математичних 

кодів, що характеризується високим потенціалом абстракції і значним 

семіотичним наповненням [142, с. 12]; це знак і накопичувач культурної пам'яті 

[95, с. 67]. 

У лінгвокультурології [36; 38; 49; 70; 72; 45; 151] на основі тлумачення 

символу як багатозмістовного, конвенціонального, мотивованого знаку 

наголошують на предметних символах [151, с. 243], у яких носієм символічної 

функції є предмет, артефакт або персона. За В. Масловою, символ – це 

«семантична спіраль, що містить широкий спектр значень: як імпліцитних, так і 

шкали семантичних субститутів, тобто запрограмовану заміну одного значення 

іншим» (ЛЕ, с. 646). 

Об’єктом символізації стають ключові елементи культури (предметні 

символи), таким чином символ – стабільна функціональна категорія культури, 

яка виконує регуляторну й інтегрувальну функцію культури (ЛЕ, с. 646). 

Предметний символ – це річ, наділена смислом, наприклад, «хрест», «хліб», 

«меч», «кров», «сіль», «змія». «Хліб» як предметний символ утілює гостинність, 

добробут; хліб, що лежить на столі не так, як заведено, символізує нещастя та 

сварку, оскільки правильний порядок перейшов у свою протилежність. Але 

коли ми промовляємо молитву Хліба нашого насущного дай нам сьогодні, 

«хліб» стає словесним символом «життя», точніше, «поживи для духовного 

буття». Предметний символ – це знак, зв’язок якого з референтом специфічно 



 50

вмотивований сукупністю асоціацій, уявлень про предмет символічного 

позначення та про предмет первинного позначення (цит. за: [46, с. 19]).  

У літературознавстві художній символ – це художній образ, що виражає 

значення будь-якого явища у предметній формі, та будь-який художній 

персонаж, що умовно відтворює усталену думку, ідею, почуття, які набувають 

символізму [88; 92; 108; 187; 220; 284] естетична категорія, зміст якої 

розкривається шляхом зіставлення його (символа) із суміжними категоріями – 

образом, знаком й алегорією (ЛЕ, с. 646). Наприклад, у контексті You are 

Sherlock власна назва Sherlock позначає художнього персонажа – англійського 

детектива, який, маючи аналітичний розум, успішно розкриває заплутані 

справи. Отже, Sherlock символізує людину, яка має аналітичний розум, як у 

Шерлока Холмса, і поводиться як детектив. Коли когось називають «Отелло» – 

He is Othello, то мається на увазі, що ця людина дуже ревнива та жорстока. 

Таким чином, Шерлок та Отелло виступають художніми символами. Художній 

символ, маючи графічне зображення, формує глибинні смисли тексту [14; 15]; 

він є результатом ментальної симуляції емпіричного й емоційного досвіду 

людини [37].  

У лінгвістиці, як свідчить огляд теоретичних джерел [22; 46; 83; 84; 166; 

174], слово-символ визначається як багатозмістовний знак, що має словесне 

втілення.  

Словесні символи – стійкі асоціативні комплекси, закріплені у свідомості 

людей, які існують у мовному значенні слова у вигляді «символічної аури», 

низки сем культурно-стереотипного й архетипного, давнього міфологічного 

характеру [174, с. 50]; їх особливість полягає у «мотивації мовного знака, 

пов'язаною з картиною світу, фоновими знаннями, прагматикою в широкому 

сенсі» [166, с. 83]. Словесний символ, або слово-символ, – це звичайне слово, 

яке називає предмет і має символічне значення. Слова-символи беруться              
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з життя і використовуються у їх прямому значенні, наприклад, слово сrucifix 

‘розп’яття’ позначає один із головних символів християнства.  

Отже, символ розуміється як багатозмістовний знак, що має предметне 

втілення (матеріальний об’єкт, зображення тощо) і заміняє собою якусь іншу 

сутність (поняття, ідею чи іншу абстракцію), використовуючи для цього 

асоціацію, подібність або домовленість. Словесний символ, або слово-символ, – 

це слово, що у своєму буквальному значенні позначає якийсь матеріальний 

об’єкт, який асоціюється у нашому фоновому знанні з певним символічним 

поняттям чи абстракцією і таким чином набуває символічного значення.  

 

1.1.3 Кореляція понять «образ», «символ» та «образ-символ» у 

лінгвістичній парадигмі. Образ-символ розуміється як імплікативний, 

динамічний, макроконтекстуальний словесний образ, для якого характерна 

розщепленість референції і рівноправність вихідного значення і похідного 

референційного смислу [46, с. 29]. Образ-символ – це складний багатозначний 

семіотичний конструкт, який виникає внаслідок поєднання символізму та 

вживання різноманітних образних засобів: метафор, порівнянь, персоніфікацій, 

алюзій тощо [46, с. 20].  

В образах-символах символ – це слово, яке називає предмет, щось 

символізує та асоціюється з кимось / чимось символічним. В образах-символах 

відзначають образну природу символу – символ «виростає» з образу, проте 

«образність» символу розуміється по-різному [22, с. 145]. В образах-символах 

будь-який символ містить у собі образ (наприклад, тридцять срібняків 

асоціюються з Юдою Іскаріотом, одним з учнів Ісуса Христа, який Його зрадив, 

і тому символізують зраду), але не зводиться до нього: символ позначає 

присутність якогось сенсу, нероздільно злитого з образом, але йому не 

тотожного [22, с. 146]. Таким чином, в образах-символах спостерігається 

комплексність у плані змісту. 
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В образах-символах символ, трансформований та актуалізований в 

образі, отримує необхідну для підключення до символічного простору культури 

частку предметності, відчутності [2, с. 16]. Стимулюючи уяву, образ змушує 

людину не лише інтерпретувати символ, а й переживати його [2, с. 16]. У цьому 

сенсі образ є посередником між символічним (духовним) і безпосереднім 

(матеріальним, соціальним) аспектами людського буття [2, с. 16]. Образ і 

символ здатні програмувати події: звідси поєднання естетичного і магічного у 

тексті [2, с. 16]. Проте образ перетворює дійсність, змінюючи людину 

(наприклад, І. Бродський на Нобелівській лекції стверджував: «Для людини, яка 

начиталася Діккенса, вистрілити в собі подібного <...> важче, ніж для людини, 

яка Діккенса не читала» (цит. за: [2, с. 17]). 

Образи-символи поділяються на ті, що закріплені у культурі, та 

індивідуально-авторські. Образи-символи, закріплені в культурі, є 

загальновідомими, наприклад, у британській культурі це – red rose ‘червона 

троянда’, lion ‘лев’, oak ‘дуб’, red telephone box ‘червона телефонна будка’, 

pillar box ‘поштова скринька’, black taxi cabs ‘чорне таксі’, fish and chips ‘риба 

та чіпси’, cup of tea ‘горнятко чаю’, bulldog ‘бульдог’ (DBC, URL); в 

американській – uncle Sam ‘дядько Сем’, the Statue of Liberty ‘Статуя Сводоби’, 

bald eagle ‘білоголовий орлан’, dollar ‘доллар’, stars and stripes ‘прапор США’, 

hamburger ‘бургер’ (DAC, URL); в українській культурі це – калина, мак, 

чорнобривці, кобза, вишиванка, тризуб, храм, бджола, лелека, зоря, кожух, 

писанка, веретено, гарбуз, рушник, ікона, вінок (ССКУ, с. 3–4). Необхідною 

умовою для їх адекватного розуміння є обізнаність у культурно-світоглядних 

традиціях народу [22, с. 146]. Індивідуально-авторські образи-символи у 

культурі незакріплені. Вони набувають символізму безпосередньо у тексті, 

актуалізуючи певні інтенції автора [56, с. 105].  

Деякі дослідники [114, c. 186, 127; 212, c. 71] вважають, що певні образи-

символи, зазвичай архетипного походження, є глибшими, місткішими і 
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глобальнішими за інші, визначаючи загальні настрої і проблеми певного 

періоду історії людства. Їх можна вважати сигналами часового, ментального, 

авторського бачення світу та «ненаціональної» приналежності автора. Оскільки 

вони є загальновідомими, то в індивідуально-авторському втіленні набувають 

додаткових властивостей, отримують нове стилістичне забарвлення, передають 

світобачення автора, його манери письма й особливості його характеру [114, 

с. 186]. 

Кореляцію понять «образ», «символ» та «образ-символ» можна 

проілюструвати на прикладі біблійного образу-символу води. В розповіді про 

Вихід (вихід євреїв з Єгипту, який відбувався протягом 40 років) вода постає як 

предметний образ. Читаємо, що не «було води пити народові», а потім Мойсей 

ударив по скелі, з якої пішла вода, і народ став пити її (Вих. 17: 1‒7). У цьому 

випадку сенс води визначається її фізичними властивостями, що забезпечують 

угамування спраги і відведення загрози смерті (DBI, c. 14‒16). Але у словах 

Ісуса, звернених до жінки біля колодязя, вода перетворюється на символ 

порятунку: «А хто питиме воду, яку Я дам йому, той не матиме спраги повік, 

але вода, яку Я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя 

вічне» (Ів. 4: 14) (DBI, c. 14‒16). У предметному образі води першорядне 

значення мають її фізичні властивості, а у зверненні Ісуса до жінки воді 

надається символічне значення ‒ порятунок. Зрозуміло, що вода не стала б 

символом порятунку, якщо б у неї не було властивих їй фізичних властивостей, 

тому навіть при розгляді біблійного, духовного образу-символу береться до 

уваги буквальне значення слова (DBI, c. 14‒16). 

Образи-символи можуть формувати певну тему сюжетної лінії, тобто 

мотив. Термін «мотив» (лат. motivus) означає повторення в оповіданні тих самих 

елементів, тобто є характеристикою типової сцени та фрагменту загальної 

картини або об'єкта, що багаторазово повторюється з деякими змінами (ФЭ, 

URL). Роберт Олтер (Robert Alter), популяризатор цього поняття, визначає 
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типову сцену як «ретельно розроблений набір прийнятих акторами й 

глядачами умовностей при постановці художнього твору» і як «схему», яку 

читач визнає і якої чекає [184, с. 49].  

У простій формі мотив зустрічається, приміром, у конкретних біблійних 

оповіданнях. Наприклад, у розповіді про зустріч Якова з Рахіль у колодязя (Бут. 

29: 4‒12) розвивається тема зустрічі з майбутньою нареченою біля колодязя у 

такій сюжетній лінії: біля колодязя з'явився чоловік з іншої країни, до колодязя 

за водою підійшла жінка, чоловік і жінка поговорили один з одним, чоловік 

набрав води з колодязя, допомігши жінці, жінка побігла додому розповісти сім'ї 

про те, що трапилося, і запросила чужинця в будинок, проявивши гостинність і 

привітність (DBI, c. 14‒16). Мотив зустрічі з майбутньою нареченою у колодязя 

повторюється в Біблії кілька разів ‒ в оповіданні не лише про Якова і Рахіль, але 

також в оповіданні про раба Авраама, якому наказали привести наречену Ісааку 

і він уперше побачив її біля колодязя (Бут. 24: 10‒33), і в оповіданні про 

Мойсея, коли він прийшов у Мадіамську землю і там зустрів свою майбутню 

дружину (Вих. 2: 16‒21). Таким чином, тема або мотив створюються за 

допомогою певних умовних повторів, тобто елементів, настільки часто 

повторюваних в аналогічних ситуаціях, що вони здаються самі собою 

зрозумілими як авторам, так і читачам слова (DBI, c. 14‒16).  

У контексті біблійних мотивів варто згадати про категорію 

інтертекстуальності (фр. intertextualite ‘міжтекстовість’), основи якої були 

закладені Ю. Крістєвою (Julia Kristeva)  та Р. Бартом (Roland Gérard Barthes) у 

1967 році. Як зазначає Я. Швець [171, с. 195], Ю. Крістєва розглядає тексти як 

поєднання двох осей, яке забезпечується особливими кодами: залежними між 

собою інформаційними контекстами та посиланнями на них. Вертикальна вісь ‒ 

поєднує текст з іншими текстами, а горизонтальна ‒ автора та читача 

повідомлення. Єдність цих осей указує на той факт, що кожен текст і кожне 

прочитання залежать від попередніх кодів. У зв’язку з цим Ю. Крістєва 
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стверджує, що будь-який текст є інтертекстом і результатом інших дискурсів. 

Вона також наголошує, що слід зосереджувати увагу не на структурі тексту, а 

на процесах його структуризації. Символи, як і будь-які інші семіотичні 

елементи, контекстуалізуються з метою створення іншого тексту. На основі 

цього, Ю. Крістєва (J. Kristeva) [242] визначає інтертекстуальність як 

«текстуальну інтеракцію, що відбувається в межах окремого тексту» (цит. за: 

[171, с. 195]), і підкреслює, що текст у процесі інтертекстуалізації постійно 

трансформується, перетворюється й переосмислюється. 

Біблійні мотиви взагалі, і біблійні образи-символи зокрема, часто 

використовуються у творах сучасних американських письменників для того, 

щоб підкреслити змістову глибину створюваних ними сюжетів. Їх правильне 

тлумачення сприяє більш змістовній інтерпретації художнього тексту, у той час 

як нерозуміння символічної природи образів може призвести до перекручування 

авторського задуму.   

Отже, у лінгвістичній парадигмі, поряд із поняттями «образ» і «символ», 

розглядається поняття «образ-символ». Образ-символ – це слово у прямому 

значенні, що позначає предмет, який щось символізує та асоціюється з іншим 

контекстом (інтертекстом). Для того, щоб правильно аналізувати сучасні 

художні твори, необхідно чітко розрізняти ці поняття.  

 

1.2 Біблійний образ-символ як складник релігійної картини світу 

 

1.2.1 Релігійна картина світу в системі «світів». Поняття «картина 

світу» (англ. world view, image of the world, калька з нім. Weltanschauung, 

походить від двох німецьких слів Welt ‘світ’ та Anschauungnd ‘погляд’ (ФС, 

URL; ФЭ, URL) міцно закріпилося у лінгвістичній парадигмі ще у ХХ столітті, 

завдяки американському культуро-антропологу Роберту Редфілду (Robert 

Redfield) [269; 270; 271].  
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Картина світу розуміється (за В. Постоваловою) як вихідний 

глобальний образ світу, що лежить в основі світобачення людини та 

репрезентує суттєві властивості світу в розумінні її носіїв і є результатом 

духовної активності людини (цит. за: [109, с. 8]); це – результат 

переосмислення інформації про навколишній світ і людину [101, с. 69]; цілісна 

сукупність образів дійсності в колективній свідомості [72, с. 102].  

Більшість дослідників [17; 52; 64; 95; 119; 129; 208; 227; 236; 293] 

зазначають шість компонентів духовної культури, кожен з яких зумовлює 

відповідний тип картини світу – релігійний (міфічний), науковий, художній, 

етичний, політичний і мовний. Кожен із них будує свою модель (призму) світу 

відповідно до вподобань (див. праці таких дослідників, як М. Бахтін, 

О. Д'яконова, М. Каган, Ю. Лотман, В. Постовалова, С. Рубінштейн, 

М. Гайдеггер (Martin Heidegger), М. Джонсон (Mark Johnson), Дж. Лакофф 

(George Lakoff), М. Тьорнер (Mark Turner), Дж. Фоконьє (Gilles Fauconnier), 

М. Фрімен (Morgan Freeman).  

Релігійна картина світу (від лат. religare ‘зв’язувати’, ‘пов’язувати’) 

розуміється як одна з форм конкретизації загальної картини світу [295]; 

сукупність загальних релігійних уявлень про світ, його ґенезу та майбутнє [104]; 

як «призма», «модель» або способи світобачення [95; 109]; глобальний образ 

духовної реальності [250].  

Змістом релігійної картини світу є уявлення про божественне, вимоги 

божества щодо до людей; учення про людину, суспільство, світ (у деяких 

релігіях – також і про кінець світу, про шляхи порятунку, про потойбічний світ); 

релігійно-етичні та релігійно-правові уявлення і норми; уявлення про належний 

порядок культу, взаємини кліру та світу, а також уявлення про історію розвитку 

і розв’язання цих проблем [31; 104; 258; 296]. Релігійні уявлення про світ 

базуються на авторитеті пророків, релігійній традиції, священних текстах тощо. 
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В основі релігійної картини світу є віра, а світосприйняття відбувається за 

допомогою образів [34; ФС, URL; ФЭ, URL].  

Науці відомо більше п'яти тисяч релігій, але найбільш поширені з них – 

християнство, іслам, буддизм, юдаїзм та індуїзм. Священним текстом юдаїзму, 

на основі якого виникло християнство, та християнства, у складі якого 

виокремлюються католицизм, православ'я та протестантизм, є Святе Письмо, 

або Біблія (гр. τά βιβιλία, βιβλία ‘бібліа’, тобто ‘збірка книг’) – богонатхненні 

писання, які поділяються на Старий і Новий Заповіти 

Заповіт (івр.  ברית ‘угода, договір, союз, заповіт’) відображає угоду між 

Богом і людством. У Старому Заповіті йдеться про створення світу, гріхопадіння 

і заповіт Бога з Ізраїльським народом, а у Новому – про спасіння людства від 

гріха через спокутування його смертю Ісуса Христа та новий заповіт із Богом. 

«Загублений рай» у книзі Буття стає «Поверненим Раєм» у книзі Одкровення. 

Якщо доступ до Дерева Життя у книзі Буття виявляється зачиненим, то у книзі 

Одкровення людина знову повертається до нього. У православній і католицькій 

традиції додатково вживаються апокрифи (навколоканонічні книги) і загалом 

нараховують 77 книг, а протестантська традиція – лише 66 (апокрифи не 

вважаються богонатхненними) [219, с. 28].  

Біблія – єдина у світі книга, яка писалася більше півтори тисячі років, 

більше ніж сорока авторами, які належали до різних верств населення (царі, 

полководці, філософи, рибаки, поети, податківці, музиканти, вчені, фермери та 

пастухи), у різних місцях (у пустелі, у в’язниці, у подорожі, просто неба) та на 

трьох континентах (Азія, Африка, Європа). [253, с. 52]. Біблія була написана 

трьома мовами – древньою гебрейською, арамейською та грецькою. У Біблії 

представлено велику кількість літературних стилів – поезію, історичні оповіді, 

пісні, романтичну літературу, повчальні твори, особисте листування, мемуари, 

сатиру, біографію, автобіографію, закон, пророцтва, притчи, алегорії [253, с. 52]. 
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Незважаючи на такі різноманітні стилі, головна тема Біблії – це спокутування 

людства. 

Біблія вважається найдревнішим прикладом гіпертексту, перехрестям 

дискурсів, так званою «особливою картиною світу». Як зауважує І. Огієнко 

[113, с. 4], «тут кожний вираз відповідальний, тут кожне слово має своє 

особливе значення» (цит. за: [63, с. 470]).  

Святе Письмо є основою християнської релігійної картини світу. Варто 

зауважити, що релігійні концепції християнського світосприйняття можуть 

варіюватись у залежності від конфесійного спрямування (католицизму, 

православ'я та протестантизму). Враховуючи те, що дисертаційне дослідження 

відбувається на матеріалі творів Френка Перетті, світогляд якого ґрунтується на 

християнстві (протестантизмі), то під «релігійною картиною світу» ми маємо на 

увазі саме християнську релігійну картину світу. 

Ознайомившись з основними працями авторитетних теологів, 

релігієзнавців та істориків [130; 131; 132; 237; 249; 251; 253; 254], можливо 

окреслити головні постулати християнської релігійної картини світу. 

Головною ознакою християнської релігійної картини світу є те, що світ 

поділяється на надприродний і матеріальний, при цьому перший домінує над 

другим. Творець створює світ «із нічого» за 6 днів, тобто до моменту творіння 

світу нічого не існувало, окрім Бога (креаціонізм). Абсолютне буття – загадка 

для людини раціональної, оскільки творіння не може осягнути задуми Творця. 

Людині тут відводиться провідне місце, оскільки Бог створив її за Своїм 

образом для панування над Землею, як написано у Святому Письмі (Біблії): І 

Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка 

та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: Плодіться й 

розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте... (Бут. 

1: 27‒28). Проте гріхопадіння Адама і Єви все зруйнувало – через те, що вони не 

послухалися Бога, Він їх вигнав із раю. (Бут 3: 24). Перед людством постало 
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ключове питання: «В чому сенс мого життя?», оскільки воно тепер 

залишилося без Божої присутності. Ключовою темою Старого Заповіту є 

пророцтва про пришестя Месії (Христа), який примирить людину з Богом, 

наприклад: А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був, 

кара на Ньому була за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено! (Іс. 53: 5). А 

Новий Заповіт починається з Ісуса Христа, столяра та рабина з Галілеї. Ісус 

розповідав про Царство Небесне і його закони та вчив, як досягти цього 

Царства. Його вчення принципово не відрізнялося від учень інших рабинів того 

часу, хоча й викликало роздратування своїм радикалізмом і гострою критикою 

офіційної системи юдаїзму [131, с. 18]. Особливість Ісуса полягала в тому, що 

своїми словами й діями Він претендував називатися Месією та Посланником із 

небес, творив чудеса, маючи здатність керувати вітром, ходити по воді, зціляти 

людей, повертати померлих до життя [40, Х, с. 96; 156, с. 54‒57; 157]. Те, що 

Ісус учив людей, але при цьому відмовлявся від того, щоб очолити національно-

визвольний рух проти римських загарбників, аж ніяк не відповідало уявленням 

офіційного юдаїзму про справжнього Месію. Всі політичні партії Ізраїлю 

вважали, що Месія прийде як політичний лідер, щоб відновити царство Ізраїлю 

та отримати владу над усесвітом [131, с. 18]. У 30-х роках н.е. Ісуса 

заарештували й засудили до смертної кари за богохульство, наприклад: 

Первосвященик ізнову спитав Його, до Нього говорячи: Чи Христос Ти, Син 

Благословенного? А Ісус відказав: Я! (Мр. 14: 61, 62). Христа розіп'яли на хресті 

за наказом римського прокуратора Понтія Пилата у п'ятницю 1 квітня 33 р. н.е. 

[131, с. 19]. 

Смерть Ісуса – головна подія, з якої саме і почалася історія християнства. 

На третій день після страти Він воскрес із мертвих, про що багато разів 

згадували у пророцтвах Старого Заповіту. А його учні почали по всьому світові 

проповідувати про те, що Ісус є дійсно Месія, який Христос був умер ради 
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наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він 

воскрес за Писанням (1 Кор. 15: 3, 4). 

Квінтесенцію християнської релігійної картини світу яскраво відтворює 

уривок зі Святого Письма: Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого 

Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне 

(Євангеліє від Івана 3: 16), у якому люблячий Бог віддає Свого Сина Ісуса 

Христа у жертву за гріхи людства. Ті, хто повірять у це, отримують вічне життя.  

Схематично основна ідея християнства виглядає так: 

Суб’єкт → Бог 

  Процес → Віддає Свого Сина 

  Об’єкт → Людина 

  Результат → Отримує вічне життя 

Отже, релігійна картина світу – це модель світобачення та вірування, яка 

залежить від певної релігії та конфесії зокрема. Основою християнської 

релігійної картини світу є Святе Письмо. 

 

1.2.2 Біблійні мотиви як складники християнської релігійної картини 

світу. Наповнення християнської релігійної картини світу відбувається завдяки 

різноманітним біблійним мотивам (сюжетам). Сюжет (фр. Sujet ‘тема, предмет’) 

– це система подій у літературному творі, через які письменник розкриває 

характери персонажів і весь зміст твору (СУМ, URL). Розрізняють хронікальні 

сюжети (хронологічний принцип поєднання епізодів) і концентричні (в центрі 

сюжету знаходиться одна подія, яка розгортається у поєднанні з причиново-

наслідковими зв’язками) [41, с. 769], а також два рівні сюжету – макро рівень 

(увесь твір) та мікро рівень (окремий розділ) [272, c. 295–303].   

Існує сім основних сюжетів, на яких ґрунтуються всі розповіді та художні 

твори, як зазначає журналіст і письменник Крістофер Букер (Christopher Booker) 

у своїй книзі “The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories” [192], у якій він 
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окреслив такі сюжети: «перемога над потворою (чудовиськом)», «із грязі в 

князі», «пригода», «подорож і повернення», «комедія», «трагедія», 

«відродження». Взагалі, основою будь якого сюжету є конфлікт – наприклад, у 

Біблії всі оповідання будуються на конфлікті: Бог проти диявола, диявол проти 

Бога, добро проти зла, диявол проти людей [223, c. 259]. 

Складниками християнської релігійної картини світу є різні мотиви, які 

розвиваються у сюжетних лініях Святого Письма. Розглянемо деякі з них. 

� Гріхопадіння (Буття 3: 1–24).  

Історія починається відтоді, як Бог створив Усесвіт і помістив у 

Едемському Саду перших людей (Адама і Єву), щоб із ними спілкуватися. Адам 

і Єва могли насолоджуватися життям та один одним, але Бог дав їм одне 

правило – ніколи не їсти з дерева Пізнання добра і зла. Проте Змій спокусив 

Єву, запропонувавши вкусити фрукт із цього дерева та стати богами, а Єва, 

своєю чергою, звабила цим фруктом Адама. Саме через те, що вони не 

послухалися, Бог їх вигнав із Рая та поставив охорону – янголів із вогняними 

мечами (Додаток Б, Б.1). 

� Каїн та Авель (Буття 4: 1–15).  

Після того, як Адам і Єва покинули Едемський Сад, вони почали 

оброблювати землю та народили дітей. Каїн, їх перший син, займався 

землеробством, а Авель, другий син, був пастухом. Бог прийняв жертву, яку 

приніс Авель (овочі та фрукти), а від жертви Каїна відмовився. Каїн убив свого 

молодшого брата через заздрість – так була пролита перша кров людини. У 

Новому Заповіті Авеля називають праведним, а його віра і діла прославляються. 

А на життя Каїна прийшло прокляття – земля перестала давати свій урожай, і 

Каїн перетворився на вигнанця та блукача (БЭБ, с. 4) (див. Додаток Б, Б.2). 

� Великий Потоп та Ноїв ковчег (Буття 6: 5–22). 

Поступово людей ставало більше, але всі їхні думки були спрямовані на 

зло. Господь розлютився на гріхи людства, і Він послав на землю дощі, що 
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стало причиною Великого Потопу. Єдиними, хто врятувалися і залишилися 

жити, була родина Ноя. Бог побачив вірність Ноя і попередив його про Свої 

плани, наказавши побудувати ковчег (корабель), який став сховищем для Ноя та 

його родини, а також тварин і птахів, яких він узяв кожного по парі із собою на 

ковчег. Після закінчення Потопу на небі з’явилася райдуга – як обіцянка Бога 

більше ніколи не топити землю (БЭБ, с. 627; HBH, c. 73–74) (див. Додаток Б, 

Б.3). 

� Вавилонська Вежа (Буття 11: 1–9). 

Після Потопу люди говорили однією мовою. Вони вирішили побудувати 

високу вежу, щоб дістатися Бога. Але нічого не вдалося – Він створив нові мови 

і люди не змогли порозумітися. Будівництво так і не було закінчено – мови 

змішалися, а народи були розпорошені по всьому світові (БЭБ, с. 115; HBH, 

c. 83–84) (див. Додаток Б, Б.4). 

� Завіт з Авраамом (Буття 22: 1–14).  

Господь покликав Аврама розпочати подорож у землю Ханаанську. Він  

дав йому три обітниці – дати землю, провести від нього великий народ і 

благословити його та всіх майбутніх нащадків. Аврам і його дружина Сара не 

мали дітей, але Бог пообіцяв велике потомство. Час ішов, і вони вирішили 

виправити цю ситуації хитрістю. Служниця Сари провела ніч з Аврамом і 

народила від нього сина Ізмаїла (від нього пішов арабський народ). Але Божий 

план був іншим – на знак угоди з Богом у Аврама і Сари з’явилися нові імена – 

Авраам і Сарра, а також Авраам прийняв знамення завіту – обрізання. Бог 

повелів, щоб усі представники чоловічої статі робили обрізання – як знак завіту 

з Богом. Ця традиція збереглася й до нині у всіх нащадків Авраама (євреїв та 

арабів). Коли Аврааму було 100 років, Сарра народила сина Ісаака. Але і тут Бог 

випробував віру Авраама, наказавши йому принести у жертву його сина Ісаака. 

Про вбивство сина не йшлося, оскільки на місці жертвоприношення був баран: 
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питання полягало у довірі Богу та слідуванню Його волі (БЭБ, c. 9–11) (див. 

Додаток Б, Б.5). 

� Йосиф та його Брати (Буття 45: 4–13). 

Історія Йосифа – це історія Божої вірності обітницям, що Він дав 

Аврааму. Йосиф був улюбленцем свого батька Якова – він був одинадцятим 

сином і першим – від улюбленої дружини. Батько зшив йому кольоровий одяг – 

рубаху-мантію. Він доносив батьку все на своїх братів, пишався своїми віщими 

снами. Брати дуже заздрили Йосифу і вирішили того вбити. Один із братів, 

Рувим, відмовився від такого гріха і запропонував кинути Йосифа у рів. Проте у 

Бога був особливий план. За порадою іншого брата, його продали у рабство 

купцям за двадцять срібних монет у Єгипет, де Йосифа купили у будинок 

царедворця Потіфара. Спочатку все було чудово – Йосиф став управителем 

будинку, а хазяїн добре до нього ставився. Але коли він відмовився від 

домагань дружини Потіфара, його кинули у в’язницю за надуманим 

звинуваченням. Проте навіть у такому скрутному становищі Господь був поруч 

із ним – начальник тюрми доручив йому нагляд над ув'язненими. Йосиф 

тлумачив сновидіння винороба і кухаря фараона, а через два роки – і самому 

фараону, коли тому наснилися сім років достатку і сім років голоду. 

Тлумачення і порада вразили правителя, і він поставив Йосифа головуючим над 

усією землею Єгипетською – тільки сам фараон був вищим за Йосифа. Його 

політика врятувала Єгипет, а також його родину, коли ті прийшли за 

допомогою. Йосиф простив своїх братів і зміг нагодувати всіх родичів. (БЭБ, 

с. 410–411; HBH, c. 106) (див. Додаток Б, Б.6). 

� Мойсей (Вихід 3: 1–10). 

Після смерті Йосифа пройшли роки і єгиптяни забули все, що він для них 

зробив. Поступово єврейський народ перетворився на звичайних рабів. Їх 

ставало все більше, тому фараон наказав усіх новонароджених хлопчиків кидати 

у ріку Ніл. Мойсей народився у родині єврейських рабів, але його мати Маріам 



 64

змогла протягом трьох місяців переховувати немовля – потім вона поклала 

хлопчика у кошик і залишила його в очереті на березі Нилу. Кошик знайшла 

дочка фараона, а його рідна мати стала годувальницею. Коли Мойсей підріс, то 

Маріам привела його до доньки Фараону, яка вважала того за сина. Мойсея 

навчили всієї премудрості Єгипетської, він мав чудові перспективи. Але все 

змінилося. Коли Мойсею було сорок років, він заступився за свого 

співвітчизника та вбив наглядача. Рятуючись від гніву фараона, він утік з 

Єгипту у Мадіамську землю. Там він одружився, народив дітей. Пройшло сорок 

років, і одного дня Господь з’явився йому у полумніючому тернині з ім’ям, що 

означає «Я єсмь» («Я тут», «Вічноіснуючий») і чіткою місією – вивести 

єврейський народ з Єгипетскього рабства (БЭБ,, с. 591–595) (див. Додаток Б, Б.7). 

� Вихід з Єгипту (Вихід 7; 11: 1–10; 12).  

Мойсей та його брат Аарон повернулися до Єгипту, щоб виконати Боже 

доручення. Проте фараон не захотів відпускати єврейський народ – через це 

прийшли десять єгипетських кар: перетворення води у річках на кров; нашестя 

жаб; нашестя вошей; нашестя мух; гроза та град; нашестя сарани; три дні 

темряви; смерть кожного первістка з корінного населення Єгипту. Тільки після 

останньої, десятої кари фараон відпустив єврейський народ. Євреї зібралися в 

дорогу (цей день пізніше став святом Пасхи (Пейсах) – днем звільнення з 

рабства). Під керівництвом Мойсея єврейський народ дістався до Червоного 

Моря – з’ясувалося, що військо фараона їх переслідувало. Позаду 

переслідування, попереду море – Бог не залишив євреїв наодинці. Мойсей 

вдарив посохом по морю і воно розступилося перед ним – народ зміг перейти на 

інший берег, а єгипетське військо не встигло – вода накрила його назавжди 

(БЭБ, с. 428–430; HBH, c. 117–124) (див. Додаток Б, Б.8). 

� Десять заповідей (Вихід 20: 1–17). 

Після Виходу з Єгипту Господь дав Мойсею на горі Синай десять заповідей, 

яких людство мало дотримуватися (БЭБ, с. 239–240) (див. Додаток Б, Б.9). 
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� Народження Ісуса Христа (Від Луки 2: 1–20). 

Через перепис населення Римської Імперії Йосиф з вагітною Марією 

приїхали до свого рідного міста Віфлеєму. Виявилося, що всі готелі були 

зайняті, тому вони зупинилися у стайні для тварин неподалік від містечка. Ісус 

народився у хліву – годівниці для тварин. Про Його народження першими 

дізналися пастухи, які пасли ягнят – їм з’явилися анголи і повідомили про 

народження Ісуса. Пастухи прийшли вклонитися новонародженому. Також 

прийшли волхви зі Сходу – їх привела до Новонародженого зірка. Із собою вони 

принесли подарунки – золото, ладан і смирну (HBH, с. 489–490) (див. Додаток 

Б, Б.11). 

� Хрещення Ісуса та спокуса (Від Луки 4: 1–14). 

Перед початком Свого служіння Ісус прийшов до ріки Йордан, щоб 

прийняти водне хрещення від Івана Хрестителя (БЭБ, с. 514): «І сталося, як 

христились усі люди, і як Ісус, охристившись, молився, розкрилося небо, і Дух 

Святий злинув на Нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос із неба почувся, що 

мовив: Ти Син Мій Улюблений, що Я вподобав Тебе!» (Від Луки 3: 21, 22). Після 

цього Ісус пішов у пустелю, щоби протягом сорока днів постити й молитися – 

це була підготовка до служіння. За цей час диявол його спокушав на фізичному 

рівні, душевному та духовному (HBH, с. 497–499) (див. Додаток Б, Б.12). 

� Служіння Ісуса на землі (Від Івана 3: 1–21). 

Ісус обрав собі дванадцять учнів-апостолів, які усюди слідували за Ним. 

Він проповідував Благу Звістку, розповідаючи притчі, даючи людям надію. Ісус 

зціляв людей, воскрешав померлих, творив дива, а головне прощав гріхи (див. 

Євангелія Мф., Мк., Лк, Ів) (див. Додаток Б, Б.13). 

� Свята вечеря (Від Матвія 26: 26–28). 

В останню ніч перед розп’яттям, у свято Пасхи, Ісус зібрав своїх учнів на 

Вечерю. Саме там Ісус дав зрозуміти Юдові Іскаріоту, що знає про його плани. 
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Під час вечері Христос переломив хліб і розділив чашу з учнями  (БЭБ,  

с. 136–138; HBH, с. 48–450) (див. Додаток Б, Б.14). 

� Розп’яття та Воскресіння (Від Матвія 28: 1‒7). 

Юда Іскаріот вирішив зрадити Ісуса – за тридцять срібних монет він 

привів первосвящеників та озброєних людей у Гетсиманський сад, де був Ісус зі 

Своїми учнями. Юда підійшов до Ісуса, поцілував Його та вказав 

первосвященикам на Нього. Цей поцілунок був знаком, що саме Його треба 

заарештувати. Ісуса розп’яли на хресті на горі Голгофа. Ця гора нагадувала 

форму черепа. Поруч із ним на хрестах висіли два розбійники – один із них 

розкаявся у своїх гріхах, і Ісус пообіцяв йому місце у Раю. Коли Ісус сконав, то 

стався землетрус і завіса у Храмі, яка приховувала Святе Святих, розірвалася 

навпіл. Це означало, що Ісус став жертвою за гріхи людства, і відтоді люди 

можуть звертатися до Бога напряму без посередників у будь-який час. На третій 

день, у неділю, Ісус Воскрес із мертвих – він вийшов із печери, де був 

похований (HBH, с. 497–499) (див. Додаток Б, Б.15). 

� Зішестя Святого Духа (День П’ятидесятниці) (Дії Апостолів 2: 1‒4). 

Після Свого Воскресіння Ісус наказав учням чекати в Єрусалимі на 

зішестя Святого Духа, а сам візнісся на небо. На п'ятдесятий день стала подія, 

яка ознаменувала початок церкви – зішестя Святого Духа (День 

П’ятидесятниці). Всі присутні почали говорити незнайомими мовами, які вони 

ніколи не вчили, пророкувати та сміло проповідувати Євангеліє (БЭБ,  

с. 804‒805) (див. Додаток Б, Б.16). 

� Апокаліпсис (Об´явлення). 

У Біблії значна увага приділяється пророцтвам останніх днів – 

Апокаліпсису (HBH, с. 683–740). Головна ідея полягає у тому, що віруючі 

християни, яки прийняли Ісуса Христа у Своє серце, – це наречені Ісуса Христа. 

Він повернеться за Своєю Церквою, щоб святкувати Весілля. Після чого буде 

Суд над Антихристом і лжепророками (БЭБ, с. 676–678) (див. Додаток Б, Б.17). 
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Отже, біблійні мотиви формують християнську релігійну картину світу. 

Основні мотиви: гріхопадіння, Бог укладає завіт з Авраамом, Йосиф стає 

правителем Єгипту, Мойсей виводить євреїв з Єгипту, Бог дає людству Десять 

заповідей, народження і служіння Ісуса Христа, смерть і Воскресіння Ісуса 

Христа, зішестя Святого Духа і утворення Церкви, апокаліптичні очікування. 

 

1.2.3 Символічність християнської релігійної картини світу. Релігійна 

картина світу – це структурована сукупність образів-символів, що відображають 

категоріальні та ціннісні характеристики знань про всесвіт [116, с. 18]. Релігійні 

образи-символи – це інструмент утворення релігійної картини світу та впливу 

на масову свідомість [127, с. 99], оскільки релігія – це система символів, яка 

приховує реальність [205].  

Як було зазначено вище (див. п. 1.2.1), основою християнської релігійної 

картини світу є Біблія, тому біблійні образи-символи є елементами тексту Біблії, 

що передає знання про світ, бачення світу, характерне для християнського 

релігійного світобачення. Біблійний образ-символ представляє найвищий 

ступінь образності у художньому втіленні [299; 300; 265]. Головне завдання 

біблійних образів-символів як складників християнської релігійної картини 

світу полягає в тому, щоб сказати нам щось про благочестиве життя (DBI, 

с. 15). 

Символічність християнської релігійної картини світу полягає у тому, що 

біблійні мотиви (див. Додаток Б) реалізуються біблійними образами-символами, 

вербалізованими у тексті Біблії (Додаток В). 

� Біблійний мотив «Гріхопадіння» реалізують такі біблійні образи-символи.  

Адам ‘Adam’ – загальна назва всіх людей як роду, асоціюється з першою 

людиною на землі та символізує гріхопадіння (див. Додаток В, В.1). Уживається 

у складі біблеїзмів: Адамове ребро, себто жінка, Адамові діти / Адамові сини – 

нащадки Адама, всі люди на землі (СБ, с. 10). Англійські відповідники: not to 
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know smb from Adam; the Old Adam; as old as Adam; one’s outward Adam; When 

Adam delved and Eve span who was then a gentleman (СФК, с. 30–31). 

Єва ‘Eve’ (євр. ַחָּוה ) – та, хто дає життя, асоціюється з першою жінкою на 

землі та символізує життя. Так назвав Адам свою дружину, першу жінку і 

праматір всіх людей (див. Додаток В, В.1). Проте «Змій Єву звабив лукавством 

своїм» (2 Кор. 11.3); таким чином у світ прийшли гріх і горе. Але як гріх 

прийшов у цей світ через жінку, так і через жінку прийде порятунок (мається на 

увазі Марія, яка народила Ісуса Христа) (БСН, URL). Уживається у складі 

біблеїзмів: Євина дочка, Євине насіння, Євин накоренок – нащадки Єви, жінки 

(СБ, с. 56–57). Англійські відповідники: a daughter of Eve; would you Adam and 

Eve it? 

Змій ‘serpent’ – асоціюється з дияволом і символізує хитрість (див. 

Додаток В, В.1). Це древній змій, дракон, званий дияволом і сатаною, що 

зводить усесвіт (Об. 12.9; 20.2). У символічному втіленні у Біблії зустрічаються 

такі назви: «змій», «єхидна», «отрута змії» і «породження єхидни», що 

позначають хитрість, злість, ідолопоклонство і безбожництво (БСН, URL). 

Уживається у складі біблеїзмів: змій-спокусник (про людину, яка своїми 

улесливими речами підштовхує когось до аморальних вчинків). (СБ, с. 67). 

Англійські відповідники: be lover tan a snake, go and kill a snake, snake in the 

grass (СФК, с. 699). 

Плід ‘fruit’ – асоціюється з порушенням правил і символізує щось 

заборонене (див. Додаток В, В.1). Уживається у складі біблеїзму: скуштувати 

плід із забороненого дерева (тяжкий злочин), первородний гріх, грішна спокуса. 

(СБ, с. 135). Англійські відповідники: a forbidden fruit, bear the fruits of smth, 

forbidden fruit is sweetest, he that would eat the fruit must climb the ree (СФК, 

с. 300).  

Фіговий листок ‘a fig leaf’ – асоціюється з благопристойним прикриттям 

ганебних учинків і символізує сором (див. Додаток В, В.1). Після того, коли 
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Адам і Єва скуштували плід із дерева пізнання добра та зла, їм розкрилися 

очі, «і пізнали, що нагі вони. І зшили вони фігові листя, і зробили опаски собі» 

(Буття 3: 7) (СБ, с. 156).  

Дерево життя ‘the tree of life’ – асоціюється з джерелом благодаті та 

символізує безсмертя (див. Додаток В, В.1). Це – дерево, яке за Святим 

Писанням, разом із деревом пізнання добра і зла, зростив Господь у райському 

Едемі. Коли Бог вигнав Адама і Єву з раю, Він «поставив Херувима і меча 

полум’яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя» 

(Буття 3: 24). Плоди цього дерева – це джерело життя, що є в людському серці. 

Це джерело благодаті, Богом дарованої всеперемагаючої любові. Уживається у 

складі біблеїзму: скуштувати плід із забороненого дерева (тяжкий злочин), 

первородний гріх, грішна спокуса. (СБ, с. 135). Англійські відповідники: as the 

tree as the fruit, the tree is known by its fruit (СФК, с. 300). 

� Біблійний мотив «Каїн та Авель» реалізують такі біблійні образи-символи.  

Кров ‘blood’ – асоціюється з життям та уважається символом примирення 

в жертвоприношеннях (див. Додаток В, В.1), і тому «без пролиття крові не може 

бути прощення гріхів» (Євр 9.22). «Душа тіла в крові, і Я призначив її вам для 

жертовника, щоб очищати душі ваші, бо кров та вона очищує душу» (Лев.17.11) 

(БСН, URL). Уживається у складі біблеїзму: Пролита кров Авеля (яка взиває до 

Бога про помсту, порівнюється з кров'ю Христа, голос якого звучить сильніше, 

оскільки кров Христа уможливлює прощення (Євр. 12: 24) (БЭБ, с. 4). 

Англійські відповідники: have smb’s blood on one’s hands (head); shed one’s blood 

(СФК, с. 91).  

Каїн ‘Cain’ – асоціюється з першим братовбивцею та символізує  

жорстокість (див. Додаток В, В.1). Первородний син Адама і Єви (Бут 4.1), який, 

всупереч попередженню Бога, піддався гріху, коли Бог із благоволінням 

прийняв жертву Авеля і відкинув жертву Каїна: він убив Авеля, і, в покарання 

за це, Бог вигнав його із землі, де він жив (БСН, URL). Уживається у складі 
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біблеїзму: Каїнове клеймо (Каїн, завдяки особливому знаку, даним йому 

Богом, охоронявся від помсти людей, яку, як він сам усвідомлював, він 

заслужив) (БЭБ,  с. 4). Англійські відповідники: the Brand of Cain; the mark of 

Cain (СФК, с. 120).  

� Біблійний мотив «Ноїв ковчег» реалізують такі біблійні образи-символи.  

Вода ‘water’ – уживається як символ підкріплення (Іс 55.1, Ін 4.14, Об 

22.17), очищення (Єз 36.25, 1 Пет 3.20 і ін.), родючості (Чис 24.6, Пс 1.3) (див. 

Додаток В, В.1). З іншого боку, вода іноді є символом лиха і сильного гніву (Пс 

17.17, Ос 5.10), також численності (Об'явл 17.1,15) (БСН) (див. Додаток В, В.1).  

Потоп ‘Flood’ – асоціюється з водою, яку Бог послав на грішну землю, та 

символізує стихійне лихо, величезну катастрофу та покарання (див. Додаток В, 

В.1). Уживається у складі біблеїзму: Всесвітній потоп; судний дощ, до потопу, 

а там хоч потоп (СБ, с. 43‒44); cтерти з лиця землі; зникнути з лиця землі (СБ, 

с. 142). Англійські відповідники: before the flood, open (up) the flood-gates (СФК, 

с. 286). 

Ноїв ковчег ‘Noah’s Ark’ – асоціюється із судном, у якому врятувалися від 

Всесвітнього потопу, та символізує надійний притулок (див. Додаток В, В.1). 

Уживається у складі біблеїзму: пливти в ковчезі (СБ, с. 102). Англійські 

відповідники: must have come out of the Ark (СФК, с. 47). 

� Біблійний мотив «Вавилонська вежа» реалізує такий біблійний образ-

символ:  

Вавилонська вежа ‘the tower of Babel’ – асоціюється з високою будівлею та 

символізує бунт проти Творця (див. Додаток В, В.1). Уживається у складі 

біблеїзму: вавилонська башта, вавилонське стовпотворіння (СБ, с. 22–23).  

� Біблійний мотив Звіт з Авраамом реалізують такі біблійні образи-

символи.  

Авраам ‘Abraham’ – асоціюється з батьком єврейського народу та 

символізує довіру Богу та слідування Його волі (див. Додаток В, В.1).  
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Земля обітована ‘the land of promise (the promised land)’ – асоціюється 

з Палестиною та символізує багатий, розкішний край, де панує достаток і 

злагода (див. Додаток В, В.1). Уживається у складі біблеїзму: блаженний край, 

обіцяний край (СБ, с. 66). Англійські відповідники: spy out the land, see land, the 

land flowing with millk and honey (СФК, с. 435). 

Агнець ‘lamb’– асоціюється з жертовною твариною та символізує 

смиренну, покірну людину (див. Додаток В, В.1). Уживається у складі 

біблеїзму: Агнець Божий (асоціюється з Ісусом Христом і символізує Його 

жертву на Голгофському хресті) (СБ, с. 9). Англійські відповідники: lamb of 

God, like a lamb, one’s ewe lamb, (as) quiet as a lamb (СФК, с. 433).  

� Біблійний мотив «Мойсей та Вихід з Єгипту» реалізує такий біблійний 

образ-символ.  

Кари Єгипетські ‘Plagues of Egypt’ – асоціюється з десятьма присудами, 

яким Бог піддав Єгипет (перетворив воду на кров, наслав жаб, вошей, рої мух, 

моровицю на худобу, град, сарану, темряву) та символізує великі нещастя (див. 

Додаток В, В.1). Уживається у складі біблеїзму: кара Божа, кара Господня (СБ, 

с. 76). Англійські відповідники: a plague on both your houses, avoid (someone or 

something) like the plague, enough to plague a saint, spoil the Egyptians (СФК, 

с. 239, с. 586). 

� Біблійний мотив «Народження Ісуса Христа» реалізує такий біблійний 

образ-символ.  

Віфлеємська зірка ‘The Star of Bethlehem’ – асоціюється з зіркою, яка 

сповіщала про народження Ісуса, та символізує те, що скеровує когось у житті, 

визначає чиюсь діяльність (див. Додаток В, В.1). Уживається у складі біблеїзму: 

провідна зоря (СБ, с. 124). Англійські відповідники: be born under a lucky star, 

follow one’s star, one’s guding star, rising star (СФК, с. 239, с. 586). 

� Біблійний мотив «Розп’яття та Воскресіння» реалізують такі біблійні 

образи-символи.  
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Гетсиманський сад ‘The Garden of Gethsemane’ – асоціюється з місцем 

Гетсиманія (що в перекладі означає ‘прес для масла’) – невеличким селищем із 

садом за межами Єрусалима біля західного підніжжя Оливної гори, куди часто 

ходив Христос і де Він переніс глибокі душевні муки, віддавшись добровільно в 

руки грішників, і символізує страждання (СБ, с. 45).  

Хрест ‘cross’ – асоціюється з місцем страти Ісуса Христа та символізує 

страждання та смерть (див. Додаток В, В.1). Первинне значення слова «хрест» – 

‘ганебний стовп, до якого прив’язували злочинців, виставляючи їх на 

всенародне приниження й голодну смерть’. Кожен засуджений мав нести свій 

хрест до місця страти. Засуджений до страти, Ісус ішов на Голготу (лобне місце 

Череповище) і ніс на Собі це «дерево прокляття». Христос змирився зі Своєю 

долею й терпляче переборював усі приниження, глузування, знущання. «І взяли 

Ісуса й повели... І, нісши Свого хреста, Він вийшов на місце, Череповищем зване, 

по-гебрейському Голгота» (Іоана 19: 17). У перекладі з грецького Голгота 

означає ‘трупна голова, череп’ (СБ, с. 100–101, с. 127). Уживається у складі 

біблеїзму: бути на хресті; нести тяжкий хрест (терпляче переборювати 

труднощі, незгоди, усе те, що сталося неминучим у чиємусь житті) бути на 

хресній дорозі, хресна путь, іти на Голготу, іти під тягарем хреста, тяжкий 

хрест (СБ, с. 100–101, с. 127). Англійські відповідники: bear (carry) one’s cross; 

no cross, no crown; on the cross; take smb to the cross (СФК, с. 186).  

Тридцять срібняків ‘Thirty pieces of silver’ – асоціюється з грошима, які 

Юда отримав за те, що видасть Ісуса священникам, і символізує винагороду за 

зраду (див. Додаток В, В.1). Срібняк – срібна гебрейська монета. За тридцять 

срібняків можна було купити одного раба. Саме за таку суму Юда віддає Ісуса 

Христа до рук римських солдатів: «І вони йому виплатили тридцять срібняків. І 

він відтоді шукав слушного часу, щоб видати Його» (Матвія 26: 15–16). 

Служителі храму, яким Юда повернув тридцять срібняків, не могли 

скористатися ними, бо були заплямовані вони невинною кров’ю. За ці гроші 
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була куплена земля для поховання померлих подорожніх (СБ, с. 149). 

Уживається у складі біблеїзму: Юдин срібляк, грішний карбованець, тридцять 

динарів (СБ, с. 149). Англійські відповідники: blood money, black money (СФК, 

с. 513). 

Терновий вінок ‘crown of thorns’ – асоціюється з високим кущем із 

темним листям, маленькими гострими колючками та символізує муки, 

страждання, покарання (див. Додаток В, В.1). Уживається у складі біблеїзму: 

терновий лавр (СБ, с. 168). Англійські відповідники: a crown of glory (СФК, 

с. 187). 

Юдин поцілунок ‘a Judas Kiss’ – асоціюється з Юдою та символізує зраду 

(див. Додаток В, В.1). Уживається у складі біблеїзму: Юдина зрада; останній 

поцілунок; Юдина служба; чорна зрада; обцілувати, як Юда (СБ, с. 168). 

Англійські відповідники: the Kiss of death, the last kiss (СФК, с. 426). 

Отже, християнська релігійна картина світу структурує категоріальні та 

ціннісні характеристики знань про всесвіт, Бога та людину завдяки біблійним 

образам-символам, найважливішими з яких є змій, агнець, жертва, хрест, кров. 

 

1.3 Теоретичне підґрунтя дослідження біблійних образів-символів у 

когнітивно-прагматичному ракурсі 

 

1.3.1 Напрями когнітивно-прагматичних досліджень. У наукових 

студіях парадигма (від гр. parádeigma ‘приклад, зразок’) розглядається як спосіб 

пізнання й усвідомлення світу, що визначає загальні принципи дослідження 

об’єкта в різних науках; представлення об’єкта науки в ракурсі поняттєвого 

апарату та процедур опису й аналізу певної течії, наукової школи 

(дескриптивістська, генеративна та ін. парадигми у лінгвістиці); зразок наукових 

уявлень і дій у певний період або на певній території (європейська, азіатська або 
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східна наукова парадигма; американська, європейська, радянська наукова 

парадигма і т. ін.) (цит. за: [55, с. 55–67]).  

На початку ХХ століття питання, пов'язані з формуванням мови, тобто 

відтворенням мовних одиниць у процесі комунікації, досліджувалися головним 

чином при зіставленні мовлення з мовою як із потенційною системою знаків, 

призначених для зберігання і передачі інформації [17; 18; 19; 248]. На основі 

цього виник напрям досліджень – комунікативна лінгвістика (communicative 

linguistics) – галузь мовознавства, спрямована на дослідження закономірностей, 

складників, чинників комунікаційної діяльності, яка здійснюється на базі 

природної мови (ЛЕ, с. 263).  

Комунікативна лінгвістика пов’язана з іменами таких дослідників, як: 

К. Леві-Стросс (Claude Lévi-Strauss), К. Шеннон (Claude Elwood Shannon), 

В. Вівер (Warren Weaver). На думку цих лінгвістів, головна мета мови – 

вербальна інтеракція між людьми [19]. Комунікативна лінгвістика досліджує 

мову в реальних процесах спілкування (текст і дискурс), таким чином, у центрі 

дослідження – вербальна комунікація. Вербальна комунікація розуміється як 

«цілеспрямована лінгвопсихоментальна діяльність адресанта й адресата у 

процесі інформаційного обміну та впливу на співрозмовника за допомогою 

знаків природної мови» (ЛЕ, с. 264). Отже, у широкому розумінні комунікативна 

лінгвістика охоплює і соціолінгвістику, і психолінгвістику, та інші галузі 

мовознавства, пов'язані з функціонуванням мови в суспільстві, тобто 

комунікативна лінгвістика розуміється як лінгвістика мови [20; 173].  

У 60–70-х роках XX століття представники Оксфордської школи Дж. Остін 

(John Austin), Дж. Серль (John Rogers Searle), Г. П. Грайс (Herbert Paul Grice) 

звернулися до вивчення факторів, які впливають на повсякденну мову в 

природних умовах її функціонування [279, с. 65]. Об'єктивний світ у концепції 

Оксфордської школи постає насамперед як фактор, що створює комунікативну 

ситуацію і визначає цілі і завдання мовця [147]. 
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Поступово дослідницькі межі комунікативної активності значно 

розширилися і, крім мовних засобів вираження, почали досліджувати цілий 

спектр екстралінгвальних факторів: мовну компетенцію учасників мовленнєвого 

акту, їх взаємодію у процесі комунікації, ситуацію, у якій ця комунікація 

здійснюється, цільові установки адресанта й адресата мовлення, мовленнєвий 

етикет, індивідуальні особливості вживання мовних засобів і т.д. [18; 147]. 

Головним об'єктом дослідження стає мовлення як спосіб взаємодії між мовцем і 

слухачами [18; 173] – у центр лінгвістичних досліджень висунулася людина зі 

своїми цілями, яка вона переслідує в комунікації, а також умови комунікативної 

ситуації, що сприяють успішному досягненню цілей спілкування [147]. Суб'єкт 

мовленнєвої діяльності починає розумітися як носій ряду психологічних і 

соціальних характеристик.  

Так з'явився новий напрям – прагматика, прагматична лінгвістика, або 

прагмалінгвістика (pragmatics, pragmatic linguistics, pragmalinguistics від грец. 

Pragma, Pragmatos ‘справа’) – галузь мовознавства, що «досліджує 

використання й функціонування мовних знаків у процесі комунікації у 

взаємозв’язку з інтеракцією його суб'єктів (мовця і адресата), їхніми 

особливостями й самою ситуацією спілкування» (ЛЕ, с. 582). 

Один із напрямів прагмалінгвістики є комунікативна прагматика 

(communicative pragmatics), яка поєднує прагматичні та комунікативні 

дослідження мови [20; 173; 194; 195]. Комунікативна прагматика будується 

насамперед на дослідженні комунікативних інтенцій – ментального стану 

комуніканта, що припускає наявність у нього іллокутивної та перлокутивної 

мети й обумовлює формування смислів мовленнєвого акту [20, с. 11]. 

Проте сучасний парадигмальний простір лінгвістики представлений 

співіснуванням двох домінантних парадигм: прагматичної та когнітивної, адже 

сьогодні увага дослідників зосереджена насамперед на мові як знарядді 

комунікації та впливу, а також когніції та концептуалізації [173]. З появою 
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когнітивної парадигми в прагмалінгвістиці формується новий підхід – 

когнітивно-прагматичний.  

Когнітивна прагматика (cognitive pragmatics) – напрям 

прагмалінгвістики як «міжнаукової галузі знань, яка вивчає взаємодію 

соціокультурних, ситуативно-поведінкових, статусних чинників комунікативної 

взаємодії суб’єктів із лінгвокогнітивними у відношенні їх до певної знакової 

системи, використаної у процесі спілкування» (ЛЕ, с. 238). Когнітивна 

прагматика розглядає когнітивні чинники взаємодії співрозмовників [188, c. 1]; 

досліджує вплив ментального стану комунікантів на їх мовленнєву діяльність 

[199, c.8]; моделює фрагменти концептуальних систем, які впливають на їх 

мовленнєву діяльність у різних дискурсах [183, c. 279]; займається визначенням 

ментальних механізмів, які впливають на комунікацію та поведінку людей власне 

у комунікативній інтеракції/взаємодії [252, с. 1]. При цьому, спочатку 

відбувається вивчення особистості, мотивації, вірувань, цілей, бажань і намірів 

мовців, а потім – те, яким чином все це знаходить своє відображення у 

мовленнєвій діяльності [252, c. 1–2]. Когнітивно-прагматичні дослідження 

передбачають залучення лінгвістичних та екстралінгвістичних методів 

дослідження (див. пункт 2.3). 

Ідеї когнітивної прагматики були закладені Т. ван Дейком (Teun Adrianus 

van Dijk), який об’єднав концептуальні та емпіричні досліження [203], а пізніше 

– Г. Каспер (Gabriele Kasper) [238], яка назвала когнітивну прагматику 

«метапрагматикою» через те, що «вона намагається пояснити природу дискурсу 

й інтеракції на підставі фрагментів концептуальних систем комунікантів: 

моделей ситуації, стандартних правил та установок проведення дискурсу й 

обмежень на них, а також фреймів інтерпретації, сценаріїв, декларативних і 

процедурних знань, уявлень, бажань, оцінок, фонових знань тощо» (цит. за (ЛЕ, 

с. 238)). 
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У наш час дослідженням у когнітивній прагматиці завдячуємо таким 

лінгвістам, як Деірда Вілсон (Deirdre Wilson) і Дан Спербер (Dan Sperber) [301; 

302], Джоан Каттінг (Joan Cutting) [199], Робин Карстон (Robyn Carston) [194; 

195; 197], Марко Маццоне (Marco Mazzone) [252], Ян Хуанг (Yan Huang) [233].  

Отже, когнітивна прагматика – сучасна міждисциплінарна наука, яка 

досліджує когнітивні передумови вербальної інтеракції – ментальні передумови 

мовленнєвої діяльності та теорію прагматичних ефектів.  

 

1.3.2 Типолоія мовленнєвих актів. У лінгвопрагматичних дослідженнях 

увага приділяється мовленнєвим актам – комунікативному процесу, що бере 

початок у ментальній сфері мовця. Тут акцент робиться на комунікативну 

інтенцію як різновид ментальної репрезентації, на ментальний стан комуніканта, 

що передбачає спрямованість свідомості на певну пропозицію і на його намір 

донести цю спрямованість до адресата [147]. Комунікативна інтенція передбачає 

те, що у комуніканта є певні іллокутивні і перлокутивні цілі, а також зумовлює 

формування смислу мовленнєвого акту. Сучасні дослідження прагматики 

зосереджуються на мовленнєвій взаємодії – науковців цікавить не лише людина-

індивід, але і її відношення до інших учасників спілкування у певному 

середовищі: «людина-мовець постає як перший чинник у низці соціальних 

відносин: людина-мовець – людина-адресат – соціальна група – соціум» [18, 

с. 98], а також як «автор – сугестивний вплив – реципієнт» [15], [14; 191; 283]. 

Поняття «мовленнєвий акт» (англ. speech act) розуміється як мінімальна 

основна одиниця мовленнєвого спілкування, у якому реалізується певна 

комунікативна мета і здійснюється вплив на адресата [14, с. 98]; цілеспрямована 

мовленнєва дія, що здійснюється згідно з принципами і правилами мовленнєвої 

поведінки, прийнятими в даному суспільстві [18]; мовленнєва діяльність [147]; 

дискурсивно-мовленнєва взаємодія комунікантів, яка ґрунтується на їх 
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колективній інтенції, у процесі якої ними конструюються смисли – 

пропозиціональні, іллокутивні і перлокутивні [20]. 

Поняття «мовленнєвий акт» з'явилося у лінгвістичній парадигмі ще на 

початку XX століття завдяки австрійському психологу та лінгвісту Карлу 

Бюлеру (Karl Bühler) [27]. Він уважав, що мова – це спосіб діяльності, сутність 

якої складається з мовленнєвої дії, мовленнєвого акту, мовного твору та мовної 

структури [27]. На відміну від останніх двох, мовленнєва дія та мовленнєвий акт 

пов'язані із суб'єктом у певному контексті діяльності.  

К. Бюлер розрізняв три компоненти мовленнєвого акту: відправник 

повідомлення, одержувач повідомлення й область предметів і ситуацій, які 

співвідносяться з певними функціями мови – репрезентації (реферативна – 

повідомляє про дійсність, знак виступає як символ, співвідноситься з 

предметами і ситуаціями), експресії (емотивна – знак виступає симптомом, 

виражає внутрішній стан адресанта) та апеляції (конативна – знак виступає 

сигналом, орієнтується на адресата, керує його поведінкою чи внутрішнім 

станом). Репрезентативна функція знаходиться у площині семантики, а 

експресивна й апеляційна – прагматики [27]. 

Саме цю класифікацію пізніше розвивав американський лінгвіст Роман 

Якобсон (Roman Jakobson), додаючи ще три функції – фатичну (встановлення 

контакту), метамовну (система мови, тобто сама мова є кодом) та поетичну 

(установка на повідомлення). Також Р. Якобсон пропонував такі назви 

мовленнєвих актів, як «адресант», «адресат» і «контекст» замість «відправник 

повідомлення», «одержувач повідомлення» та «область предметів і ситуацій» 

відповідно [181].  

Вважається, що автором традиційної типології мовленнєвих актів був 

британський філософ мови Джон Остін (John Austin). Спираючись на принцип 

комунікативної цілеспрямованості (інтенціональності), у 50-х роках ХХ століття 

він визначив три рівні мовленнєвого акту – локутивний, іллокутивний та 
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перлокутивний [185]. Локутивний акт (локуція від англ. locution ‘мовний 

зворот’) – побудова висловлювання з певним смислом, яке має фонетичну, 

лексико-граматичну та семантичну структуру. Іншими словами, це акт 

говоріння з використанням мовних засобів. Іллокутивний акт (іллокуція, від лат. 

il ‘в, всередині’) – втілення у висловлюванні певної комунікативної інтенції, 

комунікативної мети, що надає висловлюванню конкретної спрямованості. 

Перлокутивний акт (перлокуція, лат. per ‘за допомогою’) – навмисний вплив на 

конкретного адресата задля досягнення певної мети. Варто зазначити, що саме 

іллокутивній функції надається перевага під час аналізу мовленнєвого акту з 

позиції прагматики [185].  

Дж. Остін запропонував класифікацію мовленнєвих актів, узявши за 

основу класифікацію перфомативних дієслів, – вердиктиви, екзерситиви, 

комісиви, бехабітиви та експозитиви [185]. Таким чином, Дж. Остін виділяє  

п'ять типів іллокутивних актів [185; 199]: 

→ вердиктиви (за ознакою винесення вердикту, за ознакою оцінювання, 

поглядом): засуджувати, оцінювати, розуміти, розраховувати, аналізувати; 

→ екзерситиви (за ознакою влади, права, впливу): призначати, 

застерігати, наказувати, заповідати, називати; 

→ комісиви (за ознакою обіцянки, різними зобов'язаннями, включаючи 

декларації): заявляти, обіцяти, підтримувати, присягати; 

→ бехабітиви (за ознакою соціальних конвенцій): вибачатися, вітати, 

хвалити, співчувати, дякувати; 

→ експозитиви (уособлюють участь мовця у дискусії чи бесіди): 

відповідати, визнавати, припускати, інформувати. 

Аналізуючи класифікацію Дж. Остіна, американський філософ мови Джон 

Р. Серль (John Rogers Searle) зазначав, що головним її недоліком є відсутність 

чітких критеріїв розмежування одного різновиду іллокутивної сили від іншого 

[139]. Продовжуючи ідеї Дж. Остіна, Дж. Серль розширює типологію 
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мовленнєвих актів у 60-х роках ХХ століття і виокремлює п'ять типів: 

репрезентативи, директиви, комісиви, декларативи й експресиви [199, с. 14–17]. 

Зокрема, дослідник запропонував методологію інтерпретації непрямих 

мовленнєвих актів. Використовуючи прямі (буквальні) мовленнєві акти, мовець 

хоче передати буквальне (дослівне) значення – форма і зміст не відрізняються 

між собою. З іншого боку, у непрямому мовленнєвому акті (непрямій мові) 

адресант має на увазі прихований зміст, підтекст. Комунікативний смисл 

непрямих мовленнєвих актів виводиться не зі змісту (значення) пропозиції, а із 

засобів мовленнєвого коду, вжитих у конкретній конституції, з конкретними 

мовцями, конкретною тематикою спілкування. Ефективність комунікативного 

акту залежить від осіб адресата й адресанта. Саме мовець визначає, яким буде 

мовленнєвий акт: перформативним чи констативним, прямим чи непрямим. Від 

адресата, своєю чергою, залежить те, чи зможе він інтерпретувати цей 

мовленнєвий акт [278].  

Непрямий мовленнєвий акт виражає скритий смисл, який «не збігається за 

іллокутивним типом з іллокутивною інтенцією» (ЛЕ, с. 429). Як зазначає 

О. Селіванова у Лінгвістичний Енциклопедії, «непрямі мовленнєві акти 

ґрунтуються  на правилі імплікації: експліцитно передається один зміст, а 

імпліцитно закладається інший)» (ЛЕ, с. 429). 

Непрямі мовленнєві акти вперше були розглянуті Г. Грайсом, який 

виокремлює два типи значення: про що говориться та що мається на увазі. Те, 

про що говориться, збігається з логічним змістом висловлювання. Увесь інший 

зміст висловлення – імплікатура [224, с. 41‒58]. Саме тому розрізняємо 

іллокутивну силу (намір, інтенцію) та іллокутивний мовленнєвий акт як 

іллокуцію самого акту.  

Р. Конрад уважає, що осмислення речення в якості непрямого 

мовленнєвого акту відбувається «на іншому рівні», при цьому головною 
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умовою є операція логічного висновку. Дослідник зазначає, що непрямий 

мовленнєвий акт неможливо однозначно інтерпретувати [198, c. 356].  

За Т. Адамьянц, аналіз «мотиваційно-цільової сутності повідомлення слід 

починати з виявлення проблемної ситуації, яка утворила текст, та того 

соціокультурного фона, на якому відбувається комунікативний акт» [3]. 

Дослідниця пропонує під час аналізу ставити такі питання: «Навіщо? Для цього? 

Чому? Що тут головне? Що хотів сказати, передати, висловити автор?» [3] 

Уживання непрямих іллокутивних актів зумовлено імпліцитними 

смислами – схованими смислами, завдяки яким можна передати більший та 

змістовніший обсяг інформації ніж виражено різноманітними вербальними 

засобами. Імпліцитність «пов’язують із тенденцією до мовної економії, 

називають потужним засобом компресії повідомлення, тексту, доказом 

відсутності ізоморфізму між планом змісту та планом вираження мовного 

знака» (ЛЕ, 179). За М. Нікітіним, імпліцитний смисл – це «мовленнєві 

експліцитно невиражені, не кодифіковані значення, значення понад власне 

словникове значення мовних одиниць і понад регулярні правила їх 

семантичного комбінування та модифікації. Вони виникають як результат 

взаємодії експліцитних значень з обставинами й умовами їх мовленнєвої 

реалізації» [110, с. 163].  

Г. Молчанова під імпліцитними розуміє значення, що «безпосередньо не 

репрезентовані відповідним мовним вираженням, але передбачаються в ньому, 

підказуються ним чи іншими мовними виразами, які його оточують, виводяться 

з них через інші інтерпретації» [105, с. 19]. Варто зауважити, що приховані 

смисли непрямого мовленнєвого акту можна декодувати виключно маючи 

адекватний рівень фонових знань та мовної компетенції.  

Модель мовленнєвих актів у Дж. Серля виглядає так: акт висловлювання 

(локуція, без семантичної складової), пропозиціональний акт (логічна форма), 
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акт референції (указує на предмет) і акт предикації (повідомляє про ознаку, 

яка надається референту), іллокутивний акт і перлокутивний акт.   

Також Дж. Серль виокремлює п'ять типів мовленнєвих актів: 

репрезентативи, директиви, комісиви, декларативи й експресиви [199, с. 14–17]: 

→ репрезентативи, або асертиви (зобов'язують мовця нести 

відповідальність за правдивість висловлювання),  

→ директиви (змушують адресата щось зробити),  

→ комісиви (зобов'язують виконати певні дії у майбутньому або 

дотримуватися певної лінії поведінки),  

→ декларативи (встановлюють відповідність між реальністю і 

пропозиційним змістом висловлювання), 

→ експресиви (відображують психологічний стан мовця, характеризують 

його відвертість).  

Беручи за основу ідеї Дж. Остіна та Дж. Серля, український філолог 

Г. Почепцов [123] побудував свою класифікацію, спираючись на лінгвістичну 

теорію речення, розмежовуючи структурний, семантичний і прагматичний 

аспекти. За характером прагматичного компонента Г. Почепцов виокремлює 

такі типи мовленнєвих актів, як: константив (ствердження), промісив 

(пропозиція-обіцянка) і менасив (пропозиція-загроза), перфоматив (вітання, 

подяка, вибачення, гарантія, призначення), директив, ін'юктив (пропозиція-

наказ) і реквестив (пропозиція-прохання), квеситив (питальне речення) [123, 

с. 271–278]. Г. Почепцов пропонує виокремлювати в семантичній структурі 

речення дві величини: прагматичний компонент, який виражає комунікативну 

інтенцію речення, і пропозицію, що передає його когнітивний зміст. Інтенція – 

це спрямованість людської свідомості на об’єкти й обставини навколишнього 

світу [123].  

І. Сусов [147] розглядає мовленнєвий акт як комплекс одночасних актів – 

локутивного (пропозиційного), іллокутивного і перлокутивного. При цьому, 
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перлокуція – це навмисний вплив на адресата, що здійснюється за допомогою 

слів [147, с. 249–290].  

Українські лінгвісти, зокрема В. Карабан [69], А. Приходько [124], 

І. Шевченко [172] та П. Зернецький [61], розробили теорію складного 

мовленнєвого акту, який реалізується через дискурс. П. Зернецький застосовує 

критерій поетапної (бінарної) класифікації, виходячи з основних компонентів 

ситуації спілкування, до яких належать: адресант, адресат, повідомлення й мета 

спілкування [61, с. 101–102]. Застосовуючи ці компоненти в основі поділу, 

І. Сусов розрізняє адресант-орієнтовані, адресат-орієнтовані, міжособистісно-

орієнтовані та когнітивно-орієнтовані мовленнєві акти [147]. 

Отже, мовленнєвий акт – це дискурсивно-мовленнєва взаємодія 

комунікантів, у процесі якої ними конструюються смисли задля досягнення 

певної мети. Розрізняють прямі і непрямі мовленнєві акти. Типологія 

мовленнєвих актів полягає в тому, що висловлювання можна проаналізувати на 

трьох рівнях. Перший рівень – локуція – це те, що було сказано, форма 

вимовлених слів. А сам процес висловлювання – це локутивний акт. Другий 

рівень – іллокуція – це те, що саме буде робити адресант зі словами. 

Іллокутивна сила – це те, що відбувається у процесі вимовляння слів, функція 

слів, певна ідея, яку має на меті автор. Третій рівень – перлокуція – аналізує 

результат застосування слів.   

 

1.3.3 Прагматичний ефект мовленнєвих актів. Сучасна когнітивна 

прагмалінгвістика розглядає не лише мовленнєві акти у різних дискурсах, але й 

вивчає особливості прагматичних ефектів [255; 256; 257]. Прагматичний ефект 

– це саме перлокуція, це результат або перлокутивний ефект, який досягається 

за допомогою мовленнєвого впливу [199].  

Перлокутивний ефект ‒ це вплив на думки та почуття аудиторії за 

допомогою перформативних висловлювань. Перформативні висловлювання не 
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описують події або обставини, а безпосередньо є діями, тому вимова 

перформативного висловлювання тотожна виконанню відповідної дії. У 

лінгвопрагматиці, перформативні висловлювання – це розповідні речення з 

перформативними дієсловами у формі 1-ої особи теперішнього часу дійсного 

способу, що називають дію. Перформативні дієслова поділяються на відповідні 

групи в залежності від комунікативної інтенції адресанта [199, с. 14–168]. 

І. Світсер (Eve Sweetser) та Дж. Соренсен (Jesper Sørensen) зазначають, що 

перформативи відіграють значну роль у релігійному дискурсі оскільки 

«більшість релігійних ритуалів є метафоричними і перформативними» [208; 

288]. Наприклад, біла сукня нареченої метафорично зображує незайманість 

нареченої, а ритуальний одяг білого кольору, який одягають розкаювані 

грішники для очищення, метафорично означає «принести чистоту», а не лише 

описує цю чистоту (цит. за: [209, c. 673]).  

Перлокутивний ефект може мати невербальну (позитивну / негативну 

реакцію), або вербальну форму вираження (позитивну, негативну, уточнюючу 

реакцію) експліцитно чи імпліцитно [68, с. 14–168]. 

За П. Стросоном (Sir Peter Frederick Strawson), перлокутивний ефект – це 

«очікуваний мовцем результат здійснення власного наміру» (ЛЕ, с. 554) та 

«досягнення будь-якого результату мовленнєвого акту» (ЛЕ, с. 554). 

Для того, щоб мовленнєві акти вважалися успішними та був отриманий 

прагматичний (перлокутивний) ефект, треба враховувати умови успішності 

мовленнєвих актів (felicity conditions [199, с. 14–17]). Це означає, що всі 

учасники мовленнєвого процесу повинні розуміти контекст (тобто дискурс) і 

свою роль учасника в цьому контексті [185]. Зокрема, адресатові потрібно чути 

й розуміти мову, а адресантові не можна вдавати когось, або «грати роль» [279].  

На відміну від іллокутивного, перлокутивний ефект зумовлений широким 

прагматичним контекстом і дискурсом.  
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Контекст (лат. contextus ‘поєднання, зв’язок’) – семантико-граматична 

й комунікативна єдність певного текстового елемента із текстовим і ситуативним 

оточенням як індикатором значення й функціональної ваги цього елемента (ЛЕ, 

с. 285). У вузькому значенні контекст розуміється як «сфера вживання слова в 

мовленні, семантичний радіус дії мовної одиниці» [177], у широкому значенні 

контекст розглядається як «умови, створені текстом поряд із конситуацією – 

елементом екстралінгвальної ситуації, оточенням учасників комунікації та 

коемпірією ‒ сумою загального досвіду і загальних енциклопедичних знань про 

світ, які має комунікант» [Шуляк].  

Дискурс (фр. discours ‘промова, розмова’) розуміється як мисленнєво-

комунікативна діяльність, що є єдністю процесуального і результативного 

аспектів, з одного боку, та мовного й екстрамовного (екстралінгвального) 

аспектів, з іншого [172, с. 17]; як мисленнєво-комунікативна діяльність 

комунікантів у широкому контексті, зафіксовану текстом [20]. За І. Шевченко, 

«дискурс являє собою багатоаспектну мовно-когнітивно-комунікативну 

систему-гештальт, яка визначається єдністю трьох аспектів ‒ аспекту мовного 

використання, передаванням / конструюванням ідей і переконувань 

(когнітивний аспект) і соціально-прагматичного аспекту ‒ взаємодією 

комунікантів у певних соціально-культурних контекстах і ситуаціях» [147, 

с. 116]. «Мовний аспект дискурсу передбачає мовленнєву діяльність 

комунікантів (процес) і текст (її продукт). Екстралінгвальний аспект 

складається з когнітивної, комунікативної діяльності та дискурсного контексту. 

При цьому мінімальною одиницею діалогічного дискурсу вважається 

мовленнєвий акт» [20, с. 11]. Як засвідчує огляд теоретичних джерел [14; 15; 18; 

71; 97; 123; 134; 144; 201; 229; 230], проблематикою дискурсу займаються такі 

дослідники, як Н. Арутюнова, Ф. Бацевич, О. Іссерс, В. Карасик, М. Макаров, 

Г. Почепцов, О. Селіванова, Є. Сидоров, Ю. Степанов, І. Шевченко, Ван Дайк 

(Van Dijk), Майкл Гой (Michael Hoey).  
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Отже, перлокутивний ефект – це те, як співрозмовник сприйняв 

вимовлені слова, його реакція. Прагматичний ефект – це саме перлокутивний 

ефект – реакція співрозмовника. Аналізуючи прагматичний ефект мовленнєвих 

актів, необхідно брати до уваги багато факторів, зокрема дискурс, 

комунікативний контекст і роль учасників комунікації у цьому контексті. 

Розуміння прагматичних ефектів є важливим питанням для інтерпретації 

сучасного художнього тексту. 

 

Висновки до першого розділу 

1. Майже всі галузі гуманітарних наук, а надто філософія і психологія, 

лінгвокультурологія і мистецтво, література і лінгвістика, послуговуються 

поняттям «образ», здійснюючи власні підходи до його тлумачення. 

1.1 У філософії образ, який був об’єктом досліджень протягом усього часу 

існування філософської думки ‒ від античності і до наших днів, є фактом 

ідеального буття, ідеальною формою відображення предметів та явищ 

матеріального світу у свідомості людини. 

1.2 У психології образ, теоретичне осмислення якого починається з XIX 

століття завдяки працям В. Вундта, розглядається як один з елементів 

свідомості, основним завданням якого є відтворення феноменів внутрішньої 

реальності (переживань, інстинктів, потягів тощо) у структурі свідомості. 

1.3 У лінгвокультурології образ асоціюється з «предметним» образом, 

який, будучи предметною формою відображення явищ і предметів, постає 

результатом наочного узагальнення культурно значущих подій і ситуацій. 

1.4 У літературознавстві образ є специфічною формою буття художнього 

твору в цілому й окремих його складників. Втілюючи собою власне художній 

зміст, художній образ, зокрема художній персонаж, втілює конкретну й 

одночасно узагальнену картину людського життя, яка створюється за 

допомогою уяви письменника та має естетичне значення. 
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1.5 У лінгвістиці образ як вербалізоване сприйняття навколишнього 

середовища розглядається у двох його іпостасях: це ‒ «мовний образ» і 

«мовленнєвий образ», які, будучі результатом метафоричного чи метонімічного 

переосмислення, застосовуються у різних сферах – відповідно, у мові чи у 

мовленні. 

2. Поняття «символ» стає об’єктом гуманітарних досліджень (у таких 

наукових галузях, як філософія, семіотика, лінгвокультурологія, література, 

лінгвістика тощо) лише з ХІХ століття завдяки працям Г. Гегеля, І. Канта і 

Ф. Шеллінга.  

2.1 У філософії символ розглядається як спосіб пізнання світу, за 

допомогою якого людина впорядковує навколишній хаос; символ – це те, що 

знаходиться поза нами і символізує щось усередині нас. 

2.2 У семіотиці символ – це графічний знак, який характеризується 

високим потенціалом абстракції і є накопичувачем культурної пам'яті. 

2.3 У лінгвокультурології носієм символічної функції є матеріальний 

об’єкт (артефакт або персона), наділений смислом, наприклад, «хрест», «хліб», 

«меч», «кров», «сіль», «змія», який заміняє собою (за асоціацією, подібністю 

або домовленістю) якусь іншу сутність (поняття, ідею чи абстракцію). 

2.4 У літературознавстві символізму набувають матеріальні предмети, 

явища або художні персонажі, які відтворюють у художньому творі усталену 

думку, ідею, почуття тощо. 

2.5 У лінгвістиці словесний символ, або слово-символ, – це звичайне 

слово, яке, позначаючи у своєму буквальному значенні якийсь матеріальний 

об’єкт, набуває символічного значення, оскільки цей матеріальний об’єкт 

асоціюється у нашому фоновому знанні з певним поняттям чи абстракцією, 

наприклад, слово «розп’яття» позначає один із головних символів християнства. 

3. Образ-символ характеризується комплексністю у плані змісту: в образі-

символі символ містить у собі образ, але не зводиться до нього; символ 
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позначає присутність якогось смислу, нероздільно злитого з образом, але не 

тотожного йому. Образ-символ є результатом поєднання символізму й 

образного засобу (метафори, алюзії, персоніфікації тощо). Образи-символи, 

закріплені в культурі, є загальновідомими, у той час як індивідуально-авторські 

образи-символи у культурі незакріплені: вони набувають символізму 

безпосередньо у тексті, актуалізуючи певні інтенції автора. 

4. Біблійні образи-символи є елементами тексту Біблії, або Святого 

Письма, – богонатхненного писання, що поділяється на Старий і Новий 

Заповіти і є основою християнської релігійної картини світу, яка структурує 

знання про всесвіт, Бога та людину, характерне для християнського релігійного 

світобачення, яке може варіюватися у залежності від конфесійного спрямування 

(католицизму, православ'я та протестантизму), але головною ознакою якого є те, 

що світ поділяється на надприродний і матеріальний, при цьому перший 

домінує над другим. 

5. Біблійні образи-символи, які представляють найвищий ступінь 

образності у художньому втіленні, реалізують біблійні мотиви, основними з 

яких у християнській релігійній картині світу є: «гріхопадіння», «Бог укладає 

завіт з Авраамом», «Йосиф стає правителем Єгипту», «Мойсей виводить євреїв 

з Єгипту», «Бог дає людству Десять заповідей», «народження і служіння Ісуса 

Христа», «смерть і Воскресіння Ісуса Христа», «зішестя Святого Духа і 

утворення Церкви», «апокаліптичні очікування». 

6. Кожний біблійний мотив реалізується певним набором біблійних 

образів-символів, вербалізованих у тексті Біблії, приміром, мотив 

«гріхопадіння» представлено такими біблійними образами-символами, як: 

«Адам», «Єва», «Змій», «плід», «фіговий листок», «дерево життя». 

Найважливішими з біблійних образів-символів як пізнавально-смислових 

структур, головне завдання яких полягає в тому, щоб сказати нам щось про 

благочестиве життя, є «змій», «агнець», «хрест», «кров». 
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7. Дослідження художнього втілення біблійних образів-символів у 

творах Френка Перетті, світогляд якого ґрунтується на протестантизмі 

(християнстві), постає найбільш ефективним із позицій когнітивної прагматики 

– сучасної міждисциплінарної науки, яка вивчає когнітивні передумови 

(мотивацію, наміри, бажання тощо) мовленнєвої діяльності (мовленнєвих актів) 

комунікантів і результати їх мовленнєвої діяльності (прагматичні ефекти).  

8. Біблійні образи-символи, реалізовані у мовленні комунікантів 

(художніх персонажів), моделюють їхні ментальні стани і тим самим впливають 

на їх мовленнєву діяльність, зумовлюючи формування смислів мовленнєвих 

актів. 

Основні положення та висновки першого розділу відбито в одноосібних 

публікаціях дисертантки [117; 160; 161; 162; 163; 164].  
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДВАЛИНИ КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ БІБЛІЙНИХ ОБРАЗІВ-СИМВОЛІВ  

В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ МІСТИЧНОГО ТРИЛЕРУ 

 

У ХХІ столітті будь-яке наукове дослідження базується на 

міждисциплінарному підході, який інтегрує теоретико-методологічні засади 

кількох наукових парадигм одночасно.  

Поняття «метод» (гр. µέθοδοσ ‘шлях крізь’) розуміється як сукупність 

практичних і теоретичних дій, спрямованих на заволодіння об'єктом [69, c. 20-

21]; як спосіб організації пізнавальної і дослідницької діяльності науковця з 

метою вивчення явищ і закономірностей певного об’єкта науки (ЛЕ, с. 393). А 

«методика» – це конкретне застосування загальноприйнятого методу відповідно 

до мети й завдань дослідження (там само). На основі цього виникає 

«методологія наукових досліджень», яка тлумачиться як «спосіб усвідомлення 

можливостей, методів, які ми вже маємо у розпорядженні, та практичного 

використання отриманих знань» (цит. за: [57, с. 63]). 

Вивчення біблійних образів-символів у текстах містичного трилеру як 

багатоаспектного феномену, який розглядається з позицій літератури та 

лінгвістики, вимагає застосування лінгвістичних, когнітивно-прагматичних і 

літературознавчих методів, що охоплюють всі рівні аналізу самого тексту і при 

цьому виходять за його межі в галузь релігії, філософії, історії та культури.  

 

2.1 Методи дискурс-аналізу: художній дискурс 

 

Для розкриття змісту біблійних образів-символів, художньо втілених у 

містичних трилерах Френка Перетті, необхідно звернутися до методу дискурс-

аналізу, який визначається як сукупність методик, технік інтерпретації тексту як 
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продукту мисленнєво-мовленнєвої діяльності, що здійснюється у певних 

історичних, культурних, суспільно-політичних умовах.  

У науковій літературі (див. [25; 27; 39; 80; 87; 91; 94; 96; 97; 137; 141] та 

ін.) термін «дискурс-аналіз» часто розуміють як «дискурсивний аналіз» або 

«аналіз дискурсу». Але більшість дослідників все ж розмежовують ці поняття, 

розуміючи під «дискурсивним аналізом» («аналізом дискурсу») галузь 

дослідження, що є «об’єктом дискурсології, напряму філології, у рамках якого 

відбувається визначення сутності дискурсу, його типологічних ознак, вивчення 

дискурсної організації тексту й інших комунікативних структур різного 

жанрового характеру» [28, с. 98]. 

Як засвідчує огляд теоретичних джерел [54; 108; 86; 120; 129], основи 

дискурс-аналізу (discourse analysis) були закладені такими дослідниками, як 

О. Потебня, В. Пропп, В. фон Гумбольдт (Friedrich Wilhelm Christian Karl 

Ferdinand von Humboldt), Ф. Боас (Franz Boas), В. Матезіус (Vilém Mathesius), 

Ш. Баллі (Charles Bally), А. Сеше (Albert Sechehaye). Проте сам термін «дискурс-

аналіз» почали використовувати у 1952 році завдяки Зеллігу Гаррісу (Zellig 

Harris), який у своїй праці Discourse Analysis розглядав цей метод у вузькому 

аспекті як «інструмент вивчення семантичного значення речень, які їх 

оточують», і тлумачив його як «метод для аналізу зв’язного мовлення (або 

письма)» [105, c. 1].  

З часом дискурс-аналіз набуває ширшого застосування, його тлумачення 

стає багатограннішим. У 1970-х роках дискурс-аналіз досяг своєї найбільшої 

популярності – європейська (Т. ван Дейк, В. Дресслер, Я. Петефі) та 

американська (У. Лабов, Дж. Граймс, Р. Лангакер, Т. Гівон, У. Чейф) школи 

лінгвістики тексту опублікували низку важливих праць, довідників і навчальних 

посібників із проблем дискурсології взагалі, і дискурс-аналізу зокрема (див. [76; 

84; 118; 129; 133].  
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На сучасному етапі розвитку дискурс-аналізу (Е. Лакло, Ш. Муфф, 

Н. Феркло, Дж. Поттер, М. Уетерел, З. Єгер, Ю. Лінк, T. ван Дейк, У. Кінч, цит. 

за: [68, с. 45–48]) не існує єдино визнаного підходу до визначення методу 

дискурс-аналізу. 

Методологічні принципи дискурс-аналізу, сформульовані Н. К. Кравченко 

[25] на основі узагальнення чинної наукової літератури і різних зразків 

розмовного дискурсу, є такими: 

1) принцип взаємозв'язку формально-змістовних характеристик 

дискурсивної інтеракції зі структурами ситуації, яка її моделює / контексту. 

Методики, що аналізують дискурсивну інтеракцію versus ситуації, дозволяють 

описати різні типи дискурсивних контекстів: а) контекст як ко-текст, тобто як 

динамічний процес, який розгортається в часі і здійснюється за допомогою 

перебудови структур розмови; б) ситуативний контекст – те, що мовець 

спостерігає навколо себе: значущі характеристики матеріального оточення, на 

яких фокусується увага учасників; в) контекст як зразок соціальних дій, що 

структурують стандарти ведення розмови і порядок викладу подій; 

г) універсальний культурний контекст, зв'язок дискурсу з семіосферами; 

д) соціальний ідеологічний контекст як фон, пояснюючий застосування певного 

семіотичного коду; 

2) принцип, що визначає відповідний рівень дискурс-аналізу, – це 

розуміння контексту як когнітивного явища, роль когнітивної складової 

контексту у виробництві та сприйнятті дискурсивних значень; когнітивно-

контекстуальний підхід є одним із визначальних під час виявлення змістовно-

смислового аспекту дискурсу як на мікрорівні (поверхнева структура дискурсу), 

так і на макрорівні (глибинна структура дискурсу, яка тлумачиться як сукупність 

подій, ширший контекст зі всіма властивими останньому значеннями і 

очікуваннями), оскільки сукупність контекстів і їх зміна в процесі дискурсу (пор. 
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теорії змінного контексту – context-change theory [URL: 140]) формують основу 

для інтерпретації інформації; 

3) принцип дії контексту і його когнітивних проєкцій у вигляді знань / 

уявлень комунікантів про фізичні, соціальні, психологічні характеристики  

ситуації спілкування на виробництво «значення в інтеракції», тобто цей 

принцип спрямовано на дослідження контекстуальних механізмів виробництва 

прагматичних значень; 

4) принцип обумовленості комунікативних ролей учасників дискурсу, по-

перше, когнітивними характеристиками контексту (макропараметрами ролі), по-

друге, – конкретною конверсаційною структурою, формально-змістовними 

характеристиками інтеракції і, по-третє, прагматичними стратегіями учасників 

по виробництву і взаємному узгодженню дискурсивного значення.  

Сформульовані методологічні принципи дозволили Н. Кравченко 

обґрунтувати вибір рівнів дискурс-аналізу, а саме: формальний (конверсаційно-

структурний), контекстуально-когнітивний і інтеракціонно-прагматичний [25, 

с. 58].  

Дискурс-аналіз зумовлює використання критичного дискурс-аналізу. 

Критичний дискурс-аналіз (critical discourse analysis) – сучасний напрям 

дискурсології, що передбачає «емпіричне дослідження відношень між дискурсом 

і соціальним станом суспільства, а також їх розвитком під кутом зору критичного 

перегляду співвідношення між мовою та суспільством» (ЛЕ, с. 125). Критичний 

дискурс-аналіз, який був розроблений Норманом Фейрклафом (Norman 

Fairclough), ґрунтується на тому, що дискурс – це один з аспектів будь-якої 

соціальної діяльності. У центрі уваги критичного дискурс-аналізу знаходиться 

дослідження змін художнього дискурсу, які відбуваються завдяки 

інтертекстуальності – механізму, за допомогою якого окремий текст залучає 

елементи та дискурси інших текстів, наприклад, біблійного. Комбінація 

елементів різних дискурсів призводить до зміни певного дискурсу і як результат 
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– зміни соціо-культурного світу [99; 100]. За Р. Водак (Ruth Wodak), у 

критичному дискурс-аналізі зміни дискурсу розглядаються у певному контексті, 

який має чотири рівні – мова або текст; інтертекстуальний та 

інтердискурсивний зв'язок між висловлюваннями, текстами, жанрами та 

дискурсами; екстралінгвістичні соціальні / соціологічні змінні та інституційні 

рамки специфічного «контексту ситуації» (теорії середнього рівня) та більш 

широкий соціополітичний та історичний контекст, дискурсивні практики якого 

вбудовані в нього та дотичні до мегатеорій [148, с. 67].  

Отже, метод дискурс-аналізу – це комплексний аналіз, метою якого є 

дослідження «кореляції культури та мови» [194, с. 2; 195]; це сукупність 

аналітичних методів інтерпретації різних текстів і висловлювань як продуктів 

мовленнєвої діяльності, яка відбувається за певних умов (ГТ, с. 7232). Дискурс-

аналіз має на меті з'ясування й опис сукупності ознак, властивих мові певних 

сфер спілкування, соціальних груп, окремих авторів. Головним завданням цього 

методу є дослідження ідіостилю автора – сукупності специфічних особливостей 

індивідуально-авторського використання мови, манера словесного викладу [3; 79; 

80]. 

У дослідженні лінгвальної репрезентації біблійних образів-символів у 

містичних трилерах Френка Перетті застосування методу дискурс-аналізу 

спирається на стратегії розуміння дискурсу (discourse comprehension), 

запропоновані Т. ван Дейком та У. Кінчем, оскільки їхня модель – «динамічна, 

процесно-орієнтована, оперативна (on-line), заснована на стратегічному підході», 

який передбачає комплексний аналіз дискурсу, адже для інтерпретації тексту 

характерна складна взаємодія інформації, що надходить із різних рівнів [14, 

с. 160]. Тому для розкриття смислу образів-символів, навколо яких сформовано 

глибинну структуру містичних трилерах Френка Перетті і які регулюють її 

когерентність, необхідно з’ясувати характерні ознаки художнього дискурсу.  
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Художній дискурс – це втілення вербального повідомлення, що 

передає предметно-логічну, естетичну, образну, емоційну й оцінну інформацію, 

об’єднану в ідейно-художньому змісті тексту в єдине ціле [53, с. 300]; це 

комунікаційний акт, який не обов'язково і не в першу чергу переслідує цілі (такі, 

як питання, твердження, загроза, обіцянка), характерні, наприклад, для 

міжособистісної комунікації, або будь-які інші цілі, характерні для інших типів 

дискурсу [13, с. 143]. 

Призначення художнього дискурсу «полягає в інтенції автора своїм 

літературним шедевром безпосередньо вплинути на «духовний простір» 

реципієнта (читача) (термін Г. В. Лейбніца [67) «з метою подальшого впливу на 

його особистість, світогляд, цінності, що можливо призведе до змін у його 

власному духовному просторі», оскільки внаслідок людського впливу цей 

простір може розвивати свої природні характеристики, розширювати свої грані, 

чи навпаки, руйнуватися, змінюючи структуру, конфігурацію, цілісність, 

оборотність і свою властивість одночасного розвитку у всіх напрямках 

(природному, культурному, історичному, соціальному і т.д.); «духовний 

простір» людини – комплексне поняття, яке вбирає в себе внутрішній світ 

людини, духовність, духовне життя, систему цінностей, культуру, звичаї, 

знання, етичні поняття (совість, правду, красу, доброту, справедливість, честь), 

традиції, менталітет, життєву філософію, що становлять єдине ціле і 

перебувають у безперервній взаємодії (цит. за: [67, с. 76]). Н. Кондратенко 

зазначає: «…для дослідження художнього дискурсу недостатньо враховувати 

лише власне текстові параметри. Потрібно проаналізувати прагматичну 

настанову автора. Створення й функціонування художнього твору, втіленого в 

художньому тексті, уможливлено завдяки екстралінгвальним конвенціям, що 

розкривають зв’язок між текстом і світом» [24, с. 6‒7]. У зв’язку з цим, 

важливою постає проблема висвітлення характерних ознак текстів містичного 

трилеру.  
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2.2 Методологія лінгвопоетичного аналізу біблійних образів-

символів у англомовних текстах містичного трилеру 

 

За Є. Ковалевською [23], існує три складові вивчення художніх текстів: 

лінгвістичний, лінгвостилістичний і стилістичний: лінгвістичний аналіз 

«передбачає здобуття даних про систему мови, якою створено художній твір»; 

лінгвостилістичний має на меті «виявлення в текстах художньої літератури 

мовних одиниць, що закріплені за тим чи іншим функціональним різновидом 

мови: літературною і живою розмовною мовою, а також аналіз співвідношення в 

даному тексті вказаних одиниць, їх функцій і призначення»; стилістичний – 

«зумовлений світобаченням автора, жанром і темою твору, літературним 

напрямом (школою), адресатом твору, індивідуальними ідейно-художніми 

завданнями, що поставлені в конкретному творі» [23, с. 6‒7].  

Лінгвопоетика об’єднує в собі всі три аспекти та послуговується 

різноманітними методами літературознавства і стилістики для вивчення 

естетичних якостей мовних одиниць, яких вони набувають у художньому 

контексті.  

Літературознавчий аналіз передбачає застосування методології: 

→ філологічного аналізу (philological analysis), що був започаткований у 

1924 році О. Скафтимовим, який запропонував дослідження жанрової 

приналежності тексту, архітектоніки та діалогічних складових [62];   

→ культурно-історичного аналізу (culture-historical analysis), що «полягає 

у зв’язку тексту, особистісної свідомості автора й читача з кодом культури в її 

розвитку в часі та просторі, зокрема, з іншими текстами попередників» (цит. за: 

ЛС, с. 208‒209 ); 

→ компаративного аналізу (comparative analysis), що передбачає 

застосування порівняльно-історичного методу в мовознавстві та 

літературознавстві [17]; 
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→ біографічного аналізу (biographical analysis), що започаткував 

Ф. Шлаєрмахер (Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher) у ХІХ столітті, який 

стверджував, що творчі процеси зумовлює особистість художника (автора); 

термін «біографічне літературознавство» ввів Сент-Бев (Charles Augustin Sainte-

Beuve) для позначення способу вивчення літературного доробку письменника та 

внеску його творчості у літературу. 

Здійснення у дисертаційному дослідженні літературознавчого аналізу із 

залученням методології філологічного, культурно-історичного, компаративного 

і біографічного аналізу надало можливість окреслити жанрові ознаки 

гостросюжетної літератури взагалі і трилерів зокрема, а також визначити 

специфіку досліджуваних містичних трилерів, зумовлену світобаченням їх 

автора – Френка Перетті.  

Трилер (англ. thriller ‘сенсація, тремтіння, гострий момент, пафос, 

інтрига, збудження, гострі відчуття, сенсація, захоплення’) розуміється як 

художній твір, роман, фільм чи драма з гостросюжетним змістом (ЛС, с. 34, CD, 

с. 67). На думку американського кінокритика Дейва Кера, трилер – це 

американський жанр: «Американському кіно притаманні безпосередність і сила 

впливу, яких майже не зустрінеш у європейському, – промацування фізичних та 

емоційних меж життя, насолода небезпекою, усвідомлення її фатальної 

притягальної сили [110, с. 174–175]. Характерні ознаки трилеру – погоня, 

напружені ситуації, боротьба зі злом, яке представлене у вигляді фантастичних 

істот або людей-злочинців, сюжет, що динамічно розвивається, відсутність 

описів тощо [16, с. 32–36]. Наприклад, загальновідома історія про підступне 

вбивство Авеля старшим братом Каїном містить ознаки трилеру – багато хто 

пізніше використовував цей мотив у літературі та мистецтві (Дж. Байрон, Іоан 

Златоуст, Шарль Бодлер, серіал “Supernatural” ‘Надприродне’). Варто зауважити, 

що все таємне та надприродне завжди цікавило людей протягом усього часу 

існування всесвіту. Цей інтерес стосувався не лише релігійного дискурсу, але і 
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художнього – мистецтва (живопису, музики, архітектури, кіно тощо) та 

літератури як фактору інтенсифікації читацького інтересу – літературних текстів 

різної жанрової приналежності, зокрема у гостросюжетної літератури, до якої 

належить трилер.  

За жанром трилер дуже наближений до пригодницької літератури, проте 

його сюжет значно гостріший: читач чи глядач увесь час напружено очікує 

раптового розв’язання конфлікту або неочікуваного розвитку подій [36; 131]. 

Більшість сучасних детективів і фантастичних творів написано та знято у жанрі 

трилеру. Романи жахів і таємниць спочатку з'явились у західноєвропейській та 

американській літературі, а потім трансформувалися у жанр трилера у кіно. 

Можливо, популярність такої літератури та фільмів зумовлена тим, що саме у 

таких творах розкриваються головні теми, якими занепокоєне людство, – біль, 

насильство, кохання, зрада, соціальні проблеми, мораль, смерть, страх і рабство 

[98; 102; 131].  

Першим прототипом трилеру вважається Гомерова Одіссея, оскільки в ній 

було використано ті самі прийоми, як і у сучасних трилерах – упродовж усього 

твору читач знаходиться у стані невизначеності та напруги: чи повернеться 

Одисей додому, чи ні [26, URL]. Із трилером асоціюється всесвітньо відома ще з 

10 століття європейська казка «Червона шапочка» (англ. Little Red Riding Hood, 

фр. Le Petit Chaperon rouge, нім. Rotkäppchen), де впродовж сюжету актуальним 

залишається одне питання – чи залишиться дівчинка живою [149].  

Трилер – це гостросюжетна література. В залежності від того, які питання 

ставляться, розрізняють такі види трилеру, як: шпигунські, юридичні, 

пригодницькі, поліцейські, медичні, романтичні, історичні, політичні, військові, 

містичні, хоррор, науково-фантастичні тощо (LT, с. 879). Як зазначає 

американський письменник Дж. Паттерсон, «що їх усіх об'єднує – інтенсивність 

породжуваних емоцій <…> якщо трилер не в змозі лоскотати нерви, значить, він 

не виконує свою роботу» [130, с. 111]. Трилер уважають одним із видів 
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детективу [7; 43; 89], говорять про трилер у контексті масової літератури 

 [41, с. 15; 33, с. 398, 50, с. 112], пропонують літературні формули трилеру [47; 

65], досліджують жанрові особливості трилеру, його композиційну та 

функціональну специфіку [26; 36]. 

Містичний трилер – різновид трилеру, твори кінематографу та 

літератури, події у яких будуються на зіткненні героїв із чимось незрозумілим, 

містичним (сатанізмом, окультизмом, духами, демонами, вампірами, зомбі, 

Антихристом, передчуттям апокаліпсису тощо), оскільки містика (гр. µυστήριον 

‘таємниця, загадка, анонімність, прихованість’) – надприродні явища і наслідки 

духовної практики, зв'язок із потойбічним світом і надприродними силами (FD, 

URL). Зіткнення з незбагненними та зловмисними силами породжує у глядачеві 

та читачеві почуття страху [16; 26; 36; 131]. 

Містичний трилер належить до жанру літератури жахів (хоррор), 

оскільки тут відбувається розслідування героями подій, які не мають 

раціонального пояснення. У містичному трилері, як правило, розповідь ведеться 

від особи жертви або злочинця, широко використовується сюжетний прийом 

затягування драматичної паузи, що має викликати у глядача напружене 

очікування і нервове занепокоєння («саспенс»), а також потужні виразні засоби 

(приміром, у кіно – натуралістичні подробиці, раптові великі плани, шумові 

ефекти, затемнений кадр, що приховує загрозу, відповідний музичний супровід) 

[26; 36; 47; 130]. Слід зазначити, що розрізняти хоррор і містичний трилер не 

завжди легко, оскільки один часто складається з елементів іншого. Яскравими 

зразками класики жанру жахів є фільми А. Хічкока (Sir Alfred Joseph Hitchcock) 

та Ф. Ланга (Friedrich Lang), які майстерно використовував кінематограф задля 

нагнітання сюжетної напруги і керування емоціями глядачів [5]. 

У кіно [21; 36; 42] містичний трилер зародився ще на початку XX століття 

завдяки німецькому кінематографу – це були фільми жахів «Празький студент» 

(нім. Der Student von Prag, 1913) режисера Райа та Вегенера (Stellan Rye, Paul 
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Wegener), «Втомлена смерть» (нім. Der müde Tod, 1921) режисера Ланга 

(Fritz Lang), «Новсферату – симфонія жаху» (1922) режисера Мурнау (Friedrich 

Wilhelm Murnau), «Вампір, або дивна пригода Девіда Грея» (1931) режисера 

Дрейера (Carl Theodor Dreyer). Саме ці фільми сформували піджанр «містичний 

трилер», який став вельми популярним. У Голлівуді моду на містичні трилери 

започаткував польсько-французський режисер і продюсер Роман Полянський 

(Roman Polanski) кінострічками про вампірів «Безстрашні вбивці вампірів» (The 

Fearless Vampire Killers, 1967) та про пришестя Антихриста «Дитина Розмарі» 

(Rosemary's Baby, 1968). Найпопулярнішим містичних трилерів уважається 

Стівен Кінг (Stephen King). Серед сучасних режисерів – Девід Лінч (David 

Lynch), М. Найт Ш'ямалан (M. Night Shyamalan), Апичатпонг Вирасетакул 

(Apichatpong Weerasethakul) (СD, URL). Найпопулярнішими класичними 

фільмами у жанрі містичного трилеру є: про екзорцизм – «Той, що виганяє 

диявола» (The Exorcist, 1973) режисера В. Фрідкіна (William Friedkin), «Обряд» 

(The Rite, 2011) режисера Мікаеля Хьофстрьома (Mikael Håfström), «Шість 

демонів Емелі Роуз» (The Exorcism of Emily Rose, 2005) режисера Скотта 

Деріксона (Scott Derrickson); про надприродні здібності – «Керрі» (Carrie, 1976) 

режисера Браяна де Пальма (Brian de Palma), «Стигмати» (Stigmata, 1999) 

режисера Руперта Вейнрайта (Rupert Wainwright); про привиди – «Привид 

червоної річки» (An American Haunting, 2005) режисера Кортні Соломона 

(Courtney Solomon). 

У літературознавстві витоки містичного трилеру слід шукати у 

фольклорі та міфології, у яких славетні герої боролися з усілякими потворами та 

бісовськими істотами [10]. В епоху Середньовіччя сфера демонології була 

«охристиянізована» – вся нечисть опинилася у пеклі або чистилищі та була або 

уособленням жахливого потойбіччя як покарання за порушення канонів віри, 

або жартівливо-розважальним сміховиськом [130; 131]. Все це позначилось на 
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літературних пам’ятках доби Середньовіччя, наприклад, «Божественна 

комедія» Данте Аліг'єрі (Dante Alighieri). 

У ХVIIІ столітті розпочалася епоха Романтизму (фр. Romans) – новий 

спосіб мислення та напрям у мистецтві, що характеризувався граничною 

цікавістю до сфери надприродного, уявного та містичного [98]. Романтики 

відродили цікавість до фольклору та народної культури, а також напівзабутого 

Середньовіччя. Саме тоді в Англії виникають так звані «чорні романи» з їх 

зловісною фантастикою, що швидко розвинуться до цілого напряму й 

отримають назву «готичних» (OD, URL). Засновником жанру вважається 

Горацій Волпола (Horace Walpole) зі своїм романом – готичною історією «Замок 

Отранто» (The Castle of Otranto, 1764). Видатними авторами готичного роману 

вважаються Анна Радкліфф (Ann Radcliffe), Метью Грегорі Льюїс (Matthew 

Gregory Lewis), Вільям Бекфорд (William Thomas Beckford), Чарльз Роберт 

Метьюрін (Charles Robert Maturin) та Мері Шеллі (Mary Shelley). У Німеччині – 

Ернст Теодор Амадей Гофман (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann) та Вільгельм 

Гауф (Wilhelm Hauff). Готичний роман – роман, у якому зображено незвичні 

ситуації, життя привидів та інші обставини потойбічного життя, фольклорні та 

містичні персонажі, страхіття пекла, жахаюча жорстокість, великі таємниці, що 

перетворюють людину на іграшку надприродних сил і тримають читача у стані 

перманентного страху [18]. Свого апогею розвиток готичного роману дійшов у 

романах Брема Стокера (Bram Stoker) «Дракула» (Dracula, 1897) та Роберта 

Стівенсона (Robert Stevenson) «Химерна історія доктора Джекіла і містера 

Гайда» (Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, 1886).  

У XIX столітті готичний роман почав поділятися на різні піджанри, 

зокрема роман жаху (хоррор), саспенс, історичну готику [50; 51]. Серед 

взаємодій літератури жахів з іншими літературними напрямами та жанрами слід 

згадати психологічні новели Едгара Аллана По (Edgar Allan Poe) та Амброза 

Бірса (Ambrose Bierce) – пізніше ця лінія виведе на синтез психологічного 
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детективу та саспенсу, який називатиметься трилер (цит. за: [43]). Один зі 

знаних американських письменників літератури жаху XIX століття – Едгар 

Аллан По (Edgar Allan Poe), відомий зображенням впливу злих сил на людину, 

«сутінкових» станів духу, атмосфери жаху в людському існуванні [89. Po]. Ще 

одним популярним письменником в американській літературі жахів XIX 

століття є Амброз Бірс (Ambrose Bierce). Багато оповідань Бірса пронизано 

відчуттям приреченості людини, безнадійності її буття. В оповіданнях Бірса 

багато смертей, але люди гинуть не від якоїсь конкретної причини, а від самого 

страху. 

В Америці містична література активно розвивається як жанр популярної 

літератури і при цьому часто відходить від сфери образності, використовуючи 

ряд безпрограшних прийомів, які безпосередньо впливають на нервову систему 

читачів таким чином, що вся попередня готична традиція видається на цьому тлі 

наївними та не дуже страшними оповідками (HAD, URL). Паралельно 

розвиваються «страшні» піджанри детективів, трилерів, фантастики. Оскільки 

подібна літературна традиція завжди тяжіла до унаочнення та візуалізації, то до 

розкриття теми активно долучилося мистецтво. Королем сучасного 

гостросюжетного хоррору вважається Стівен Кінг (Stephen King) – 

американський письменник і сценарист, автор більш ніж 200 творів, серед яких 

понад 50 книг-бестселерів (саме завдяки йому містичний трилер зазнав 

неабиякої слави як у літературі, так і у кіно). Серед сучасних популярних 

письменників – Девід Моррелл (David Morrell), Ден Браун (Dan Brown), Тед 

Деккер (Ted Dekker) і Френк Перетті (Frank Peretti) (NT, URL).  

До жанру містичного трилеру належить творчість сучасного 

американського письменника Френка Перетті (NT, URL). «Феномен 

видавництва», «Найгарячіший американський християнський новеліст», «Понад 

15 мільйонів надрукованих книжок» – все це про Френка Перетті – сучасного 

американського письменника [111] (Cr.; MC; NYT). 
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Френк Едвард Перетті (Frank Edward Peretti) народився 13 січня 1951 

року в Канаді. Пізніше з батьками переїхав до Сіатлу (Seattle.), штат Вашингтон, 

США. Ще з самого дитинства у нього виявився дар оповідача – збирав своїх 

друзів і розважав їх різноманітними захоплюючими історіями та коміксами, які 

він створював на друкарській машинці своєї мами. Після закінчення школи 

почав грати на банджо в музичній групі, що захоплювалась стилем «блюграсс». 

У 1972 році Френк одружився з Барбарою. Протягом деякого часу вони 

подорожували по країні з музичною групою та християнським служінням. 

Потім Френк вивчав англійську мову, займався написанням сценаріїв до кіно в 

Університеті Каліфорнія, Лос Анжелес. Після закінчення навчання допомагав 

батьку у пасторському служінні у маленькій церкві Асамблеї Бога. У цей час він 

працював у нічних змінах і на вихідних, щоб мати змогу опублікувати свій 

перший роман «Темрява віку цього» (“This Present Darkness”). Саме завдяки цій 

книзі молодий письменник пізно отримав визнання, оскільки багато видавництв 

відхиляли рукопис, і Френк був вимушений покинути пасторську діяльність і 

почати працювати у будівництві, щоб якось утримувати сім'ю. Навіть коли у 

1986 році видавництво «Кроссвей Букс» (Crossway Books) опублікувало книгу, 

вона ще довго пролежала на полицях книжкових крамниць непоміченою (FP). 

У 1988 році книгу «Темрява віку цього» (“This Present Darkness”) нарешті 

помітили – почалась хвиля зацікавленості до містичного світу та духовної битви 

між добром і злом. І впродовж восьми років, кожен місяць цей роман потрапляв 

у список бестселерів за версією «Букстор Джорнал» (Bookstore Journal). Його 

два романи, присвячені духовній битві, – «Темрява віку цього» (“This Present 

Darkness”, 1986) та «Пронизуючи темряву» (“Piercing the Darkness”, 1989) – 

полонили увагу читачів – 3,5 мільйони проданих примірників. Роман «Клятва» 

(“The Oath”, 1995) отримав у 1996 році нагороду Gold Medallion Award як 

найкращий художній твір. Роман «Візит» (“The Visitation”, 1999) протягом 
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чотирьох місяців посідав перше місце серед бестселерів за версією СіБіЕй 

(CBA). Також у Френка є ціла серія книжок для дітей (цит. за: (FP)). 

Зазвичай, рецензенти схвалюють Перетті за те, що його твори начебто 

розважальні, але відрізняються складними заплутаними сюжетами [103; 119; 

124; 125; 126; 136] (короткий зміст аналізованих творів Френка Перетті див. 

Додаток А). Деякі запевняють, що його романи «Темрява віку цього» (“This 

Present Darkness”), «Пронизуючи темряву» (“Piercing the Darkness”) та «Клятва» 

(“The Oath”) можна віднести до жанру літератури жахів.  

Ірвінг Гексам (Irving Hexham) називиає його творчість «освячений Стефен 

Кінг» [106, c. 152]. Джеймс Льювіс (James Lewis) зазначає, що твори Френка 

надають християнам можливість «потішити себе читанням хороших історій 

жахів і пригод, не відчуваючи провини, яка могла б у них виникнути від 

світської літератури» [115, с. 151]. Стів Ребей (Steve Rabei) зазначає, що 

«Темрява віку цього» (“This Present Darkness”) є гарним прикладом 

використання техніки посилення напруги у сюжеті, зображуючи його на двох 

рівнях: відносини між персонажами на людському рівні та взаємодія янголів і 

демонів (цит. за [106, c. 152]). Але при цьому Ребей розкритикував Перетті за 

«спрощений підхід до проблеми добра і зла», а також за те, що він 

«перестарався» з описами персонажів Нью-Ейдж (цит. за [106, c. 153]).  

Дж. Леніер Бьорнс (Lanier Burns) уважає, що «стиль привертає» своїм 

яскравим сюжетом, але заперечує дуалістичну картину світу як 

«неправдоподібну та дуже небіблійну» (цит. за [106, c. 154]). Він помітив 

«тривожну відсутність акценту на суверенітеті Бога» (цит. за [106, c. 155]).  

Майкл Маудлін (Michael Maudlin) оцінює романи як надприродні трилери, 

у яких сюжет змінюється дуже швидко. Проте він їх критикує за «примушену 

апологетику, пишномовний діалог і стереотипну характеризацію» (цит. за [106, 

c. 156]).  
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Уявлення Френка Перетті про духовну битву частково пов’язані з його 

походженням із церкви Ассамблеї Бога (найбільша пятидесятницька спільнота у 

США) та сучасним п'ятидесятницьким ученням про демонологію. Його 

концепція територіальних духів, що панують над кожним містом, відповідає 

богословським ученням таких п’ятидесятницьких теологів і місіонерів, як 

С. Пітер Вагнер (Peter Wagner), Леррі Лі (Larry Lee), Ед Сільвосо (Ed Silvoso), Ед 

Мьорфі (Ed Murphy), Ніл Андерсон (Neil Anderson) та інші. [114; 122; 123; 138; 

143; 144; 145]. 

Оскільки твори Френка Перреті активно продавалися та читалися у 

п'ятидесятницькій, євангельській і харизматичній спільнотах, то уяву пасторів і 

вірян полонила ідея духовної війни (див. розділ 1.2.2). Майкл Маудлін (Michael 

Maudlin) зазначає, що деякі читачі настільки надихнулися цією ідеєю, що 

назвали роман «Темрява віку цього» (“This Present Darkness”) найкращим після 

Біблії. Були навіть і такі, що внесли твори Перетті до списку літератури, 

рекомендованої для використання у біблійному коледжі (цит. за [106, c. 48‒50]). 

Євангельські та п’ятидесятницькі письменники зауважили, що багато 

читачів використовують романи Перетті як посібники з молитви, екзорцизму, 

духовної війни та в якості довідника з Нью-Ейдж (цит. за [106, c. 48‒50]). 

Наприклад, Кім Ріддлебаргер (Kim Riddlebarger) занепокоєний тим, що читачі 

«переглянули своє світобачення відповідно до книги». Він упевнений, що Біблія 

не закликає християн «брати участь у духовній війні як у битві між янголами та 

демонами» [134, c. 278‒279].  

Ірвінг Хексхем (Irving Hexham) заперечує переконання Перетті у тому, що 

Нью-Ейдж – це негативний стереотип [106; 107]. Хексхем зазначає, що твори 

Перетті відображають ставлення багатьох християн-фундаменталістів та 

євангельських християн у відношенні до світського суспільства, ЗМІ, 

соціальних наук і вищої освіти. Його непокоїть те, що «Френк Перетті став 
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популярним і часто згадуваним авторитетним критиком Нью-Ейдж», 

оскільки «його фактична кваліфікація у релігійних питаннях мінімальна» [106, 

с. 157]. 

Стилістичний аналіз передбачає застосування методології: 

→ інтерпретаційно-текстового аналізу (interpretation of text analysis), що 

полягає у виокремленні фрагментів тексту, у яких вивчаються й аналізуються 

біблійні образи-символи [135, с. 123‒124]; 

→ контекстуального аналізу (contextual analysis), який вивчає та аналізує 

контексти з метою виявлення вербальних імпліцитних смислів, оцінок і  

маніпуляційних прийомів [52, с. 233–242].  

У вузькому значенні «контекст» є сферою вживання слова в мовленні, 

семантичним радіусом дії мовної одиниці» [81: URL], у широкому значенні 

контекст розглядається як «умови, створені текстом поряд із конситуацією – 

елементом екстралінгвальної ситуації, оточенням учасників комунікації та 

коемпірією ‒ сумою загального досвіду і загальних енциклопедичних знань про 

світ, які має комунікант» [81: URL].  

У сучасній лінгвістичній парадигмі представлені різні види контекстів: 

контекст ситуації (містить релевантні риси учасників комунікації, їхні вербальні 

та невербальні дії), операційний контекст (сегмент інформації, що передає 

мінімально необхідну інформацію, достатню для розуміння загальної), контекст 

культури (різні знання автора та читачів щодо тексту), соціокультурний контекст 

(умови, у яких наявна інформація приймається як вторинна, оскільки вона 

пов'язана певними асоціативними зв'язками із загальним сюжетом, певним 

художнім твором, героями (ремінісценції, алюзії, цитування), зафіксованими у 

свідомості автора і читача), зовнішній контекст (вказівки на час, історичні умови 

створення тексту, місце його виникнення в соціальному, культурному, етичному 

відношенні), вертикальний контекст (історико-філологічне тло тексту як 

літературного твору), психологічний контекст (знання про автора твору) та 
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комунікативний контекст (інтегрує компонентний склад тексту як дискурсу) 

[81: URL]. 

Здійснення стилістичного аналізу із застосуванням методології 

інтерпретаційно-текстового і контекстуального аналізу уможливило 

виокремлення із містичних трилерів Френка Перетті біблійно-маркованих 

контекстів, у яких розкривається смисл біблійних образів-символів. 

Лінгвістичний аналіз передбачає застосування методології: 

→ семантичного аналізу (semantic analysis), що виявляє значення слів і 

словосполучень, морфологічних форм і синтаксичних конструкцій із 

залученням словників і довідників; розрізняють лексико-семантичний 

(досліджуються слова) та граматико-семантичний (морфологічні категорії та 

синтаксичні конструкції) види семантичного аналізу; 

→ компонентний аналіз (component analysis), що описує «структурну 

організацію значення як набору мінімальних семантичних компонентів, кожний 

з яких виконує свою функцію і пов'язаний з іншими певними ієрархічними 

відношеннями» (ЛЕ, с. 258); компонентний аналіз з’явився завдяки В. Гуденафу 

(Ward Hunt Goodenough) і Ф. Лаунсбері (Floyd Glenn Lounsbury) у 1956 році; 

→ дескриптивний аналіз (descriptive analysis), що виник у США у 30-і 

роки ХХ століття у межах структуралістського напряму досліджень мовного 

онтогенезу й мовленнєвої діяльності завдяки американцю, батьку структурної 

лінгвістики Л. Блумфілду (Leonard Bloomfield); ідея дескриптивного аналізу 

була представлена розробками методик Єльскьої школи та полягала у 

встановленні ознак і функціональних властивостей певної мовної одиниці 

шляхом визначення сукупності сполучуваних із нею елементів однакового 

рівневого статусу у всіх можливих контекстах; пізніше, у 50-х роках, під 

впливом перекладу Біблії, дослідження перемістилися у площину тагмеміки 

(Анн-Арборська школа).  
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Здійснення лінгвістичного аналізу із застосуванням методології 

семантичного, компонентного і дескриптивного аналізу уможливило 

формування й опис номінативного простору біблійних образів-символів, 

художньо втілених у містичних трилерах Френка Перетті. 

 

2.3 Методи когнітивно-прагматичного аналізу 

 

Методологічні засади когнітивно-прагматичної парадигми представлено у 

дисертаційному дослідженні методами контент-аналізу, конверсаційного 

аналізу, функційно-прагматичного аналізу та аналізу мовленнєвих актів. 

Контент-аналіз (сontent analysis) – методика аналізу текстів і текстових 

масивів, що передбачає «з’ясування певних кількісних характеристик, за якими 

можна зробити висновок щодо змісту, особливостей мислення, намірів, 

настанов, ціннісних орієнтацій автора тексту (ЛЕ, с. 290), а також полягає у 

квантифікаційній обробці художнього тексту з подальшою інтерпретацією 

результатів [32; 44]. Основні принципи контент-аналізу заклали Х. Лассуелл 

(Harold Dwight Lasswell) і Б. Беренсон (Bernard Berenson) та розвинули 

А. Алєксєєв, Н. Танатар, А. Федорчук [32; 44].  

Контент-аналіз використовують у роботі з текстами художнього дискурсу 

зокрема, оскільки він передбачає аналіз великих за обсягом текстів. У 

когнітивно-прагматичній парадигмі послуговуються такими аспектами 

контент-аналізу, як: кількісні підрахунки виокремлених фрагментів тексту, 

нотування якісних характеристик тексту (актуальність, інформативність, 

переконливість тощо), кодування текстових особливостей і переведення у 

числові показники [77].  

Етапи контент-аналізу передбачають: 1) визначення завдання аналізу;               

2) відбір матеріалу, укладання вибірки та визначення аспектів аналізу;               

3) встановлення мінімальної одиниці підрахунків та її релевантного рівня;               
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4) створення інструкції із кодування даних; 5) збір та обробка даних, 

укладання картотеки й узагальнюючого списку; 6) створення підсумкового 

списку контент-аналізу [32, с. 72–75].  

Конверсаційний аналіз (conversational analysis) сягає корінням у 

соціологію, проте у середині ХХ століття став окремим методом дослідження. 

Засновником цього методу вважається Х. Гарфінколь (Harold Garfinkel), а 

вдосконалили методику Г. Джефферсон (Gail Jefferson) і Дж. Герітедж (John 

Heritage) [121]. Об’єктом конверсаційного аналізу є мовленнєва діяльність 

(мовленнєві акти). Етапи: визначення завдання та цілі; збір та опис фактичного 

матеріалу (кількість комунікантів та обсяг аналізованого матеріалу); вивчення 

матеріалу та інтерпретація результатів дослідження [35; 56].  

Функційно-прагматичний аналіз (functional-pragmatic analysis) 

сформувався на межі психолінгвістики і прагматики, завдяки німецьким 

дослідникам Й. Ребайну і К. Еліху, учням Д. Вундерліха. Основна ідея полягає у 

дослідженні «різних аспектів усного звукового мовлення, його 

експериментального дослідження під кутом зору різних соціальних ситуацій, у 

яких воно використовується» (ЛЕ, с. 583). Функційно-прагматичний аналіз має 

на меті дослідження функціювання мовленнєвих актів у різних дискурсах.  

Аналіз мовленнєвих актів (speech acts analysis) – дослідження вербальної 

комунікації (див. підрозділ 1.3). Наприклад, БОС «фіміам» (див. Додаток В, 

В.39), який символізує молитву, виражено трикомпонентним ЛРБОС, 

утвореним за моделлю V + Prep + N, call upon the Lord ‘взивати до Господа’ у 

персонажному композитному БМК у романі «Пронизуючи темряву» (“Piercing 

the Darkness”): “Let’s call upon the Lord tonight, and ask Him to help us and guide 

us through this thing. Like Jonathan said, the Lord is not constrained to win by many 

or the few. If God is on our side, He’ll bring things around just the way He want’s 

them. Let’s pray”. The saints joined together in prayer, a genuine concert of praise 

and petition. (PTD, c. 137).  
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Директивний МА заклику, індикатором якого слугує команда Let’s 

‘давайте’, ‒ Пастор Марк Хоган закликав вірян до молитви ‘давайте сьогодні 

будемо взивати до Господа <…>Давайте помолимося’ ‒ мав невербальний 

успішний прагматичний ефект: на виконання заклику ‘святі з’єднались у 

молитві, справжньому концерті хвали і прохання’.  

Здійснення когнітивно-прагматичного аналізу із застосуванням 

методології контент-аналізу, конверсаційного аналізу, функціонально-

прагматичного аналізу та аналізу мовленнєвих актів надало можливість 

зхарактеризувати когнітивно-прагматичні параметри художнього втілення 

біблійних образів-символів у містичних трилерах Френка Перетті. 

Кількісні підрахунки (quantative analysis), за допомогою яких можна 

реалізовувати кількісний аналіз властивостей мови та мовлення [38, с. 13; 78, 

с. 231‒232], застосовуються на всіх етапах аналізу. Наявність великих обсягів 

інформації вимагає застосування кількісних підрахунків у якості доповнення до 

спеціальних методів і професійного знання галузі дослідження, оскільки 

прагмалінгвістика займається вивченням взаємовідношень мовних знаків і 

людей, які створюють ці знаки, отримують і передають їх [38, с. 13; 78, 

с. 231‒232].  

За допомогою кількісних підрахунків встановлюється частотність 

наявності мовленнєвих сигналів адресанта тексту, що актуалізує імпліцитні 

смисли. Ці нюанси особистісні та миттєві, оскільки вони з’являються та 

зникають разом із конкретним мовленнєвим актом. Вони розкривають 

особистість автора, відображають його мовленнєві звички [38]. Коли 

відбувається кількісний підрахунок, необхідно враховувати класифікацію як 

необхідний попередній етап статистичної обробки даних [78]. Тобто, на 

першому етапі відбувається класифікація списку мовленнєвих сигналів 

мовленнєвої поведінки автора висловлювання [44, с. 44, 60], підрахунок, а потім 

аналіз цих мовленнєвих сигналів.  
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2.4 Методика когнітивно-прагматичного дослідження лінгвальної 

репрезентації біблійних образів-символів у містичних трилерах 

 

Дослідження когнітивно-прагматичного аспекту лінгвальної репрезентації 

біблійних образів-символів (далі БОС) у текстах містичних трилерів Френка 

Перетті зумовлює комплексний поліпарадигмальний підхід, який базується на 

методах, методиках і процедурах аналізу, які використовуються у дискурсології, 

лінгвопоетиці, лінгвістиці і когнітивній прагматиці. 

Методика комплексного аналізу текстів містичних трилерів Френка 

Перетті передбачає поетапне проведення дисертаційного дослідження. 

Перший етап – це використання загальнонаукових методів індукції і 

дедукції, емпірико-теоретичних методів аналізу і синтезу, а також методів 

дискурс-аналізу, для ознайомлення з християнським світобаченням, 

структурованим у християнській релігійній картині світу і утіленим у 

досліджуваному художньому дискурсі. 

Дискурс-аналіз застосовано у вивченні історії християнства та конфесій 

шляхом дослідження теоретичних джерел, текстів Святого Письма (Біблії), 

енциклопедичних словників, словників-довідників релігійних символів, 

біблійних довідників, теологічних праць, що уможливило визначення 

особливостей християнської релігійної картини світу (див. підрозділ 1.2.1), опис 

біблійних мотивів як складників християнської релігійної картини світу (див. 

підрозділ 1.2.2), тлумачення символічного смислу БОС і розкриття їхнього 

когнітивного підґрунтя у християнській релігійній картині світу (див. підрозділ 

1.2.3). Застосування критичного дискурс-аналізу сприяло розумінню основ 

християнства та ідентифікації БОС безпосередньо у досліджуваному 

художньому дискурсі.  

На другому етапі відбувався аналіз жанру гостросюжетної літератури 

взагалі і, зокрема, містичного трилеру в системі жанрів художнього дискурсу на 
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прикладі англомовних текстів містичних трилерів Френка Перетті (див. 

підрозділ 2.2). Застосування методологічної бази лінгвопоетики, зокрема 

методології філологічного, культурно-історичного, компаративного і 

біографічного аналізу, та загальнонаукових методів спостереження, опису, 

систематизації і зіставлення уможливило визначення специфіки 5-ти 

досліджуваних містичних трилерів (загальним обсягом 2383 сторінки), 

зумовленої особливостями творчої манери американського християнського 

новеліста Френка Перетті як неперевершеного творця гостросюжетної 

літератури (див. підрозділ 2.2). 

Третій етап – це застосування методів лінгвопоетичного аналізу, зокрема, 

інтерпретаційно-текстового і контекстуального аналізу містичних трилерів 

Френка Перетті з метою виокремлення текстових фрагментів – біблійно-

маркованих контекстів (далі БМК) – текстових фрагментів, у яких біблійні 

образи-символи, лінгвально репрезентовані шляхом прямої або непрямої 

лексико-семантичної номінації, беруть участь у розкритті одної теми. Аналіз 

саме таких текстових фрагментів надає можливість з'ясувати, яким чином БОС 

сприяють реалізації творчого задуму письменника, естетично впливаючи на 

адресата повідомлення у художньому тексті. 

У результаті проведення суцільної вибірки з аналізованих 5-ти художніх 

текстів загальним обсягом 2383 сторінки було виокремлено 892 БМК (табл. 2.1). 

Досить високий показник середньої кількості БМК на одну сторінку 

проаналізованого матеріалу – 0,37 – свідчить про значну вагу БОС та їх 

провідну роль у розкритті авторського задуму та розвитку сюжету містичних 

трилерів Френка Перетті.  

Характер контекстуального втілення БОС зумовлює типологію БМК, які 

розрізняються за адресат-адресантною спрямованістю й обсягом (рис. 2.1). 
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Таблиця 2.1 

Біблійно-марковані контексти  

в англомовних містичних трилерах Френка Перетті 

Біблійно-марковані 
контексти (БМК) 

Обсяг аналізованих текстів  
(у стор.) Аналізовані 

художні тексти 
Кількість % Кількість % 

Середня 
кількість 

БМК  
на 1 стор. 

«Темрява віку 
цього» 

 (“This Present 
Darkness”) 

184 

 

20,63 421 17,67 0,44 

«Пронизуючи 
темряву» 

(“Piercing the 
Darkness”) 

146 16,37 441 18,51 0,33 

«Пророк» 
(“Prophet”) 

103 11,55 376 15,78 0,27 

«Клятва» 
(“The Oath”) 

247 27,69 545 22,87 0,45 

«Візит» 
(“The Visitation”) 

212 23,77 600 25,18 0,35 

Разом 892 100 2383   100 0,37 

 

За адресат-адресантною спрямованістю, тобто хто саме вживає БОС – 

сам автор, описуючи події та характеризуючи персонажів, або персонажі у 

своєму мовленні, розрізняємо відповідні типи БМК: 

а) контексти, у яких БОС уживає сам автор, – авторські біблійно-

марковані контексти (далі АБМК), наприклад: John was ready to receive the 

Lamb, he was ready to find Jesus, and as he called on the name of the Lord, he could 

even see a lamb, small, gentle, spotless and white, right there in front of him, right on 

the other side of the prayer rail, so close he could have reached out and touched its 

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

was a lamb in the church, as real as anything. The Lamb of God, like Pastor 

Thompson said. It was so real then, so long ago. It was a moment that truly stirred his 

soul (Pr, с. 9); 
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б) контексти, у яких БОС уживає персонаж, – персонажні біблійно-

марковані контексти (далі ПБМК), наприклад: “Tal smiled and shook his head in 

wonder. “Redemption. It will never cease to thrill me” (PTD, с. 441). 

Залежно від обсягу БМК, у якому достатньо повно розкривається зміст 

БОС, виділяємо такі типи контекстів: 

а) пропозитивні БМК, обсяг яких дорівнює одному реченню, наприклад, 

пропозитивний БМК із твору «Візит» (“The Visitation”): God was testing me just 

as he tested Abraham, to see if I would obey (TV, c. 167). Довіра Богу за будь-яких 

обставин, художньо втілюється у творі Перетті антропонімом Abraham ‘Авраам’ 

для створення образу людини, яка довіряє Богу та слідує Його волі за будь-яких 

обставин; 

б) композитні БМК, обсяг яких охоплює кілька речень, які створюють 

один абзац, наприклад, із того самого твору: Mrs. Kenyon continued, “Surely I 

Типологія 
біблійно-маркованих  

контекстів 

за  
адресат-адресантною 

спрямованістю 

 
за обсягом 

Авторські  
БМК 

Персонажні  
БМК 

Пропозитивні  
БМК 

Композитні  
БМК 

Комплексні 
БМК 

Рис. 2. 1. Типологія біблійно-маркованих контекстів 
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have heard thy praises, and I receive them as a sweet-smelling savor. Continue to 

praise me, and I will walk in your midst. Drink of my Spirit, and I shall grant you a 

mighty increase on this island…” (TV, c. 103). Тут реалізовано БОС єлей, що 

асоціюється зі спілкуванням з Богом, який виражено антропоморфною 

метафорою Drink of my Spirit ‘пити від Божого духа’; 

в) комплексні БМК, обсяг яких виходить за межі одного абзацу для 

реалізації БОС, його комунікативної спрямованості, наприклад, у комплексному 

БМК із містичного трилеру «Клятва» (“The Oath”) БОС змій актуалізується 

іменником dragon ‘дракон’:“The dragon knows where you are. He can come after 

you, tear you apart, and eat you while you're sleeping”. 

 “I doubt he could get in here,” Steve said, looking at all the precautions 

Charlie was taking. “I don't know. Maybe he can. Harold says ‒ I mean, I've heard ‒ 

the dragon can go anywhere. He's like a ghost. He's not really alive; he just floats 

around, and he can disappear. You can't stop him”.  

“He's not a ghost,” Steve insisted. “He's a big, dumb animal, and somebody's 

been lying to you.” That kind of talk scared the man. “No! Don't talk that way! The 

dragon'11 know” (TO, с. 413‒415).  

У біблійному дискурсі дракон інтерпретується як метафорична назва 

диявола. У Перетті дракон символізує гріх та його шкідливі наслідки. Дракон 

являє собою гріх, його видно всюди, це тварюка, яка все нищить навколо себе. 

Письменник використовує такі стилістичні прийоми, як гіпербола – the dragon 

can go anywhere і образне порівняння – He's like a ghost для опису художнього 

втіленого біблійного образу-символу диявола. 

Застосування контекстуального аналізу виокремлених БМК 

продемонструвало, що контексти, визначені за адресат-адресантною 

спрямованістю (авторські і персонажні), є різними за обсягом. Якщо обсяг 

авторських БМК може варіюватися від одного речення (пропозитивні БМК) до 

абзацу (композитні БМК) і більше (комплексні БМК), то для персонажних БМК 
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більш характерними є пропозитивні БМК, і рідше – композитні БМК; 

комплексні БМК становлять найменшу частку (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Кореляція типів біблійно-маркованих контекстів 

 

Четвертий етап – це використання загальнонаукових методів індукції і 

дедукції, емпірико-теоретичних методів аналізу і синтезу, а також спеціальних 

методів лінгвістичного аналізу із застосуванням методології семантичного, 

компонентного і дескриптивного аналізу для формування й опису 

номінативного простору художнього втілення біблійних образів-символів у 

містичних трилерах Френка Перетті шляхом вилучення БОС із 892-х БМК, 

виокремлених із містичних трилерів Френка Перетті, і надання 

лінгвокогнітивної характеристики художнього втілення визначених БОС. 

У результаті застосованих методів лінгвістичного аналізу виокремлено 69 

БОС із 892-х БМК (табл. 2.3). 

Найбільшу частотність БМК спостерігаємо у романі «Клятва» (“The 

Oath”), що складає 27,69% від усієї кількості БМК, а найменшу частотність – у 

романі «Пророк» (“Prophet”) – 11,55%. Найбільша кількість БОС виявлена у 

романі «Клятва» (“The Oath”) 23,19%, а найменша – у романі «Пронизуючи 

темряву» (“Piercing the Darkness”). У БМК із романів «Темрява віку цього» 

Тип БМК за адресат-адресантною 
спрямованістю 

Авторські  Персонажні  
Усього 

Тип БМК  
за обсягом 

Кількість  
Частка 

(%) 
Кількість  

Частка 
(%) 

Кількість  
Частка 

(%) 
Пропозитивні 107 33,01 255 38,17 383 42,94 

Композитні 188 58,02 342 51,2 413 46,3 

Комплексні 29 8,95 71 10,63 96 10,76 

Усього 324 40,63 668 59,37 892 100 
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(“This Present Darkness”) та «Візит» (“The Visitation”) уживається найбільша 

кількість БОС. 

Таблиця 2.3 

Контекстна реалізація біблійних образів-символів  

у біблійно-маркованих контекстах у творах Френка Перетті 

Біблійно-марковані контексти 
(БМК) 

Біблійні образи-символи 
(БОС) 

Аналізовані 
художні тексти 

Кількість % Кількість % 
«Темрява віку 

цього» 
 (“This Present 

Darkness”) 

184 20,63 14 20,29 

«Пронизуючи 
темряву» 

(“Piercing the 
Darkness”) 

146 16,37 9 13,04 

«Пророк» 
(“Prophet”) 

103 11,55 11 15,94 

«Клятва» 
(“The Oath”) 

247 27,69 16 23,19 

«Візит» 
(“The 

Visitation”) 

212 23,77 19 27,54 

Разом 892 100 69 100 

 

На цьому ж етапі відбувалася лінгвальна характеристика художнього 

втілення БОС шляхом використання лінгвістичного аналізу із застосуванням 

методології семантико-стилістичного аналізу лінгвальних засобів номінації 

БОС із метою визначення структурно-семантичних характеристик лінгвальних 

репрезентантів біблійних образів-символів (далі ЛРБОС), а також встановлення 

типу семантичної транспозиції у їхньому значенні – метафоричної чи 

метонімічної (табл. 2.4). 
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Таблиця 2.4 

Вербалізація біблійних образів-символів  

у біблійно-маркованих контекстах у творах Френка Перетті 

За структурно-семантичними 
ознаками 

За типом переносного 
значення 

Одно-
компонентна 

номінація 

Багато-
компонентна 

номінація 

Метафорична 
номінація 

Метонімічна 
номінація 

Аналізовані 
художні тексти 

Кільк % Кільк % Кільк % Кільк % 
«Темрява віку 

цього» 
 (“This Present 

Darkness”) 

83 7,12 201 17,24 232 19,9 47 4,03 

«Пронизуючи 
темряву» 

(“Piercing the 
Darkness”) 

49 4,2 84 7,2 149 12,78 37 3,17 

«Пророк» 
(“Prophet”) 

63 5,4 99 8,49 141 12,09 27 2,32 

«Клятва» 
(“The Oath”) 

79 6,78 147 12,61 257 22,04 49 4,2 

«Візит» 
(“The 

Visitation”) 
97 8,32 264 22,64 196 17,81 31 2,66 

Разом 371 31,81 795 68,18 975 83,62 191 16,38 
Усього 1166 1166 

 

За структурно-семантичними характеристиками у результаті 

семантичного аналізу засобів номінації усі ЛРБОС розподілено у дві групи: 

засоби однокомпонентної і багатокомпонентної лексико-семантичної номінації 

БОС. Серед засобів однокомпонентної лексико-семантичної номінації БОС 

виділяємо власні назви і загальні іменники, а серед засобів багатокомпонентної 

номінації БОС – різні структурні типи вільних словосполучень (див. табл. 2.4).  

За типом переносного значення ЛРБОС охарактеризовано за їхніми 

семантико-стилістичними ознаками і виділено дві групи: засоби метафоричної 

номінації і засоби метонімічної номінації (див. табл. 2.4). Результати 
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практичного аналізу викладено у третьому розділі.  

Наступні етапи дисертаційного дослідження – п’ятий і шостий – це 

аналіз когнітивно-прагматичних параметрів художнього втілення біблійних 

образів-символів у містичних трилерах Френка Перетті. 

Застосування загальнонаукових методів індукції і дедукції, емпірико-

теоретичних методів аналізу і синтезу, а також спеціальних методів когнітивно-

прагматичного аналізу, зокрема методів контент-аналізу, конверсаційного 

аналізу та функціонально-прагматичного аналізу, надало змогу розробити 

типологію актомовленнєвої реалізації БОС і визначити комунікативну 

спрямованість мовленнєвих актів (п’ятий етап), а також використання 

методики аналізу мовленнєвих актів уможливило розробку типології 

прагматичних (перлокутивних) ефектів реалізації БОС, сконцентрувавши увагу 

на успішному перлокутивному ефекті й умовах його успішності та неуспішному 

перлокутивному ефекті і чинниках, що його зумовлюють (шостий етап).  

Наприклад, у персонажному композитному БМК у романі «Пронизуючи 

 темряву» (“Piercing the Darkness”) Саллі Роуз, головна героїня роману, 

отримала Спасіння, а демони відправили свого шпигуна розвідати, хто саме 

отримав Спасіння оскільки вони побачили осліпляюче світло у небі: Miles away, 

some of Destroyer's demons covered their eyes against the blinding light. "Oh no!" 

said one. "Another soul redeemed!". "One of our prisoners set free!" wailed another. 

A quick, sharp-eyed spy returned from taking a closer look. "Who is it this time?" they 

asked. The spirit answered, "You will not like the news!" (PTD, c. 322). 

Репрезентативний МА констатації виражений окличними реченнями "Oh no!" 

said one. "Another soul redeemed!". "One of our prisoners set free!" ‘О, ні! Ще одна 

душа викуплена! Один із наших в’язнів отримав визволення!’ Результати 

практичного аналізу викладено у четвертому розділі. 

 



 146 

Висновки до другого розділу 

1. Дослідження когнітивно-прагматичного аспекту лінгвальної 

репрезентації біблійних образів-символів у художніх текстах містичних трилерів 

передбачає поетапне застосування методики комплексного аналізу із 

використанням методологічного інструментарію дискурсології, лінгвопоетики, 

лінгвістики і когнітивної прагматики.  

2. Методологічну базу дискурсології як напряму філології, у межах якого 

відбувається вивчення дискурсної організації текстів різного жанрового 

характеру, застосовано у дисертаційному дослідженні шляхом використання 

методів дискурс-аналізу і критичного дискурс-аналізу для інтерпретації змісту 

біблійних образів-символів у контексті світоглядних настанов християнської 

релігійної картини світу. 

3. Методологічні засади лінгвопоетики передбачають залучення, крім 

загальнонаукових методів спостереження, опису, систематизації і 

зіставлення, емпірико-теоретичних методів аналізу і синтезу, спеціальних 

методів літературознавства і стилістики. 

3.1 У результаті здійснення літературознавчого аналізу, що зумовило 

застосування методології філологічного, культурно-історичного, 

компаративного і біографічного аналізу, встановлено, що містичний трилер – це 

один із жанрів белетристики, у якому головні герої постають проти темних або 

злих сил, які загрожують або власне цим героям, або їхнім близьким, або цілому 

людству. Для містичного трилеру притаманними є: напружений сюжет, 

таємниця, швидке розгортання подій, відсутність неважливих деталей і 

наприкінці розповіді розв'язка подій.  

3.2 Стилістичний аналіз, який спирається на методологію 

інтерпретаційно-текстового і контекстуального аналізу, визначив містичні 

трилери Френка Перетті як втілення біблійної картини світу у художньому 

дискурсі за допомогою біблійних образів-символів, контекстна реалізація яких 
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зумовила типологізацію відповідних текстових фрагментів – біблійно-

маркованих контекстів – за їх адресат-адресантною спрямованістю (авторські і 

персонажні біблійно-марковані контексти) й обсягом (пропозитивні, композитні 

і комплексні біблійно-марковані контексти). 

4. Використання спеціальних методів лінгвістичного аналізу, зокрема 

семантичного, компонентного і дескриптивного, уможливило визначення 

лінгвальних репрезентантів біблійних образів-символів, художньо втілених у 

біблійно-маркованих контекстах, та їх систематизацію за двома критеріями: за 

їхніми структурно-семантичними характеристиками (засоби однокомпонентної, 

і багатокомпонентної лексико-семантичної номінації) та семантико-

стилістичними ознаками, тобто типом семантичної транспозиції у їхньому 

значенні (засоби метафоричної номінації і засоби метонімічної номінації).  

5. Методологія когнітивної прагматики, разом із загальнонауковими 

методами індукції і дедукції, емпірико-теоретичними методами аналізу і синтезу, 

сприяла визначенню когнітивно-прагматичних параметрів художнього втілення 

біблійних образів-символів у містичних трилерах Френка Перетті. 

5.1 Методи когнітивно-прагматичного аналізу, зокрема методи контент-

аналізу, конверсаційного аналізу та функційно-прагматичного аналізу, 

застосовано для типологізації мовленнєвих актів, у яких реалізовано біблійні 

образи-символи, з урахуванням комунікативної спрямованості прямих і 

непрямих мовленнєвих актів. 

5.2 Застосування методики аналізу мовленнєвих актів, що мало на меті 

опис прагматичних (перлокутивних) ефектів реалізації біблійних образів-

символів, уможливило визначення умови успішності перлокутивного ефекту та 

чинники його неуспішності. 

6. Алгоритм застосування методики комплексного дослідження 

когнітивно-прагматичного аспекту лінгвальної репрезентації біблійних образів-
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символів у художньому тексті можна узагальнити у такій послідовності 

шести етапів:  

1) аналіз християнського світобачення, втіленого у біблійному дискурсі;  

2) аналіз художнього дискурсу на прикладі англомовних текстів містичних 

трилерів Френка Перетті з метою визначення специфіки творчої манери 

американського християнського новеліста;  

3) аналіз контекстуального втілення біблійних образів-символів у текстах 

містичних трилерів Френка Перетті і виокремлення біблійно-маркованих 

контекстів із метою виявлення додаткових смислів, що акумулюються в 

біблійних образах-символах;  

4) аналіз лінгвальних репрезентантів біблійних образів-символів за 

структурно-семантичними характеристиками (засоби однокомпонентної і 

багатокомпонентної лексико-семантичної номінації біблійних образів-символів) 

та за типом переносного значення (засоби метафоричної номінації і засоби 

метонімічної номінації);  

5) аналіз актомовленнєвої реалізації біблійних образів-символів і 

визначення комунікативної спрямованості прямих і непрямих мовленнєвих 

актів;  

6) аналіз прагматичних (перлокутивних) ефектів реалізації біблійних 

образів-символів і визначення чинників їх успішності або неуспішності. 

Основні положення другого розділу відбито в одноосібних публікаціях 

дисертантки [72; 73; 74]. 
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РОЗДІЛ 3 

НОМІНАТИВНИЙ ПРОСТІР БІБЛІЙНИХ ОБРАЗІВ-СИМВОЛІВ, 

ХУДОЖНЬО ВТІЛЕНИХ У МІСТИЧНИХ ТРИЛЕРАХ  

ФРЕНКА ПЕРЕТТІ 

 

Номінація (лат. nomination ‘називання’) – це утворення мовних 

одиниць, що характеризуються номінативною функцією, тобто вони 

слугують для називання та виокремлення фрагментів дійсності і формування 

відповідних понять про них у формі слів, словосполучень, фразеологізмів і 

речень (ЭЯ: URL). Проблематика номінації знаходиться у площині 

оноімасіології (гр. ὀνοµᾰσία ‘найменування’, назва і λογος ‘слово, речення’) – 

розділу лінгвістичної семантики, об’єктом якого є номінативні структури 

мовних знаків, а предметом – їхня проєкція  значення та структури знань про 

позначене (ЛЕ, с. 513). Характеристика номінативного простору 

досліджуваних біблійних образів-символів, художньо втілених у містичних 

трилерах Френка Перетті, передбачає врахування їхніх структурних і 

семантичних ознак, що зумовлює відповідні класифікації, а саме: за 

структурно-семантичними ознаками та за усталеністю переносного значення 

(рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. 1. Номінативний простір біблійних образів-символів, 

художньо втілених у містичних трилерах Френка Перетті 
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За структурно-семантичними ознаками розрізняємо однокомпонентну 

та багатокомпонентну лексико-семантичну номінацію біблійних образів-

символів (див. рис. 3.1). За семантико-стилістичними ознаками – 

метафоричну та метонімічну номінацію біблійних образів-символів. 

Лінгвальні репрезентанти біблійних образів-символів (далі ЛРБОС) 

реалізуються у трьох типах БМК різною мірою (табл. 3.1): 

Таблиця 3.1 

Контекстна реалізація лінгвальних репрезентантів  

біблійних образів-символів у містичних трилерах Френка Перетті 

Біблійно-марковані 
контексти  

(БМК)  

Біблійні  
образи-символи 

(БОС)  

Лінгвальні 
репрезентанти 

біблійних образів-
символів (ЛРБОС) 

Тип біблійно-
маркованого 

контексту 
за обсягом Кількість 

БМК  
Частка 

(%) 
Кількість 

БОС.  
Частка 

(%) 
Кількість 
ЛРБОС 

Частка 
(%) 

Пропозитивні  383 42,94 24 34,78 427 36,62 

Композитні  413 46,3 27 39,13 638 54,72 

Комплексні 96 1076 18 26,09 101 8,66 

Усього 892 100 69 100 1166 100 

 

Як унаочнено у табл. 3.1, найвищий показник контекстної реалізації 

ЛРБОС у містичних трилерах Френка Перетті демонструють композитні 

БМК, у яких 27 БОС (39,13% від загальної кількості БОС) вербально 

реалізовано за допомогою 638 ЛРБОС (54,72% від загальної кількості 

ЛРБОС), найнижчий показник – комплексні БМК, у яких, відповідно, 18 БОС 

(26,09% від загальної кількості БОС) вербально реалізовано за допомогою 

101 ЛРБОС (8,66% від загальної кількості ЛРБОС). 

  

3.1 Характеристика лінгвальних репрезентантів біблійних образів-

символів за структурно-семантичними ознаками 
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Розподіл ЛРБОС за структурними ознаками, насамперед 

урахуванням кількості слів-компонентів у їхній структурі, відбувається у дві 

групи – засоби однокомпонентної та засоби багатокомпонентної лексико-

семантичної номінації БОС (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Контекстна реалізація лінгвальних репрезентантів  

біблійних образів-символів за структурними ознаками 

Тип лексико-семантичної номінації 
Біблійні образи-
символи (БОС) 

Біблійно-марковані 
контексти (БМК) 

Лінгвальна 
репрезентація 

(ЛРБОС) 
Угруповання за 
структурними 

ознаками Кільк 
ЛРБОС 

Частка 
(%) 

Кільк 
БОС 

Частка 
(%) 

Кільк 
БМК 

Частка 
(%) 

Однокомпонентна  371 31,82 30 43,48 305 34,19 

Багатокомпонентна  795 68,18 39 56,52 587 65,81 

Усього 1166 100 69 100 892 100 

 

Як унаочнено у табл. 3.2, засоби багатокомпонентної лексико-

семантичної номінації БОС значно превалюють – 795 ЛРБОС (68,18% від 

загальної кількості ЛРБОС) – порівняно із засобами однокомпонентної 

лексико-семантичної номінації БОС – 371 ЛРБОС (31,82% від загальної 

кількості ЛРБОС), що пояснюється різноманітними моделями, за якими вони 

утворюються.  

 

3.1.1 Однокомопонентна лексико-семантична номінація біблійних 

образів-символів. Засобом однокомпонентної лексико-семантичної 

номінації БОС слугує одне слово, виражене іменником, тобто засобом 

субстантивної номінації. Субстантивний (лат. substantivum ‘іменниковий’) – 

той, що належить до категорії іменника (ЛС: URL). 
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У дисертаційному дослідженні у групі засобів однокомпонентної 

лексико-семантичної номінації за семантичними ознаками розрізняємо власні 

назви та загальні іменники (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Контекстна реалізація однокомпонентних 

лінгвальних репрезентантів біблійних образів-символів  

Однокомпонентна лексико-
семантична номінація 

Біблійні образи-
символи (БОС) 

Біблійно-марковані 
контексти (БМК) 

Лінгвальна 
репрезентація 

(ЛРБОС) 

Тип 
однокомпонентної 

номінації за 
семантичними 

ознаками 
Кільк 

ЛРБОС 
Частка 

(%) 

Кільк 
БОС 

Частка 
(%) 

Кільк 
БМК 

Частка 
(%) 

Власні назви 123 33,15 23 37,1 121 39,67 

Загальні іменники 248 66,85 41 64,06 184 60,33 

Усього 371 100 64 100 305 100 

 

Як унаочнено у табл. 3.3, загальні іменники як засоби 

однокомпонентної лексико-семантичної номінації БОС мають більшу 

частотність репрезентацій (248 ЛРБОС, 66,85%) у порівнянні з власними 

назвами (123 ЛРБОС, 33,15%). 

Дослідження власних назв знаходиться у площині ономастики, яка 

поєднує лінгвістичний та історичний вектори досліджень [13; 29]. 

Ономастика (гр. Óνοµα ‘ім’я, назва’) – розділ лінгвістики, що займається 

дослідженням власних назв, вивчає їхні особливості, етимологію, розвиток і 

модифікацію (ЛС).  

Багато дослідників (Я. Дзира [10], Д. Єрмолович [11], Ю. Карпенко 

[14], Л. Данклінг (L. Dunkling) [36] та ін.) класифікують власні імена за їх 

тематичною відповідністю і виділяють: антропоніми – власні імена людей; 

етноніми – групові, родові, етнічні імена людей; топоніми – назви 

географічних об’єктів; космоніми – назви космічних об’єктів: галактик, зірок, 

планет, супутників, атсероїдів, комет і т. ін.; зооніми – власні імена тварин; 
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фітоніми – назви рослин; хрононіми – назви періодів часу; ергоніми – 

назви політичних і громадських об’єднань людей; хрематоніми – назви 

різних предметів: знарядь праці, зброї, інструментів, приладів, побутових 

предметів, коштовностей і т. ін.; порейоніми – назви засобів пересування: 

автомобілів, потягів, літаків, кораблів, космічних апаратів і т. ін.; 

документоніми – назви документів, правових актів і т. ін.; фалероніми – 

назви нагород; геортоніми – назви свят, ювілеїв, урочистостей; фіктоніми – 

вигадані імена, які використовуються в художніх творах; міфоніми – назви 

фантастичних об’єктів; теоніми – імена божеств (цит. за: [13, с. 270–271]). 

Відповідно до тематики власних назв, які у містичних трилерах Френка 

Перетті позначають БОС, виокремлено дві групи: антропоніми (власні імена 

людей) і топоніми (назви географічних об’єктів) (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4  

Контекстна реалізація власних назв як засобів однокомпонентної 

лексико-семантичної номінації біблійних образів-символів  

Власні назви 
Біблійні образи-
символи (БОС) 

Біблійно-марковані 
контексти (БМК) 

Лінгвальна 
репрезентація 

(ЛРБОС) 
Тематичні групи 

власних назв 
Кільк 

ЛРБОС 
Частка 

(%) 

Кільк 
БОС 

Частка 
(%) 

Кільк 
БМК 

Частка 
(%) 

Антропоніми 99 80,49 16 69,57 98 80,99 

Топоніми 24 19,51 7 30,43 23 19,01 

Усього 123 100 23 100 121 100 

 

Як унаочнено в табл. 3.4, антропоніми утворюють значно більшу 

групу реалізації власних назв як засобів однокомпонентної лексико-

семантичної номінації (99 ЛРБОС, 80,49%), ніж топоніми (24 ЛРБОС, 

19,51%).  

� Антропоніми – власні імена людей (окремих особистостей) – 99 

ЛРБОС, 80,49%, що позначають 16 БОС, 69,57%, у 98-ми БМК, 80,99% 



 168 

(див. табл. 3.4), наприклад: Messiah ‘Месія’, Moses ‘Мойсей’, Pilate 

‘Пилат’, Antichrist ‘Антихрист’, Paul ‘Павло’, Peter ‘Петро’ та ін. 

Наприклад, у персонажному пропозитивному БМК із роману «Пророк» 

(“Prophet”) – Like Nebuchadnezzar of old, you have set up an image of yourself 

for all men to follow, a towering image, a mighty image, an image far greater than 

yourself (Pr, c. 10) – уживається БОС «Навуходоносор», виражений 

антропонімом Nebuchadnezzar ‘Навуходоносор’, який є лінгвальним 

репрезентантом, зокрема засобом однокомпонентної лексико-семантичної 

номінації, який асоціюється з пихатістю, величчю та заможністю (див. 

Додаток В, В.46). Навуходоносор – ім’я правителя стародавнього Вавилону, 

який був відомий воєнними походами, величчю і водночас пихатістю. Він 

відбудував храм, зміцнив міські стіни та спорудив палац, на даху якого 

розбив висячі сади Семіраміди. За гордість Навуходоносора спіткав Божий 

Суд і на деякий час він втратив розум, проте Бог виявив до нього свою 

милість і розум повернувся до нього (БЭБ, c. 610‒611). У творі Перетті 

йдеться про губернатора, який має такі самі якості, як і Навуходоносор. 

Отже, антропонім Nebuchadnezzar ‘Навуходоносор’ художньо втілюється у 

творі Перетті для створення образу пихатої та владної людини, якого 

неминуче очікує покарання, якщо той не розкається перед Всевишнім. 

БОС «Джон», виражений антропонімом John ‘Джон’, асоціюється з 

милістю, помилуванням та любов’ю (див. Додаток В, В.34). Це ім’я прийшло 

до нас із давньоєврейської мови разом із прийняттям християнської релігії 

(ім’я найулюбленішого учня Ісуса Христа (БЭБ, c. 45‒46). Антропонім John 

‘Джон’, українським аналогом якого є Іван, спочатку мало форму «Іоанн» і 

перекладалося як ‘Яхве (Бог) змилостивився, помилував’. Зазначений 

антропонім поширений у багатьох країнах, де має зовсім різні форми: від 

Джона до Хуана і навіть Януша. У романі Перетті «Пророк» (“Prophet”), 

наприклад, у авторському пропозитивному БМК This is John Barret (Pr, c. 32), 

антропонім John ‘Джон’ застосовується як ім’я головного героя – ведучого 

новин на одному із центральних телеканалів, якого Бог помилував і 
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подарував ще один шанс повірити у Нього. Отже, БОС «Джон», 

виражений антропонімом John ‘Джон’, художньо втілюється у творі Перетті 

для створення образу помилуваної Богом людини. 

БОС «Авраам», виражений антропонімом Abraham ‘Авраам’ (див. 

Додаток В, В.2), асоціюється з довірою Богу та слідуванням Його волі. 

Авраам (‘батько багатьох’) – це ім’я родоначальника багатьох народів, чию 

віру Господь випробовував, наказавши йому принести у жертву його сина 

Ісаака. Про вбивство сина не йшлося, оскільки на місці жертвоприношення 

був баран: питання полягало у довірі Богу та слідуванню Його волі (БЭБ, 

c. 9–11). У авторському пропозитивному БМК із роману «Візит» (“The 

Visitation”): God was testing me just as he tested Abraham, to see if I would obey 

(TV, c. 167) йдеться про те, що герой пережив випробування своєї віри, як і 

Авраам. Отже, БОС «Авраам», виражений антропонімом Abraham ‘Авраам’, 

художньо втілюється у творі Перетті для створення образу людини, яка 

довіряє Богу та слідує Його волі за будь-яких обставин. 

БОС «Корей та Міріам», виражений антропоніми Korah and Miriam 

‘Корей та Міріам’, символізують непокору та бунтарство (див. Додаток В, 

В.36, В.43). Корей, двоюрідний брат Мойсея (Мойсей вивів євреїв з 

Єгипетського рабства), разом зі своїми прихильниками збунтувався проти 

влади того та підбурив до цього інших. Він вимагав собі посади серед 

священства та порушив правила доступу до Скінії. Бог покарав Корея та його 

прихильників за бунтарство і непокору (БСН, с. 1126). Міріам – старша 

сестра Мойсея, спочатку була проти його одруження на жінці з Ефіопії, за що 

була вкрита проказою, а потім збунтувалася проти влади Мойсея, через що 

Господь позбавив її права увійти в Обіцяну Землю (БЭБ, с. 594). У творі 

Перетті, у пропозитивному персонажному БМК Remember the fate of Korah 

and Miriam (TV, c. 341‒343) один із персонажів застерігає щодо повторення 

долі Корея та Міріам. Отже, БОС «Корей та Міріам», виражений 

антропоніми Korah and Miriam ‘Корей та Міріам’, художньо втілюється у 

творі Перетті для застереження проти непокори та бунтарства. 
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У персонажному пропозитивному БМК із того самого твору 

вживаються БОС «Павло» і БОС «Петро», виражені антропоніми Paul 

‘Павло’ та Peter ‘Петро’ (див. Додаток В, В.48, В.49): No one <…> has ever 

<…> taken a city for Christ. Not Paul, not Peter, nobody. Not even Christ took a 

city for Christ. (TV, c. 38). Paul ‘Павло’ (лат. paulus ‘маленький, невеликий’) – 

мав шляхетне походження, найкращу освіту та ревно переслідував християн. 

Після особистої зустрічі з Ісусом, присвятив себе на служіння Господу та 

став місіонером серед язичників (БЭБ, c. 684–689). Peter ‘Петро’ (гр. Πέτρος 

‘скеля, каміння’) – походив із простого народу, мав професію рибака та був 

учнем Ісуса Христа. Він відрікся від Христа у ніч, коли Того розіп’яли. Але 

Ісус Його простив і поставив на служіння – бути місіонером серед юдеїв 

(БЭБ, c. 684–689). Отже, біблійні образи-символи антропоніми Paul ‘Павло’ 

та Peter ‘Петро’, художньо втілюються у творі Перетті та символізують 

послідовників Ісуса Христа. 

До антропонімів також відносимо імена демонів: Destroyer ‘Руйнівник’, 

Prince of Omega ‘Князь Омега’, Strongman ‘Дужий’та інші. Наприклад, у 

авторському композитному БМК у романі «Пронизуючи темряву» (“Piercing 

the Darkness”) Саллі Роуз, головна героїня роману, отримала Спасіння і 

позублася своїх мучителів-демонів: As for her old friends, her tormentors… 

Outside that hedge, thrown there like garbage into a dumpster, Despair, Death, 

Insanity, Suicide and Fear sulked in the bushes, unable to return. They looked at 

each other, ready to squabble should any one of them dare to say the first word. 

They were out. Vanquished. Through. Just like that. Somehow, she'd no sooner 

become a child of God than she began to assert her rights and authority as such 

(PTD, c. 323). БОС «змій» (див. Додаток В, В.56), лінгвально 

репрезентований іменами демонів, які втілюють їх сутність Despair ‘Відчай’, 

Death ‘Смерть’, Insanity ‘Божевілля’, Suicide ‘Самогубство’ and Fear ‘Страх’. 

У авторському пропозитивному БМК із того самого твору уживається 

антропонім the Strongman ‘дужий’: The Strongman straightened, and his fists 

thundered down on the hearthstones. (PTD, c. 35). БОС «змій» (див. Додаток В, 
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В.56), виражений антропоморфним іменником the Strongman ‘Дужий’, 

художньо втілюється у творі Перетті для створення образу сильного демона. 

 

� Топоніми – назви географічних об´єктів (назви міст тощо) – 

утворюють значно меншу групу серед власних назв: 24 ЛРБОС, 

19,51%, що позначають 7 БОС, 30,43%, у 23-х БМК, 19,01% (див. табл. 

3.4).   

У авторському пропозитивному БМК із роману «Візит» (“The 

Visitation”) уживається БОС «Антіохія», виражений топонімом Antioch 

‘Антіохія’ (див. Додаток В, В.7), який асоціюється із початком чогось нового: 

Except for those who had wheat farming in their blood and couldn't wait to climb 

on a combine, most everyone growing up in Antioch heard a call from elsewhere – 

anywhere – sooner or later (TV, c. 2). Antioch ‘Антіохія’ (гр. Ἀντίοχος ‘той, що 

протистоїть’) – місто, де вперше послідовники Ісуса почали називатися 

християнами, а також те місто, звідки Апостол Павло почав свої місіонерські 

подорожі (БЭК, с. 36–38; БСН, с. 153). У Перетті Антіохія – це містечко, в 

якому з’явився лжемесія Брендон Ніколс, проте жителям містечка вдалося 

йому протистояти й одержати перемогу. Отже, БОС «Антіохія», виражений 

топонімом Antioch ‘Антіохія’, у художньому втіленні у творі Перетті 

символізує протистояння. 

Загальні іменники – це назви, що є спільними для ряду однотипних 

істот, предметів, явищ, понять. Загальні іменники поділяються на кілька 

тематичних підгруп слів, близьких між собою за змістом: «Слова, виражаючи 

свої власні значення, в межах однієї лексико-семантичної групи поєднуються 

відповідно до класифікації самих предметів і явищ, які можна назвати 

тематичними словниковими групами» [30, с. 525, с. 535–536]. І. Протченко 

зазначає, що тематична класифікація розширюється «більш дрібним її 

розмежуванням усередині кожної групи за лексико-словотвірними ознаками 

з виокремленням іноді цілої серії підгруп і тематичних розрядів» [23, с. 33]. 

Переосмислення денотативних кодів відбувається за тематичною 
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номінацією: антропоморфною, орнітальною, пан-натуралістичною, 

астральною, фоново-міфологічною, артефактуальною, піроморфною, 

колоративно-синестетичною, колоративною, акваморфною, ороморфною, 

анімалістичною [10; 12].  

У дисертаційному дослідженні із 1166 ЛРБОС загальні іменники, як 

унаочнено в табл. 3.3, нараховують 248 ЛРБОС, 66,85%, що позначають 41 

БОС, 64,06%, у 184-х БМК, 60,33%. За їх денотативними значеннями загальні 

іменники розподіляємо у три тематичні групи: артефактуальні, анімалістичні, 

антропоморфні (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5  

Контекстна реалізація загальних іменників як засобів однокомпонентної 

лексико-семантичної номінації біблійних образів-символів  

Загальні іменники 
Біблійні образи-
символи (БОС) 

Біблійно-марковані 
контексти (БМК) 

Лінгвальна 
репрезентація 

(ЛРБОС) 
Тематичні групи 

загальних 
іменників Кільк 

ЛРБОС 
Частка 

(%) 

Кільк 
БОС 

Частка 
(%) 

Кільк 
БМК 

Частка 
(%) 

Артефактуальні 134 54,17 23 56,1 95 51,63 

Анімалістичні 67 27,08 10 24,39 56 30,43 

Антропоморфні 47 18,75 8 19,51 33 17,93 

Усього 248 100 41 100 184 100 

 

� Артефактуальні – позначення матеріальних об’єктів, 

створених людиною – 134 ЛРБОС, 54,17%, що позначають 23 БОС, 

56,1%, у 95-ти БМК, 51,63% (див. табл. 3.5), наприклад: crucifix 

‘розп’яття’ та ін. 

БОС «мантія» виражений артефактуальним іменником coat ‘плащ, 

мантія, пальто, будь-який верхній одяг’ виражає спадкоємність (див. Додаток 

В, В.16). З давніх часів верхній одяг передавався від батька до сина як знак 

дорослішання і мужності. У Святому Письмі розповідається про те, як 



 173 

Єлисей отримав у спадщину мантію Іллі і на нього перейшло його 

помазання пророка (БЭБ, с. 395). У художньому втіленні в авторському 

композитному БМК із роману Ф. Перетті «Пророк» (‘‘Prophet’’) – John looked 

a second time at his son and at the fit of Dad's old overcoat. Now he changed his 

mind. He reached out and gave Carl a living tap on the side of the knee, then 

fingered the hem of the old overcoat. “Don't worry about the coat, son. You'll grow 

into it” (Pr, с. 45) – символом спадкоємності є Dad's old overcoat ‘старе пальто 

Батька’, тобто батько передає своє благословення та покликання пророка 

своєму синові.  

Артефактуальний іменник the Word ‘Слово’ виражає біблійний образ-

символ bread ‘хліб’ (див. Додаток В, В.13), який символізує життя та 

асоціюється зі Святими Писаннями, в яких написані Божі вказівки для життя. 

У художньому втіленні в авторському пропозитивному БМК із роману 

Перетті «Візит» (“The Visitation”) – I've prayed about it, rechecked the Word 

regarding some questions (TV, с. 34–35) the Word ‘Слово’ символізує Святе 

Письмо, яке є поживою для духовного єства людини.  

БОС «ідол», виражений артефактуальним іменником an idol ‘ідол, 

кумир’, асоціюється з язичництвом (див. Додаток В, В.29). У Біблії поняття 

«ідол» (гр. εἰδωλολατρεία ‘підміна поклоніння Істинному Богові’) розуміється 

як «чужі боги, поганські божества та гидота в очах Бога» (БЭБ, с. 366–368). У 

художньому втіленні у персонажному пропозитивному БМК того самого 

твору: “No, I mean people turning their attention and devotion to an idol instead 

of to the Lord.” (TV, с. 51) an idol ‘ідол, кумир’ уживається як символ 

сурогата, який людина обирає собі замість Бога. 

� Анімалістичні – позначення тварин – 67 ЛРБОС, 27,08%, що 

виражають 10 БОС, 24,39%, у 56-ти БМК, 30,43% (див. табл. 3.5), 

наприклад: dragon ‘дракон’, snake ‘змій’, dove ‘голуб’ та ін. 

БОС «змій», виражений анімалістичним іменником lizard ‘ящур’, що 

належить до класу рептилій і асоціюється зі всім нечистим (див. Додаток В, 

В.56). У художньому втіленні у персонажному пропозитивному БМК із 
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роману Ф. Перетті «Клятва» (‘‘The Oath’’) – Levi shook his head. "That old 

lizard's got nothing on me." (TO, c. 158–159) – lizard ‘ящур’ репрезентує БОС 

«змій». 

У авторському композитному БМК із роману Ф. Перетті «Пророк» 

(‘‘Prophet’’) реалізовано БОС «Ісус Христос», лінгвально репрезентований 

анімалістичним іменником lamb ‘ягня, агнець’ (див. Додаток В, В.37): He 

could even see a lamb, small, gentle, spotless and white, right there in front on 

him, right on the other side of the player rail, so close he could have reached out 

and touched its nose (Pr, c. 1). У старовинні часи ягня приносили у жертву 

(БЭБ, c. 9–11). У Перетті, головний герой уперше бачить видіння ягня, 

знаходячись у церкві, – ягня-жертву, яку має принести головний герой, – 

віддати своє життя на служіння Богу. Таким чином, мотив жертви, смирення, 

невинності і чистоти, з яким асоціюється БОС «Ісус Христос», виражений 

анімалістичним іменником lamb ‘ягня, агнець’, художньо втілюється у творі 

Перетті, символізуючи Ісуса Христа, який запрошує головного героя 

принести в жертву твої плани на життя заради нового життя з Ним. 

� Антропоморфні – позначення особи та частини тіла людини – 47 

ЛРБОС, 18,75%, що позначають 8 БОС, 19,51%, у 33-х БМК, 17,93% 

(див. табл. 3.5), наприклад: heart ‘серце’, angel ‘ангел’ та ін. 

У авторському пропозитивному БМК із роману Ф. Перетті 

«Пронизуючи темряву» (“Piercing the Darkness”) БОС «Ісус Христос» (див. 

Додаток В, В.32) репрезентовано антропоморфним іменником Friend ‘друг’: 

Now she had a Friend closer than any other (PTD, c. 323). Дружба означає 

близькі та теплі відносини між людьми. Щоб подружитися з Богом, 

необхідно Йому повірити. У Святому Письмі Ісус називає своїх учнів 

друзями. Коли людина вірить в Ісуса Христа, то автоматично стає з Ним 

друзями (БЭБ, c. 257; БСН, c. 667). У Перетті йдеться про головного 

персонажа Саллі Роуз, яка отримала спасіння і завдяки цьому здобула 

найкращого Друга – Ісуса Христа. Таким чином, ЛРБОС антропоморфний 

іменник Friend ‘друг’ художньо втілює у творі Перетті БОС «Ісус Христос».  
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У художньому втіленні у персонажному і авторському 

пропозитивному БМК із роману Ф. Перетті «Темрява цього віку» (“This 

Present Darkness”), реалізується БОС «вогонь» (див. Додаток В, В.23), який 

символізує духовну силу. Виражений антропоморфним іменником warrior 

‘воїн’, БОС «вогонь» асоціюється з духовно сильним християнином, який 

воює із дияволом і демонами за допомогою молитви та Слова Божого (Біблії)  

– "The little warrior," said the dark-haired one. They stood over the kneeling 

warrior, on either side (TPD, c. 11–13). Отже, антропоморфний іменник 

warrior ‘воїн’ уживається для створення образу християнина, який має 

духовну силу та провадить духовну битву зі злими силами на колінах у 

молитві. 

Однокомпонентні ЛРБОС реалізовано не лише у пропозитивних і 

композитних БМК, як у наведених прикладах, а й у комплексних БМК, обсяг 

яких виходить за межі одного абзацу у розкритті значення БОС, його 

комунікативної спрямованості. 

Наприклад, у містичному трилері Ф. Перетті «Клятва» (‘‘The Oath’’), 

темою якого є гріх і боротьба з ним, художньо втілюється біблійний мотив 

гріха царя Давида: одного вечора, поки всі були зайняті справами, Давид 

прогулювався на даху свого палацу і побачив вродливу жінку за купанням. 

Він дізнався, що її звуть Вірсавія і вона дружина воїна. Але це не зупинило 

його і він забажав мати з нею інтимні стосунки, після чого вона завагітніла. 

Давид сприяв смерті чоловіка Вірсавії та забрав її у свій дім як дружину. У 

них народився син, проте незабаром він помер. Давид учинив кілька гріхів 

перед Богом, через що постраждав не лише він, але і його нащадки (див. 

Додаток Б, Б.10).  

Біблійний мотив гріха царя Давида художньо втілюється в авторському 

комплексному БМК: Then he saw Tracy <…> She was swimming in the lake, just 

now coming out from behind a fallen, sun-bleached snag that dipped into the 

water. Around her, the water sparkled like diamonds in the sun, and as her strong 

arms propelled her along, the morning light made her fair skin shimmer<…> He 
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quickly scanned the shore and spotted her clothes, hung on the dead branches 

of the fallen snag <…>For an instant, he thought she looked his way, that their 

eyes met as she paused to push back the wet hair from her face <…> He was 

pleased to find that his initial guess had been less than correct. He'd figured she 

would be nearly perfect. Now he knew she was quite perfect. (TО, с. 246–247). 

Тема спокуси у наведеному комплексному БМК викликає асоціації з 

біблійним мотивом гріха царя Давида, гріха, який у Перетті виражено 

анімалістичним іменником the dragon, якого кожна людина має перемогти.  

Наприклад, у тому ж самому творі художньо втілюється біблійний 

мотив розп’яття Ісуса Христа на хресті (див. Додаток Б, Б.15) в авторському 

комплексному БМК: The hammer rang against the nail, piercing skin, cutting 

vessels. It rang against the nail, piercing muscle, chipping bone. It rang against 

the nail, anchoring arm to rough-hewn wood. It rang. It rang. It rang.  

And then the ringing stopped, and the young man hung there under the scorching 

sun, faint with pain, alone. He could not shift his weight, flex his knees, or even 

turn his head without feeling the fire of the nails. His wrists were swelling around 

the nail heads. His blood was drying in the sun, turning brown on the wood. He 

cried out, but God did not listen. It could have been God who drove the nails, then 

put his hammer down and turned away, smiling in victory. It could have been God 

who left him to bake and bleed in the sun, unable to stand, unable to fall, as the 

sun marked the passing hours across the cloudless sky.  

Stinking with sweat. Crimson with sunburn. Dried blood crackling around the 

nails. Pain the only reality. He cried out, but in the cauldron of his sun-boiled 

mind he heard only the voices of his accusers and the ringing, in ringing, ringing 

of the hammer – sounds that would forever haunt his memory and echo through his 

nightmares. "You're a child of the devil," they said. A child of the devil who needed 

to be contained. A child of the devil? He cried out once again, and this time, a 

voice, a mind, answered and a power coursed through him. Suddenly, he could 

bear the pain and make it fuel for his will. With burning will, he determined he 

would live. And living, he knew what he would do (TО, с. V–VI).  
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Тема страждань у наведеному комплексному БМК викликає 

асоціації з біблійним мотивом розп’яття, репрезентованим БОС «хрест», який 

у Перетті виражено артефактним іменником cross ´хрест´ (див. Додаток В, 

В.18). Проте в індивідуально-авторській інтерпретації, ці страждання не були 

заради спасіння людства. Тут обіграється історія того, як батько, релігійний 

фанатик з садистськми нахилами, віддав на тортури свого сина, через свої 

забобони. Хлопець, страждаючи під розпеченим сонцем, благав про 

допомогу, і саме в той момент уклав контракт із демонічними силами. 

Пізніше, з розвитком сюжету, стає зрозумілим, що цей хлопяк перетвориться 

на лжемесію Брендона Ніколаса. 

Отже, власні назви і загальні іменники, слугуючи засобами 

однокомпонентної лексико-семантичної номінації БОС у англомовних 

містичних трилерах Френка Перетті, створюють напружену атмосферу 

духовної битви між добром і злом як у битві між янголами та демонами у 

біблійній картині світу. 

 

3.1.2 Багатокомпонентна лексико-семантична номінація біблійних 

образів-символів. Характеристика за структурними ознаками 

багатокомпонентних лінгвальних репрезентантів біблійних образів-символів, 

виражених словосполученнями, у складі яких два і більше слів-компонентів, 

передбачає їх угрупування за структурними моделями (табл. 3.6).  

Як унаочнено у табл. 3.6, аналіз двокомпонентних ЛРБОС, які 

нараховують 513 ЛРБОС (64,53%), що репрезентують 6 БОС (37,5%) у 270 

БМК (46%) із містичних трилерів Френка Перетті, уможливив виокремлення 

трьох структурних моделей:  

� Модель N + N (іменник + іменник) – 217 ЛРБОС (27,33%), що 

позначають 2 БОС (12,5%) у 108-ми БМК (18,4%) (див. табл. 3.6), 

наприклад: Mary Magdalene ‘Марія Магдалина’ (TV, c. 26); Baptist 

church ‘баптистська церква’ (TV, c. 26) ; prayer course ‘цикл молитв’ 

(TPD, с. 99). 
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Таблиця 3.6  

Структурні моделі багатокомпонентних лінгвальних репрезентантів  

біблійних образів-символів та їх контекстна реалізація 

Багатокомпонентна  
лексико-семантична номінація 

Біблійні образи-
символи (БОС) 

Біблійно-марковані 
контексти (БМК) 

Лінгвальна 
репрезентація 

(ЛРБОС) 
Тип  

структурної 
моделі Кільк 

ЛРБОС 
Частка 

(%) 

Кільк 
БОС 

Частка 
(%) 

Кільк 
БМК 

Частка 
(%) 

N + N 217 27,33 2 12,5 108 18,4 

V + N 176 22,09 2 12,5 98 16,7 

Adj + N 120 15,12 2 12,5 64 10,9 

Усього 513 64,53 6 37,5 270 46 

Prep + N + N 74 9,31 2 12,5 89 15,6 

V + Prep + N 79 9,88 2 12,5 97 16,52 

N + N + N 42 5,23 2 12,5 65 11,07 

Усього 195 24,42 6 37,5 251 42,76 

N + Prep + Prn + N 37 4,65 2 12,5 34 5,79 

V + N + Prep. + N 51 6,4 2 12,5 32 5,45 

Усього 88 11,05 4 25 66 11,24 

Разом 795 100 16 100 587 100 

 

Наприклад, двокомпонентний ЛРБОС God's judgement ‘Божий суд’ 

виражає БОС «трон», який асоціюється з владою та судом (див. Додаток В, 

В.60). У художньому втіленні у персонажному композитивному БМК із 

роману Френка Перетті «Клятва» (‘‘The Oath’’) –  Okay," said Steve, "so you're 

saying the dragon is God's judgement on a sinful town?" (TO, c. 405) – God's 

judgement ‘Божий суд’ характеризує Божу кару над людством. 

� Модель V + N (дієслово + іменник) – 176 ЛРБОС (22,09%), що 

позначають 2 БОС (12,5%) у 98-ми БМК (16,7%) (див. табл. 3.6), 

наприклад: encounter the Cross ‘зустрітися з хрестом’ (РТD, с. 349); Eat 

the scroll ‘з´їсти свиток’. 
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Наприклад, двокомпонентний ЛРБОС encounter the Cross ‘зустрітися з 

хрестом’ виражає БОС «хрест» (див. Додаток В, В.18), який символізує 

страждання та смерть. У художньому втіленні у персонажному 

композитивному БМК із роману Френка Перетті «Пронизуючи темряву» 

(“Piercing the Darkness”) – Before she encountered the Cross, she saw no reason 

to live but feared death (РТD, с. 349) – encounter the Cross ‘зустрітися з 

хрестом’ характеризує усвідомлення того, що Ісус зробив на хресті задля 

спасіння людства та рішення присвятити Йому все життя (покаятись).  

� Модель Adj + N (прикметник + іменник) – 120 ЛРБОС 

(15,12%), що позначають 2 БОС (12,5%) у 64-х БМК (10,9%) (див. 

табл. 3.6), наприклад: Pentecostal culture ‘П´ятидесятницька культура’ 

(Pr, c. 225); The Great Harlot ‘велика блудниця’ (TPD, c. 174–175) . 

Двокомпонентний ЛРБОС a cardinal sin ‘смертний гріх’ позначає БОС 

«змій», який асоціюється з гріхопадінням (див. Додаток В, В.56). У 

художньому втіленні у персонажному композитному БМК із роману Френка 

Перетті «Темрява цього віку» (‘‘This Present Darkness’’) – She continued as if 

she was trying to sell him something. “I think committed a cardinal sin against 

them: I snapped their picture, and from all appearances they didn't want that” 

(TPD, c. 21) – a cardinal sin ‘смертний гріх’ характеризує дію персонажа, що 

може загрожувати життю, тобто символізує найвищий ступінь небезпеки. 

Аналіз трикомпонентних ЛРБОС, які нараховують 195 ЛРБОС 

(24,42%), що репрезентують 6 БОС (37,5%) у 251-му БМК (42,76%) із 

містичних трилерів Френка Перетті (див. табл. 3.6), уможливив 

виокремлення трьох структурних моделей:  

� Модель Prep + N + N (сполучник + іменник + іменник) – 74 ЛРБОС 

(9,31%), що позначають 2 БОС (12,5%) у 89-ти БМК (15,6%) (див. 

табл. 3.6), наприклад: in God's hands ‘у Божих руках’ (TPD, с. 107); in 

the Lord’s hands ‘у руках Господа’ (TV, с. 47). 

БОС «вогонь», виражений феноменологічним іменником fire ‘вогонь’, 

асоціюється з духовною сили (див. Додаток В, В.23). Вогонь – символ 
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присутності Господа. Коли Святий Дух зійшов на учнів Христа у День 

П’ятидесятниці, над ними з’явилися «язики поділені, немов би огненні», що 

символізувало Божу присутність та Його силу (БЭБ, с. 649–650). У 

художньому втіленні у персонажному пропозитивному БМК із твору Перетті 

«Візит» (“The Visitation”) – But for spice, for energy, for a spoonful of Pentecost 

per week, I made it to Kenyon’s and hung together with my on-fire buddies at 

school. (TV, c. 104) цей БОС «вогонь», який символізує духовну силу, 

репрезентований трикомпонентним ЛРБОС on-fire buddies, утвореним за 

моделлю Prep + N + N on-fire buddies ‘палаючі друзі’, та втілюється для 

створення образу палаючих для Бога та духовно сильних школярів. 

� Модель V + Prep + N (дієслово + сполучник + іменник) – 79 ЛРБОС 

(9,88%), що позначають 2 БОС (12,5%) у 97-ми БМК (16,52%) (див. 

табл. 3.6), наприклад: to plant on the Rock (Pr., c. 240). 

У художньому втіленні в авторському композитному БМК із того 

самого твору вживається БОС «вода» (див. Додаток В, В.65), який 

асоціюється із початком нового, чистотою тощо, репрезентований 

багатокомпонентним словосполученням preach on repentance ‘проповідувати 

покаяння’: They made it exciting whenever he preached on repentance; they made 

it exciting whenever he confronted sin in the fellowship; they made it exciting 

whenever he brought up the cross of Christ and the message of salvation (TPD, 

с. 23). Покаяння (гр. µετάνοια ‘повертатися, шкодувати про щось, змінювати 

образ мислення, розвертатися на 360 градусів’) – це покора Божої волі, довіра 

Господу, відмова від допомоги інших богів і людей, недопущення злих і 

богопротивних вчинків (БЭБ, с. 735). Справжнє покаяння починається з 

визнання своєї провини, призводить до добрих вчинків і відмова від 

колишнього способу життя – це віра, відродження і хрещення (БЭБ, с. 736). 

Отже, БОС «вода» художньо втілюється у творі Перетті трикомпонентним 

ЛРБОС preach on repentance ‘проповідувати покаяння’, утвореним за 

моделлю V + Prep + N, для створення образу людини, яка проповідує благу 

звістку початку нового життя з Богом.  
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� Модель N + N + N (іменник + іменник + іменник) – 42 

ЛРБОС (5,23%), що позначають 2 БОС (12,5%) у 65-ти БМК (11,07%) 

(див. табл. 3.6). 

Наприклад, у персонажному пропозитивному БМК із романуФ. Перетті 

«Клятва» (‘‘The Oath’’) уживається БОС «ідол» (див. Додаток В, В.29), 

репрезентований анімалістичним ЛРБОС Indians' snake god ‘бог-змій 

Індіанців’: You never heard about the Indians' snake god, or this being sacred 

ground and all that? (TO, c. 216). Змій – найхитріший з усіх звірів і своєю 

хитрістю звабив Єву (БСН, с. 883). Отже, біблійний мотив язичництва 

художньо втілюється у творі Перетті трикомпонентним ЛРБОС Indians' snake 

god ‘бог-змій Індіанців’, утвореним за моделлю N + N + N, символізує ідола, 

якому вклоняються люди. 

Аналіз чотирикомпонентних ЛРБОС, які нараховують 88 ЛРБОС 

(11,05%), що репрезентують 4 БОС (25%) у 66-ти БМК (11,24%) із містичних 

трилерів Френка Перетті (див. табл. 3.6), уможливив виокремлення двох 

структурних моделей:  

� Модель N + Prep + Prn + N (іменник + сполучник + 

займенник + іменник) – 37 ЛРБОС (4,65%), що позначають 2 БОС 

(12,5%) у 34-х БМК (5,79%) (див. табл. 3.6). 

Наприклад, у персонажному пропозитивному БМК із роману Френка Перетті 

«Пророк» (‘‘Prophet’’) – How can we claim to be good when there's blood on our 

hands? We need to do some real cleanup" (Pr., c. 148) БОС «плід» (див. Додаток 

В, В.25), що асоціюється з порушенням правил та символізує щось 

заборонене, репрезентується чотирикомпонентним ЛРБОС blood on 

someone´s hands ‘кров на руках когось’, утвореним за моделлю N + Prep + Prn 

+ N, що художньо втілює провину за щось. 

� Модель V + N + Prep. + N (дієслово + іменник + сполучник + 

іменник) – 51 ЛРБОС (6,4%), що позначають 2 БОС (12,5%) у 32-х 

БМК (5,45%) (див. табл. 3.6).  
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Наприклад, у персонажному пропозитивному БМК із твору «Пронизуючи 

темряву» (‘‘Piercing the Darkness’’) – Until they began to reclaim the power of 

the Cross? (PTD, c. 36) – ідея християнського життя художньо втілюється 

чотирикомпонентним ЛРБОС to reclaim the power of the Cross 

‘усвідомлювати силу хреста’, утвореним за моделлю V + N + Prep. + N, у 

центрі якого – артефактний БОС «хрест» (див. Додаток В, В.18) – через 

жертву Ісуса Христа на хресті у людей є доступ до спасіння, зцілення та 

надія на потойбічне життя у раю після смерті. 

Отже, характеристика лінгвальних репрезентантів біблійних образів-

символів за структурними ознаками зумовлює їх розподіл у дві групи: групу 

засобів однокомпонентної і групу засобів багатокомпонентної лексико-

семантичної номінації БОС, у кожній з яких, своєю чергою, виокремлюються 

різні способи лексико-семантичної номінації БОС. 

 

3.2 Характеристика лінгвальних репрезентантів біблійних образів-

символів за семантико-стилістичними ознаками 

Розподіл ЛРБОС за семантико-стилістичними ознаками, що передбачає 

урахування типу переносного значення – метафоричного чи метонімічного, 

що створює словесний образ, відбувається у дві групи – засоби метафоричної 

та засоби метонімічної номінації БОС (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Контекстна реалізація лінгвальних репрезентантів  

біблійних образів-символів за семантичними ознаками 

Тип  
семантико-стилістичної номінації 

Біблійні образи-
символи (БОС) 

Біблійно-марковані 
контексти (БМК) 

Лінгвальна 
репрезентація 

(ЛРБОС) 

Угруповання за 
семантико-

стилістичними 
ознаками Кільк 

ЛРБОС 
Частка 

(%) 

Кільк 
БОС 

Частка 
(%) 

Кільк 
БМК 

Частка 
(%) 

Метафорична 
номінація 

975 83,64 57 82,61 705 79,04 

Метонімічна 
номінація 

191 16,36 12 17,39 187 20,96 

Усього 1166 100 69 100 892 100 
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Розподіл ЛРБОС за семантико-стилістичними ознаками, що передбачає 

урахування типу переносного значення – метафоричного чи метонімічного, 

що створює словесний образ, відбувається у дві групи – засоби метафоричної 

та засоби метонімічної номінації БОС (табл. 3.7). 

Як унаочнено у табл. 3.7, засоби метафоричної номінації БОС значно 

превалюють – 975 ЛРБОС (83,64% від загальної кількості ЛРБОС) – 

порівняно із засобами метонімічної номінації БОС – 191 ЛРБОС (16,36% від 

загальної кількості ЛРБОС). 

3.2.1 Метафорична номінація біблійних образів-символів. Метафора 

(гр. µεταφορά ‘перенесення, перенесене значення’) – це перенесення слова зі 

зміненим значенням із роду на вид, або з виду на вид, або за аналогією [2, 

с. 1097], адже «у звичайній мові ми не зустрінемо і трьох речень поспіль, у 

яких не було б метафори. Навіть у мові точних наук можна обійтися без 

метафори лише ціною великих зусиль. Метафора спрямовує наше мислення і 

пронизує всю нашу мову» (цит. за [16, с. 126–163]). У сучасній лінгвістичній 

парадигмі метафора розуміється як один із різновидів лексико-семантичного 

способу словотворення, тобто перенесення назви з одного предмета на інший 

на основі подібності зовнішніх ознак, структури та функцій (ЛС, с. 388). 

У мовознавстві пропонуються різні підходи до класифікації метафор:  

за приналежністю до мовного рівня: лексичні, граматичні тощо [19, с. 

23]; за граматичною класифікацією: іменникові, прикметникові, дієслівні та 

прислівникові [24, с. 140; ЕСУМ, с. 307–308]; за структурною класифікацією: 

прості – метафори-словосполучення та складні – метафори-речення, 

метафори-тексти [27, с. 110]; за стилістичною характеристикою: 

загальномовні – загальновідомі, зафіксовані у словниках, і поетичні – 

асоціативні, які утворюють образи-символи [33, с. 88]; за тематичною 

класифікацією: антропоморфні, у центрі яких знаходиться людина 

(соціоморфні, мілітарні, кримінально-правові, релігійно-міфологічні, 

торгово-економічні, науково-освітні, суспільно-економічного устрою, 
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родинності); природоморфні, у центрі яких – природа (зооморфні,  

фітоморфні, ландшафтні); та артефактні, у центрі яких – предмети 

(архітектурні метафори, метафори механізму та метафори предмету) [16, 

с. 126–163; 33]; 

Таблиця 3.8 

Типологія засобів метафоричної номінації  

біблійних образів-символів 

Метафорична номінація 
Біблійні образи-
символи (БОС) 

Біблійно-марковані 
контексти (БМК) 

Лінгвальна 
репрезентація 

(ЛРБОС) 
Угруповання 

ЛРБОС 
Кільк 

ЛРБОС 
Частка 

(%) 

Кільк 
БОС 

Частка 
(%) 

Кільк 
БМК 

Частка 
(%) 

Угруповання за структурними ознаками 
Однокомпонентна 
номінація 

255 26,17 34 59,42 250 35,46 

Багатокомпонентна 
номінація 

720 73,83 23 40,58 455 64,54 

Усього 975 100 57 100 705 100 

Угруповання за стилістичною характеристикою 
Мовні образи 
(біблійні 
фразеологічні 
одиниці) 

30 3,08 19 33,3 24 3,4 

Мовленнєві образи 945 69,17 38 66,7 681 96,6 

Усього 975 100 57 100 705 100 

Угруповання за тематичним принципом 

Антропоморфні 376 38,6 36 63,15 206 29,25 

Природоморфні 232 23,83 7 14,04 0231 32,76 

Зооморфні 198 20,34 7 12,28 165 23,41 

Фітоморфні 169 17,23 6 10,53 103 14,58 

Усього 975 100 57 100 705 100 
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Засоби метафоричної лексико-семантичної номінації БОС 

класифіковано за структурними ознаками, за стилістичною характеристикою 

і за тематичним принципом (табл. 3.8). 

Аналіз 975 (83,64%) засобів метафоричної номінації БОС, які у 

досліджуваному матеріалі позначають 57 БОС (82,61%) у 705-ти БМК 

(79,04%) (див. табл. 3.7), за структурними ознаками показав (див. табл. 

3.8), що серед метафоричних ЛРБОС превалюють багатокомпонентні, 

утворені за моделями V + N + Prep. + N, N + V + Prep + V, наприклад: у 

персонажному пропозитивному БМК із твору «Клятва» (‘‘The Oath’’) – 'Sin is 

crouching at the door, wanting to devour you." (TO, c. 407) – ідея гріха, що 

асоціюється із біблійним сюжетом про Каїна та Авеля (див. Додаток В, В.2), 

художньо втілюється багатокомпонентним метафоричним ЛРБОС Sin is 

crouching at the door ‘гріх причаївся у дверей’, утвореним за моделлю N + V 

+ Prep + V.  

За стилістичною характеристикою метафоричні ЛРБОС утворюють 

мовні і мовленнєві словесні образи.  

Мовленнєві образи – поетичні, асоціативні словесні образи, виражені 

багатокомпонентними метафоричними ЛРБОС, тобто вільними 

словосполученнями, утвореними за моделями V + Prep + N, N + V + N + 

Prep + N, наприклад: у персонажному пропозитивному БМК із твору 

«Клятва» (‘‘The Oath’’) – "You were right, Clarice, and your warnings well-

founded after all. Harrison Bly, having married into the Hyde family, has followed 

them in contracting with the devil himself." (TO, c. 381) – ідея гріха, що 

асоціюється з біблійним сюжетом «гріхопадіння», художньо втілюється 

багатокомпонентним метафоричним ЛРБОС contracting with the devil 

‘уклавши угоду з дияволом’, утвореним за моделлю V + Prep. + N.  

Мовні образи – загальновідомі, зафіксовані у словниках 

словосполучення фразеологічного характеру – фразеологічні одиниці, 

вивченням яких займається фразеологія (гр.  φράσις ‘вислів, вираз’) – розділ 
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теоретичної лінгвістики, який досліджує сталі вирази і словосполучення 

(ЛС, с. 768).  

Фразеологічна одиниця – це словосполучення з переосмисленим 

значенням [18, с. 54–56]; вираз, що має побудову словосполучення чи 

речення і відтворюється в готовому вигляді [28, с. 10]; відтворена в готовому 

вигляді мовна одиниця, що складається з двох або більше компонентів, 

фіксована за своїм значенням, складом і структурою [1, с. 12]; відносно 

стійке, відтворюване, експресивне поєднання лексем, що має цілісне 

значення [20, с. 5]; лексико-граматична єдність двох і більше нарізно 

оформлених компонентів, граматично організованих за моделлю 

словосполучення чи речення, яка, маючи цілісне значення, відтворюється у 

мові за традицією, автоматично [26].  

Класифікація фразеологічних одиниць здійснюється за різними 

критеріями: за О. Куніним [18], фразеологізми класифікують за структурно-

семантичною приналежністю і виділяють: номінативні – називають 

предмети, дії, якості та стани (субстантивні, ад´єктивні, адвербіальні, 

прийменникові), номінативно-комунікативні – дієслівні фразеологізми, які 

виконують номінативну функцію, комунікативні – фразеологізми-речення 

(прислів’я та приказки), вигукові та модальні фразеологічні одиниці – 

виражають емоції, особистісне ставлення тощо; за В. Виноградовим, 

фразеологізми поділяються на три групи: фразеологічні зрощення, 

фразеологічні єдності та фразеологічні сполучення [7, с. 244; с. 131; с. 137–

138]; за В. Мокієнко, фразеологічні сполучення поділяються на повні 

еквіваленти, часткові, відносні, фразеологічні аналоги та безеквівалентні 

фразеологізми [20, с. 38].  

Одним із напрямів фразеології є дослідження біблійних фразеологічних 

одиниць (В. Гак [8], А. Григор’єв [9], В. Мокієнко [21], О. Кунін [18] та ін.). 

Біблеїзм, або біблійний фразеологізм, – це фразеологічна одиниця, яка має 

синтаксичну структуру словосполучення та «або прямо запозичена з Біблії, 

або така, що зазнала впливу біблійних текстів» [6, с. 97]. Сюди також можна 
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додати точні цитати зі Святого Письма, або обороти, утворені на основі 

цілих уривків або глав із Біблії. Важливість біблійних фразеологізмів 

зазначає В. Телія: «культурні та економічні контакти також залишають 

відбитки у вигляді загальновідомих виразів навіть у географічно й історично 

далеких народів. Більшість із них пов'язано із впливом християнства» [28, 

с. 7–8]. Більшість біблійних фразеологізмів походить із грецької та 

латинської мови, оскільки це були мови оригінальних текстів Святого 

Письма. В англійській мові за основу береться переклад короля Якова (King 

James Version, KJV), а в українській – переклад Івана Огієнка.  

За походженням розрізняють такі біблійні фразеологізми [20; 21]: 

1) біблійні фразеологізми, утворені у тексті Біблії, наприклад, alpha and 

omega ‘альфа і омега’;  

2) біблійні фразеологізми, утворенi внаслiдок переосмислення вiльних 

словосполучень із Бiблiї [5], наприклад, the slaughter of the innocents ‘забій 

невинних’; 

3) біблеїзми, не представленi у Бiблiї своїм лексичним складом, але 

семантично пов’язанi з бiблiйним змiстом [9, с. 50], наприклад, То cast one's 

bread upon the waters ‘відпускати хліб свій по водах’. 

О. Кунін розділяє біблеїзми на дві групи: біблійні еквіваленти – 

фразеологізми, які ввійшли у мову незмінними, у тому самому вигляді, що і 

на сторінках Біблії, та біблійні прототипи – біблійний прототип уживається у 

буквальному значенні, а фразеологізм утворюється у результаті його 

переосмислення [18, с. 50].  

У дисертаційній праці досліджено ці дві групи біблійних 

фразеологізмів. 

� Біблійні еквіваленти – 11 ЛРБОС (36,67%), що позначають 8 БОС 

(42,11%) у 8-ми БМК (33,33%) (див. табл. 3.8), наприклад, the Lamb of 

God ‘Агнець Божий’, the Ten Commandments ‘десять заповідей’ та ін.  

Біблеїзм the Lamb of God ‘Агнець Божий’ виражає БОС «ягня» (див. 

Додаток В, В.37), який асоціюється із смиренністю і покорою. Агнець (ягня) 
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був головною жертовною твариною. У книзі пророка Ісаї як Агнець, 

якого мають принести в жертву, зображується Месія – Спаситель, посланий 

Богом для знищення зла на землі й установлення Царства Небесного: «Він 

гноблений був та понижуваний, але уст Своїх не відкривав. Як ягня був 

проваджений Він на заколення, й як овечка перед стриженням своїм 

мовчить, так і Він не відкривав Своїх уст» (Ісаї 53: 7). Агнцем Божим 

(непорочною, чистою жертвою) називає Ісуса Іван Хреститель: «Оце Агнець 

Божий, що на Себе гріх світу бере» (Іоана 1: 29), (СБ, с. 9). У авторському 

пропозитивному БМК із роману Френка Перетті «Пророк» (‘‘Prophet’’) – The 

Lamb of God, like Pastor Thompson said. It was so real then, so long ago. It was a 

moment that truly stirred his soul (Pr., c. 9) – біблеїзм the Lamb of God ‘Агнець 

Божий’ лінгвально репрезентує БОС «Ісус Христос», що асоціюється з 

Ісусом Христом, який став жертвою заради спасіння людства. 

Біблеїзм the Ten Commandments ‘десять заповідей’ (див. Додаток В, 

В.55) виражає правила життя, які Бог дав людству. Мойсей отримав скрижалі 

із Десятьма Заповідями на горі Сінай (БЭБ, c. 239). У художньому втіленні у 

персонажному композитному БМК із роману Френка Перетті «Клятва» (‘‘The 

Oath’’) – I'm willing to accept Your existence and the rightness of Your 

commandments, Your truth, the Ten Commandments, and whatever else there is 

(TO, c. 512–517) – БОС «сувій», виражений біблеїзмом the Ten 

Commandments ‘десять заповідей’, символізує морально-етичний кодекс 

людини.  

� Біблійні прототипи – 19 ЛРБОС (63,33%), що позначають 11 БОС 

(57,89%) у 16-ти БМК (66,67%) (див. табл. 3.8), наприклад, to be a wolf 

in sheep's clothing ‘бути вовком у овечій шкурі’, Voice in the Wilderness 

‘голос волаючого в пустелі’ та ін. 

Біблеїзм to be a wolf in sheep's clothing ‘бути вовком у овечій шкурі’ 

виражає лицемірну людину, яка під маскою доброзичливості приховує злі 

наміри. За хижацтво, дике виття вовк уважався в Палестині особливо 

мерзенною твариною. Вівця ж за своєю природою надзвичайно покірна й 
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лагідна, приносить багато користі в господарстві. Проповідуючи на землі 

Царство Небесне, Ісус попереджав про фальшивих пророків, які знаходилися 

серед прихильників Його вчення: «Стережіться фальшивих пророків, що 

приходять до вас в одежі овечій, а всередині – хижі вовки» (Матвія 7: 15). 

Лжепророки лише на словах проповідували Божі Закони, не виконуючи їх 

(СБ, c. 40). У художньому втіленні у персонажному композитному БМК із 

роману Френка Перетті «Візит» (‘‘The Visitation’’) – He pointed his finger in 

my face and spoke like a preacher. "He's a wolf in sheep's clothing and he's 

snatching my sheep! I'm not going to stand aside and let him do that." (TV, c. 225) 

– БОС «вовк» (див. Додаток В, В.68), виражений біблеїзмом to be a wolf in 

sheep's clothing ‘бути вовком у овечій шкурі’, художньо втілюється у творі 

Перетті для створення образу лжепророка, який називав себе Месією. 

Біблеїзм Voice in the Wilderness ‘голос волаючого в пустелі’ виражає 

даремні поклики, які залишаються без відповіді: «Бо він той, що про нього 

сказав Ісая пророк, промовляючи: «Голос того, хто кличе: В пустелі 

готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому» (Матвія 3: 2). Той, про 

кого говорить Ісая як про волаючого в пустелі, що готує дорогу для Ісуса, був 

Іоан Хреститель. Він повинен був, проповідуючи, приготувати народ до 

Царства Благодаті, що наближалося з приходом Христа (СБ, c. 48). В 

авторському пропозитивному БМК із роману Френка Перетті «Візит» (‘‘The 

Visitation’’) – The van, camper, and motor home veered to the left directed into a 

pasture by Michael the Prophet/John the Baptist/Voice in the Wilderness, now 

wearing a fluorescent orange vest and waving orange traffic batons. (TV, c. 179) – 

біблеїзм Voice in the Wilderness ‘голос волаючого в пустелі’ асоціюється з 

Іваном Хрестителем. 

За тематичною характеристикою метафоричні ЛРБОС утворюють 

чотири групи: антропоморфні, природоморфні, зооморфні і фітоморфні 

метафоричні ЛРБОС (див. табл. 3.8). 

� Антропоморфні метафоричні ЛРБОС – 376 ЛРБОС (38,6%), що 

позначають 36 БОС (63,15%) у 20-ти БМК (29,25%) (див. табл. 3.8) – у 
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дисертаційному дослідженні пов’язані з релігійно-міфологічною 

сферою. 

БОС «фіміам», який асоціюється з молитвою та символізує те, що Богу 

приємні молитви людей, виражається такими лінгвальними репрезентантами, 

як: to be on the knees ‘схилитися перед Богом, схилити коліно, бути на 

колінах’ (Pr, c. 369); to ask God ‘запитати Бога’ (TO, с. 125); reach for God 

‘взивати до Бога’ (TO, с. 213). 

У художньому втіленні у персонажному пропозитивному БМК із твору 

Перетті «Темрява цього віку» (‘‘This Present Darkness’’) – “Yes,” he observed, 

“this is the one. Even now he’s interceding, standing before the Lord for the sake 

of the people, for the town...” (TPD, с. 12) – антропоморфний метафоричний 

ЛРБОС релігійного характеру stand before the Lord ‘стояти перед Богом’ 

репрезентує БОС «фіміам» і символізує молитву і смирення перед Всевишнім 

(див. Додаток В, В.39).  

БОС «вода», який асоціюється із покаянням та символізує очищення, 

виражається такими лінгвальними репрезентантами, як: confess sin to the Lord 

‘сповідати свій гріх перед Господом’ (TPD, с. 323), (Pr., c. 233); to become a 

child of God ‘стати Божою дитиною’ (PTD, с. 323).  

У художньому втіленні у персонажному композитному БМК із роману 

Френка Перетті «Пророк» (‘‘Prophet’’) – He would not remember that he had 

done business with God, that he had made a covenant with the Creator when only 

a young boy – ‘‘Jesus, come into my heart and take away my sins. God, I give You 

my life. Use me, Lord. I’m Yours’’ (Pr., c. 9) – антропоморфний метафоричний 

ЛРБОС релігійного характеру make a covenant with the Creator ‘укласти 

заповіт з Творцем’ репрезентує БОС «вода», який символізує покаяння і 

початок нового життя з Ісусом (див. Додаток В, В.65).  

БОС «єлей» (див. Додаток В, В.47), який асоціюється із християнським 

життям та символізує захищеність від демонічних сил, виражається такими 

лінгвальними репрезентантами, як: Walk in My Word ‘ходити у Слові’ (Pr., 

c. 23); laу upon my heart ‘покласти на серце’ (Pr., c. 233); receive the baptism in 



 191 

the Holy Spirit ‘отримати хрещення Святим Духом’ (TV, c. 98); Drink of my 

Spirit ‘пити від Божого духа’ (TV, c. 103); to be a church lady ‘бути церковною 

пані’ (TO, c. 587).  

У художньому втіленні у персонажному пропозитивному БМК із 

роману Френка Перетті «Візит» (‘‘The Visitation’’) – It was a great time of year 

to help a pretty girl grow in the Lord. (TV, c. 155) – антропоморфний 

метафоричний ЛРБОС релігійного характеру grow in the Lord ‘зростати у 

Богові’ асоціюється з християнським життям та символізує такі атрибути 

християнського життя, як читання Біблії та молитву.  

БОС «риба», який асоціюється із благовістям (проповідуванням Доброї 

Звістки) (див. Додаток В, В.24), виражається такими лінгвальними 

репрезентантами, як: to take this city for Christ ‘завоювати це місто для 

Христа’ (TV, с. 38), share the Word ‘ділитися Словом’ та ін.  

У художньому втіленні у персонажному композитному БМК із твору 

Френка Перетті «Клятва» (‘‘The Oath’’) –‘‘Well,’’ I said, ‘‘it's how we do things. 

It's part of our covenant with the Lord and with our local church body. If the man 

of God is sharing the Word, it's our duty to be there’’ (TO, c. 371) – 

антропоморфний метафоричний ЛРБОС релігійного характеру share the Word 

‘ділитися Словом’ репрезентує БОС «риба», який асоціюється з благосвістям 

та символізує проповідь Євангелії (див. Додаток В, В.24).   

� Природоморфні метафоричні ЛРБОС – 232 ЛРБОС (23,83%), що 

позначають 8 БОС (14,04%) у 231-му БМК (32,76%)  (див. табл. 3.8). 

Природоморфний метафоричний ЛРБОС the prayers reached to Heaven 

‘молитви дійшли до небес’ виражає БОС «фіміам». У художньому втіленні у 

авторському пропозитивному БМК із твору «Пронизуючи темряву» 

(‘‘Piercing the Darkness’’) – The prayers reached to Heaven from Ashton, from 

Bacon's Corner, and everywhere in between, and it was as if the Lord God was 

waiting for just this moment, just this particular cry from His people (PТD, c. 317) 

– природоморфний метафоричний ЛРБОС the prayers reached to Heaven 

‘молитви дійшли до небес’ символізує те, що Бог почув молитви людей.  
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Природоморфний метафоричний ЛРБОС to open someone’s Red Sea 

‘відкрити перед кимось Червоне море’ виражає подолання перешкод. У 

художньому втіленні у персонажному композитному БМК із роману Френка 

Перетті «Візит» (‘‘The Visitation’’) – Of course, it was not unlike God to test our 

faith, to make us wait until the last possible moment before he opened our Red Sea 

and saw us through safely. (Pr., c. 9) – природоморфний метафоричний ЛРБОС 

to open someone’s Red Sea ‘відкрити перед кимось Червоне море’ символізує 

Божу допомогу. 

� Зооморфні метафоричні ЛРБОС – 198 ЛРБОС (20,34%), що 

позначають 7 БОС (12,28%) у 165-ти БМК (23,41%) (див. табл. 3.8). 

У художньому втіленні у авторському композитному БМК із твору 

Френка Перетті «Пророк» (‘‘Prophet’’) – John was ready to receive the Lamb, 

he was ready to find Jesus, and as he called on the name of the Lord (Pr, c. 1) – 

зооморфний метафоричний ЛРБОС to receive the Lamb ‘прийняти Агнця 

(Ісуса)’ виражає БОС «агнець», який асоціюється запрошенням, щоб Ісус 

«увійшов у серце» (див. Додаток В, В.37), та символізує покаяння головного 

позитивного персонажа. 

� Фітоморфні метафоричні ЛРБОС – 169 ЛРБОС (17,23%), що 

позначають 6 БОС (10,53%) у 103-х БМК (14,58%) (див. табл. 3.8). 

БОС «дерево» (див. Додаток В, В.62), який асоціюється із праведними 

людьми, репрезентовано фітоморфним метафоричним ЛРБОС Broken Birch 

‘зламана береза’. У Святому Письмі праведні люди порівнюється з квітучим, 

зеленим деревом, а нечестиві грішники – із сухим деревом, з опалим листям, 

яке перетворюється на попіл. У художньому втіленні у персонажному 

пропозитивному БМК із твору «Пронизуючи темряву» (‘‘Piercing the 

Darkness’’) –“Broken Birch…” he continued to muse. “Such a delightful group of 

people, so unabashed and forthright. So ready to kill. So… so CLUMSY!” (PTD, 

c. 33) – фітоморфний метафоричний ЛРБОС Broken Birch ‘зламана береза’ 

позначає назву однієї із груп Нью-Ейдж, яка займається окультними 

практиками, та є символом нечестивих грішників. 
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Фітоморфний метафоричний ЛРБОС set out a fleece ‘розстелити на 

тоці вовняне руно’ асоціюється із Гедоном (див. Додаток В, В.26) та 

символізує  випробування Бога. У художньому втіленні у персонажному 

пропозитивному БМК із роману Френка Перетті «Візит» (‘‘The Visitation’’) – 

Perhaps we should set out a fleece as Gideon did in the Book of Judges, a way for 

God to indicate his will in a tangible way (TV, c. 162) – фітоморфний 

метафоричний ЛРБОС set out a fleece ‘розстелити на тоці вовняне руно’ 

символізує отримання відповіді від Бога. 

Фітоморфний метафоричний ЛРБОС a branch cut from a tree ‘гілка 

відрізана від дерева’ виражає БОС «дерево» (див. Додаток В, В.62) та 

асоціюється з відступництвом. У художньому втіленні у персонажному 

композитному БМК із роману Френка Перетті «Пророк» (‘‘Prophet’’) – 

“You've cut yourself off from life, John. You're like a branch cut from a tree, and 

you're going to wither up and die if you don't get reconnected. You know all those 

voices you heard? How do you know one of them wasn't your own? Are u listening 

to me?” (Pr., c. 156) – фітоморфний метафоричний ЛРБОС a branch cut from a 

tree ‘гілка відрізана від дерева’ символізує людину, яка відійшла від Бога. 

 

3.2.2 Метонімічна номінація біблійних образів-символів. Метонімія 

(гр. µετωνυµία ‘перейменування’) – це слово, значення якого переноситься на 

найменування іншого предмета, пов'язаного з властивим для даного слова 

предметом за своєю природою (ЛС, с. 412), [12, с. 50], а також 

«найпродуктивніший креативний спосіб збагачення мови, вияв мовної 

економії; семіотична закономірність, що виявляється у перенесенні 

позначень одного компонента події на інший, імені класу об’єктів на об’єкт 

цього класу, позначення частини на ціле й цілого на частину за суміжністю в 

межах однієї інтеріоризованої ситуації» (ЛЕ, с. 412). 

Класифікація метонімічних перенесень відбувається за різними 

параметрами (ЛЕ, с. 412):  

1) рівневим статусом (лексичні, словотворчі, граматичні, фразеологічні); 
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2) конвенційністю у мові (системі й оказіональні) ; 

3) способом суміжності (зв’язок між автором і його твором, між 

предметом і матеріалом, між посудиною і вмістом, між місцевістю і 

людьми, які в ній перебувають, між дією і її виконавцями). 

За способом суміжності виокремлюють: 

метонімію місця (в основі – заміщення назв різних об’єктів із вказівкою на 

місце їх розташування); метонімію часу (в основі – заміщення назви події 

вказівкою на час, коли вона відбулася, або навпаки); метонімію засобу (в 

основі – заміщення назви дії вказівкою на знаряддя, яким було її здійснено); 

метонімію належності (в основі – заміщення назви предмета вказівкою на 

ім’я його творця); метонімію матеріалу (в основі – заміщення предмета 

вказівкою на матеріал, з якого цей предмет зроблено); метонімію особи (в 

основі – заміщення особи вказівкою на її характеристику); метонімію 

предмету (в основі – заміщення предмета вказівкою на його характеристику); 

метонімію процесу та дії (в основі – заміщення назви процесу або дії 

вказівкою на їх результат); метонімію явища (в основі – заміщення явища 

вказівкою на його зміст).  

Засоби метонімічної лексико-семантичної номінації БОС – 191 ЛРБОС 

(16,36%), що позначають 12 БОС (17,39%) у 187-ми БМК (20,96%) (див. 

табл. 3.7) – розподілено у чотири групи відповідно до різновиду 

метонімічного перенесення: метонімія належності, місця, ознаки та явища 

(табл. 3.9). 

� Метонімія належності – утворює найбільшу групу засобів 

метонімічної номінацїя БОС 68 ЛРБОС (35,76%), що позначають 4 

БОС (33,33%) у 66-ти БМК (35,29%)  (див. табл. 3.9), наприклад: eyes 

of Him ‘Його очі’, the name of Jesus Christ ‘ім’я Ісуса Христа’, mandate 

from the throne of God ‘влада від Божого трону’ та ін. 

У художньому втіленні у персонажному пропозитивному БМК із 

роману «Пронизуючи темряву» (‘‘Piercing the Darkness’’) метонімія 

належності the blood of the Lamb ‘кров Агнця’ постає такими БОС, як 
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«хрест», «кров» та «агнець», що асоціюються з жертвою Ісуса Христа на 

Голгофському хресті і символізують викуплення, тобто агнець пролив свою 

кров на хресті, щоб викупити людство з рабства гріха (див. Додаток В, В.11; 

В.18; В.37): коли головня героїня роману Саллі Роуз примирилася з Богом, 

ангели процитували уривок зі Святого Письма: “The word of her testimony, the 

blood of the Lamb, and she does not love her life so much as to shrink from 

death,” said Nathan. “That's three,” said Armoth (PTD, c. 349).  

Таблиця 3.9 

Типологія засобів метонімічної номінації  

біблійних образів-символів 

Метонімічна номінація 
(ЛРБОС) 

Біблійні образи-
символи (БОС) 

Біблійно-марковані 
контексти (БМК) 

Лінгвальна 
репрезентація 

(ЛРБОС) 
Угруповання 

ЛРБОС  
Кільк 

ЛРБОС 
Частка 

(%) 

Кільк 
БОС 

Частка 
(%) 

Кільк 
БМК 

Частка 
(%) 

Метонімія 
належності  

68 35,76 4 33,33 66 35,29 

Метонімія місця 53 27,81 3 25 53 28,34 

Метонімія ознаки 43 22,52 3 25 42 22,46 

Метонімія явища 27 13,81 2 25 26 13,9 

Усього 191 100 12 100 187 100 

 

Метонімія належності mandate from the throne of God ‘влада від Божого 

трону’ виражає БОС «трон», який асоціюється із духовною владою, яку Бог 

надає віруючим (див. Додаток В, В.60). У художньому втіленні у 

персонажному композитному БМК у романі «Темрява цього віку» (‘‘This 

Present Darkness’’) – Now I did stand up, too upset to hold still. “You come 

cruising into this town throwing that big, glorious claim around as if it were some 

kind of mandate from the throne of God, but who’s going to do all the work in the 

real world?” (PTD, p. 38) – метонімія належності mandate from the throne of 

God ‘влада від Божого трону’ символізує повноваження. 
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Метонімія належності the host of heaven ‘небесне воїнство’ виражає 

БОС «янгол», який символізує військову спроможність Бога (див. Додаток В, 

В.5). У художньому втіленні у персонажному пропозитивному БМК із того 

самого твору – “Do we fear the host of heaven?” he asked. (TV, c. 50) – 

метонімічний ЛРБОС the host of heaven ‘небесне воїнство’ викликає 

асоціацію з Божими янголами. 

Метонімія належності the saints of God ‘святі Божі’ позначає віруючих 

християн, які належать Господу. У художньому втіленні у персонажному 

пропозитивному БМК із твору Френка Перетті «Темрява цього віку» (‘‘This 

Present Darkness’’) –“…We were called here for his sake, for the saints of God 

and for the Lamb.” (TPD, c. 46) – метонімічний ЛРБОС the saints of God ‘святі 

Божі’ створює образ віруючих християн. 

� Метонімія місця – 53 ЛРБОС (27,81%), що позначають 3 БОС (25%) у 

53-х БМК (28,34%) (див. табл. 3.9), наприклад: the prophet from Antioch 

‘пророк з Антіохії’, the carpenter from Nazareth ‘тесляр із Назарету’ та 

ін. 

Метонімія місця the carpenter from Nazareth ‘тесляр із Назарету’ слугує 

лінгвальним репрезентантом БОС «Ісус Христос», символізуючи земне життя 

Ісуса, який займався теслярством і жив у місті Назарет (див. Додаток В, 

В.32). У персонажному пропозитивному БМК із твору «Візит» (‘‘The 

Visitation’) – “To some, I am not. To some, I am. The same was true for the 

carpenter from Nazareth.” (TV, c. 207) – метонімічний ЛРБОС the carpenter 

from Nazareth ‘тесляр із Назарету’ асоціюється з Ісусом Христом та у 

художньому втіленні створює образ працьовитої людини. 

� Метонімія ознаки 43 ЛРБОС (22,52%), що позначають 3 БОС (25%) у 

42-х БМК (22,46%) (див. табл. 3.9), наприклад: crying voices ‘волаючі 

голоси’, slippery little soul ‘слизька маленька душонка’ та ін. 

Метонімія ознаки slippery little soul ‘слизька маленька душонка’ 

символізує беззахисну людину. У художньому втіленні у персонажному 

пропозитивному БМК із роману Пронизуючи темряву» (‘‘Piercing the 
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Darkness’’) метонімічний ЛРБОС slippery little soul ‘слизька маленька 

душонка’ характеризує головну героїню роману Саллі Роуз, яка втекла від 

своїх переслідників – демонів, чим їх дуже обурила: “So now we have a 

blunder, and a slippery little soul has escaped from our fist, a worse threat to us 

now than ever she was!” (PTD, с. 35). 

Метонімія ознаки Remnant of saints ‘залишок святих’, яка асоціюєтся з 

вірними Господу християн, реалізується у художньому втіленні у 

персонажному композитному БМК із твору Френка Перетті «Темрява цього 

віку» (‘‘This Present Darkness’’): If not the last!” lamented Krioni. “No," 

cautioned Tal, “he's not alone. There's still a Remnant of saints somewhere in this 

town. There is always a Remnant.” (TPD, c. 46–47). 

� Метонімія явища 27 ЛРБОС (13,81%), що позначають 2 БОС (25%) у 

26-ти БМК (13,9%) (див. табл. 3.9), наприклад: Evil ‘зло’, the Question 

‘Питання’ та ін. 

Метонімія явища Evil ‘зло’ репрезентує БОС «змій» (див. Додаток В, 

В.56): все, що порушує Божий порядок і заважає Його планам, – зло (БЭБ, 

c. 351). У художньому втіленні в авторському композитному БМК із роману 

«Пророк» (“The Prophet”) – Evil was a catch-all created for anything the 

majority didn't likе. Well, if he couldn't nail down what Evil was, why fight it? 

Whatever was evil today could be voted, legislated, or judged good tomorrow (Pr., 

c. 146–147) – метонімічний ЛРБОС Evil ‘зло’ символізує демонів і диявола.  

Метонімічний ЛРБОС, представлений артефактуальним іменником the 

Question ‘Питання’, виражає сумніви і питання, які бентежать кожну людину 

стосовно проблем буття. У художньому втіленні в авторському 

композитному БМК із роману Перетті «Візит» (“The Visitation”) – But I could 

hear the Question rapping at the windows, scratching at the door, constantly 

whispering, “I’m still here.” I sat quietly in my pew, oblivious to it all, secretly 

laboring over the Question. (TV, c. 109) – метонімічний ЛРБОС the Question 

‘Питання’ вживається як символ сумнівів головного героя відносно 

релігійних доктрин.  
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Висновки до третього розділу 

1. У результаті застосування спеціальних методів лінгвістичного 

аналізу, зокрема методології семантичного, компонентного і 

дескриптивного аналізу, 892-х біблійно-маркованих контекстів, вилучених із 

містичних трилерів Френка Перетті шляхом інтепретаційно-текстового і 

контекстуального аналізу досліджуваних творів, було сформовано інвентар 

біблійних образів-символів у кількості 69-ти одиниць. 

2. Розподіл біблійних образів-символів варіюється у досліджуваних 

текстах Френка Перетті: у романі «Клятва» (“The Oath”) виявлено найбільшу 

кількість біблійних образів-символів, а в романі «Пронизуючи темряву» 

(“Piercing the Darkness”) – найменшу. Кількісне варіювання біблійних 

образів-символів спостерігається також і у різних типах біблійно-маркованих 

контекстах: найвищий кількісний показник контекстної реалізації біблійних 

образів-символів демонструють персонажні пропозитивні біблійно-марковані 

контексти, а найнижчий – авторські комплексні. 

3. Семантичний аналіз лінгвальних репрезентантів біблійних образів-

символів, реалізованих у біблійно-маркованих контекстах, уможливив їх 

опис та угрупування відповідно до їхніх структурно-семантичних і 

семантико-стилістичних ознак. За структурними ознаками (за кількістю слів-

компонентів у їхній структурі) виокремлено однокомпонентну та 

багатокомпонентну лексико-семантичну номінацію біблійних образів-

символів, а за семантичними ознаками (за типом переносного значення) – 

метафоричну та метонімічну номінацію біблійних образів-символів. 

4. Засоби однокомпонентної лексико-семантичної номінації, які 

виражаються іменниками, тобто засобами субстантивної номінації, 

розподілено за семантичним критерієм у дві групи: власні назви та загальні 

іменники, при цьому загальні іменники мають більшу частотність 

репрезентацій, ніж власні назви. 

4.1 Власні назви відповідно до їх тематики розподілено у дві групи: 

антропоніми (власні імена людей, наприклад, Messiah ‘Месія’, Moses 
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‘Мойсей’, Pilate ‘Пилат’, Antichrist ‘Антихрист’, Nebuchadnezzar 

‘Навуходоносор’ та ін.) і топоніми (назви географічних об’єктів, наприклад, 

Antioch ‘Антіохія’ та ін.). 

4.2 Загальні іменники за їх денотативними значеннями розподілено у 

три тематичні групи: артефакту альні (наприклад: crucifix ‘розп’яття’, coat 

‘плащ, мантія’ та ін.), анімалістичні (наприклад: dragon ‘дракон’, snake 

‘змій’, dove ‘голуб’, lamb ‘ягня, агнець’ та ін.) й антропоморфні (наприклад: 

heart ‘серце’, the Strongman ‘дужий’ та ін.). 

5. Засоби багатокомпонентної лексико-семантичної номінації, які 

виражаються словосполученнями з двома і більше словами-компонентами, 

угруповано за 8-ма структурними моделями. 

5.1 Двокомпонентні лінгвальні репрезентанти біблійних образів-

символів утворено за трьома структурними моделями: N + N (іменник + 

іменник), наприклад, Mary Magdalene ‘Марія Магдалина’; V + N (дієслово + 

іменник), наприклад, encounter the Cross ‘зустрітися з хрестом’; Adj + N 

(прикметник + іменник), наприклад, a cardinal sin ‘смертний гріх’.  

5.2 Трикомпонентні лінгвальні репрезентанти біблійних образів-

символів утворено за трьома структурними моделями: Prep + N + N 

(сполучник + іменник + іменник), наприклад, in God's hands ‘у Божих руках’; 

V + Prep + N (дієслово + сполучник + іменник), наприклад, preach on 

repentance ‘проповідувати покаяння’; N + N + N (іменник + іменник + 

іменник), наприклад, Indians' snake god ‘бог-змій Індіанців’. 

5.3 Чотирикомпонентні лінгвальні репрезентанти біблійних образів-

символів утворено за двома структурними моделями: N + Prep + Prn + N 

(іменник + сполучник + займенник + іменник), наприклад, blood on someone´s 

hands ‘кров на руках когось’; V + N + Prep. + N (дієслово + іменник + 

сполучник + іменник), наприклад, to reclaim the power of the Cross 

‘усвідомлювати силу хреста’. 
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6. Засоби метафоричної номінації біблійних образів-символів 

класифіковано за структурними ознаками, за стилістичною характеристикою 

і за тематичним принципом. 

6.1 Аналіз засобів метафоричної номінації біблійних образів-символів 

за структурними ознаками уможливив їх розподіл у дві групи: 

однокомпонентні і багатокомпонентні метафоричні лінгвальні репрезентанти 

біблійних образів-символів, причому однокомпонентні, виражені власними 

назвами і загальними іменниками, превалюють. 

6.2 Стилістична характеристика засобів метафоричної номінації 

біблійних образів-символів, яку здійснено з урахуванням усталеності 

переносного (метафоричного) значення, зумовила виокремлення двох типів 

словесних образів: мовних (виражених усталеними словосполученнями 

фразеологічного характеру, а саме біблійними фразеологізмами) і 

мовленнєвих (виражених вільними словосполученнями у фігуральних, 

метафоричних, значеннях). 

6.3 Тематична характеристика засобів метафоричної номінації 

біблійних образів-символів уможливила їх розподіл у чотири групи: 

антропоморфні (наприклад, stand before the Lord ‘стояти перед Богом’, make a 

covenant with the Creator ‘укласти заповіт з Творцем’), природоморфні 

(наприклад, the prayers reached to Heaven ‘молитви дійшли до небес’), 

зооморфні (наприклад, to receive the Lamb ‘прийняти Агнця (Ісуса)’) і 

фітоморфні (наприклад, set out a fleece ‘розстелити на тоці вовняне руно’). 

7. Засоби метонімічної номінації біблійних образів-символів 

класифіковано відповідно до різновиду метонімічного перенесення у чотири 

групи: метонімія належності (наприклад, the blood of the Lamb ‘кров Агнця’), 

метонімія місця (наприклад, the carpenter from Nazareth ‘тесляр із Назарету’), 

метонімія ознаки (наприклад, crying voices ‘волаючі голоси’) та метонімія 

явища (наприклад, Evil ‘зло’). 

Основні положення та висновки третього розділу відбито в одноосібних 

публікаціях дисертантки [31; 32]. 
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РОЗДІЛ 4 

CЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ХУДОЖНЬОГО 

ВТІЛЕННЯ БІБЛІЙНИХ ОБРАЗІВ-СИМВОЛІВ  

У МІСТИЧНИХ ТРИЛЕРАХ ФРЕНКА ПЕРЕТТІ 

 

Встановлення семантико-прагматичних параметрів художнього 

втілення біблійних образів-символів у містичних трилерах Френка Перетті, 

що передбачає залучення когнітивно-прагматичних методів аналізу (див. 

Розділ 2.4), має за мету дослідження мовленнєвих актів, у яких художньо 

втілено біблійні образи-символи, та їх диференціацію за їх комунікативною 

спрямованістю та за прагматичним (перлокутивним) ефектом (рис. 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. 1. Мовленнєві акти, у яких художньо втілено біблійні образи-символи 

у містичних трилерах Френка Перетті 

Мовленнєві акти (МА),  
у яких розкривається когнітивно-прагматичний 

потенціал біблійних образів-символів  

За комунікативною 
спрямованістю 

За прагматичним 
(перлокутивним) ефектом 

Репрезентативні МА 
(асертивні МА) 
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перлокутивний ефект 

Неуспішний 
перлокутивний ефект 

 

Директивні МА 

Декларативні МА 

Експресивні МА 
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4.1 Актомовленнєва реалізація біблійних образів-символів у 

містичних трилерах Френка Перетті 

 

Мовленнєвий акт (далі МА) – базова мінімальна одиниця вербальної 

комунікації, інтенційно й ситуативно зумовлене, граматично й семантично 

організоване висловлення, що супроводжується відповідними діями мовця, 

спрямованими на адресата та його реакцію (ЛЕ, с. 425).  

МА як цілеспрямована мовленнєва дія характеризується відповідністю 

іллокутивної сили повідомлення зі структурно-семантичною формою 

висловлення, тобто інтенцію мовця (його комунікативний задум, іллокутивну 

мету) виражено прямо (експліцитно) у змісті висловлення, зокрема, у мовній 

семантиці перформативних дієслів. Звідси, іллокутивна сила зумовлює 

реалізацію МА і полягає у встановленні наміру його здійснення відносно 

адресата (ЛЕ, с. 193).  

Вербальні компоненти, які експлікують іллокуцію, називаються 

індикаторами іллокуції: повідомлення, твердження, погрози, схвалення, 

осуд, заборона, відмова, прощення, ритуали, прохання тощо (ЛЕ, с. 193).  

Тип іллокуції визначається перформативними дієсловами 

(performative verbs), або мовленнєвими дієсловами (speech-act verbs), під 

якими розуміють дієслова, що позначають наміри та дії мовця, тобто 

вказують на процес (ЛЕ, с. 460‒461).  

У дисертаційному дослідженні серед МА, у яких художньо втілено 

БОС, за їх комунікативною спрямованістю залежно від іллокутивної мети 

мовця, розрізняємо, за Дж. Серлем [4, c. 10‒16]: репрезентативи (асертиви), 

директиви, комісиви, декларативи й експерсиви (табл. 4.1).  

Як унаочнено у табл. 4.1, репрезентативи (асертиви) значно 

превалюють як за кількістю контекстних репрезентацій (291 БМК, 43,56%, у 

яких реалізовано репрезентативи, у порівнянні з 377-ма БМК, 56,44%, у яких 

реалізовано інші МА), так і за кількістю художньо втілених БОС (25 БОС, 
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36,23%, які реалізують репрезентативи, у порівнянні з 44-ма БОС, 63,77%, 

які реалізують інші МА). 

Таблиця 4.1 

Актомовленнєва реалізація біблійних образів-символів в англомовних 

містичних трилерах Френка Перетті 

Біблійно 
марковані 

контексти (БМК)  

Біблійні  
образи-символи 

(БОС) 

Лінгвальна 
репрезентація 

(ЛРБОС) 

Тип  
мовленнєвого 

акту 
Кількість % Кількість % Кількість Частка 

(%) 
Репрезентативи 
(асертиви) 

291 43,56 25 36,23 
489 41,94 

Директиви 217 32,49 23 33,33 382 32,76 

Комісиви 112 16,77 17 24,64 295 25,3 

Експресиви 48 7,19 4 5,8 79 6,78 

Декларативи  0 0 0 0 0 0 

Усього 668 100 69 100 1166 100 

 

4.1.1 Реалізація біблійних образів-символів у репрезентативних 

(асертивних) мовленнєвих актах (Я стверджую) – це мовленнєві акти, які 

зобов’язують мовця нести відповідальність за істинність висловлювання.  

Тип іллокуції визначається у містичних трилерах Перетті такими 

перформативними репрезентативними дієсловами, як: accept 

‘погоджуватися’, believe ‘вважати’, describe ‘описувати’, see ‘бачити’, think 

‘думати’, show ‘доводити, пояснювати’, suppose ‘припускати’ 

Залежно від індикаторів іллокуції, тобто перформативних 

репрезентативних дієслів, розрізняємо такі типи репрезентативів (асертивів), 

як: пояснення, міркування, констатація, визнання (табл. 4.2).  

Пояснення (від лат. explanatio ‘пояснення’) – розповідь про що-небудь, 

що зробить його ясним, зрозумілим (URL: CУМ).  
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Індикаторами іллокуції пояснення слугують такі перформативні 

репрезентативні дієслова, як: comment ‘тлумачити’, explain ‘пояснювати’, 

illustrate ‘висвітлювати’, show ‘доводити, пояснювати’ тощо. 

Пояснення як тип репрезентативного МА реалізовано у 95-ти БМК, 

32,6%, у яких художньо втілено 19 БОС, 36% (див. табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Реалізація біблійних образів-символів  

у репрезентативних мовленнєвих актах  

в англомовних містичних трилерах Френка Перетті 

Біблійно 
марковані 
контексти 

(БМК) 

Біблійні 
образи-символи 

(БОС) 

Лінгвальна 
репрезентація 

(ЛРБОС) 
Тип 

репрезентативного 
мовленнєвого акту 

Кількість % Кількість % Кількість % 

Пояснення 95 32,6 9 36 179 36,61 

Міркування  75 25,6 8 32 132 26,99 

Констатація 66 22,8 5 20 104 21,27 

Визнання 55 19,0 3 12 74 15,13 

Усього 291 100 25 100 489 100 

 

Наприклад, репрезентативний МА пояснення, індикатором якого 

слугує перформативне репрезентативне дієслово see ‘бачити, розуміти’, 

втілює БОС «змій» (див. Додаток В, В.56), що символізує гріхопадіння та 

художньо втілюється в образі дракона, який лінгвально виражено 

метафоричним ЛРБОС an embodiment of guilt feelings ‘втілення відчуття 

провини’ у персонажному композитивному БМК у романі «Клятва» (“The 

Oath”): It’s real in people's hearts and minds, and that's one of the reasons people 

are so upset right now. The way I see it, the dragon is an embodiment of guilt 

feelings. That's why, if an outsider like you comes into town and starts asking 

about the dragon or hunting it, they feel as if someone is prying into their inner 

secrets, their hidden faults. Let’s face it. Nobody likes that. (TO, c. 287). 
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Позитивний головний художній персонаж Стів Бенсон пояснює 

співрозмовнику своє розуміння сутності дракона: ‘наскільки я розумію, 

дракон – це втілення нашого почуття провини’. Перетті надає дракону 

характеристику того, що він є реальною істотою у думках і серцях людей, так 

би мовити їх внутрішнім «Я», що є відображенням їхнього гріховного єства.  

Міркування (лат. ratio; дав.-гр. ὁ νοῦς ‘розум’) – висловлення власної 

думки з долею сумніву; результат роздумів; думка, погляд, переконання 

(URL: CУМ).  

Індикаторами іллокуції міркування слугують такі перформативні 

репрезентативні дієслова, як: believe ‘вважати’, think ‘думати’, suppose 

‘припускати’ тощо. 

Міркування як тип репрезентативного МА реалізовано у 75-ти БМК, 

25,6%, у яких художньо втілено 8 БОС, 32% (див. табл. 4.2). 

Наприклад, репрезентативний МА міркування, індикатором якого 

слугує перформативне репрезентативне дієслово think ‘думати’, має у своєму 

складі БОС «змій» (див. Додаток В, В.56), що символізує гріхопадіння і 

художньо втілюється в образі дракона, лінгвально репрезентованому 

однокомпонентним анімалістичним іменником dragon ‘дракон’ у 

персонажному композитному БМК у романі «Клятва» (“The Oath”): Hyde 

Hall is the traditional place where people meet the dragon. I think the dragon can 

take a person anywhere he wants, but tradition says it happens here. (ТО, c. 161).  

Позитивний художній персонаж Леві Кобб, який є християнином, 

розмірковує про можливі загрози з боку дракона, який, уособлюючи гріх, що 

переслідує свою жертву, ‘може забрати людину, куди йому заманеться’ У 

цьому творі біблійний мотив гріха має різноманітну репрезентацію, проте 

дракон як огидна й бридка містична потвора, що викликає забобонний страх 

у жителів містечка Гайд Рівер, є найяскравішим символом гріха у 

досліджуваних текстах Френка Перетті. 
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Констатація (франц. constatation, від лат. constare ‘відомо’) – 

встановлення безсумнівності існування / наявності чогось; повідомлення про 

точно встановлений, непорушний факт або явище (URL: VSESLOVA). 

Індикаторами іллокуції констатації слугують такі перформативні 

репрезентативні дієслова, як: abide ‘залишатися незмінним’, be ‘бути’, 

continue ‘продовжувати’, remain  ‘залишатися’ тощо. 

Констатація як тип репрезентативного МА реалізовано у 66-ти БМК, 

22,8%, у яких художньо втілено 5 БОС, 20% (див. табл. 4.2). 

Наприклад, репрезентативний МА констатації, індикатором якого 

слугує перформативне репрезентативне дієслово be ‘бути’ у першій особі 

однини, реалізує БОС «хрест» (див. Додаток В, В.18), який символізує 

слідування за Богом і художньо втілюється в образі християнина, вираженим 

однокомпонентним субстантивним етнонімом Christian ‘християнин’ і 

чотирикомпонентним ЛРБОС a brother in the Lord ‘брат у Господі’ у 

персонажному композитивному БМК у романі «Пронизуючи темряву» 

(“Piercing the Darkness”): Okay, I'm a Christian and everybody knows it…That 

means, when the Christians get into a legal predicament, they call me, because I'm 

a 'brother in the Lord’ (PTD, c. 73).  

Художній персонаж адвокат Корріган констатує те, що він є 

християнином, під час розмови з пастором Марком і директором школи 

Томом. Вони звернулися до адвоката Коррігана за професійною допомогою, 

оскільки служба з захисту дітей відібрала у Тома його власних дітей та 

відкрила справу через те, що Том під час навчального процесу намагався 

вигнати демона з однієї учениці школи. Корріган як адвокат із досвідом був 

чи не єдиним, хто міг би допомогти у цьому питанні. 

У художньому втіленні одночасне вживання двох ЛРБОС – 

однокомпонентного (a Christian ‘християнин’) і чотирикомпонентного (a 

brother in the Lord ‘брат у Господі’) – означає, що адвокат не може відмовити 

у допомозі, оскільки своїм не відмовляють, а своїми вони стали через віру в 

Ісуса Христа, що посилює біблійний мотив слідування за Богом. Тут Перетті 
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створює алюзію на біблійну історію, де Ісус оголосив своїх послідовників 

братами і сестрами «До Нього ж прийшли були мати й брати Його, та через 

народ не могли доступитись до Нього. І сповістили Йому: Твоя мати й 

брати Твої он стоять осторонь, і бажають побачити Тебе. А Він відповів і 

промовив до них: Моя мати й брати Мої це ті, хто слухає Боже Слово, і 

виконує!» (від Луки 8:19-21), таким чином створюючи атмосферу 

містичності, адже поняття «духовна сім’я» знаходиться у площині 

напдриродних і таємничих явищ. 

Визнання (від лат. confessio ‘визнання, признання’) – ствердження 

істинності чогось, погоджування з чимось (URL: CУМ).  

Індикаторами іллокуції визнання слугують такі перформативні 

репрезентативні дієслова, як: accept ‘погоджуватися’, acknowledge 

‘визнавати’, admit ‘підтверджувати’, confess ‘визнавати’ тощо. 

Визнання як тип репрезентативного МА реалізовано у 55-ти БМК, 19%, 

у яких художньо втілено 3 БОС, 12% (див. табл. 4.3). 

Наприклад, репрезентативний МА визнання, індикатором якого слугує 

перформативне репрезентативне дієслово find ‘знайти, відкрити, виявити’, 

реалізує БОС «ідол» (див. Додаток В, В.29), який символізує ідолопоклонство 

і художньо втілюється в образі дракона, вираженим трикомпонентним 

ЛРБОС make a religion ‘створювати релігію’ у персонажному 

пропозитивному БМК у романі «Клятва» (“The Oath”): Now I find I'm 

offending people because they've made a religion out of whatever this creature is 

and because I'm associating with someone they don't like (TO, c. 284).  

Головний художній персонаж Стів Бенсон визнає, що образив почуття 

людей, які ставляться до дракона як до свого бога, що асоціюється з 

ідолопоклонством ‘і зараз виявляється, що я образив людей, оскільки вони 

перетворили цю тварюку на справжню релігію’. У Перетті дракон символізує 

не лише гріх, але й ідолопоклонство. Тобто люди плекають свій гріх, 

поклоняючись йому. У ході пошуку причини загибелі свого брата Стів 

з’ясовує, що в усьому винен дракон. Намагаючись врятувати інших, Стів 
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зіштовхується з непорозумінням і ворожістю з боку місцевих жителів – їх 

не треба рятувати, бо їм все це подобається. БОС «ідол» (див. Додаток В, 

В.29), виражений трикомпонентним ЛРБОС make a religion ‘створювати 

релігію’ у репрезентативному ПМА визнання, створює напругу протиріччя – 

позитивний герой хоче допомоги людям, але вони цього не хочуть.  

Отже, репрезентативні МА у містичних трилерах Френка Перетті 

представлені репрезентативами пояснення, міркування, констатації та 

визнання. Біблійні образи-символи, реалізовані у репрезентативних МА, 

відтворюють індивідуально-авторське розуміння християнського 

світобачення. БОС «змій» та «хрест», які асоціюються з гріхом і спасінням 

від нього, виявилися найчастотнішими у репрезентативних МА. 

Репрезентовані лексико-семаничними ЛРБОС, біблійні образи-символи у 

репрезентативних МА покликані поглибити розуміння біблійних мотивів 

«гріхопадіння» як смертельної загрози людству та «жертви Ісуса Христа на 

хресті» як порятунку людства.  

 

4.1.2 Реалізація біблійних образів-символів у директивних 

мовленнєвих актах. Директивні мовленнєві акти, або акти спонукання, 

прескриптиви (Я наказую) – це мовленнєві акти, які мають на меті спонукати 

слухача до виконання певної дії, змушують адресата зробити дещо. 

Тип іллокуції визначається у містичних трилерах Перетті такими 

перформативними директивними дієсловами, як: demand ‘вимагати’, ask 

‘просити’, forbid ‘забороняти’, invite ‘запрошувати’, request ‘вимагати’, 

suggest ‘пропонувати’ тощо. 

Залежно від індикаторів іллокуції, тобто перформативних директивних 

дієслів, розрізняємо такі типи директивів (актів спонукання, прескриптивів), 

як: спонукання, заклик, пропонування, благання, наказування, запрошення 

(табл. 4.3).  
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Таблиця 4.3 

Реалізація біблійних образів-символів  у директивних мовленнєвих 

актах в англомовних містичних трилерах Френка Перетті 

Біблійно 
марковані 

контексти (БМК)  

Біблійні 
образи-символи 

(БОС) 

Лінгвальна 
репрезентація 

(ЛРБОС) 

Тип 
директивного 
мовленнєвого 

акту Кількість % Кількість % Кількість % 

Спонукання 64 29,5 6 26,09 99 25,92 

Заклик 58 26,73 5 21,74 78 20,42 

Пропонування 37 17,05 4 17,39 63 16,49 

Благання  26 11,98 3 13,04 54 14,14 

Наказування 22 10,14 3 13,04 51 13,35 

Запрошення 10 4,60 2 8,7 37 9,69 

Усього 217 100 23 100 382 100 

 

Спонукання (від лат. indūcere ‘керувати, вести’) викликання у кого-

небудь бажання робити що-небудь; змушення, схиляння, заохочення до 

якоїсь дії, певного вчинку (URL: CУМ).  

Індикаторами іллокуції спонукання слугують такі перформативні 

директивні дієслова, як: motivate ‘мотивувати’, induce ‘вговорити, 

спонукати’, prompt ‘заохочувати’, provoke ‘дражнити’ тощо. 

Спонукання як тип директивного МА реалізовано у 64-х БМК, 29,5%, у 

яких художньо втілено 6 БОС, 26,09% (див. табл. 4.3). 

Наприклад, БОС «жертовник» (див. Додаток В, В.4) символізує 

жертвоприношення та художньо втілюється антропоморфною метафорою lay 

your all on the altar ‘покласти все на вівтар’ у персонажному комплексному 

БМК у романі «Пророк» (“The Prophet”): Pastor Thompson, young and fiery, 

had preached a sermon that caught John by the heart. And when the altar call 

came and Pastor Thompson said, "If this word is for you, if God is speaking to 

your heart, I want you to come forward, lay your all on the altar…" (Pr., c. 9). 
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У наведеному прикладі індикатором директивного МА спонукання 

слугує умовне речення спонукання I want you to come forward, завдяки чому 

пом’якшується наказовий спосіб lay your all on the altar ‘поклади все на 

вівтар’. Перебуваючи у церкві на службі, головний позитивний персонаж 

твору Джон Баррет почув слова з проповіді, які зачепили його серце: ‘якщо 

це слово для вас, якщо Господь звертається до вашого серця – я хочу, щоб ви 

вийшли наперед та поклали все на вівтар’. Пастор закликав присутніх 

довірити своє життя Ісусу і вийти вперед до вівтаря, щоб у молитві 

склонитися перед Господом і попросити прощення за свої гріхи. Перетті 

використовує біблійний мотив жертвоприношення для створення напруги у 

розумінні відповідальності, яка постала перед головним персонажем, – чи 

стане він достатньо мужнім, щоб присвятити своє життя Господу публічно. 

Заклик (від лат. vovo ‘кликати’) – прохання, запрошення, звертання до 

певної групи людей (URL: CУМ).  

Індикаторами іллокуції заклику слугують такі перформативні 

директивні дієслова, як: appeal ‘звертатися’, call ‘закликати’, exhort 

‘закликати’, invoke ‘благати’ тощо. 

Заклик як тип директивного МА реалізовано у 58-ми БМК, 26,73 %, у 

яких художньо втілено 5 БОС, 21,74%  (див. табл. 4.3). 

Наприклад, БОС «ягня» (див. Додаток В, В.37), який асоціюється з 

Ісусом Христом і символізує беззахисність і чистоту, художньо втілюється 

однокомпонентним ЛРБОС Lamb ‘агнець’ і трикомпонентним ЛРБОС the 

Lamb of God ‘агнець Божий’ у персонажному комплексному БМК у романі 

«Пророк» (“The Prophet”): "Behold the Lamb of God, who taketh away the sin of 

the world!" Pastor Thompson quoted the Scripture. "Will you receive that Lamb 

tonight? Will you find Jesus?" (Pr., c. 9).  

Індикатором директивного МА заклику слугує риторичне питання у 

Future Simple: ‘чи ви приймете агнця сьогодні? чи ви знайдете Ісуса?’. Пастор 

Томпсон, із попереднього прикладу, у своїй проповіді закликає присутніх до 

того, щоб вони відкрили своє серце для Ісуса. Залучаючи БОС «ягня» як 
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біблійну алюзію на Ісуса Христа, який прийняв смерть на хресті заради 

людства, Перетті проводить паралель у сюжетному розвитку роману, 

створюючи містичну напругу, – чи зможе головний персонаж присвятити 

своє життя Господу, пожертвувавши своїми інтересами, наслідуючи приклад 

Ісуса Христа.  

Пропонування (від лат. rogationem ‘питання’) – висловлювання кому-

небудь якоїсь пропозиції, якогось побажання з наміром залучити до чогось, 

запросити до участі в чомусь (URL: CУМ).  

Індикаторами іллокуції пропонування слугують такі перформативні 

директивні дієслова, як: appoint ‘пропонувати’, offer ‘висувати, пропонувати’, 

propose ‘пропонувати’, suggest ‘радити, пропонувати’ тощо. 

Пропонування як тип директивного МА реалізовано у 37-ми БМК, 

17,05%, у яких художньо втілено 4 БОС, 17,398% (див. табл. 4.3). 

Наприклад, БОС «змій» (див. Додаток В, В.56), який символізує 

гріхопадіння, художньо втілюється в образі dragon ‘дракон’, який лінгвально 

репрезентовано антропоморфною метафорою get free of that sin ‘звільнитися 

від гріха’ у директивному МА пропонування у персонажному комплексному 

БМК у романі «Клятва» (“The Oath”): Levi consoled her, "It don't have to 

happen, Maggie! You can get free of that sin right now!" (ТО, c. 96).  

Індикатором директивного МА пропонування слугує перформативне 

директивне модальне дієслово can ‘могти’. Позитивний персонаж Леві Кобб 

пропонує іншому персонажу Меггі позбутися залежності від дракона, щоб 

уникнути смерті: You can get free of that sin right now ‘Ти можеш прямо зараз 

звільнитися від цього гріха’. Психологічна напруга створюється завляди 

тому, що автор грає на почуттях персонажу – Меггі надається право вибору, 

але чи скористається вона ним? 

Благання (від лат. placitum ‘апелювати’) – прохання; наполегливе, 

невідступне, ласкаве прохання (URL: CУМ).  

Індикаторами іллокуції благання слугують такі перформативні 

директивні дієслова, як: appeal ‘апелювати, закликати, звертатися’, beg 
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‘благати, просити’, beseech ‘благати, молити, просити’, intercede 

‘просити’, plead ‘благати’ тощо. 

Благання як тип директивного МА реалізовано у 26-ти БМК, 11,98 %, у 

яких художньо втілено 3 БОС, 13,04% (див. табл. 4.3). 

Наприклад, директивний МА благання у персонажному комплексному 

БМК у романі «Клятва» (“The Oath”), що виражає молитву до Господа, "Oh, 

Lord," he prayed, "there's got to be a way out of here." His eyes were burning with 

tears. "You can't let this happen!" (ТО, c. 478), реалізовано вигуком ‘О, 

Господи’ та модальним дієсловом у заперечній формі can't 

Головний позитивний персонаж Стів, загубившись у печері дракона, 

звертається до Бога та благає про допомогу: ‘«О, Господи», він молився, «має 

бути якийсь вихід звідсіля». Його очі наповнилися сльозами. «Ти ж не 

дозволиш, щоб це сталося»’, маючи на увазі, щоб Господь допоміг йому 

уникнути смертельної зустрічі з драконом.  

Наказування (від лат. procuratio ‘управління’) – віддавання наказу, 

розпорядження кому-небудь; вимагання чогось; надавання вказівки, поради; 

повчання (URL: CУМ).  

Індикаторами іллокуції наказування слугують такі перформативні 

директивні дієслова, як: command ‘наказувати, командувати’, dictate 

‘наказувати, диктувати’, order ‘наказувати’ тощо. 

Наказування як тип директивного МА реалізовано у 22-х БМК, 10,14%, 

у яких художньо втілено 3 БОС, 13,04%  (див. табл. 4.3). 

Наприклад, директивний МА наказування, індикатором якого слугує 

перформативне директивне дієслово command ‘наказувати’, що виражає 

найвищий ступінь влади, реалізовано у персонажному пропозитивному БМК 

у романі «Пронизуючи темряву» (“Piercing the Darkness”): A formula, a 

tradition from Lucy's past, came to her mind. "In the name of Jesus Christ, I 

command you to come out of her!" (PTD, c. 312).  

Прагматичний ефект директивного МА наказування значно 

посилюється внаслідок багатокомпонентного антропоморфного 
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субстантивного ЛРБОС in the name of Jesus Christ, що репрезентує БОС 

«Ісус Христос» (див. Додаток В, В.32), який символізує міць і надійність. 

Головний персонаж Люсі намагається вигнати демона зі своєї доньки ‘іменем 

Ісуса Христа я наказую тобі вийти з неї’, посилаючись на Святе Письмо: «А 

тих, хто ввірує, супроводити будуть ознаки такі: у Ім'я Моє демонів будуть 

вигонити…» (Від Марка 16:17). Процес вигнання демона створює атмосферу 

містичності та напруги – чи вдасться Люсі досягти результату, чи ні.  

Запрошення (від лат. invitatio ‘запрошення’) – прохання зробити що-

небудь, взяти участь у чомусь (URL: CУМ).  

Індикаторами іллокуції запрошення слугують такі перформативні 

директивні дієслова, як: ask ‘запрошувати’, attract ‘заохочувати’, invite 

‘запрошувати’, propose ‘пропонувати’ тощо. 

Запрошення як тип директивного МА реалізовано у 10-ти БМК, 4,60%, 

у яких художньо втілено 2 БОС, 8,7% (див. табл. 4.3). 

Наприклад, директивний МА запрошення, який реалізовано 

перформативним директивним дієсловом come ‘увійти’ у наказовому способі 

у поєднанні з власною назвою Jesus ‘Ісус’, представлено у персонажному 

комплексному БМК у романі «Пророк» (“The Prophet”): He would not 

remember that he had done business with God, that he had made a covenant with 

the Creator when only a young boy – "Jesus, come into my heart and take away my 

sins. God, I give You my life. Use me, Lord. I’m Yours." (Pr., c. 9). У складі 

директивного МА реалізовано БОС «хрест» (див. Додаток В, В.18), який 

асоціюється зі спасінням і художньо втілюється метафоричними ЛРБОС – 

антропоморфними метафорами come into someone’s heart ‘увійти в чиєсь 

серце’ та take away someone’s sins ‘забрати чиїсь гріхи’.  

Головний позитивний персонаж Джон Баррет звертається до Ісуса 

Христа у молитві та запрошує Його увійти в серце та забрати всі гріхи: ‘Ісус 

увійди в моє серце та забери всі мої гріхи. Бог, я віддаю тобі моє життя. 

Використовуй мене, Господь. Я твій’. У художньому втіленні БОС «хрест» 

переосмислюється – у християнській релігійній картині світу хрест 
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асоціюється з місцем позору та страти через смерть Ісуса Христа на 

ньому, в індивідуально-авторському світосприйнятті Френка Перетті хрест 

перетворюється на символ спасіння та визволення.  

Отже, директивні МА у містичних трилерах Френка Перетті 

представлені директивами спонукання, заклику, пропонування, благання, 

наказування та запрошення. Біблійні образи-символи «змій», «хрест», «Ісус», 

«Агнець», які асоціюються з гріхом і спасінням від нього, реалізовані у 

директивних МА спонукання, благання, пропонування та заклику 

різноманітними ЛРБОС, грають на контрастах, спонукаючи до роздумів і 

духовних пошуків. Цікавим є те, що у директивних МА наказування 

реалізовано ті біблійні образи-символи, що використовується виключно у 

біблійному мотиві «духовна битва», коли персонажі звертаються до демонів, 

наказуючи тим полишити в спокої людей, або до дракона, який також є 

втіленням демонічного персонажа. Використовуючи директивні МА, автор 

спонукає, закликає, пропонує і благає читачів дивитися на світ крізь призму 

біблійних сюжетів, із позиції, так би мовити, інтелектуальних читачів, а не 

звичайних обивателів. Біблійні образи-символи, втілюючи архетипні 

(біблійні) уявлення, у містичних трилерах Френка Перетті набувають 

індивідуально-авторського переосмислення (наприклад, БОС «хрест») для 

вираження найбільш значущих ідей і настанов художнього твору. 

 

4.1.3 Реалізація біблійних образів-символів у комісивних 

мовленнєвих актах. Комісивні мовленнєві акти, ябо акти спонукання, 

прескриптиви (я обіцяю) – це мовленнєві акти, які зобов’язують мовця 

виконати півні дії у майбутньому або дотримуватися певної лінії поведінки; 

виражається психологічний стан мовця.  

Тип іллокуції визначається у містичних трилерах Перетті такими 

перформативними комісивними дієсловами, як: claim ‘заявляти’, describe 

‘описувати’, predict ‘віщувати’, see ‘бачити’, think ‘думати’ та ін. 
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Залежно від індикаторів іллокуції, тобто перформативних 

комісивних дієслів, розрізняємо такі типи комісивів (актів спонукання, 

прескриптивів), як: попередження, бажання, планування, обіцянка, гарантія 

(табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Реалізація біблійних образів-символів  

у комісивних мовленнєвих актах  

в англомовних містичних трилерах Френка Перетті 

Біблійно 
марковані 

контексти (БМК)  

Біблійні 
образи-символи 

(БОС) 

Лінгвальна 
репрезентація 

(ЛРБОС) 
Тип комісивного 

мовленнєвого 
акту 

Кількість % Кількість % Кількість % 

Попередження 
 

31 27,68 5 29,41 78 26,44 

Бажання 
 

28 25 4 23,53 59 20 

Планування 23 20,54 3 17,65 57 19,32 

Обіцянка 17 15,18 3 17,65 53 17,97 

Гарантія 13 11,64 2 11,76 48 16,27 

Усього 112 100 17 100 295 100 

 

Попередження (від лат. praedicō ‘зробити відомим’) – наперед 

зроблене повідомлення про що-небудь; застереження проти чого-небудь 

(URL: CУМ).  

Індикаторами іллокуції попередження слугують такі перформативні 

комісивні дієслова, як: exhort ‘переконувати’, notify ‘попереджати’, prevent 

‘перешкоджати, попереджати, заважати’, warn ‘попереджати’ тощо. 

Попередження як тип комісивного МА реалізовано у 31-му БМК, 

27,68%, у яких художньо втілено 5 БОС, 29,41% (див. табл. 4.4). 

Наприклад, комісивний МА попередження, індикатором якого слугує 

конструкція you would better ‘ти б краще’, реалізується у персонажному 

комплексному БМК у романі «Клятва» (“The Oath”): Levi wanted the last word 
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at least. "Charlie, you know my message is always the same." He closed one 

eye and sighted down his pointed finger at Charlie's heart. "Before you start 

worrying about some critter in those mountains, you'd better worry about the 

critter you've got right in there. That's the one that's gonna kill you." (TO, c. 48).  

Позитивний персонаж християнин Леві Кобб попереджає другорядного 

персонажа Чарлі про небезпеку гріха, що тому загрожує: ‘Перш ніж 

перейматися якоюсь тварюкою у тих горах, ти б краще переймаdся тією, 

яка знаходиться в тобі. Вона збирається тебе знищити’. Справа полягає у 

тому, що напередодні у Чарлі на грудях біля серця з’явилася чорна пляма, 

яка є передвісником неминучої зустрічі з драконом, тобто смерті. Всі, хто 

мали стати жертвою дракона, отримували так звану «чорну мітку». Леві 

Кобб, попереджаючи про небезпеку, говорить про те, що дракон, який утілює 

гріх, живе прямо в серці – вибір за людиною: чи стати жертвою дракона, чи 

перемогти його. Алюзія на символ гріха – БОС «змій» (див. Додаток В, В.56), 

яка виражений однокомпонентним анімалістичним ЛРБОС critter ‘тварюка’, 

посилює відчуття небезпеки.  

Бажання (від гр. θέλειν, βούλεσθαι ‘хотіти’) – прагнення, потяг до 

здійснення чого-небудь; хотіння; висловлювана ким-небудь думка про 

бажаність здійснення чого-небудь; побажання (URL: CУМ).  

Індикаторами іллокуції бажання слугують такі перформативні 

комісивні дієслова, як: desire ‘прагнути’, like ‘бажати’, want ‘хотіти’, wish 

‘виказати побажання, бажати’ тощо. 

Бажання як тип комісивного МА реалізовано у 28-ми БМК, 25%, у яких 

художньо втілено 4 БОС, 23,53% (див. табл. 4.4). 

Наприклад, БОС «хрест» (див. Додаток В, В.18), що символізує 

спасіння, виражений антропоморфною метафорою to save souls ‘спасати 

душі’, уживається у персонажному композитному БМК у романі «Темрява 

цього віку» (“This Present Darkness”): I want to save souls, I want to convict 

sinners, I want to help newborn believers grow up in the truth. If I don't do that, I'll 

have a lot more to fear than you and the rest of the board. (TPD, c. 34).  
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Індикатором комісивного МА бажання слугує перформативне 

комісивне дієслово want ‘хотіти’. Пастор Хенк Буш із попереднього прикладу 

виявляє своє бажання бути справжнім пастором: ‘Я хочу спасати душі, я хочу 

приводити грішників до покаяння, я хочу допомагати новонаверненим 

зростати в істині. Якщо я не буду цього робити, то мені доведеться боятися 

більше, аніж ти та інші члени ради’. Автор створює напругу, застосовуючи 

дієслово fear ‘боятися’, – у цьому контексті поки що не зрозуміло, чого саме 

пастор Хенк буде боятися більше, ніж хто-небудь. 

Планування (від лат. meditare ‘розмірковувати’) – намір зробити, 

виконати що-небудь (URL: CУМ).  

Індикаторами іллокуції планування слугують такі перформативні 

комісивні дієслова, як: arrange ‘планувати, узгоджувати’, meditate 

‘обмірковувати’, plan ‘планувати’, scheme ‘планувати’ тощо. 

Планування як тип комісивного МА реалізовано у 23-х БМК, 20,54%, у 

яких художньо втілено 3 БОС, 17,65% (див. табл. 4.4). 

Наприклад, БОС «посох» (див. Додаток В, В.17), що символізує 

наставництво та керівництво, виражений природоморфною метафорою to 

shepherd and feed ‘пасти та годувати’, уживається у персонажному 

композитному БМК у романі «Темрява цього віку» (“This Present Darkness”): 

I want to be fair with you, and so I'll be truthful in letting you know exactly what 

you may expect from me. I intend to love all of you, no matter what. I intend to 

shepherd and feed you for as long as you'll have me. <…> I intend to preach the 

gospel of Jesus Christ, for that is my calling. Until the Lord tells me otherwise, I 

intend to remain in Ashton to answer that burden. (TPD, c. 99‒100).  

Комісивний МА планування реалізується перформативним комісивним 

дієсловом intend ‘мати намір’. Один із головних позитивних персонажів 

пастор Хенк Буш говорить про свої плани на служіння у помісній церкві: ‘Я 

маю намір любити всіх вас, незважаючи ні на що. Я маю намір пасти і 

годувати вас, поки я буду з вами <…> Я маю намір проповідувати Євангеліє 

Ісуса Христа, бо це моє покликання. Доки Господь не скаже мені про інше, я 
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маю намір залишитися в Аштоні, щоб нести цей тягар’. Тут автор залучає 

алюзію на притчу про доброго пастиря – пастор Хенк хоче піклуватися про 

вірян, наслідуючи приклад Ісуса Христа.  

Обіцянка (від лат. prōmittō ‘обіцяти’) – добровільно дане зобов'язання 

зробити що-небудь (URL: CУМ).  

Індикаторами іллокуції обіцянки слугують такі перформативні 

комісивні дієслова, як: affirm ‘запевняти’, pledge ‘завіряти’, promise ‘обіцяти’, 

vow ‘присягатися’ тощо. 

Обіцянка як тип комісивного МА реалізовано у 17-ти БМК, 15,18 %, у 

яких художньо втілено 3 БОС, 17,65%  (див. табл. 4.4). 

Наприклад, комісивний МА обіцянки, індикатором якого слугує 

перформативне комісивне модальне дієслово will ‘бути’, представлено у 

пропозитивному персонажному БМК у романі «Пророк» (“Prophet”): …Walk 

in My Word, listen for My voice, for I will speak to thee and guide thee in all the 

paths you may take. Behold, I am with thee always… (Pr., c. 9).  

БОС «посох» (див. Додаток В, В.17), який символізує опору, 

керівництво та силу, виражений антропоморфною метафорою Walk in My 

Word ‘ходити в Моєму Слові’. Головний персонаж журналіст Джон Баррет 

отримує пророцтво від свого батька (тобто батько передає своєму синові 

слово від Бога), в якому Богу обіцяє Джону бути завжди з ним: ‘Ходи в 

Моєму Слові, слухайся Мого голосу, бо я буду говорити до тебе та керувати 

на шляху, що ти обереш. Дивись, Я завжди з тобою’. Пророцтво як акт 

надприродного явища пов’язується з містичністю та таємністю. 

Гарантія (від нім. garantie ‘зобов’язання’ або франц. garantie 

‘обіцянка’) – порука в чомусь, забезпечення чого-небудь (URL: CУМ).  

Індикаторами іллокуції гарантії слугують такі перформативні комісивні 

дієслова, як: assure ‘забезпечувати’, ensure ‘присягатися’, guarantee 

‘гарантувати’, secure ‘гарантувати, забезпечити’ тощо. 

Гарантія як тип комісивного МА реалізовано у 13-ти БМК, 11,64%, у 

яких художньо втілено 2 БОС, 11,76% (див. табл. 4.4). 
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Наприклад, БОС «хліб» (див. Додаток В, В.13), що символізує Боже 

Слово, виражений метонімією належності the Word of God ‘Слово Бога’, 

уживається у персонажному композитному БМК у романі «Темрява цього 

віку» (“This Present Darkness”): I will not discredit, compromise, or turn my back 

on what I believe the Word of God teaches, and that means that there may be times 

when you'll feel my shepherd's crook around your neck not to judge or malign you, 

but to help you move in the right direction, to protect you, to heal you. (TPD, 

c. 99‒100), реалізує комісивний МА гарантії, індикатором якого слугує 

заперечна форма I will not ‘Я не’.  

Один із головних позитивних персонажів пастор Хенк Буш, 

звертаючись до своєї конгрегації, гарантує свою вірність Слову Божому: ‘Я 

не дискредитую, не cкомпрометую і не повернусь спиною до того, про що, як 

я вірю, вчить Слово Боже’. Заявляючи про свою вірність Слову Божому, Буш 

протистоїть темним силам, які заполонили місто. 

Отже, комісивні МА у містичних трилерах Френка Перетті, 

представлені повідомленнями попередження, бажання, планування, обіцянки 

та гарантії, втілюють репрезентовані різноманітними ЛРБОС біблійні образи-

символи «змій», «хрест», «посох», «сувій», які асоціюються з гріхом, 

спасінням від нього та життям за Божими правилами. Френк Перетті 

попереджає про небезпеку гріха та обіцяє, що все буде добре, якщо 

керуватися Словом Божим. 

 

4.1.4 Реалізація біблійних образів-символів у експресивних 

мовленнєвих актах. Експресивні мовленнєві акти (акти емоційної реакції) 

– передають психологічний, емоційний стан (реакцію) мовця на якісь події, 

дії чи поведінку співрозмовника, характеризують міру його відвертості.  

Тип іллокуції визначається у містичних трилерах Перетті такими 

перформативними експресивними дієсловами, як: apologize ‘вибачатися’, 

congatulate ‘поздоровляти’, greet ‘вітати’, praise ‘величати, прославляти’, 

welcome ‘вітати’ та ін. 
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Залежно від індикаторів іллокуції, тобто перформативних 

експресивних дієслів, розрізняємо такі типи експресивів (актів емоційної 

реакції), як: вибачення і прославлення (табл. 4.5).  

Таблиця 4.5 

Реалізація біблійних образів-символів  

у експресивних мовленнєвих актах  

в англомовних містичних трилерах Френка Перетті 

Біблійно марковані 
контексти (БМК)  

Біблійні 
образи-символи 

(БОС) 

Лінгвальна 
репрезентація 

(ЛРБОС) 

Тип 
експресивного 
мовленнєвого 

акту Кількість % Кількість % Кількість % 

Вибачення 25 52,08 2 50 43 54,43 

Прославлення 23 47,92 2 50 36 45,57 

Усього 48 100 4 100 79 100 

 

Вибачення (від гр. αἰτία, ἀφορµή ‘провина’) – поблажливість до кого-

небудь винного, до провини; прощення за провину; прохання про прощення 

(URL: CУМ).  

Індикаторами іллокуції вибачення слугують такі перформативні 

експресивні дієслова, як: apologize ‘вибачатися’, excuse ‘просити вибачення’, 

forgive ‘прощати’, regret ‘просити прощення, жаліти’ тощо. 

Вибачення як тип експресивного МА реалізовано у 25-ти БМК, 52,08%, 

у яких художньо втілено 2 БОС, 50% (див. табл. 4.5). 

Наприклад, у персонажному композитному БМК у романі «Клятва» 

(“The Oath”): He looked up through the window as if God was looking down. 

"Jesus, forgive me. Please forgive me." (TO, c. 512) реалізовано експресивний 

МА вибачення, індикатором якого слугує перформативне експресивне 

дієслово forgive ‘пробачати’.  

Головний позитивний персонаж Стів нарешті розуміє, що він може 

перемогти дракона лише тоді, коли попросить у Ісуса вибачення за всі свої 
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гріхи та запросить Його увійти у своє серце, іншими словами щиро 

покається: ‘Ісус, прости мене. Будь ласка, прости мене’. Антропонім Jesus 

‘Ісус’, який репрезентує БОС «Ісус Христос» (див. Додаток В, В.32), 

асоціюється з біблійним мотивом Розп’яття та Воскресіння (див. Додаток Б, 

Б.15), коли злодій, якого розіп’яли разом з Ісусом, перед смертю попросив 

прощення: І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у 

Царство Своє! (Євангеліє від Луки 23:42). У цьому контексті автор створює 

атмосферу напруги – чи зможе головний персонаж перемогти дракона після 

того, як вирішив підкорити своє життя Ісусу.  

Прославлення (від лат. pretium ‘нагорода, приз, цінність’) – почуття 

вдячності за послугу, допомогу, зроблене добро тощо; вияв цього почуття 

(URL: CУМ).  

Індикаторами іллокуції прославлення слугують такі перформативні 

експресивні дієслова, як: adore ‘возвеличувати’, bless ‘благословляти’, glorify 

‘прославляти’, magnify ‘возвеличувати’, cheer ‘підбадьорювати’, worship 

‘поклонятися’ тощо. 

Прославлення як тип експресивного МА реалізовано у 23-х БМК, 

47,92%, у яких художньо втілено 2 БОС, 50%  (див. табл. 4.5). 

Наприклад, індикатором експресивного МА прославлення слугують не 

лише перформативні експресивні дієслова cheer ‘підбадьорювати’, worship 

‘поклонятися’, а й прикметник worthy ‘достойний’ та іменники honor and 

glory and praise ‘честь і слава і похвала’: "Worthy is the Lamb who was slain," 

Guilo began, and then they all sang the words together with voices that shook the 

earth, " to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and 

glory and praise!" Then came another roar, from voices and from wings, and 

another flashing of hundreds of swords. The wings took hold, and the skies filled 

with warriors, swirling, shouting, cheering, worshiping, their light washing over 

the earth for miles around." (PTD, c. 321‒322).  

Анімалістичний ЛРБОС lamb ‘ягня’ номінує БОС «ягня» (див. Додаток 

В, В.37), що асоціюється з Ісусом Христом. Містичний персонаж янгол 
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Джулій прославляє Господа після того, як головний персонаж Саллі Роуз 

отримала спасіння, тобто покаялась і попросила Ісуса ввійти в її серце: 

‘Достойний Агнець, що заколений, прийняти силу, і багатство, і мудрість, і 

міць, і честь, і славу, і благословення!’. Алюзія на видіння майбутнього, яке 

отримав Іван Богослов, – як чотири старці вклоняються Агнцю Божому та 

прославляють Його такими самими словами, створює пік містичної напруги: 

неземні істоти прославляють Творця за спасіння людини.  

Отже, експресивні МА у містичних трилерах Френка Перетті 

представлено повідомленнями вибачення та прославлення, у яких 

різноманітними ЛРБОС втілюються біблійні образи-символи «Ісус Христос» 

і «Агнець», що асоціюються із жертвою Ісуса Христа на хресті. Автор 

наголошує на тому, що треба просити вибачення у Ісуса, прийнявши Його 

смерть як акт визволення від гріха, та попросити Його увійти у своє серце, а 

також усе життя прославляти Його за диво спасіння.  

 

4.1.5 Реалізація біблійних образів-символів у декларативних 

мовленнєвих актах. Декларативні мовленнєві акти, або акти 

встановлення, вердиктиви (Я звільняю) – оголошення певних речей у світі, 

яке відповідає пропозиційному змісту МА, встановлення відповідності між 

пропозиційним змістом висловлювання та реальністю. Психологічний стан 

мовця не виражається. Передбачається, що результатом буде встановлення 

певних порядків, правил тощо.  

У досліджуваних художніх текстах Френка Перетті такий тип МА, як 

декларативний, у якому реалізовано БОС, не виявлено взагалі. Відсутність 

БОС у декларативних МА означає те, що декларативи не є релевантними 

висловлюваннями у художній комунікації Френка Перетті, оскільки автор не 

ставив за мету встановлення порядків і правил, тобто Перетті передбачає, що 

вірування та релігійні переконання є добровільним рішенням самої людини, а 

не збіркою правил і настанов. 
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Отже, у містичних трилерах Френка Перетті актомовленнєва 

реалізація лінгвальних репрезентантів біблійних образів-символів превалює у 

репрезентативних і директивних мовленнєвих актах. Найменша частотність 

актомовленнєвої реалізації БОС у експресивних МА, у той час як 

декларативні МА відсутні взагалі. Це пояснюється тим, що Френк Перетті не 

ставить собі за мету щось змінювати або керувати чимось. Домінування 

репрезентативних МА пояснюється тим, що автор ненав’язливо проповідує 

Євангельскі принципи, мистецьки обіграючи їх у художньому тексті. 

 

4.2. Типологія прагматичних (перлокутивних) ефектів реалізації 

біблійних образів-символів  

 

Прагматичний (перлокутивний) ефект актомовленнєвої реалізації БОС 

може бути ефективним / успішним або неефективним / неуспішним.  

Успішний перлокутивний ефект (далі УПЕ) виявлено у 668-ми БМК 

(70,76% від загальної кількості), у яких репрезентовано 744 ЛРБОС (63,81% 

від загальної кількості ЛРБОС) (табл. 4.6).  

Таблиця 4.6 

Типологія прагматичних ефектів контекстної реалізації  

лінгвальних репрезентантів біблійних образів-символів  

в англомовних містичних трилерах Френка Перетті 

Тип прагматичного ефекту реалізації лінгвальних 
репрезентантів біблійних  образів-символів (ЛРБОС)у 

біблійно-маркованих контекстах (БМК) 
Успішний Неуспішний 

ЛРБОС БМК ЛРБОС БМК 

Тип БМК 

за обсягом 

Кільк % Кільк % Кільк % Кільк % 

Пропозитивні 
БМК 

293 39,38 287 42,96 117 27,73 86 31,16 

Композитні 
БМК 

362 48,66 328 49,1 229 54,27 167 60,51 

Комплексні 
БМК 

89 11,96 53 7,93 76 18,01 23 8,33 

Усього 744 100 668 100 422 100 276 100 
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Неуспішний перлокутивний ефект (далі НПЕ) – у 287-ми БМК 

(42,96% від загальної кількості), у яких репрезентовано 422 ЛРБОС (36,19% 

від загальної кількості ЛРБОС) (див. табл. 4.6 )  

Як унаочнено у табл. 4.6, успішні перлокутивні ефекти значно 

превалюють – 668 БМК,  70,76%, у яких реалізовано 744 ЛРБОС, 63,81%, – 

порівняно з неуспішними перлокутивними ефектами у 422-х БМК, 36,19%. 

 

4.2.1 Успішний перлокутивний ефект та умови успішності. 

Перлокутивний ефект можна вважати успішним, якщо він «відповідає 

конвенційним умовам успішності: соціальним ролям комунікантів, 

передбачуваності їхньої поведінки, оптимальності місця й часу спілкування 

тощо» (ЛЕ, 460). УПЕ контекстної реалізації БОС у містичних трилерах 

Френка Перетті може проявлятися різними способами: невербальним, 

вербальним або змішаним (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 

Успішній прагматичний ефект контекстної реалізації 

лінгвальних репрезентантів біблійних образів-символів 

в англомовних містичних трилерах Френка Перетті 

Біблійно марковані 
контексти (БМК)  

Лінгвальні репрезентанти 
біблійних  

образи-символи (ЛРБОС) 

Спосіб прояву 
успішного 

прагматичного 
ефекту (УПЕ) Кільк % Кільк % 

Змішаний УПЕ  317 47,45 319 42,88 

Вербальний УПЕ 199 29,85 255 34,27 

Невербальний УПЕ 152 22,7 170 22,85 

Усього 668 100 744 100 

 

Як унаочнено у табл. 4.7, змішані та вербальні УПЕ значно 

превалюють над невербальними як за кількістю контекстних репрезентацій 

(516 БМК, 77,3%, у яких реалізовано змішані і вербальні УПЕ, у порівнянні з 
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152-ма БМК, 22,7%, у яких реалізовано невербальні УПЕ), так і за 

кількістю художньо втілених ЛРБОС (574 ЛРБОС, 77,15%, які реалізують 

змішані і вербальні УПЕ, у порівнянні з 170-ма ЛРБОС, 22,85%, які 

реалізують невербальні УПЕ). 

Змішаний УПЕ проявляється одночасно у невербальній та вербальній 

мовленнєвій поведінці адресата, що відповідає намірам співрозмовника, 

тобто перлокутивний ефект посилюється обома реакціями. Наприклад, у 

персонажному комплексному БМК у романі «Клятва» (“The Oath”) 

анімалістичний ЛРБОС dragon ‘дракон’ лінгвально репрезентує БОС «змій» 

(див. Додаток В, В.56), що символізує гріх: "So why does Levi talk about the 

dragon?". Tracy rolled her eyes. "It's his mission in life. He's superstitious just like 

the others, but some years ago he got super-saved, if you know what I mean. Now 

the dragon's a religious thing. He sees a message in it." "And apparently he's not 

afraid." "Well, for one thing, everyone thinks he's crazy, so they stay away from 

him. He survives because he has no credibility – and also because he could break 

every bone in your body if he had to." Steve smiled at the remark (ТО, c. 131). 

Діалог відбувається між головним героєм Стівом і детективом Трейсі. 

Вони обговорюють місцевого жителя Леві, який не боїться дракона, але 

постійного застерігає інших від нього. Стів ставить запитання: "So why does 

Levi talk about the dragon?" ‘То чому Леві говорить про дракона?’. У 

відповідь спостерігаємо змішаний УПЕ: Tracy rolled her eyes ‘Трейсі закотила 

очі’ (невербальна реакція), ‘Це його місія в житті. Він був забобонним, як всі 

інші, але кілька років тому він отримав супер-збереження, якщо ти знаєш, що 

я маю на увазі. Тепер дракон – релігійна річ. Він бачить у ньому якусь місію’ 

(вербальна реакція).  

Вербальний УПЕ виражається вербальною мовленнєвою поведінкою 

адресата, яка відповідає намірам співрозмовника. Ця реакція може бути 

експліцитною або імпліцитною. Експліцитна реакція – це застосування 

клішованих форм спілкування, які прийнятні для певної соціальної групи. 
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Імпліцитна реакція – це приховування імпліцитних смислів, які постають 

підґрунтям вербальної реакції адресата на певне повідомлення.  

Наприклад, у персонажному композитному БМК у романі 

«Пронизуючи темряву» (“Piercing the Darkness”) відбувається діалог між 

головним персонажем Саллі та пастором Хенком, які щойно познайомилися: 

But Sally hesitated just a moment. "You don't look like a pastor." Hank smiled, 

brushing some hair away from his forehead with his forearm. "Thanks." Why not 

go straight to the horse? Sally thought. "I suppose you know God?" "Sure, I know 

Him." He was so matter-of-fact about it. He didn't even hesitate with that answer 

(PTD, c. 274).  

У відповідь на експресивний МА компліменту, коли Саллі говорить: 

"You don't look like a pastor" ‘ви не виглядаєте як пастор’, пастор 

використовує клішовану форму спілкування: Thanks ‘дякую’, експліцитно 

демонструючи своє погодження. Далі, репрезентативний МА визнання – I 

suppose you know God? ‘здається, ви знаєте Бога?’, у якому двокомпонентний 

ЛРБОС know God ‘знати Бога’, утворений за моделлю V + N, створює алюзію 

на БОС «виноградна лоза» (див. Додаток В, В.63), що символізує стосунки з 

Богом, отримує імпліцитну реакцію пастора. Відповідаючи: Sure, I know Him 

‘Звісно, я Його знаю’, пастор має на увазі те, що він не просто знає про Бога, 

але знає Його особисто, спілкуючись із Ним, оскільки у християнському 

середовищі, коли людина говорить про те, що вона знає Бога, це вказує на 

реальне спілкування з Ним.   

Невербальний УПЕ виражається невербальною поведінкою адресата, 

який мовчки кориться мовленнєвій інтенції співрозмовника. Наприклад, БОС 

«Ісус Христос» (див. Додаток В, В.32), який символізує надійність, силу й 

міць та асоціюється зі спасінням, лінгвально репрезентовано антропонімом 

Jesus ‘Ісус’ у персонажному пропозитивному БМК у романі «Темрява цього 

віку» (“This Present Darkness”): "I rebuke you in Jesus' name!" The crushing 

weight upon him lifted so quickly Hank felt he would sail upward from the floor. 
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He filled his lungs with air and noticed he was now struggling against nothing 

(TPD, c. 60). 

Головний позитивний персонаж пастор Хенк Буш бере участь у 

духовній боротьбі із демонами, які напали на його будинок вночі, 

намагаючись убити самого Хенка. Він наказує демонам піти геть: ‘Я даю вам 

відсіч в ім´я Ісуса’ Директивний МА наказування, індикатором якого слугує 

команда in Jesus' name ‘в ім´я Ісуса’, мав невербальний УПЕ: на виконання 

наказу ‘Нищивний тягар зник так швидко, що Хенкові здалося ніби він 

підіймається з підлоги вгору. Він ковтнув повітря і зрозумів, що вже немає з 

ким боротися’.  

Умовами успішності прагматичного ефекту контекстної реалізації БОС 

в англомовних містичних трилерах Френка Перетті визначено такі: 

релевантність ситуації спілкування, конгруентність учасників спілкування, 

очікуваність результатів спілкування й узгодженість із нормами культури 

поведінки (табл. 4.8). 

Таблиця 4.8 

Умови успішності прагматичного ефекту контекстної реалізації біблійних 

образів-символів в англомовних містичних трилерах Френка Перетті 

Тип біблійно маркованого контексту (БМК) 
Пропозитивний Композитний Комплексний 

Разом 
Умови успішності 

прагматичного 
ефекту Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. % 

Конгруентність 
учасників 
спілкування   

68 32,96 138 33,8 21 39,62 227 33,98 

Очікуваність 
(передбачуваність) 
результатів 
спілкування 

62 30,11 125 30,56 13 24,53 200 29,94 

Релевантність 
ситуації 
спілкування 

49 23,86 82 19,9 10 18,87 141 21,11 

Узгодженість із 
нормами культури 
поведінки 

27 13,07 64 
15,74 

 
9 16,98 100 14,97 

Усього 206 100 409 100 53 100 668 100 
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Як унаочнено у табл. 4.8, конгруентність учасників спілкування як 

причина успішних перлокутивних ефектів значно превалює над 

узгодженістю із нормами культури поведінки як за кількістю контекстних 

репрезентацій (227 БМК, 33,98%, у яких умовою УПЕ виявлено 

конгруентність учасників спілкування, у порівнянні зі 100-ма БМК, 14,97%, у 

яких умовою УПЕ виявлено узгодженість із нормами культури поведінки), 

так і за кількістю художньо втілених біблійних образів-символів (301 

ЛРБОС, 25,81%, які реалізують конгруентність учасників спілкування як 

умову УПЕ, у порівнянні з 112-ма ЛРБОС, 9,61%, які реалізують 

узгодженість із нормами культури поведінки як умову УПЕ).  

� Конгруентність учасників спілкування (227 БМК, 33,98%) –

перлокутивний ефект МА постає успішним, якщо між учасниками 

спілкування спостерігається узгодженість / схожість у поглядах, 

настановах, життєвому досвіді, соціальному становищі, 

психологічному й емоційному стані тощо. 

Наприклад, у директивному МА заклику природоморфна метафора to 

pour out his Spirit ‘вилити Свого Духа’ художньо втілює БОС «голуб» (див. 

Додаток В, В.20), який є образом Святого Духа і символізує пробудження, у 

персонажному комплексному БМК у містичному трилері «Візит» (“The 

Visitation”): "We need to be seeking the Lord," said Dee, her eyes closing 

prayerfully. "We need to be expecting. God has plans for Antioch. I think the Lord 

is ready to pour out his Spirit on this town." "Amen." That was what Blanche 

wanted to hear. "Amen," Adrian echoed. (TV, c. 8‒9).  

Персонаж Ді, яка впала у спокусу і повірила у лжехриста Брендона 

Ніколса, намагається ввести в оману інших парафіян, пропонуючи цілком 

правильні речі: ‘Нам потрібно шукати Господа, – зауважила Ді, молитовно 

прикриваючи очі. – Нам потрібно очікувати. У Бога є плани для Антіохії. Я 

вважаю, що Господь готовий вилити Свого Духа на це місто’. Біблійна 

алюзія на попередження Ісуса про лжепророків створює напругу: 
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«Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас ув одежі 

овечій, а всередині хижі вовки» (Матвія 7:15).  

Успішний прагматичний ефект виражено вербальною реакцією 

парафіян Amen ‘амінь; істинно так’. Амінь (дав.-гр. ἀµήν, від івр.  אמן , Аме́н 

‘воістину’; в західноєвропейській традиції лат. amen, А́мен) – це завершальне 

слово, яке використовується в молитвах чи проповідях задля посилення 

ефекту. Заклик Ді був саме таким, який був потрібен присутнім: ‘Амінь. Ось 

це і хотіла Бланш почути. ‒ Амінь, ‒ повторив Адріан’. 

� Очікуваність (передбачуваність) результатів спілкування (200 БМК, 

29,94%) – перлокутивний ефект МА постає успішним, якщо адресат 

очікував отримати саме такий результат у спілкуванні, тобто отриманий 

адресатом результат відповідає бажаному.  

Наприклад, у директивному МА прохання антропонім Jesus ‘Ісус’ 

репрезентує БОС «Ісус Христос» (див. Додаток В, В.32), який асоціюється із 

спасінням, а анімалістичний ЛРБОС dragon ‘дракон’ – БОС «змій» (див. 

Додаток В, В.56), який асоціюється з гріхом, у персонажному комплексному 

БМК у романі «Клятва» (“The Oath”): "Levi, tell me something. Just why is it 

nobody else will talk about the dragon, but you don't have any trouble talking 

about it?"  

Головний персонаж Стів Бенсон просить іншого головного персонажа 

Леві Кобба пояснити дещо відносно дракона: ‘Леві, от скажи мені. Чому 

окрім тебе більше ніхто не говорить про дракона?’. Спостерігаємо змішану 

(вербальну + невербальну) реакцію відповіді-пояснення: Levi gave a little 

shrug. "I'm saved, that's all." "So with you it's a religious thing." Levi crinkled his 

nose as he thought about it. "It's kind of a religious thing with everybody. They've 

got their dragon; I've got Jesus. Simple." (ТО, c. 162).  

Прагматичний ефект можна вважати успішним, оскільки Стів очікував 

на відповідь на запитання і він її отримав: ‘Леві трохи розвів плечима. «Я 

спасений, це все». То це все твої релігійні справи. Леві нахмурився, 

розмірковуючи над цим. «Це стосується релігії кожного. Вони мають свого 
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дракона; у мене є Ісус. Все просто’. Алюзія на біблійний сюжет «Десять 

Заповідей» (див. Додаток Б, Б.9) – Поки Мойсей отримував від Всевишнього 

збірку законів на горі Сінай, єврейський народ вклонявся золотому боввану в 

долині – створює атмосферу містичності та напруги протиставлення 

ідолопоклонства і божественного.  

� Релевантність ситуації спілкування (141 БМК, 21,11%) – 

перлокутивний ефект МА  постає успішним, якщо час і місце 

спілкування є доречними для досягнення мети мовлення, тобто мовець 

обрав вдалий час або місце для розмови.  

Наприклад, БОС «Ісус Христос» (див. Додаток В, В.32), який 

символізує надійність, силу й міць та асоціюється зі спасінням, лінгвально 

репрезентовано антропонімом Jesus ‘Ісус’ та БОС «змій» (див. Додаток В, 

В.56), який асоціюється з гріхом і дияволом, лінгвально репрезентовано 

анімалістичним ЛРБОС dragon ‘дракон’ у складі директивного ПМА 

настанови завдяки умовному реченню у теперішньому часі, яке виражає 

обіцянку у персонажному комплексному БМК у романі «Клятва» (“The 

Oath”): Then Steve recalled Levi's words: "When the dragon sees Jesus in you, 

he'll back up. You'll scare him…" But is Jesus in me? Clack-clack-clack, the scales 

moved over the lance. There was no time to wonder. "Jesus…" Steve prayed as he 

turned and faced the dragon head-on. "Please be in me." (ТО, c. 535‒536). 

Перебуваючи у печері-сховиську дракона під час полювання на цю 

тварюку, головний позитивний персонаж Стівен згадав настанову 

християнина Леві: When the dragon sees Jesus in you, he'll back up. You'll scare 

him ‘Коли дракон побачить у тобі Ісуса, – він відступить. Ти його налякаєш’. 

Прагматичний ефект реалізовано у змішаній реакції: "Jesus…" Steve prayed as 

he turned and faced the dragon head-on. "Please be in me." (TO, c. 535‒536) 

‘Ісус… Помолився Стів, як тільки він обернувся і побачив, як дракон 

наближається до нього. Будь ласка, живи в мені’.  

Хоча прагматичний ефект був пролонгований, тобто досягнутий 

пізніше, не під час розмови, а як спогад, релевантний ситуації спілкування, ‒ 



 236 

Стів знаходився у небезпеці, перебуваючи у печері дракона і той міг його 

знищити у будь-яку мить, фізичний дискомфорт і небезпека змусили шукати 

допомоги у Господа ‒ його можна вважати успішним.  

� Узгодженість із нормами культури поведінки (100 БМК, 14,97%) – 

перлокутивний ефект МА постає успішним, якщо у ході спілкування  

співрозмовники дотримуються правил етикету, проявляють обізнаність 

із церковними традиціями та нормами тощо.  

Наприклад, директивний МА вказівки, індикатором якого слугують 

перформативні директивні дієслова go ‘йти’ та use ‘скористатися’, які 

уживаються у наказовому способі, має у своєму складі антропонім Jesus 

‘Ісус’ на позначення БОС «Ісус Христос»  (див. Додаток В, В.32), який 

асоціюється зі спасінням, та анімалістичний ЛРБОС dragon ‘дракон’, що 

репрезентує БОС «змій» (див. Додаток В, В.56), який асоціюється із гріхом, у 

персонажному комплексному БМК у романі «Клятва» (“The Oath”): "And just 

how is that supposed to happen?". Levi gave a weak smile. "When the dragon sees 

Jesus in you, he'll back up. He will. You can fool him into backing up. You'll scare 

him, just like I did, just like Evelyn." His eyes closed as if to sleep. "Go to that 

tunnel... use the tunnel... Jesus'll take care of the rest." (TO, c. 442).  

Ті самі персонажі, що й у попередньому прикладі обговорюють 

полювання на дракона. Леві надає вказівки Стіву, пояснюючи, що, коли 

дракон побачить Ісуса в Стіві, то відступить: ‘Йди до тунелю… скористуйся 

ним… Ісус попіклується про решту’. Успішність прагматичного ефекту 

продемонстровано змішаною реакцією Стіва на вказівку Леві: Steve didn't 

understand, but he said, "Okay, Levi." (TO, c. 442) ‘Стів нічого не зрозумів, 

проте сказав «Все зрозумів, Леві»’. Таку перлокутивну реакцію можна 

вважати успішною, оскільки Леві надав певні інструкції, а Стів відповів, що 

йому все зрозуміло, хоча це було не так. Але узгодженість із нормами 

культури поведінки виправдалася, оскільки Стів виявив себе ввічливим і 

удав, що готовий виконати настанову Леві. Тут автор створює напругу – 

головний персонаж не зрозумів, яким чином він зможе знищити дракона, і 



 237 

залишається невідомим, чи вдасться йому все ж таки це зробити й 

отримати перемогу, чи ні.  

Отже, успішний перлокутивний ефект мовленнєвих актів, у яких 

лінгвально репрезентовано БОС, може проявлятися у містичних трилерах 

Френка Перетті вербальним, невербальним або змішаним способом. 

Чинниками, що зумовлюють його успішність, встановлено такі: 

конгруентність учасників комунікації, очікуваність (передбачуваність) 

результатів спілкування, релевантність ситуації спілкування та узгодженість 

із нормами культури поведінки. Проведене дослідження показало, що 

найбільш вагомою умовою успішності перлокутивного ефекту мовленнєвих 

актів, у яких лінгвально репрезентовано БОС, визначено конгруентність 

учасників комунікації, тобто обізнаність художніх персонажів із релігійним 

дискурсом, розуміння ними багатьох нюансів, притаманних релігійному 

контексту, схожість у їхніх поглядах, настановах, життєвому досвіді, 

соціальному становищі, психологічному й емоційному стані тощо. 

 

4.2.2 Неуспішний перлокутивний ефект і чинники, що його 

зумовлюють. Неуспішний перлокутивний ефект – «випадки мовленнєвих 

актів, коли зміст комунікативної спрямованості перформативного 

висловлення, що позначає намір мовця відносно адресата, не відповідає 

очікуваним діям адресата, у результаті чого його реакція є неадекватною» 

(ЛЕ, с. 460).  

Дж. Росе у своїй перформативній гіпотезі зазначає, що будь-яке 

речення містить перформативну формулу відповідно до власної 

комунікативної мети (питання, розповіді тощо), і вводить перформатив до 

глибинної синтаксичної структури. Якщо дія, позначена перформативом, не 

виправдовується, то такий мовленнєвий акт треба називати неуспішним (цит. 

за: [ЛЕ, с. 460]).  

За Дж. Остіном, неуспішний перлокутивний ефект – це осічки 

(misfires), зумовлені порушенням процедурних дій комунікантів, і 
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зловживання (abuses), підґрунтям яких є нещирість учасників комунікації 

[3, c. 91, 99, c. 101–131; 138; 144]. 

Російські лінгвісти О. Єрмакова й О. Земська пропонують 

класифікацію комунікативних невдач, параметром якої є причини, що їх 

породжують (ЛЕ, с. 461). Це невдачі, спричинені 1) устроєм мови 

(наприклад, неоднозначністю мовних одиниць); 2) розбіжностями 

комунікантів (психічною, фізичною, інтелектуальною, соціальною тощо); 

3) прагматичними чинниками (несумісністю кодів мовлення) [1, c. 95–98]. 

Неуспішній прагматичний ефект (далі НПЕ) у містичних трилерах 

Френка Перетті може проявлятися, так само як і успішний прагматичний 

ефект, змішаним, вербальним або невербальним способом (табл. 4.9). 

Таблиця 4.9 

Неуспішній прагматичний ефект контекстної реалізації 

біблійних образів-символів 

в англомовних містичних трилерах Френка Перетті 

Біблійно марковані 
контексти 

(БМК)  

Лінгвальні репрезентанти 
біблійних  

образи-символи (ЛРБОС) 

Спосіб прояву 
неуспішного 

прагматичного 
ефекту (НПЕ) Кільк % Кільк % 

Змішаний НПЕ  135 48,91 243 57,58 

Вербальний НПЕ 93 33,7 101 23,93 

Невербальний НПЕ 48 17,39 78 18,48 

Усього 276 100 422 100 

 

Як унаочнено у табл. 4.9, змішаний НПЕ значно превалює над 

невербальним як за кількістю контекстних репрезентацій (135 БМК, 48,51%, 

у яких реалізовано змішані НПЕ, у порівнянні з 48-ма БМК, 17,39%, у яких 

реалізовано невербальні НПЕ), так і за кількістю художньо втілених БОС 

(243 ЛРБОС, 57,58%, які реалізують змішані НПЕ, у порівнянні з 78-ма 

ЛРБОС, 18,48%, які реалізують невербальні НПЕ).  
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Змішаний НПЕ проявляється одночасно у невербальній та 

вербальній мовленнєвій поведінці адресата, що не відповідає намірам 

співрозмовника, тобто перлокутивний ефект посилюється обома реакціями.  

Наприклад, у персонажному комплексному БМК у романі «Клятва» 

(“The Oath”) Трейсі та Леві говорять про дракона: "Oh, it was a hunt, all right. 

If I was the dragon, you'd be breakfast." Tracy only sighed and shook her bowed 

head. Here we go again. "Go ahead," said Levi. "Look around. Just say I'm the 

dragon. How would you get out of here?" Tracy turned to walk away. "I am not in 

the mood for one of your lectures, Levi!" In this tight space she couldn't walk far, 

but just to make a statement, she walked as far as she could (ТО, c. 233). На 

пряме запитання Леві, чи буде Трейсі рятуватися, якщо зустріне дракона 

("Just say I'm the dragon. How would you get out of here?"), спостерігаємо 

змішану реакцію Трейсі – невербальну (Tracy turned to walk away. ‘Трейсі 

зібралась йти геть’) та вербальну ("I am not in the mood for one of your lectures, 

Levi!" ‘Я не в настрої для твоїх лекцій, Леві’).  

Перлокутивний ефект директивного МА заклику виявився неуспішним, 

оскільки Трейсі мала сумніви щодо загрози з боку дракона, про що свідчить 

пояснення автора: In this tight space she couldn't walk far, but just to make a 

statement, she walked as far as she could ‘У цьому тісному просторі вона не 

могла далеко відійти, вона це сказала так, наче могла’. 

Вербальний НПЕ виражається такою мовленнєвою поведінкою 

адресата, яка не відповідає намірам співрозмовника. Ця реакція може бути 

експліцитною або імпліцитною. Експліцитна реакція – це застосування 

клішованих форм спілкування, які прийнятні для певної соціальної групи. 

Імпліцитна реакція – це приховування імпліцитних смислів, які постають 

підґрунтям вербальної реакції адресата на певне повідомлення.  

Наприклад, у персонажному комплексному БМК у романі «Клятва» 

(“The Oath”) реалізовано репрезентативний МА пояснення. Діалог 

відбувається між головними позитивними персонажами – вченим Стівом 

Бенсоном і місцевим жителем, християнином Леві Коббом. Леві пояснює 
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Стіву, чому дракон не чіпає невістку Стіва та самого Леві: "The dragon 

would kill you. As far as I know, the dragon's only ever backed away from two 

people– your sister-in-law Evelyn and me." "What are you talking about?" 

"Evelyn's a religious woman; she knows Jesus, right? Just like I do. He lives in her 

heart." Steve shrugged. "Well, yeah, I guess." Where was Levi going with this 

crazy line of thought? "It's pure and simple logic," Levi continued. "The dragon is 

sin. So since Jesus is living in our hearts– Evelyn's and mine– we're saved from 

sin, which means we're saved from the dragon and it can't touch us." (ТО, c. 413).  

У цьому контексті репрезентовано одразу декілька біблійних мотивів – 

«гріхопадіння» (БОС «змій», див. Додаток В, В.56, що асоціюється з 

дияволом, виражений анімалістичним ЛРБОС dragon ‘дракон’), «покаяння» 

(БОС «трон», див. Додаток В, В.60, що асоціюється з владою, виражений 

антропоморфною метафорою Jesus is living in our hearts ‘Ісус живе в наших 

серцях’, що вже є результатом покаяння, тобто Ісус панує над життям 

персонажів) та «спасіння» (БОС «кров», (див. Додаток В, В.11), що 

асоціюється із спасінням, виражений антропоморфною метафорою to be 

saved from sin ‘бути спасенним від гріха’): ‘Дракон – це гріх. Оскільки Ісус 

живе в наших серцях – у серці Евелін та моєму – ми спасенні від гріха, що 

означає, що ми спасенні від дракона, і він нічого не може нам заподіяти.’  

Але, незважаючи на такий потужний вербальний вплив на адресата, 

створений репрезентативним МА пояснення, реакція Стіва, що засвідчує 

його незгоду з Леві, є саркастичною: "Oh, that's logical all right," Steve said 

sarcastically "We set the lance up somewhere. Then we get the dragon to follow 

me, and then somehow you get between the dragon and me and get it to back up 

and kill itself. That's a ludicrous plan!" ‘О, це цілком логічно, – саркастично 

зауважив Стів. Ми десь там встановимо спис. Тоді ми змусимо дракона 

переслідувати мене, а потім якимось чином ти опинишся між мною і 

драконом, і змусиш його позадкувати назад і вбити самого себе’.  

Неуспішність контекстної реалізації декількох БОС і, відповідно, 

усього репрезентативного МА пояснення, зумовлено тим, що між 
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учасниками спілкування – християнином Леві Коббом і вченим Стівом 

Бенсоном – існують інконгруентні відношення: Стів не є обізнаним із 

релігійним дискурсом і йому важно зрозуміти і повірити у цілком очевидні 

для Леві речі.  

Невербальний НПЕ виражається невербальною поведінкою адресата, 

який мовчки не виправдовує задум співрозмовника. Наприклад, у 

персонажному комплексному БМК у романі «Пророк» (“Prophet”) батько-

пророк ділиться своїми переживаннями з сином, головним персонажем 

Джоном: I can hear them crying. I can see them drifting further and further from 

the light, just like they're walking into shadows, into darkness, never to come 

back." He drew a breath and then spoke out of anger and frustration. "But who 

can I tell? Who's going to listen to me?" John heard what his father was saying, 

and yet, with a willful stubbornness, with a determined denial, he would not accept 

it. No way. (Pr, c. 43).  

Репрезентативний МА констатації реалізовано емоційними фразами: 

"But who can I tell? Who's going to listen to me?" ‘Але кому я це розкажу? Хто 

послухає мене?’ Джон чув все, що казав батько (John heard what his father 

was saying), але у відповідь – лише негативна невербальна реакція: and yet, 

with a willful stubbornness, with a determined denial, he would not accept it. No 

way. Джон не міг прийняти цих слів через низку причин (конфлікт батька-

сина, холодне ставлення до Бога і церкви тощо). Таким чином, прагматичний 

ефект репрезентативного МА констатації виявився неуспішним.  

Чинниками неуспішності прагматичного ефекту контекстної реалізації 

БОС у мовленнєвих актах у англомовних містичних трилерах Френка Перетті 

визначено такі: інконгруентність учасників спілкування, неочікуваність 

результатів спілкування, нерелевантність ситуації спілкування і 

неузгодженість із нормами культури поведінки (табл. 4.10). 

Як унаочнено у табл. 4.10, інконгруентність учасників спілкування як 

причина неуспішних перлокутивних ефектів значно превалює над 

неузгодженістю із нормами культури поведінки як за кількістю контекстних 
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репрезентацій (105 БМК, 38,04%, у яких умовою НПЕ виявлено 

інконгруентність учасників спілкування, у порівнянні з 39-ма БМК, 14,13%, у 

яких умовою НПЕ виявлено неузгодженість із нормами культури поведінки), 

так і за кількістю художньо втілених біблійних образів-символів (191 

ЛРБОС, 16,38%, які реалізують інконгруентність учасників спілкування як 

умову НПЕ, у порівнянні з 42-ма ЛРБОС, 3,6%, які реалізують 

неузгодженість із нормами культури поведінки як умову НПЕ).  

Таблиця 4.10 

Чинники неуспішності прагматичного ефекту  

контекстної реалізації біблійних образів-символів  

в англомовних містичних трилерах Френка Перетті 

Тип біблійно маркованого контексту (БМК) 
Пропозитивний Композитний Комплексний 

Разом 
Чинники 

неуспішності 
прагматичного 

ефекту 
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. % 

Інконгруентність 
учасників 
спілкування   

34 39,53 62 37,29 9 39,13 105 38,04 

Неочікуваність 
(непередбачува-
ність) результатів 
спілкування 

6 30,72 49 29,41 7 30,43 82 29,71 

Нерелевантність 
ситуації 
спілкування 

15 17,44 31 18,49 4 17,40 50 18,12 

Неузгодженість із 
нормами культури 
поведінки 

11 12,31 25 14,81 3 13,04 39 14,13 

Разом 86 100 107 100 23 100 276 100 

 

� Інконгруентність учасників спілкування (105 БМК, 38,04%) – 

перлокутивний ефект МА постає неуспішним, якщо між учасниками 

спілкування спостерігається неузгодженість / несхожість / розбіжність 

у поглядах, настановах, життєвому досвіді, соціальному становищі, 

психологічному й емоційному стані тощо. 
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Наприклад, у директивному МА пропозиції антропоморфна 

метафора to take the city for Christ ‘завоювати місто для Христа’ реалізує БОС 

«риба» (див. Додаток В, В. 11), який символізує перемогу у персонажному 

комплексному БМК у містичному трилері «Візит» (“The Visitation”): Then it 

came– the one sentence predestined from all eternity for this moment, this place– 

exactly what it would take to set me off: “Travis, we’re going to take this city for 

Christ!” Один із персонажів, служитель місцевої церкви Кайл Шерман, 

пропонує головному позитивному персонажу, колишньому пастору Тревісу 

Джордану: ‘Тревіс, ми завоюємо це місто для Христа’. Негативна реакція 

відмови з боку Тревіса репрезентує змішаний НПЕ: “We?!” (вербальна 

реакція) My voice came so loud and sudden it made him jump. It also made him 

stop talking. I leaned forward in my chair, so far I almost stood up. (невербальна 

реакція) “Now you listen to me.” (вербальна реакція) I said it slowly, and I know 

I sounded downright vicious. (невербальна реакція) “Have you even asked this 

town if it wants to be taken for Christ? Have you even met the folks down at Judy’s 

or working at Kiley’s Hardware or Anderson’s Furniture and Appliance and 

gotten their input? I guarantee you, Kyle, I know some people around here who do 

not wish to be taken for Christ.” (вербальна реакція) He looked like he was about 

to interrupt, but I didn’t give him a chance. (невербальна реакція) “No one… has 

ever… taken a city for Christ. Not Paul, not Peter, nobody. Not even Christ took a 

city for Christ.” (вербальна реакція) (TV, c. 38).  

Прагматичний ефект виявися невдалим, оскільки співрозмовники мали 

розбіжність у поглядах. Кайл був переконаний, що його пропозиція буде 

прийнята схвально, проте Тревіс не виправдав його очікувань, оскільки був 

упевнений, що ‘Ніхто… Ніколи… не завойовував місто для Христа. Ні 

Павло, ні Петро, ніхто. Навіть сам Христос не завойовував місто для Христа’. 

Кайл – типовий представник харизматичного світогляду. Харизматичний рух 

– один із напрямів протестантизму, який акцентує на прояві дарів Святого 

Духа – зціленні, хрещенні Духом Святим, говорінню іншими мовами, 

пророцтвами тощо. Окрім того, харизмати відрізняються від інших течій 
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протестантизму динамічними церковними заходами, гучною музикою, 

євангелізаційними кампаніями на вулицях тощо. А ось Тревіс, який колись 

був пастором, наразі переживає особисту кризу у житті і, маючи вагомий 

досвід у християнстві, він не погоджується з такими харизматичними 

гаслами. Причиною НПЕ директивного МА пропозиції є не лише різне 

світобачення Кайла і Тревіса, але й те, що колишній пастор (Тревіс) краще 

розбирається у вченні Біблії, аніж діючий служитель церкви (Кайл). У 

Святому Письмі дійсно не йдеться про завоювання міст для Христа, радше 

про благу звістку для кожної людини. Автор, вдало використовуючи 

конфлікт поглядів, створює сюжетну напругу – хто саме із персонажів 

отримає перемогу у конфлікті інтересів. 

� Неочікуваність (непередбачуваність) результатів спілкування (82 

БМК, 29,71%) – перлокутивний ефект МА постає неуспішним, якщо 

адресат не очікував отримати саме такий результат у спілкуванні, тобто 

отриманий адресатом результат не відповідає бажаному.  

Наприклад, у директивному МА наказування, індикатором якого 

слугує перформативне директивне дієслово command ‘наказувати’, що 

виражає вищий ступінь влади, багатокомпонентний антропоморфний ЛРБОС 

in the name of Jesus Christ ‘іменем Ісуса Христа’ реалізує БОС «Ісус Христос» 

(див. Додаток В, В.32), який символізує міць і надійність, у персонажному 

пропозитивному БМК у романі «Пронизуючи темряву» (“Piercing the 

Darkness”): A formula, a tradition from Lucy's past, came to her mind. "In the 

name of Jesus Christ, I command you to come out of her!" (TO, c. 312). Головний 

персонаж Люсі намагається вигнати демона зі своєї доньки ‘іменем Ісуса 

Христа я наказую тобі вийти з неї’, посилаючись на Святе Письмо: «А тих, 

хто ввірує, супроводити будуть ознаки такі: у Ім'я Моє демонів будуть 

вигонити…» (Від Марка 16:17).  

Проте прагматичний ефект виявився неуспішним: Amethyst raised her 

eyebrows in mock horror‘ Аметист підвела брови з напускним жахом’ 

(невербальна реакція) "Oh, now you're throwing that name around! Ha! What is 
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He to you?" (вербальна реакція: обвинувачення, сарказм і риторичне 

питання). ‘«О, тепер ти розкидаєшся цим іменем! Ха! Хто Він для тебе?»’. 

Невербальна реакція Люсі: Lucy didn't know why she grabbed Amber's body. It 

was an unthinking, desperate act. She was trying to find her daughter in that little 

body somewhere. "Amber!". SMACK! Lucy stumbled backward, her hand to her 

face stunned. Like a wild animal escaping from a cage, Amethyst bolted from the 

hallway. Blood trickled from Lucy's nose; she dug in her pocket for a handkerchief 

as she ran around the corner into the dining room, bumped against the table, 

recovered, went through the kitchen doorway. She could hear silverware rattling 

to her right.  (PTD c. 312).  

Тема вигнання демона у наведеному комплексному БМК викликає 

асоціації з біблійним мотивом про вигнання злих духів синами Скеви: «І Бог 

чуда чинив надзвичайні руками Павловими <…> і духи лукаві виходили з них. 

Дехто ж з мандрівних ворожбитів юдейських зачали закликати Ім’я 

Господа Ісуса над тими, хто мав злих духів, проказуючи: Закликаємо вас 

Ісусом, Якого Павло проповідує! Це ж робили якісь сім синів юдейського 

первосвященика Скеви. Відповів же злий дух і сказав їм: Я знаю Ісуса, і знаю 

Павла, а ви хто такі? І скочив на них чоловік, що в ньому злий дух був, і, 

перемігши обох, подужав їх так, що втекли вони з дому нагі та поранені» 

(Дії Ап. 19:14). 

Перлокутивний ефект директивного МА наказування виявився 

неуспішним через неочікуваність (непередбачуваність) результатів 

спілкування: Люсі щось знала і пам’ятала, але для неї це була лише пуста 

формальність і традиція, відома з дитинства, оскільки Люсі не мала 

справжньої віри, а, відповідно до Святого Письма, лише віруючі мають владу 

над демонами: «А ось чуда, що будуть супроводити тих, які увірують: Ім'ям 

моїм виганятимуть бісів, будуть говорити мовами новими» (Марка 16:17).  

� Нерелевантність ситуації спілкування (50 БМК, 18,12%) – 

перлокутивний ефект МА постає неуспішним, якщо час і місце 
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спілкування є недоречними для досягнення мети мовлення, тобто 

мовець обрав невдалий час або місце для розмови.  

Наприклад, у директивному МА прохання реалізовано БОС «змій» 

(див. Додаток В, В.56), який асоціюється з гріхом, виражений 

однокомпонентним анімалістичним ЛРБОС dragon ‘дракон’, який 

уживається у персонажному пропозитивному БМК у романі «Клятва» (“The 

Oath”):"So tell me about the dragon, Levi. What is it, exactly?" Levi's voice was 

suddenly very quiet. "We better keep our voices down. We've got company." (ТО, 

c. 158‒159). Головний позитивний персонаж Стів Бенсон хоче дізнатися про 

дракона від християнина Леві Кобба, але його прохання не було задоволено: 

"We better keep our voices down. We've got company." ‘Нам краще говорити 

тихіше. Ми тут не самі’.  

Причиною неуспішності директивного МА прохання є нерелевантність 

ситуації спілкування, оскільки Стів Бенсон не врахував фізичні обставини 

місця та часу – у цей час вони сиділи в засідці у печері дракона. 

� Неузгодженість із нормами культури поведінки (39 БМК, 14,13%) – 

перлокутивний ефект МА постає неуспішним, якщо у ході спілкування  

співрозмовники не дотримуються правил етикету, не проявляють 

обізнаність із церковними традиціями та нормами тощо.  

Наприклад, у персонажному комплексному БМК у романі «Клятва» 

(“The Oath”) обіграється біблійний мотив гріха, який реалізовано 

директивним МА попередження: Levi stood in his way again and took a moment 

to study his face. "Benson, listen to me. You aren't going to capture the dragon. 

He's already captured you. It's his game now, not yours". (ТО, c. 312). Головний 

позитивний персонаж Леві Кобб попереджає іншого позитивного персонажа 

Стіва Бенсона про небезпеку з боку дракона, використовуючи 

двокомпонентний ЛРБОС, утворений за моделлю V + N, to capture the dragon 

‘захопити дракона’, що трансформується у антропоморфну метафору he 

(dragon) has already captured you ‘він (дракон) вже тебе захопив’, яка 

позначає те, що дракон (БОС «змій», див. Додаток В, В.56), який асоціюється 
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з гріхом, захопив Стіва. Але Стів не погоджується з реплікою Леві 

(змішаний НПЕ): Steve looked around as if missing something (невербальна 

реакція). "Levi, the dragon hasn't captured me. I'm sitting right here talking to 

you– ow!" (вербальна реакція).  

Далі автор посилює напругу, створюючи атмосферу містичності, – 

йдеться про так звані «болючі чорні мітки», які з’являлися навколо серця у 

тих, кого незабаром мав зжерти дракон: He grabbed his chest in pain. 

(невербальна реакція). Levi had poked him. Levi raised an eyebrow. "He's got 

you, all right. Right through the heart." (вербальна реакція) Levi poked him again 

and it hurt. "Got you hooked like a fish, all set to pull you in." He was about to 

poke Steve again, but Steve blocked him. (невербальна реакція). "All right, that's 

enough!" (вербальна реакція). Levi withdrew his hand. "Be glad it still hurts. 

When you get close to the end, you don't feel a thing." He sighed and shook his 

head. "You could have escaped, Benson. You could've steered clear, but now 

you're in the thick of it, and it's too late, just like it's too late for this town." Steve 

just kept his hand over his chest and glared at him. The big mechanic pointed 

toward the mountains. "That dragon's bigger and stronger and madder and more 

hungry than he's ever been before, and he's gonna get what he wants. You can 

count on it. And he wants you, Benson. You're hooked. У цьому БМК 

розкривається природа гріха – те, як гріх поглинає людину спочатку 

непомітно, поступово поглинаючи все більше і більше, а коли людина 

помічає це, то виявляється, що вона вже цілком у ньому загрузла.  

А потім Леві переходить межу: I tried to warn you about getting tangled 

up with that woman ‘Я намагався тебе попередити про те, щоб ти не 

зв’язувався з тією жінкою’. Реакція Стіва на директивний МА попередження 

була змішаною – невербальною і вербальною: Steve tensed. Levi had said 

exactly the wrong thing. "This meeting is adjourned." His tone could have frozen a 

lake. Levi still blocked his way. "She's married, Benson. That makes you a thief, 

Tracy a promise-breaker, and both of you liars. How clear does it have to be 

before you can see it?" Steve pointed a finger in Levi's face. "Not that it's any of 
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your business, Cobb," he said angrily, "but let me remind you that Tracy's 

separated from Doug– she can do whatever she pleases!". "It ain't the first time 

she's 'separated' from Doug," Levi muttered. "Ain't the second time, either. It's a 

pattern with her. And you ain't the first person she's hooked up with, either." 

"You've crossed the line, Cobb! I've had it with your gossip. If Tracy keeps leaving 

Doug as you say, then there must be a reason. He's a real hothead. I wouldn't be 

surprised if he's a wife-beater." Levi kept his voice steady and calm as he said, 

"Doug has his problems, sure, but wife-beating isn't one of them. He's got a lot of 

changing to do, but he still loves Tracy." "If Tracy wants to find a better man, isn't 

that her business?" Levi couldn't hold back a smirk. "A better man? Benson, you're 

kind of guy who sleeps around. Doug ain't much, but at least he's stayed true. As 

for you, how many other Tracys have there been? How many will come after her?" 

Enough. Steve landed a punch on Levi's jaw. The big man absorbed the blow 

without taking a step, but his glasses went flying. He didn't retaliate. He just stood 

there, sadness in his eyes. (ТО, c. 414‒415). Алюзія на біблійні мотиви «Давид і 

Вірсавія» (див. Додаток Б, Б.10), а також «Десять Заповідей» (див. Додаток Б, 

Б.9), де попереджається  про небезпеку перелюбу, асоціюється з темою гріха. 

Леві застерігає Стіва від стосунків із Трейсі, називаючи це причиною 

переслідування драконом, мовляв, через цей гріх дракон полонив Стівена.  

Прагматичний ефект можна вважати неуспішним, оскільки реакція 

головного персонажа почалася від емоцій і слів, а закінчилась 

рукоприкладством. Причиною такої реакції є те, що Леві порушив культурні 

норми, оскільки розмови про особисте життя вважаються порушенням 

правил етикету. 

Отже, неуспішний перлокутивний ефект мовленнєвих актів, у яких 

лінгвально репрезентовано БОС, може проявлятися у містичних трилерах 

Френка Перетті вербальним, невербальним або змішаним способом. 

Чинниками, що зумовлюють його успішність, встановлено такі: 

інконгруентність учасників комунікації, неочікуваність (непередбаченість) 

результатів спілкування, нерелевантність ситуації спілкування та 
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неузгодженість із нормами культури поведінки. У результаті проведеного 

дослідження було з’ясовано, що саме відсутність розуміння біблійного 

контексту найбільше впливають на неуспішність перлокутивного ефекту 

мовленнєви1х актів, у яких лінгвально репрезентовано БОС, а не розбіжність 

у поглядах учасників комунікації. Виявляється, що навіть розбіжність у 

поглядах не може стати перешкодою у досягненні комунікативної мети.  

 

Висновки до четвертого розділу 

1. У результаті застосування спеціальних методів когнітивно-

прагматичного аналізу, зокрема методології контент-аналізу, 

конверсаційного аналізу та функційно-прагматичного аналізу, із 892-х 

біблійно-маркованих контекстів, вилучених із містичних трилерів Френка 

Перетті шляхом інтерпретаційно-текстового і контекстуального аналізу, 

сформовано інвентар мовленнєвих актів у кількості 668 одиниць. 

2. Розподіл мовленнєвих актів, у складі яких лінгвально 

репрезентовано біблійні образи-символи, варіюється у досліджуваних 

текстах Френка Перетті: у романі «Клятва» (“The Oath”) виявлено найбільшу 

кількість БОС у складі мовленнєвих актів, а в романі «Візит» (“The 

Visitation”) – найменшу. Кількісне варіювання біблійних образів-символів у 

складі мовленнєвих актів спостерігається також і у різних типах біблійно-

маркованих контекстах: найвищий кількісний показник контекстної 

реалізації біблійних образів-символів демонструють персонажні композитні 

біблійно-марковані контексти, а найнижчий – персонажні комплексні.  

3. Застосування загальнонаукових методів індукції і дедукції, емпірико-

теоретичних методів аналізу і синтезу, а також спеціальних методів 

когнітивно-прагматичного аналізу, зокрема методів контент-аналізу, 

конверсаційного аналізу та функційно-прагматичного аналізу, надало змогу 

розробити типологію мовленнєвих актів, у складі яких лінгвально 

репрезентовано біблійні образи-символи. Різні типи мовленнєвих актів – 

репрезентативні, директивні, комісивні, експресивні і декларативні – 
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диференційовано залежно від їх комунікативної спрямованості, 

вираженої індикаторами іллокуції, тобто перформативними дієсловами. 

3.1 Репрезентативні мовленнєві акти представлено у містичних 

трилерах Френка Перетті репрезентативами пояснення, міркування, 

констатації та визнання. Біблійні образи-символи, насамперед БОС «змій» та 

«хрест», які асоціюються з гріхом і спасінням від нього, лінгвально 

реалізовані у репрезентативних МА, покликані поглибити розуміння 

біблійних мотивів «гріхопадіння» як смертельної загрози людству та «жертви 

Ісуса Христа на хресті» як порятунку людства.  

3.2 Директивні мовленнєві акти представлено у містичних трилерах 

Френка Перетті директивами спонукання, заклику, пропонування, благання, 

наказування та запрошення. У директивах спонукання, благання, 

пропонування та заклику різноманітні лінгвальні репрезентанти реалізують 

біблійні образи-символи «змій», «хрест», «Ісус», «Агнець», які асоціюються з 

гріхом і спасінням від нього, спонукаючи до роздумів і духовних пошуків. У 

директивах наказування Перетті, звертаючись до біблійного мотиву «духовна 

битва», закликає, благає читачів сприймати світ крізь призму біблійних 

настанов і правил. У досліджуваних текстах біблійні образи-символи, 

втілюючи архетипні (біблійні) уявлення, набувають індивідуально-

авторського переосмислення (наприклад, БОС «хрест») для вираження 

найбільш значущих ідей і настанов художнього твору. 

3.3 Комісивні мовленнєві акти представлено у містичних трилерах 

Френка Перетті повідомленнями попередження, бажання, планування, 

обіцянки та гарантії. Звертання до біблійних образів-символів «змій», 

«хрест», «посох», «сувій», які асоціюються з гріхом, спасінням від нього та 

життям за Божими правилами, надає Френку Перетті можливість попередити 

людство про небезпеку гріха й акцентувати на тому, що спасіння може 

отримати лише той, хто керується Словом Божим. 

3.4 Експресивні мовленнєві акти представлено у містичних трилерах 

Френка Перетті повідомленнями вибачення та прославлення. Контекстна 
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реалізація біблійних образів-символів «Ісус Христос» і «Агнець», що 

асоціюються із жертвою Ісуса Христа на хресті, покликана наголосити на 

необхідності прощення за гріхи та прославляння Ісуса за диво спасіння, 

прийнявши Його смерть як акт визволення від гріха. 

3.5 Декларативні мовленнєві акти, у яких лінгвально репрезентовано 

біблійні образи-символи, у містичних трилерах Френка Перетті відсутні 

взагалі, оскільки автор не ставить собі за мету щось декларувати, керувати 

чимось або щось змінювати. Френк Перетті лише ненав’язливо проповідує 

Євангельські принципи, мистецьки обіграючи їх у художньому тексті, що 

пояснює домінування у досліджуваних персонажних біблійно-маркованих 

контекстах репрезентативних мовленнєвих актів. 

4. Використання методики прагматичного аналізу мовленнєвих актів 

уможливило розробку типології прагматичних (перлокутивних) ефектів 

реалізації мовленнєвих актів, у яких художньо втілено біблійні образи-

символи. Прагматичний ефект, маніфестований у різних типах мовленнєвих 

актів (репрезентативних, директивних, комісивних та експресивних) у 

персонажних біблійно-маркованих контекстах, проявляється у вербальній, 

невербальній і змішаній формах і може бути успішним або неуспішним. 

4.1 Успішний перлокутивний ефект зумовлюють такі умови, як: 

конгруентність учасників спілкування, очікуваність (передбачуваність) 

спілкування, релевантність ситуації спілкування й узгодженість із нормами 

культури поведінки, серед яких найбільш вагомою умовою успішності 

перлокутивного ефекту мовленнєвих актів, у яких лінгвально репрезентовано 

біблійні образи-символи, визначено конгруентність учасників комунікації, 

насамперед, їх обізнаність із релігійним дискурсом і налаштованість служити 

Богу. 

4.2 Неуспішний перлокутивний ефект зумовлюється такими 

чинниками, як: інконгруентність учасників комунікації, неочікуваність 

(непередбаченість) результатів спілкування, нерелевантність ситуації 

спілкування та неузгодженість із нормами культури поведінки, серед яких 
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найбільш вагомим чинником неуспішності перлокутивного ефекту 

мовленнєвих актів, у яких лінгвально репрезентовано біблійні образи-

символи, виявилася інконгруентність учасників комунікації. Але, як показали 

результати проведеного дослідження, не розбіжність у поглядах учасників 

комунікації, а саме відсутність розуміння ними біблійного контексту 

найбільше впливають на неуспішність перлокутивного ефекту мовленнєвих 

актів, у яких лінгвально репрезентовано біблійні образи-символи. 

5. Лексико-семантичні репрезентанти біблійних образів-символів, 

реалізовані у складі персонажних біблійно-маркованих контекстів, постають 

смисловими центрами мовленнєвих актів, посилюючи задум Френка Перетті 

донести до читача важливість таких біблійних мотивів, як: «гріхопадіння», 

«покаяння-визнання своєї провини», «спасіння через жертву Ісуса Христа на 

Голгофському хресті», «життя відповідно до Слова Божого» та «духовна 

боротьба у молитві як частина християнського життя». 

Основні положення та висновки четвертого розділу відбито в одноосібних 

публікаціях дисертантки [2]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проблему лінгвальної репрезентації біблійних образів-символів в 

англомовних художніх текстах містичних трилерів Френка Перетті 

розв’язано у дисертації шляхом поетапного застосування методики 

комплексного аналізу структурно-семантичних. семантико-стилістичних і 

когнітивно-прагматичних характеристик лінгвальних репрезентантів 

біблійних образів-символів із використанням методологічного 

інструментарію дискурсології, лінгвопоетики, лінгвістики і когнітивної 

прагматики. 

Застосування методів дискурсології як напряму філології, у межах 

якого відбувається вивчення дискурсної організації різножанрових текстів, 

зокрема методів дискурс-аналізу і критичного дискурс-аналізу, уможливило 

інтерпретацію змісту біблійних образів-символів у контексті світоглядних 

настанов християнської релігійної картини світу. 

Біблійні образи-символи – це закріплені в світовій культурі, 

загальновідомі пізнавально-смислові структури, що є елементами тексту 

Біблії, або Святого Письма. Біблійні образи-символи реалізують біблійні 

мотиви як складники християнської релігійної картини світу, яка структурує 

знання про всесвіт, Бога та людину, характерне для християнського 

релігійного світобачення, яке може варіюватися у залежності від 

конфесійного спрямування (католицизму, православ'я та протестантизму), 

але головною ознакою якого є те, що світ поділяється на надприродний і 

матеріальний, при цьому перший домінує над другим. 

У християнській релігійній картини світу біблійні образи-символи 

реалізують біблійні мотиви, основними з яких є: «гріхопадіння», «Бог 

укладає завіт з Авраамом», «Йосиф стає правителем Єгипту», «Мойсей 

виводить євреїв з Єгипту», «Бог дає людству Десять заповідей», «народження 

і служіння Ісуса Христа», «смерть і Воскресіння Ісуса Христа», «зішестя 

Святого Духа і утворення Церкви», «апокаліптичні очікування». Кожний 
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біблійний мотив реалізується певним набором біблійних образів-

символів, вербалізованих у тексті Біблії, приміром, мотив «гріхопадіння» 

представлено такими біблійними образами-символами, як: «Адам», «Єва», 

«Змій», «плід», «фіговий листок», «дерево життя». Найважливішими з 

біблійних образів-символів як пізнавально-смислових структур, головне 

завдання яких полягає в тому, щоб сказати нам щось про благочестиве життя, 

є «змій», «агнець», «хрест», «кров». 

Зі зростанням зацікавлення дослідників (філософів, лінгвістів, 

перекладачів, літературознавців) і митців слова (письменників і поетів) до 

біблійних сюжетів у центр наукових пошуків потрапляє біблійний інтертекст, 

що сприяє сучасному переосмисленню біблійних образів-символів. Біблійний 

інтертекст як текст Біблії у діалогічному зв’язку з іншими усними та 

писемними текстами є невід’ємною складовою художніх текстів 

постмодернізму, яскравим зразком якого постають містичні трилери Френка 

Перетті, які приваблюють читачів своєю таємничістю і загадковістю. 

У контексті містичних трилерів Френка Перетті, світогляд якого 

ґрунтується на протестантизмі (християнстві), біблійними інтертекстами 

постають біблійні образи-символи, які реалізовані у містичних трилерів 

Френка Перетті лексико-семантичними засобами і які втілюють архетипні 

(біблійні) уявлення й одночасно індивідуально-авторські асоціації для 

вираження найбільш значущих ідей і настанов художнього твору. 

Методологічний інструментарій лінгвопоетики, зокрема спеціальні 

методи літературознавчого і стилістичного аналізу, було застосовано для 

розкриття жанрової специфіки містичного трилеру як одного з жанрів 

белетристики, у якому головні герої зіштовхуються з незбагненними та 

зловмисними силами (духами, демонами, вампірами, зомбі, Антихристом 

тощо), що загрожують або власне цим героям, або їхнім близьким, або цілому 

світу й людству. Напружений сюжет, швидке розгортання подій, відсутність 

неважливих деталей, зв'язок із потойбічним світом і надприродними силами, 

зіткнення героїв із чимось незрозумілим, містичним та інші жанрові ознаки 
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містичного трилеру характеризують творчу манеру американського 

християнського новеліста Френка Перетті як неперевершеного творця 

гостросюжетної літератури і зумовлюють специфіку художнього втілення 

біблійних образів-символів у його художніх творах. 

Особливості текстової репрезентації біблійних образів-символів у 

містичних трилерах Френка Перетті, зумовлені жанровою специфікою 

літератури жахів, враховано у ході виокремлення біблійно-маркованих 

контекстів, у яких біблійні образи-символи, лінгвально репрезентовані 

шляхом безпосередньої прямої або непрямої лексико-семантичної номінації, 

беруть участь у реалізації творчого задуму письменника, естетично 

впливаючи на адресата повідомлення у художньому тексті. 

Типологія біблійно-маркованих контекстів спирається на 

диференціацію відповідних текстових фрагментів за їх адресат-адресантною 

спрямованістю й обсягом. За адресат-адресантною спрямованістю, тобто хто 

саме вживає біблійний образ-символ – сам автор, описуючи події та 

характеризуючи персонажів, або персонажі у своєму мовленні, біблійно-

марковані контексти розподілено у дві групи: авторські і персонажні. 

Залежно від обсягу контексту, у якому достатньо повно розкривається зміст 

біблійного образу-символу, виділено три типи контекстів: пропозитивні (одне 

речення), композитні (кілька речень, які створюють один абзац) і комплексні 

(обсяг яких виходить за межі одного абзацу) біблійно-марковані контексти. 

Спеціальні методи лінгвістичного аналізу було застосовано для 

типологізації і характеристики номінативного простору біблійних образів-

символів, художньо втілених у містичних трилерах Френка Перетті.  

Лексико-семантичні репрезентанти біблійних образів-символів, 

реалізовані у біблійно-маркованих контекстах, систематизовано за двома 

критеріями: за їхніми структурно-семантичними і семантико-стилістичними 

ознаками.  

За структурно-семантичними ознаками (за кількістю слів-компонентів 

у їхній структурі) виокремлено однокомпонентну та багатокомпонентну 
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лексико-семантичну номінацію біблійних образів-символів. 

Однокомпонентна номінація – власні назви (антропоніми, топоніми) і загальні 

назви (артефактуальні, анімалістичні, антропоморфні). Багатокомпонентну 

номінацію утворено за 8-ма структурними моделями: двокомпонентну – за 

трьома структурними моделями: N + N (іменник + іменник), V + N (дієслово 

+ іменник), Adj + N (прикметник + іменник); трикомпонентну – за трьома 

структурними моделями: Prep + N + N (сполучник + іменник + іменник), V + 

Prep + N (дієслово + сполучник + іменник), N + N + N (іменник + іменник + 

іменник); чотирикомпонентну – за двома структурними моделями: N + Prep 

+ Prn + N (іменник + сполучник + займенник + іменник), V + N + Prep. + N 

(дієслово + іменник + сполучник + іменник). Однокомпонентна лексико-

семантична репрезентація біблійних образів-символів, виражена власними 

назвами і загальними іменниками, превалює. 

За семантико-стилістичними ознаками (за типом семантичної 

транспозиції у їхньому значенні) визначено метафоричну та метонімічну 

номінацію біблійних образів-символів.  

Засоби метафоричної номінації біблійних образів-символів 

класифіковано за структурою (однокомпонентні і багатокомпонентні), за 

стилістичними ознаками (мовні і мовленнєві) і за тематичним принципом 

(антропоморфні, природоморфні, зооморфні і фітоморфні метафори). Засоби 

метонімічної номінації біблійних образів-символів розподілено відповідно до 

різновиду метонімічної транспозиції у чотири групи: метонімія належності, 

метонімія місця, метонімія ознаки та метонімія явища. 

Транспонована (метафорична й метонімічна) номінація, серед якої 

переважає метафорична, не лише передає денотативну, фактуальну 

інформацію, структуровану у біблійних образах-символах, а й об’єктивує 

додатковий, імпліцитний смисл, що втілює певні думки, ідеї, переживання 

автора. Відтворюючи жанрову своєрідність містичного трилеру як яскравого 

зразка постмодерністського письма, лексико-семантична репрезентація 
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біблійних образів-символів у містичних трилерах Френка Перетті 

демонструє неповторність індивідуальної манери письменника. 

Дослідження художнього втілення біблійних образів-символів у творах 

Френка Перетті постає найбільш ефективним із позицій когнітивної 

прагматики – сучасної міждисциплінарної науки, яка вивчає когнітивні 

передумови (мотивацію, наміри, бажання тощо) мовленнєвої діяльності 

(мовленнєвих актів) комунікантів і результати їх мовленнєвої діяльності 

(прагматичні ефекти).  

У результаті використання методології когнітивної прагматики, 

зокрема методів контент-аналізу, конверсаційного аналізу та функційно-

прагматичного аналізу, розроблено типологію мовленнєвих актів, 

реалізованих у персонажних біблійно-маркованих контекстах, вилучених із 

містичних трилерів Френка Перетті. Залежно від комунікативної 

спрямованості мовленнєвого акту, вираженої індикаторами іллокуції, тобто 

перформативними дієсловами, відповідні мовленнєві акти диференційовано 

як репрезентативні, директивні, комісивні, експресивні і декларативні. 

Кожен тип мовленнєвого акту реалізується у персонажних біблійно-

маркованих контекстах у творах Френка Перетті декількома різновидами. 

Репрезентативні мовленнєві акти представлено у досліджуваних контекстах 

репрезентативами пояснення, міркування, констатації та визнання; 

директивні – директивами спонукання, заклику, пропонування, благання, 

наказування та запрошення; комісивні – повідомленнями попередження, 

бажання, планування, обіцянки та гарантії; експресивні – повідомленнями 

вибачення та прославлення. У містичних трилерах Френка Перетті не 

виявлено декларативних мовленнєвих актів, у яких лінгвально 

репрезентовано біблійні образи-символи, оскільки автор не ставить собі за 

мету щось декларувати, керувати чимось або щось змінювати. 

Залежно від комунікативного типу мовленнєвого акту, біблійні образи-

символи, лінгвально репрезентовані у персонажних біблійно-маркованих 

контекстах, покликані або поглибити розуміння біблійних мотивів 
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«гріхопадіння» як смертельної загрози людству та «жертви Ісуса Христа 

на хресті» як порятунку людства (репрезентативні мовленнєві акти), або 

спонукати до роздумів і духовних пошуків (біблійні образи-символи «змій», 

«хрест», «Ісус», «Агнець» у директивах спонукання, благання, пропонування 

та заклику), або налаштувати читача сприймати світ крізь призму біблійних 

настанов і правил (біблійний мотив «духовна битва» у директивах 

наказування), або попередити людство про небезпеку гріха й акцентувати на 

тому, що спасіння може отримати лише той, хто керується Словом Божим 

(біблійні образи-символи«змій», «хрест», «посох» у комісивах попередження, 

бажання, планування, обіцянки та гарантії), або наголосити на необхідності 

прощення за гріхи та прославляння Ісуса за диво спасіння, прийнявши Його 

смерть як акт визволення від гріха (біблійні образи-символи «Ісус Христос» і 

«Агнець» у експресивних мовленнєвих актах вибачення та прославлення). 

Втілюючи архетипні (біблійні) уявлення, біблійні образи-символи, 

реалізовані у різних типах мовленнєвих актів у персонажних біблійно-

маркованих контекстах, виражають найбільш значущі ідеї та настанови 

художнього твору і набувають індивідуально-авторського переосмислення, 

як, приміром, біблійний образ-символ «хрест», що асоціюються з жертвою 

Ісуса Христа на хресті і символізує у християнській релігійній картині світу 

місце позору та страти, в індивідуально-авторському світосприйнятті Френка 

Перетті хрест перетворюється на символ спасіння та визволення. 

Застосування методики прагматичного аналізу мовленнєвих актів 

уможливило визначення прагматичних (перлокутивних) ефектів лінгвальної 

репрезентації біблійних образів-символів, що проявляються у вербальній, 

невербальній і змішаній формах і можуть бути успішними або неуспішними. 

Чинниками успішності / неуспішності перлокутивного ефекту 

постають: конгруентність / інконгруентність учасників спілкування, 

очікуваність (передбачуваність) / неочікуваність (непередбачуваність) 

результатів спілкування, релевантність / нерелевантність ситуації 

спілкування, узгодженість / неузгодженість із нормами культури поведінки. 
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Найбільш вагомим чинником як успішного, так і неуспішного 

перлокутивного ефекту контекстної реалізації біблійних образів-символів у 

мовленнєвих актах визначено конгруентність / інконгруентність учасників 

спілкування, при цьому конгруентність учасників спілкування як умова 

успішності мовленнєвого акту зумовлюється схожістю комунікантів у 

поглядах, настановах, життєвому досвіді, соціальному становищі, 

психологічному й емоційному стані, а чинником неуспішності мовленнєвого 

акту постає лише інконгруентність учасників спілкування як результат 

відсутності порозуміння між комунікантами у сфері біблійного дискурсу, 

зокрема, неналаштованість одного з них служити Богу. 

Біблійні інтертексти, якими постають у містичних трилерах Френка 

Перетті біблійні образи-символи, художньо втілені лексико-семантичними 

засобами у біблійно-маркованих контекстах, є смисловими центрами 

мовленнєвих актів, посилюючи задум Френка Перетті. Письменник 

ненав’язливо проповідує Євангельскі принципи, мистецьки обіграючи їх у 

художньому тексті, і доносить до читача важливість таких біблійних мотивів, 

як: «гріхопадіння», «покаяння-визнання своєї провини», «спасіння через 

жертву Ісуса Христа на Голгофському хресті», «життя відповідно до Слова 

Божого» та «духовна боротьба у молитві як частина християнського життя».  

Застосована у дисертаційному дослідженні методика комплексного 

аналізу когнітивно-прагматичного потенціалу біблійних образів-символів, 

лінгвально репрезентованих у містичних трилерах Френка Перетті, 

припускає можливість її застосування для висвітлення ролі 

інтертекстуальності взагалі і образних засобів зокрема у процесі оптимізації 

маніпулятивного впливу у літературних творах інших родів і жанрів, що 

становить перспективу наукових досліджень.  
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ДОДАТОК А 

КОРОТКИЙ ЗМІСТ 

ДОСЛІДЖУВАНИХ МІСТИЧНИХ ТРИЛЕРІВ ФРЕНКА ПЕРЕТТІ 

 

«Темрява віку цього» (“This Present Darkness”) (1986) 

Місце подій: 

Містечко Ештон, США  

Головні персонажі: 

Маршалл Хоган – головний редактор місцевої газети Кларіон  

Берніс Крюгер – репортерка місцевої газети Кларіон 

Хенк Буш – пастор маленької общинної церкви 

Альф Бруммель – начальник поліції 

Янголи 

Демони 

Стислий сюжет роману:  

Маршалл Хоган і репортерка місцевої газети Берніс Крюгер з’ясовують, 

що частина впливових жителів містечка (начальник поліції, суддя, пастор 

великої церкви, керівництво та викладачі коледжу) належить до таємної 

організації New Age – філософського руху, що виник у ХХ столітті, мета 

якого об'єднати всі релігії за допомогою містичних практик. Ця організація 

викупила місцевий коледж, щоб мати безпосередній вплив на молоде 

покоління. Тим часом Хенк Буш, пастор маленької общинної церкви Ештон, 

виявляє, що в місті є багато демонів, і дивується, чому всі вони зібралися тут. 

Він з’ясовує, що янголи і демони ведуть битву за душі жителів містечка, і 

чим більше віруючі моляться, тим більше сил у янголів. Хенк і Маршалл 

«об'єднуються» проти товариства New Age і демонів, які працюють над тим, 

щоб захопити Ештон. Пройшовши важкі випробування, вони врешті решт 

отримують перемогу над темними силами.  
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«Пронизуючи темряву» (Piercing the Darkness) (1988) 

Місце подій: 

Містечко Бекон-Корнер, США 

Головні персонажі: 

Саллі Бет Ро – жінка, яку переслідують злі сили 

Том Гарріс – директор школи 

Бен Коул – поліцейський  

Амбер Брандон – учениця школи, яка страждає від одержимості демонами 

Маршалл Хоган – головний редактор місцевої газети Кларіон, із 

попереднього роману 

Кейт Хоган – дружина Маршалла Хогана 

Марк Говард – пастор місцевої церкви 

Янгели 

Демони 

Стислий сюжет роману:  

Продовження попереднього роману. Складається з двох сюжетний ліній, 

які в кінці роману переплітаються в одну. Саллі Бет Ро намагається уникнути 

свого минулого переїзджаючи з одного місця в інше і повільно йде до Істини. 

У цей час представники Служби з прав дітей вилучили із родини власних 

дітей директора місцевої школи Тома Гарріса, через те, що той намагався 

вигнати демона з учениці школи Амбер Брандон під час занять. Маленька 

дівчинка Амбер була вимушена вчитися за індивідуальною навчальною 

програмою "медитативних прийомів" і "внутрішніх духовних посібників", які 

контролюють її настрої, погляди і дії, в результаті страждає від одержимості 

демоном. Редактор Ештон Кларіон Маршалл Хоган і його дружина Кейт 

Хоган приїзжають у містечко у якості ветеранів-борців духовної боротьби 

проти демонів, які повсюдно загрожує свободі віросповідання. Вони 

приєднуються до розслідуванню, яке проводить місцевий пастор та 

поліцейський. І знову отримують перемогу над силами зла. 
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«Пророк» (Prophet) (1992) 

Місце подій: 

невідоме 

Головні персонажі: 

Джон Барретт (старший) – пророк, батько Джона Барретта (молодшого) 

Джон Баррет (молодший) – диктор на Шостому каналі, ведучий місцевих 

новин 

Карл Барретт – вигнаний син Джона, студент 

Леслі Олбрайт – репортерка Шостого каналу 

Тіна Льюїс – продюсер на Шостому каналі 

Хірам Слейтер – місцевий губернатор  

Мартін Девін – помічник губернатора 

Стислий сюжет роману:  

Після випадкової смерті батька – пророка Джона Барретта, який 

підтримував місцевий рух «за життя», його син Джон Баррет розпочинає 

розслідування причин загибелі. У розслідуванні йому допомагає Леслі 

Олбрайт, репортерка Шостого каналу. Джон з’ясовує, що його батько мав 

конфлікт з абортивною клінікою. Він дізнається, що донька губернатора 

Хірама померла після невдалого аборту, а губернатор, незважаючи на це, 

продовжує підтримувати діяльність абортивної клініки. Незабаром колеги 

Джона Барретта та оточення губернатора вимагають зупинити подальше 

розслідування, і Джон починає чути загадкові і страшні «голоси». У 

результаті дослідження було з’ясовано,  що батька було вбито через те, що 

той перейшов дорогу губернатору і його оточенню своєю позицією відносно 

абортів. А також через те, що Джон (старший) постійно говорив Істину. В 

результаті, ведучий Джон Баррет знаходить Бога і Істину, а також 

повертається до покликання пророка, до якого він був покликаний ще у 

дитинстві. У творі підіймається питання спадкоємності, адже покликання 

пророка від батька перейшло до сина, а потім від сина – до онука Карла. 
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«Клятва» (The Oath) (1995) 

Місце подій: 

Гайд Рівер, США 

Головні персонажі: 

Стів Бенсон –  біолог, розслідує загибель свого брата Кліфа Бенсона 

Трейсі Еллі – заступник шерифа  

Харольд Блай – власник гірничодобувної компанії 

Леві Кобб – механік 

Дракон – потвора, що  викрадає місцевих жителів 

Стислий сюжет роману:  

Стів Бенсон приїжджає у містечко Гайд Рівер, щоб вияснити причину 

загадкової смерті свого брата Кліфа Бенсона. До розслідування долучається 

заступник шерифа Трейсі Еллі. Стів з’ясовує, що на думку мешканців, 

гігантський дракон викрадає людей та пожирає їх, а Харольд Блай, власник 

гірничодобувної компанії, має здатність його контролювати. У всіх, кого 

забирає дракон, напередодні з’являється висип на грудях біля серця. У 

заступника шерифа Трейсі Еллі також з’являється висип після того. 

Незабаром Трейсі зникає. Стів продовжує свої пошуки. На допомогу 

приходить християнин Леві Кобб, який дає поради як впоратися з драконом. 

Він пояснює, що дракон – це гріх, якого можна позбутися тільки якщо 

запросиш Ісуса увійти у своє серце. Врешті решт Стів переслідує дракона у 

його печері – він перемагає його тільки тоді, коли слідуючи вказівці Леві 

приймає Ісуса у своє серце.  
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«Візит» (The Visitation) (1999) 

Місце подій: 

Антіохія, США 

Головні персонажі: 

Тревіс Джордан – колишній пастор 

Брендон Ніколс – лжемесія, чудотворець 

Кайла Шермана – служитель місцевої церкви 

Стислий сюжет роману: 

Містечко заполонили надприродні явища – мироточиве розп’яття, 

фігури Ісуса у хмарах, зцілення хворих. Після чого з’являється чоловік 

Брендон Ніколс який починає зціляти людей, проповідувати нове вчення. 

Місцеві жителі вважають, що у їх містечко прийшов месія. Брендон Ніколс 

проводить «зустрічі відродження» на великому ранчо за межами міста кожну 

неділю, і багато хто перестає ходити в неділю вранці на месу/службу, а 

замість цього слухає Брендона. Кайл Шерман, один із служителів церкви, 

розлючений появою «месії», заручившись підтримкою колишнього пастора 

Тревіса Джордана, прагне довести, що так званий Брендон Ніколс (він вбив 

справжнього Брендона щоб поцупити його документи) насправді не є 

«кращим» християнським месією, а шахраєм, який використовує окультні 

сили.  
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ДОДАТОК Б 

ОСНОВНІ БІБЛІЙНІ МОТИВИ  

ХРИСТИЯНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ КАРТИНИ СВІТУ 

 

� Б.1. Гріхопадіння (Буття 3: 1–24).  

«Але змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І 

сказав він до жінки: Чи Бог наказав: Не їжте з усякого дерева раю? І відповіла 

жінка змієві: З плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що в 

середині раю, Бог сказав: Не їжте із нього, і не доторкайтесь до нього, щоб вам 

не померти. І сказав змій до жінки: Умерти не вмрете! Бо відає Бог, що дня того, 

коли будете з нього ви їсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов Боги, 

знаючи добро й зло.  І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для 

очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду, та й з'їла, і 

разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв <…> До жінки промовив: 

Помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітности твоєї. Ти в муках 

родитимеш діти, і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над 

тобою. І до Адама сказав Він: За те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з 

того дерева, що Я наказав був тобі, говорячи: Від нього не їж, проклята через 

тебе земля! Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свойого життя. Тернину й 

осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свойого лиця 

ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий. Бо ти порох, і 

до пороху вернешся. І назвав Адам ім'я своїй жінці: Єва, бо вона була мати всього 

живого. І зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкуряну і зодягнув їх. І 

сказав Господь Бог: Ось став чоловік, немов один із Нас, щоб знати добро й зло. А 

тепер коли б не простяг він своєї руки, і не взяв з дерева життя, і щоб він не з'їв, і не 

жив повік віку. І вислав його Господь Бог із еденського раю, щоб порати землю, з 

якої узятий він був. І вигнав Господь Бог Адама. А на схід від еденського раю 

поставив Херувима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти 

дорогу до дерева життя». 

 

� Б.2. Каїн та Авель (Буття 4: 1–15).  
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«І пізнав Адам Єву, жінку свою, і вона завагітніла, і породила Каїна, і 

сказала: Набула чоловіка від Господа. А далі вона породила брата йому Авеля. І був 

Авель пастух отари, а Каїн був рільник. І сталось по деякім часі, і приніс Каїн 

Богові жертву від плоду землі. А Авель, він також приніс від своїх перворідних з 

отари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля й на жертву його, а на 

Каїна й на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн, і обличчя його 

похилилось. І сказав Господь Каїнові: Чого ти розгнівався, і чого похилилось 

обличчя твоє? Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли 

недобре, то в дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожадання, а ти мусиш над 

ним панувати. І говорив Каїн до Авеля, брата свого. І сталось, як були вони в полі, 

повстав Каїн на Авеля, брата свого, і вбив його. І сказав Господь Каїнові: Де Авель, 

твій брат? А той відказав: Не знаю. Чи я сторож брата свого? І сказав Господь: 

Що ти зробив? Голос крови брата твого взиває до Мене з землі. А тепер ти 

проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з 

твоєї руки. Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї. 

Мандрівником та заволокою будеш ти на землі. І сказав Каїн до Господа: Більший 

мій гріх, аніж можна знести. Ось Ти виганяєш сьогодні мене з цієї землі, і я буду 

ховатись від лиця Твого. І я стану мандрівником та заволокою на землі, і буде, 

кожен, хто стріне мене, той уб'є мене. І промовив до нього Господь: Через те 

кожен, хто вб'є Каїна, семикратно буде пімщений. містив Господь знака на Каїні, 

щоб не вбив його кожен, хто стріне його».  

 

� Б.3. Великий Потоп та Ноїв ковчег (Буття 6: 5–22).  

«І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і ввесь нахил думки 

серця її тільки зло повсякденно. І пожалкував був Господь, що людину створив на 

землі. І засмутився Він у серці Своїм. І промовив Господь: Зітру Я людину, яку Я 

створив, з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів, і аж до 

птаства небесного. Бо жалкую, що їх Я вчинив. Але Ной знайшов милість у 

Господніх очах. Це ось оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у 

своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. <…> Зроби собі ковчега з дерева ґофер. З 

перегородками зробиш ковчега, і смолою осмолиш його ізсередини та ізнадвору. 

<…> А Я ось наведу потоп, воду на землю, щоб з-під неба винищити кожне тіло, 
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що в ньому дух життя. Помре все, що на землі! І складу Я заповіта Свойого з 

тобою, і ввійдеш до ковчегу ти, і сини твої, і жінка твоя, і жінки твоїх синів із 

тобою. І впровадиш до ковчегу по двоє з усього, з усього живого, із кожного тіла, 

щоб їх заховати живими з тобою. Вони будуть самець і самиця. Із птаства за 

родом його, і з худоби за родом її, і з усіх плазунів на землі за родом їх, по двоє з 

усього увійдуть до тебе, щоб їх зберегти живими. А ти набери собі з кожної їжі, 

що вона на споживання, і буде для тебе й для них на поживу. І зробив Ной усе, як 

звелів йому Бог, так зробив він». 

 

� Б.4. Вавилонська Вежа (Буття 11: 1–9). 

«І була вся земля одна мова та слова одні. І сталось, як рушали зо Сходу 

вони, то в Шинеарському краї рівнину знайшли, і оселилися там. І сказали вони 

один одному: Ану, наробімо цегли, і добре її випалімо! І сталася цегла для них 

замість каменя, а смола земляна була їм за вапно. І сказали вони: Тож місто 

збудуймо собі, та башту, а вершина її аж до неба. І вчинімо для себе ймення, щоб 

ми не розпорошилися по поверхні всієї землі. І зійшов Господь, щоб побачити місто 

та башту, що людські сини будували її. І промовив Господь: Один це народ, і мова 

одна для всіх них, а це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них 

неможливого, що вони замишляли чинити. Тож зійдімо, і змішаймо там їхні мови, 

щоб не розуміли вони мови один одного. І розпорошив їх звідти Господь по поверхні 

всієї землі, і вони перестали будувати те місто. І тому то названо ймення йому: 

Вавилон, бо там помішав Господь мову всієї землі. І розпорошив їх звідти Господь 

по поверхні всієї землі». 

«Бог випробовував Авраама <…> І промовив Господь: Візьми свого сина, 

свого одинака, що його полюбив ти, Ісака, та й піди собі до краю Морія, і принеси 

там його в цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу тобі. І встав Авраам 

рано вранці, і свого осла осідлав; і взяв із собою двох слуг та Ісака, сина свого, і для 

цілопалення дров нарубав. <…> І збудував там Авраам жертівника, і дрова 

розклав, і зв'язав Ісака, сина свого, і поклав його на жертівника над дровами. І 

простяг Авраам свою руку, і взяв ножа, щоб зарізати сина свого…Та озвався до 

нього Ангол Господній із неба й сказав: Аврааме, Аврааме! А той відізвався: Ось я! 

І Ангол промовив: Не витягай своєї руки до хлопця, і нічого йому не чини, бо тепер 
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Я довідався, що ти богобійний, і не пожалів для Мене сина свого, одинака 

свого. А Авраам звів очі свої та й побачив, аж ось один баран зав'яз у гущавині 

своїми рогами. І пішов Авраам, і взяв барана, і приніс його на цілопалення замість 

сина свого». 

 

� Б.5. Завіт із Авраамом (Буття 22: 1–14).  

«Бог випробовував Авраама <…> І промовив Господь: Візьми свого сина, 

свого одинака, що його полюбив ти, Ісака, та й піди собі до краю Морія, і принеси 

там його в цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу тобі. І встав Авраам 

рано вранці, і свого осла осідлав; і взяв із собою двох слуг та Ісака, сина свого, і для 

цілопалення дров нарубав. <…> І збудував там Авраам жертівника, і дрова 

розклав, і зв'язав Ісака, сина свого, і поклав його на жертівника над дровами. І 

простяг Авраам свою руку, і взяв ножа, щоб зарізати сина свого…Та озвався до 

нього Ангол Господній із неба й сказав: Аврааме, Аврааме! А той відізвався: Ось я! 

І Ангол промовив: Не витягай своєї руки до хлопця, і нічого йому не чини, бо тепер 

Я довідався, що ти богобійний, і не пожалів для Мене сина свого, одинака свого. А 

Авраам звів очі свої та й побачив, аж ось один баран зав'яз у гущавині своїми 

рогами. І пішов Авраам, і взяв барана, і приніс його на цілопалення замість сина 

свого». 

 

� Б.6. Йосиф та його Брати (Буття 45: 4–13). 

«А Йосип промовив до братів своїх: Підійдіть же до мене! І вони підійшли, а 

він проказав: Я Йосип, ваш брат, якого ви продали були до Єгипту… А тепер не 

сумуйте, і нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог 

послав мене перед вами для виживлення. Бо ось два роки голод на землі, і ще буде 

п'ять літ, що не буде орки та жнив. І послав мене Бог перед вами зробити для вас, 

щоб ви позостались на землі, і щоб утримати для вас при житті велике число 

спасених. І виходить тепер, не ви послали мене сюди, але Бог. І Він зробив мене 

батьком фараоновим і паном усього дому його, і володарем усього краю 

єгипетського. Поспішіть, і йдіть до батька мого, та й скажіть йому: Отак 

сказав син твій Йосип: Бог зробив мене володарем усього Єгипту. Зійди ж до мене, 

не гайся. І осядь у землі Ґошен, і будеш близький до мене ти, і сини твої, і сини 
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синів твоїх, і дрібна та велика худоба твоя, і все, що твоє. І прогодую тебе 

там, бо голод буде ще п'ять років, щоб не збіднів ти, і дім твій, і все, що твоє. І 

ось очі ваші й очі брата мого Веніямина бачать, що це мої уста говорять до вас. І 

оповісте батькові моєму про всю славу мою в Єгипті, та про все, що ви бачили. І 

поспішіть, і приведіть вашого батька сюди». 

 

� Б.7. Мойсей (Вихід 3: 1–10).  

«А Мойсей пас отару тестя свого тра, жерця Мідіянського. І провадив він 

цю отару за пустиню, і прийшов був до Божої гори, до Хориву. І явився йому Ангол 

Господній у полум'ї огняному з-посеред тернового куща. І побачив він, що та 

тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав Мойсей: Зійду но, і побачу це 

велике видіння, чому не згорає та тернина? І побачив Господь, що він зійшов 

подивитися. І кликнув до нього Бог з-посеред тієї тернини і сказав: Мойсею, 

Мойсею! А той відказав: Ось я! І сказав Він: Не зближайся сюди! Здійми взуття 

своє з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти, земля це свята! І сказав: Я Бог 

батька твого, Бог Авраама, Бог Ісака й Бог Якова! І сховав Мойсей обличчя своє, 

бо боявся споглянуть на Бога! І промовив Господь: Я справді бачив біду Свого 

народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав Я болі 

його. І Я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки, та щоб вивести його з 

цього краю до Краю доброго й широкого, до Краю, що тече молоком та медом до 

місця ханаанеянина, і хіттеянина, і амореянина, і періззеянина, і хіввеянина, і 

євусеянина. А тепер ось зойк Ізраїлевих синів дійшов до Мене, і Я також побачив 

той утиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. А тепер іди ж, і Я пошлю тебе до 

фараона, і виведи з Єгипту народ Мій, синів Ізраїлевих!». 

 

� Б.8. Вихід з Єгипту (Вихід 7; 11: 1–10; 12).  

«І сказав Господь до Мойсея: Ще одну поразу наведу Я на фараона й на 

Єгипет. Потому він відпустить вас ізвідси. А коли він буде відпускати вас, то 

зовсім вас вижене звідси! <…> І промовив Мойсей: Так сказав Господь! Коло 

півночі Я вийду посеред Єгипту. І помре кожен перворідний єгипетської землі від 

перворідного фараона, що сидить на своїм престолі, до перворідного невільниці, 

що за жорнами, і все перворідне з худоби. І здійметься великий зойк по всій 
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єгипетській землі, що такого, як він, не бувало, і такого, як він, більш не буде. 

А в усіх синів Ізраїлевих від людини й аж до худоби навіть пес не висуне язика 

свого, щоб ви знали, що відділює Господь між Єгиптом і між Ізраїлем. І зійдуть 

усі оці раби твої до мене, і поклоняться мені, кажучи: Вийди ти та ввесь народ, 

що слухає тебе. По цьому я вийду». 

 

� Б.9. Десять заповідей (Вихід 20: 1–17). 

«І Бог промовляв всі слова оці, кажучи: Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з 

єгипетського краю з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів передо Мною! Не 

роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в 

воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо Я Господь, Бог твій, Бог 

заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих 

поколіннях тих, хто ненавидить Мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, 

хто любить Мене, і хто держиться Моїх заповідей. Не призивай Імення Господа, 

Бога твого, надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме Його 

Ймення надаремно. Пам'ятай день суботній, щоб святити його! Шість день 

працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа, Бога твого: не 

роби жодної праці ти й син твій, та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і 

худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість день творив Господь 

небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив тому поблагословив 

Господь день суботній і освятив його. Шануй свого батька та матір свою, щоб 

довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі! Не вбивай! Не чини 

перелюбу! Не кради! Не свідкуй неправдиво на свого ближнього! Не жадай дому 

ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці 

його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого!» 

 

� Б.10. Давид і Вірсавія (2 Самуїла 11: 1–27). 

«І сталося по року, у час виходу царів на війну, то послав Давид Йоава й своїх слуг 

із ним, та всього Ізраїля, і вони вигубили аммонітян й облягли Раббу. А Давид сидів 

в Єрусалимі. І сталося надвечір, і встав Давид із ложа свого, і проходжувався на 

даху царського дому. І побачив він із даху жінку, що купалася. А та жінка була 

дуже вродлива. І послав Давид, і запитався про ту жінку. А посланий сказав: Таж 



 273 

то Вірсавія, Еліямова дочка, жінка хіттеянина Урії! І послав Давид посланців, 

і взяв її. І вона прийшла до нього, і він поклався з нею. А вона очистилася з 

нечистости своєї, і вернулася до свого дому. І завагітніла та жінка. І послала 

вона, і донесла Давидові й сказала: Я завагітніла! А Давид послав до Йоава: Пошли 

мені хіттеянина Урію. І Йоав послав Урію до Давида. І прийшов Урія до нього, а 

Давид запитався про стан Йоава, і про стан народу, і про стан війни. І сказав 

Давид до Урії: Іди до свого дому та обмий свої ноги. І вийшов Урія з царського 

дому, а за ним понесли гостинця царського. Та Урія спав при вході до царського 

дому з усіма слугами пана свого, а до свого дому не пішов. І донесли Давидові, 

говорячи: Урія не пішов до дому свого. І сказав Давид до Урії: Чи ж не з дороги ти 

приходиш? Чому ти не пішов до свого дому? І сказав Урія до Давида: Ковчег і 

Ізраїль та Юда сидять у шатрах, а пан мій Йоав та раби мого пана таборують на 

голому полі. А я піду до свого дому, щоб їсти й пити та лежати зо своєю жінкою? 

Клянуся життям твоїм та життям душі твоєї, що не зроблю я такої речі! І 

сказав Давид до Урії: Позостанься тут і сьогодні, а взавтра я відпущу тебе. І 

позоставався Урія в Єрусалимі того дня та дня другого. І покликав його Давид, і 

той їв та пив перед ним, а він підпоїв його. І вийшов він увечорі, щоб покластися на 

ложі своїм разом зо слугами пана свого, а до дому свого не пішов. І сталося 

ранком, і написав Давид листа до Йоава, і послав через Урію. А в листі тому він 

написав так: Поставте Урію напереді найтяжчого бою, і відступіте від нього, 

щоб він був ударений, і помер. І сталося, коли Йоав обложував місто, то поставив 

Урію на те місце, про яке знав, що там хоробрі мужі. І вийшли люди того міста, і 

воювали з Йоавом, і впали дехто з народу, із Давидових слуг, і повмирали, також 

хіттеянин Урія. І послав Йоав, і доніс Давидові про всі справи того бою. І наказав 

він послові, говорячи: Як покінчиш ти оповідати цареві про всі справи того бою, і 

буде, якщо ти розгніваєш царя, і він скаже тобі: Чого ви так близько підійшли до 

міста воювати? Чи ви не знали, що будуть кидати на вас з-над муру? Хто забив 

був Авімелеха, Єруббешетового сина? Чи не жінка кинула на нього горішнього 

каменя від жорен з муру, і він помер у Тевеці? Чого ви близько підійшли до муру? 

То ти скажеш: Помер також хіттеянин Урія. І пішов посол і прийшов, і доніс 

Давидові все, що послав був Йоав. І сказав посол Давидові: Вони стали сильніші за 

нас, і вийшли проти нас на поле, та ми були переможцями над ними аж до входу в 
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браму. А стрільці стріляли на твоїх рабів з муру, і померли дехто з царевих 

рабів, а також помер твій раб хіттеянин Урія. І сказав Давид до посла: Так 

скажеш до Йоава: Нехай не буде злою в очах твоїх ця річ, бо меч пожирає то 

цього, то того. Підсиль війну свою проти міста, та й розвали його! І підбадьор 

його, Йоава! І прочула Урієва жінка, що помер її чоловік Урія, і голосила за своїм 

чоловіком. А як минула жалоба, то Давид послав, і забрав її до свого дому, і вона 

стала йому за жінку, і породила йому сина. Та в Господніх очах була злою та річ, 

що оце зробив був Давид». 

 

� Б.11. Народження Ісуса Христа (Від Луки 2: 1–20).  

«І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю 

землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. І всі 

йшли записатися, кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста 

Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому 

та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, із ним зарученою, що була 

вагітна. І сталось, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона 

свого Первенця Сина, і Його сповила, і до ясел поклала Його, бо в заїзді місця не 

стало для них… А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори 

вартували отару свою. Аж ось Ангол Господній з'явивсь коло них, і слава Господня 

осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим…Та Ангол промовив до них: Не 

лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо 

сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, Який є Христос Господь. 

А ось вам ознака: Дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось 

раптом з'явилася з Анголом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й 

казали: Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля! І сталось, коли 

Анголи відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному: Ходім до 

Віфлеєму й побачмо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, 

поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа, та Дитинку, що в яслах лежала. А 

побачивши, розповіли про все те, що про Цю Дитину було їм звіщено.  І всі, хто 

почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили… А Марія оці всі слова зберігала, 

розважаючи, у серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи й хвалячи Бога 

за все, що почули й побачили, так як їм було сказано». 
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� Б.12. Хрещення Ісуса та спокуса (Від Луки 3: 21, 22). 

«І сталося, як христились усі люди, і як Ісус, охристившись, молився, 

розкрилося небо, і Дух Святий злинув на Нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос 

із неба почувся, що мовив: Ти Син Мій Улюблений, що Я вподобав Тебе!».  

(Від Луки 4: 1–14). 

«А Ісус, повний Духа Святого, вернувсь з-над Йордану, і Дух на пустиню 

Його попровадив. Сорок день там диявол Його спокушав, і за тих днів Він нічого не 

їв, а коли закінчились вони, то вкінці зголоднів. І диявол до Нього сказав: Якщо Ти 

Син Божий, скажи цьому каменеві, щоб хлібом він став! А Ісус відповів йому: 

Написано: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом Божим! І він 

вивів Його на гору високу, і за хвилину часу показав Йому всі царства на світі. І 

диявол сказав Йому: Я дам Тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передане, і 

я даю, кому хочу, її. Тож коли Ти поклонишся передо мною, то все буде Твоє! І 

промовив Ісус йому в відповідь: Написано: Господеві Богові своєму вклоняйся, і 

служи Одному Йому! І повів Його в Єрусалим, і на наріжнику храму поставив, та 

й каже Йому: Як Ти Син Божий, кинься звідси додолу! Бо написано: Він накаже 

про Тебе Своїм Анголам, щоб Тебе берегли! і: Вони на руках понесуть Тебе, щоб 

коли не спіткнув Ти об камінь Своєї ноги! А Ісус відказав йому в відповідь: Сказано: 

Не спокушай Господа Бога свого! І диявол, скінчивши все цеє спокушування, 

відійшов від Нього до часу. А Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї, і чутка про Нього 

рознеслась по всій тій країні». 

 

� Б.13. Служіння Ісуса на землі (Від Івана 3: 1–21). 

«Був один чоловік із фарисеїв Никодим на ім'я, начальник юдейський. Він до 

Нього прийшов уночі, та й промовив Йому: Учителю, знаємо ми, що прийшов Ти 

від Бога, як Учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш Ти, коли Бог 

із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав: Поправді, поправді кажу Я тобі: 

Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства. Никодим 

Йому каже: Як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона ввійти до 

утроби своїй матері знову й родитись? Ісус відповів: Поправді, поправді кажу Я 

тобі: Коли хто не родиться з води й Духа, той не може ввійти в Царство Боже. 
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Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з Духа є дух. Не дивуйся тому, що 

сказав Я тобі: Вам необхідно родитись згори. Дух дихає, де хоче, і його голос ти 

чуєш, та не відаєш, звідкіля він приходить, і куди він іде. Так буває і з кожним, хто 

від Духа народжений. Відповів Никодим і до Нього сказав: Як це статися може? 

Ісус відповів і до нього сказав: Ти учитель ізраїльський, то чи ж цього не знаєш? 

Поправді, поправді кажу Я тобі: Ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про 

те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли Я говорив вам про 

земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли Я говоритиму вам про небесне? 

І не сходив на небо ніхто, тільки Той, Хто з неба зійшов, Людський Син, що на 

небі. І, як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути й Син 

Людський, щоб кожен, хто вірує в Нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив 

світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, 

але мав життя вічне. Бо Бог не послав Свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, 

але щоб через Нього світ спасся. Хто вірує в Нього, не буде засуджений; хто ж не 

вірує, той вже засуджений, що не повірив в Ім'я Однородженого Сина Божого. 

Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як 

світло, лихі бо були їхні вчинки!  Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло, і 

не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, 

той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони». 

 

� Б.14. Свята вечеря (Від Матвія 26: 26–28). 

«Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб, і поблагословив, поламав, і давав 

Своїм учням, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло Моє. А взявши чашу, і 

подяку вчинивши, Він подав їм і сказав: Пийте з неї всі, бо це кров Моя Нового 

Заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів!»  

«І коли Він іще говорив, аж ось прийшов Юда, один із Дванадцятьох, а з ним 

люду багато від первосвящеників і старших народу з мечами та киями. А зрадник 

Його дав був знака їм, кажучи: Кого поцілую, то Він, беріть Його. І зараз Він 

підійшов до Ісуса й сказав: Радій, Учителю! І поцілував Його. Ісус же йому 

відказав: Чого, друже, прийшов ти? Тоді приступили та руки наклали на Ісуса, і 

схопили Його» (Від Матвія 26: 47–50). 
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� Б.15. Розп’яття та Воскресіння (Від Матвія 28: 1‒7). 

«Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія 

Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий ось ставсь землетрус, бо 

зійшов із неба Ангол Господній, і, приступивши, відвалив від гробу каменя, та й сів 

на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І 

від страху перед ним затряслася сторожа, та й стала, як мертва. А Ангол озвався 

й промовив жінкам: Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте. 

Нема Його тут, бо воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де 

знаходився Він. Ідіть же хутко, і скажіть Його учням, що воскрес Він із мертвих, 

і ото випереджує вас в Галілеї, там Його ви побачите. Ось, вам я звістив!». 

 

� Б.16. Зішестя Святого Духа (День П’ятидесятниці) (Дії Апостолів 

2: 1‒4). 

«Коли ж почався день П'ятдесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі. 

І нагло зчинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася, і переповнила ввесь той 

дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики поділені, немов би огненні, та й на кожному 

з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим, і почали говорити 

іншими мовами, як їм Дух промовляти давав». 

 

� Б.17. Апокаліпсис (Об’явлення 15: 1-8) 

« І бачив я інше знамено на небі, велике та дивне, сім Анголів, що сім кар вони 

мали, бо ними кінчався гнів Божий. І я бачив щось, ніби як море скляне, з огнем 

перемішане. А ті, що перемогли звірину та образа його, і знамено його, і число його 

ймення, стояли на морі склянім, та мали гусла Божі. І співали вони пісню Мойсея, 

раба Божого, і пісню Агнця, говорячи: Великі та дивні діла Твої, о Господи, Боже 

Вседержителю! Справедливі й правдиві дороги Твої, о Царю святих! Хто Тебе, 

Господи, не побоїться, та Ймення Твого не прославить? Бо один Ти святий, бо 

народи всі прийдуть та вклоняться перед Тобою, бо з'явилися суди Твої! А по 

цьому я глянув, і ось відчинився храм скинії свідчення в небі, і сім Анголів вийшли з 

храму, і сім кар вони мали. Вони були вдягнені в шати льняні, чисті й ясні, і 

підперезані довкола грудей золотими поясами. І одна з чотирьох тих тварин дала 

сімом Анголам сім чаш золотих, наповнених гніву Бога, що живе повік віку. І храм 
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переповнився димом від Божої слави, і від сили Його. Та до храму ніхто не 

спромігся ввійти, аж поки не скінчилися ті сім кар сімох Анголів.» 

(Об'явлення 16:1-21) 

«І я почув гучний голос із храму, що казав до семи Анголів: Ідіть, і вилийте на 

землю сім чаш гніву Божого! І пішов перший Ангол, і вилив на землю чашу свою. І 

шкідливі та люті болячки обсіли людей, хто мав знамено звірини й вклонявсь її 

образу. А другий Ангол вилив свою чашу до моря. І сталася кров, немов у мерця, і 

кожна істота жива вмерла в морі. Третій же Ангол вилив чашу свою на річки та 

на водні джерела, і сталася кров. І почув я Ангола вод, який говорив: Ти праведний, 

що Ти є й що Ти був, і святий, що Ти це присудив! Бо вони пролили кров святих та 

пророків, і Ти дав їм напитися крови. Вони варті того! І я чув, як жертівник 

говорив: Так, Господи, Боже Вседержителю! Правдиві й справедливі суди Твої! А 

Ангол четвертий вилив свою чашу на сонце. І дано йому палити людей огнем. І 

спека велика палила людей, і зневажали вони Ім'я Бога, що має владу над карами 

тими, і вони не покаялися, щоб славу віддати Йому. А п'ятий Ангол вилив чашу 

свою на престола звірини. І затьмилося царство її, і люди від болю кусали свої 

язики, і Бога Небесного вони зневажали від болю свого й від своїх болячок, та в 

учинках своїх не покаялись! Шостий же Ангол вилив чашу свою на річку велику 

Ефрат, і вода її висохла, щоб приготовити дорогу царям, які від схід сонця. І я 

бачив, що виходили з уст змія, і з уст звірини, і з уст неправдивого пророка три 

духи нечисті, як жаби, це духи демонські, що чинять ознаки. Вони виходять до 

царів усього всесвіту, щоб зібрати їх на війну того великого дня Вседержителя 

Бога. Ось іду, немов злодій! Блаженний, хто чуйний, і одежу свою береже, щоб 

нагим не ходити, і щоб не бачили ганьби його! І зібрав їх на місце, яке по-

єврейському зветься Армагеддон. Сьомий же Ангол вилив чашу свою на повітря. І 

голос гучний залунав від небесного храму з престолу, говорячи: Сталося! І сталися 

блискавки й гуркіт та громи, і сталось велике трясіння землі, якого не було, 

відколи людина живе на землі… Великий такий землетрус, такий міцний! І місто 

велике розпалося на три частині, і попадали людські міста… І великий Вавилон був 

згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина Його лютого гніву… І зник кожен 

острів, і не знайдено гір!… І великий град, як важкі тягарі, падав із неба на людей. 

І люди зневажали Бога за покарання градом, бо кара Його була дуже велика!» 
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ДОДАТОК В 

БІБЛІЙНІ ОБРАЗИ-СИМВОЛИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ 

КАРТИНИ СВІТУ, ХУДОЖНЬО ВТІЛЕНІ  

У МІСТИЧНИХ ТРИЛЕРАХ ФРЕНКА ПЕРЕТТІ 

 

В. 1 Abel ‘Авель’ – власне ім'я другого сина Адама і Єви, пастуха. Бог 
прийняв жертву Авеля, а Каїн через заздрість убив свого брата, оскільки 
його власну жертву Бог відхилив. Біблійний образ-символ «Авель» 
символізує послух і праведність по вірі, а також тих, хто загинув за 
праведні справи, невинних мучеників, постраждалих за свою відданість 
Богу. Кров Авеля досі «волає від землі, попереджаючи тих, хто 
протистоїть Божому народу, і висловлюючи надію, що за смерть убієнних 
праведників прийде помста» 1  

В. 2 Abraham ‘Авраам’– власне ім'я патріарха. Біблійний образ-символ 
«Авраам» символізує довіру Богу та слідування Його волі, асоціюється з 
вірністю 2   

В. 3 Adam ‘Адам’ – власне ім'я першої людини (чоловіка) на землі, 
прабатька всіх народів. У розповіді про створення світу, Адам з'являється 
як «людина» (Бут. 1:26-27), причому тоді вже існував поділ на чоловіка і 
жінку (Бут. 1:27). Вершиною творчих справ Бога стало повеління 
чоловікові і жінці «наповнювати землю», «володіти нею» і «панувати» 
над усіма живими істотами» (Бут. 1). Проте в результаті гріхопадіння 
Адам все втратив. Біблійний образ-символ «Адам» символізує гріховну 
натуру людини.  3  

В. 4 Altar ‘жертовник’ – місце, на якому приносились жертви. Головне 
призначення жертовника – принесення жертви з пролиттям крові. У 
Старому Заповіті жертвоприношення полягало або в скропленні 
жертовника кров'ю тварин, або в помазанні нею рогів жертовника, і 
щоденні приношення ягня та голубів тривали аж до новозавітних часів. 

                                                 
1 Dictionary of Biblical Imagery / eds L. Ryken, J. C. Wilhoit, T. Longman. USA: InterVarsity 
Christian Fellowship, 1998, р. 24  

2 Библейская Энциклопедия Брокгауза / Ф. Ринекер, Г. Майер. Christliche 
Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999, c. 9–11  
3 Dictionary of Biblical Imagery / eds L. Ryken, J. C. Wilhoit, T. Longman. USA: InterVarsity 
Christian Fellowship, 1998, р. 29–37 
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Біблійний образ-символ «жертовник» символізує богослужіння та 
жертву заради Господа. 4 

В. 5 Angel ‘янгол, ангел’ – вісник, посланець. Особливий род розумних 
істот, які оточують Бога; їх Бог використовує у Своєму правлінні світом; 
через них Творець допомагає окремим людям, народам. Біблійний образ-
символ «ангел» символізує добру звістку. 5 

В. 6 Antichrist ‘Антихрист’ – тобто проти Христа. Біблія говорить про 
Антихриста, який з’явиться до другого пришестя Ісуса Христа. Багато хто 
повірить, що він є Месією. Спочатку він принесе мир на землю, зупинить 
всі війни, а потім почне переслідувати та знищувати всіх, хто йому не 
підкориться 6 

В. 7 Antioch ‘Антіохія’ – біблійний образ-символ початку. «А знайшовши, 
привів в Антіохію. І збирались у Церкві вони цілий рік, і навчали багато 
народу, і в Антіохії найперш християнами названо учнів» (Дії Апостолів 
11:26). Антіохія – місто, з якого послідовники Ісуса почали називатися 
християнами.7 

В. 8 Arm/hand ‘рука’ – частина людського тіла, біблійний образ-символ, 
який асоціюється з силою і благодаттю, благословінням і прокляттям. 8 

В. 9 Babylon ‘Вавилон’ – царство Німрода, біблійний образ-символ, який 
асоціюється з противною Богу силою. У книзі Обявлення Вавивлон 
згадується як оплот майбутньої влади Антихриста направленої проти 
Церкви, а також вказує на Рим. Символізує розпусту та гріховність9  

                                                 
4
 Dictionary of Biblical Imagery / eds L. Ryken, J. C. Wilhoit, T. Longman. USA: InterVarsity 

Christian Fellowship, 1998, р. 330-332 

5 Библейский словарь Нюстрема. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/slovar-

nustrema/  

6 Библейская Энциклопедия Брокгауза / Ф. Ринекер, Г. Майер. Christliche 

Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999, c. 36-38 

7 Библейская Энциклопедия Брокгауза / Ф. Ринекер, Г. Майер. Christliche 
Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999, c. 36-38 

8Библейская Энциклопедия Брокгауза / Ф. Ринекер, Г. Майер. Christliche 
Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999, c. 846-847 
9 Библейская Энциклопедия Брокгауза / Ф. Ринекер, Г. Майер. Christliche 
Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999, c. 116-117 
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В. 10 Banner ‘знамено, прапор, стяг’ – це стяг або вимпел, прикріплений 
до кінця держака. В ході історії прапори виконували три основні функції: 
для демонстрації певної приналежності якоїсь групи людей, для 
вираження прав на якусь територію і для додання якої-небудь події 
характеру свята. Прапори служать символами згуртування та перемоги10  

В. 11 Blood ‘кров’ – Кров, що підтримує життя, була символом примирення в 
жертвоприношеннях, і тому «без пролиття крові не може бути прощення 
гріхів» (Євр 9.22). «Душа тіла в крові, і Я призначив її вам для 
жертовника, щоб очищати душі ваші, бо кров та вона очищує душу» 
(Лев.17.11); тому під страхом смерті було заборонено пити кров 
(Лев.17.14).11  

В. 12 Bones  ‘кістки’ – біблійний образ-символ, який асоціюється з кістками 
та символізує людину, або її душу. Єзекіїль у пророчому видінні опинився 
серед поля, на якому було багато сухих кісток та побачив, як Бог їх 
оживляє: «Була надо мною Господня рука, і Дух Господній випровадив 
мене, і спинив мене серед долини, а вона повна кісток! І Він обвів мене біля 
них навколо, аж ось їх дуже багато на поверхні долини, і ось вони стали 
дуже сухі! І сказав Він мені: Сину людський, чи оживуть оці кості? А я 
відказав: Господи Боже, Ти знаєш! І сказав Він мені: Пророкуй про ці 
кості, та й скажеш до них: Сухі кості, послухайте слова Господнього! 
<…> І пророкував я, як наказано. І знявся шум, коли я пророкував, і ось 
гуркіт, а кості зближалися, кістка до кістки своєї. І побачив я, аж ось на 
них жили, і виросло тіло, і була натягнена на них шкіра зверху, та духа не 
було в них. <…> І я пророкував, як Він наказав був мені, і ввійшов у них 
дух, і вони ожили, і поставали на ноги свої, військо дуже-дуже велике!. 
(Єзекіїль 37:1-15)  12  

В. 13 Bread  ‘хліб’ – основний харчовий продукт, біблійний образ-символ, 
який асоціюється з їжею та символізує життя. Сам Ісус називає себе 
«хлібом життя який сходить з небес» (Ів. 6:33, 35, 41, 50, 58). Ісус 
говорить, що головною умовою вічного життя є віра в Нього. Вислів 

                                                 
10 Библейский словарь Нюстрема. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/slovar-
nustrema/ 

11
 Библейский словарь Нюстрема. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/slovar-

nustrema/ 

12
 Библейская Энциклопедия Брокгауза / Ф. Ринекер, Г. Майер. Christliche 

Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999, с. 508  
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«вкушати хліб» позначає єднання за загальною трапезою в Царстві 
Небесному 13 

В. 14 Cain ‘Каїн’ –  первородний син Адама і Єви (Бут 4.1), який, всупереч 
попередженню Бога, піддався гріху, коли Бог з благоволінням прийняв 
жертву Авеля і відкинув жертву Каїна: він убив Авеля, і, в покарання за 
це, Бог вигнав його з землі, де він жив. Каїн, завдяки особливому чуду, 
даним йому Богом, був зберігаємий від помсти людей, яку, як він сам 
усвідомлював, він заслужив. Він оселився в країні Нод, на схід від Едему, 
де побудував місто і назвав його «Енох» на ім'я свого сина Еноха 14 

В. 15 Calvary ‘Голгота’ – місце, де було розіп’ято Ісуса Христа, пагорб біля 
Єрусалима. Назва Голгота, тобто верхня частина черепа (Черепевище), 
вказує на зовнішній вигляд місцевості: кругла гора. Біблійний образ-
символ, який символізує страждання15 

В. 16 Coat ‘плащ, мантія, пальто, будь-який верхній одяг’ – біблійний образ-
символ спадкоємності. «І взяв Ілля плаща свого, і згорнув, і вдарив по воді, 
і вона розділилась пополовині туди та сюди… І сталося, як вони 
перейшли, то Ілля сказав до Єлисея: Проси, що маю зробити тобі, поки я 
буду взятий від тебе! І сказав Єлисей: Нехай же буде на мені подвійний 
твій дух! А той відказав: Тяжкого зажадав ти! Якщо ти побачиш мене, 
що буду взятий від тебе, буде тобі так, а якщо ні не буде. І сталося, як 
вони все йшли та говорили, аж ось появився огняний віз та огняні коні, і 
розлучили їх одного від одного. І вознісся Ілля в вихрі на небо… А Єлисей це 
бачив, і він закричав: Батьку мій, батьку мій, возе Ізраїлів та верхівці 
його! Та вже не побачив його… І схопився він сильно за одежу свою та й 
роздер її на дві частині. І підняв він Іллевого плаща, що спав із нього, і 
вернувся, і став на березі Йордану. І взяв він Іллевого плаща, що спав із 
нього, і вдарив по воді та сказав: Де Господь, Бог Іллі? І також він ударив 
по воді, і вона розділилася пополовині туди та сюди!… І побачили його 
знавпроти єрихонські пророчі сини, та й сказали: На Єлисеї спочив дух 

                                                 
13

 Библейская Энциклопедия Брокгауза / Ф. Ринекер, Г. Майер. Christliche 
Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999, c. 1032-1034 
14

 Библейский словарь Нюстрема. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/slovar-
nustrema/ 

15
 Библейская Энциклопедия Брокгауза / Ф. Ринекер, Г. Майер. Christliche 

Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999, c. 199 
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Іллів! І пішли вони назустріч йому, і попадали перед ним до землі…» (2 
Цар. 2:8-15) 16 

В. 17 Crook ‘посох, жезл’ – біблійний образ-символ, який асоціюється з 
палкою для опори і символізує впевненість та владу. Посох, палиця з 
вигнутим держаком, використовувався для опори. Жезл, кийок з 
потовщенням на кінці, застосовувався для захисту, як зброя. У Святому 
Письмі: «Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не 
буду боятися злого, бо Ти при мені, Твоє жезло й Твій посох вони мене 
втішать» (Псалми 23:4) 17 

В. 18 Cross ‘хрест’ (crucifix ‘розп’яття’) – символ того, що Ісус узяв на себе 
всі гріхи людства. «Христос відкупив нас від прокляття Закону, ставши 
прокляттям за нас, бо написано: Проклятий усякий, хто висить на 
дереві…» (До Галатів 3:13) А також символізує любов Бога до людей «Так 
бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто 
вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне» (Від Івана 3:16) 18 

В. 19 Crown ‘корона, вінець’ – біблійний образ-символ, який асоціюється з 
королівською прикрасою та символізує велич. У метафоричному значенні 
це те, що прикрашає та надає гідність: слава, мудрість, доброчинність. Бог 
коронує людину милістю та щедрістю 19 

В. 20 Dove ‘голуб’ – біблійний образ-символ простоти, невинності та 
лагідності «Оце посилаю Я вас, як овець між вовки. Будьте ж мудрі, як 
змії, і невинні, як голубки» (Мт. 10:16), а також символізує Святого Духа «І 
охристившись Ісус, зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось, і побачив 
Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на Нього» (Мт. 3:16)20   

В. 21 Egypt ‘Єгипет’ – зв'язок народу Божого з цією країною почався ще з 
Авраама, який у часи голоду жив у Єгипті. Далі був проданим до Єгипту 
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Йосип (син Якова). Сини Ізраїлеві жили в полоні цієї землі 430 років, 
доки Бог через Мойсея не вивів їх. 21 

В. 22 Eve  ‘Єва’ (євр. ַחָּוה ) – та, хто дає життя. Асоціюється з першою жінкою 
на землі та символізує життя. Так назвав Адам свою дружину, першу 
жінку і праматір всіх людей. Проте «Змій Єву звабив лукавством своїм» (2 
Кор 11.3); таким чином у світ прийшли гріх і горе. Але як гріх прийшов у 
цей світ через жінку, так і через жінку прийде порятунок (мається на увазі 
Марія, яка народила Ісуса Христа). Уживається у складі біблеїзмів: Євина 
дочка, Євине насіння, Євин накоренок – нащадки Єви, жінки. Англійські 
відповідники: a daughter of Eve; would you Adam and Eve it? 22 

В. 23 Fire ‘вогонь’ – біблійний образ-символ духовної сили. «І з'явилися їм 
язики поділені, немов би огненні, та й на кожному з них по одному осів. 
Усі ж вони сповнились Духом Святим, і почали говорити іншими мовами, 
як їм Дух промовляти давав» (Дії Ап. 2:3-4)23 

В. 24 Fish ‘риба’ – біблійний образ-символ, який символізує людей, яких 
«ловці людей» (Мф. 4:19) навертають до Бога та Його Царства. Також 
іхтіс (грец. Ίχθύς; — риба) — давній акронім (монограма) імені Ісуса 
Христа, складається з початкових літер слів: Ἰησοῦς; Χριστός Θεοΰ Υίός; 
Σωτής (Ісус Христос Божий Син Спаситель), найбільш поширеним є 
написання великими літерами - ΙΧΘΥΣ - один із символів Ісуса Христа, 
поширений в ранньохристиянській літературі та мистецтві, а також 
символ християн. Акронім Іхтіс застосовується тільки по відношенню до 
Ісуса Христа; зображення риби може позначати як Христа, так і християн. 
В основі уподібнення християн рибам також лежать тексти Нового Завіту, 
в яких апостольська проповідь порівнюється з риболовлею.24 

В. 25 Fruit ‘плід’ – асоціюється з порушенням правил та символізує щось 
заборонене. Уживається у складі біблеїзму: скуштувати плід із 
забороненого дерева (тяжкий злочин), первородний гріх, грішна спокуса. 
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Англійські відповідники: a forbidden fruit, bear the fruits of smth, 
forbidden fruit is sweetest, he that would eat the fruit must climb the ree.25 

В. 26 Gedeon ‘Гедеон’ – Серед суддів Гедеон прославився тим, що з 
невеликим військом, за Божим сприянням, визволив євреїв від ворогів – 
мадіян, які гнобили ізраїльтян понад сім років. Євреї мусили ховатися від 
них по ущелинах та у фортецях. Таке нещастя примусило євреїв 
схаменутися і звернутися до Бога. Тоді милосердний Бог послав їм 
визволителя в особі Гедеона.26 

В. 27 Heart ‘серце’ – важливий орган людського тіла, біблійний образ-
символ, який означає сутність людської особистості. Серце приймає 
духовне рішення стосовно відношення до Бога, обираючи або покору, або 
непослух. Людське серце завжди відкрите перед Господом, Бог його 
випробовує та судить. 27 

В. 28 Helmet ‘шолом’ – броня, яку воїни використовують для захисту голови. 
Біблійний образ-символ, який асоціюється зі зброєю та символізує 
спасіння. Апостол Павло говорить до церкви в Ефесі і до кожного 
християнина, щоб взяти шолом спасіння як один з елементів зброї: 
«Візьміть також шолом спасіння...» (Еф. 6:17). Для римського воїна, на 
прикладі якого Павло хоче показати важливість і функції цього елементу 
спорядження в житті християнина, шолом, хоча його і вдягали в останню 
чергу та й за допомогою зброєносця, був обов'язковим. завдаючи жодного 
дискомфорту. Також шолом був надзвичайно гарної форми і служив ще і 
прикрасою для воїна.28 

В. 29 Idol ‘ідол, кумир’ – біблійний образ-символ сурогата, який людина 
обирає собі замість Бога. «Тож про споживання ідольських жертов ми 
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знаємо, що ідол у світі ніщо, і що іншого Бога нема, окрім Бога 
Одного» (1 Кор. 8:4) 29 

В. 30 Incense ‘фіміам’ – біблійний образ символ, який асоціюється з 
благовонієм та символізує Божу Славу. Спалювання благодійного на 
вуглях з древини було розповсюджено на сході. У символічному значені 
Старого Заповіта кадіння має близьке відношення до жертвоприношення. 
Фіміам також використовувався для особливої священнодії, коли 
первосвященник у великий день очищення приносив куріння у Святої 
Святих (Лев.16.12–13).  30 

В. 31 Jerusalem ‘Єрусалим’ – «Місто Великого Царя», «радість всієї землі», 
святе місто, з якого Добра Звістка мала розповсюдитись по всій землі (Іс. 
2.3). У Біблії також мова йде про гірський Єрусалим, який «матір усім 
нам», про небесний Єрусалим і про новий Єрусалим, який приходить з 
неба на землю, у якому не існує жодного храму, а Бог зі Своїм Агнцем є 
його храмом. 31  

В. 32 Jesus Christ ‘Ісус Христос’ – Син Бога Отця від вічності, що став 
Сином Марії, коли прийшла «повнота часу». Він народився у Вифлеємі, 
виховувався в Назареті, розп'ятий, помер і був похований в Єрусалимі. У 
третій день після смерті Він воскрес і на 40-ий день вознісся на небо. Його 
ім'я Ісус (євр. ІЕСУ або Ієшуа, тобто Єгова врятує) було сповіщено його 
Матері через ангела ще до його народження (Мф 1.21). 32 

В. 33 Jezabel ‘Ієзавель’ – біблійний образ-символ, який асоціюється з дочкою 
Ефваала, царя сидонською і дружина Ахава та символізує розпусту. 
Ієзавель, ввела в Самарії поклоніння Ваалу і Астарті і перебила пророків. 
Сотні ідольських жерців годувалися за її столом. Блудодіяння і 
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чаклування вона творила без сорому. Вона навчала свого чоловіка 
робити негідне в очах 33 

В. 34 John ‘Джон’ – біблійний образ-символ милості, помилування та любові 
У Біблії – ім’я найулюбленішого учня Ісуса Христа. «При столі, при 
Ісусовім лоні, був один з Його учнів, якого любив Ісус» (Ів. 13:23) «Як 
побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до 
матері: Оце, жоно, твій син!» (Ів. 19:26) 34 

В. 35 Jordan ‘Йордан’ – головна річка в Ізраїлі, біблійний образ-символ, який 
асоціюється з місцем, де Ісус Христос прийняв водне хрещення від Івана 
Хрестителя та символізує очищення. 35 

В. 36 Korah ‘Корей’ – біблійний образ-символ непокори та бунтарства. «І 
взяли Корей, <…> та й повстали проти Мойсея, а з ними двісті й 
п'ятдесят мужа Ізраїлевих синів, начальники громади, закликувані на 
збори, люди вельможні» (Чис. 16:1,2). «І нарікали Маріям та Аарон на 
Мойсея за жінку кушитянку, що взяв, бо він узяв був жінку кушитянку» 
(Числа 12:1).36 

В. 37 Lamb ‘агнець, ягня’ – символ жертви, смирення, невинності і чистоти. 
«А оце те, що будеш споряджати на жертівнику: ягнята, однорічного 
віку, двоє на день завжди» (Вих. 29:38) The Lamb of God ‘Агнець Божий’– 
образ-символ Ісуса Христа, який став жертвою заради спасіння людства. 
«Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже: Оце 
Агнець Божий, що на Себе гріх світу бере!» (Від Івана 1:29) «Як ягня був 
проваджений Він на заколення, й як овечка перед стрижіями своїми 
мовчить, так і Він не відкривав Своїх уст» (Ісая 53:7)37 

В. 38 Land of Promise ‘земля обітованна’ – Земля́ Ізра́їльська (івр. ֶאֶרץ 
 ,Ерец-Ісраель) історичний термін і поняття в юдаїзмі та християнстві, יְִׂשָרֵאל
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що відноситься до регіону, сьогодні найбільш тісно пов'язаного з 
Державою Ізраїль, протягом всієї історії, починаючи від біблійних часів 
до наших днів. У П'ятикнижжі цей регіон називається Ханаан (івр. 
К'наан ), «земля, що тече молоком і медом», землі семи народів (з повним 
чи неповним переліком), нерідко за контекстом просто «ця земля»; власне, 
назва Ерец-Ісраель вперше використана в Біблії і часто зустрічається у 
Єзекіїля та в пізніших джерелах. 38 

В. 39 Lion ‘лев’ – Вказівки на силу і жорстокість левів, їх зуби і кігті, їх 
жахливий рев і котячу здатність підкрадатися до видобутку всюди 
зустрічаються в Біблії, як в буквальному сенсі, так і символічно. Лeв 
зображує самого диявола (1 Пет 5.8) і його служителів (Пс 34.17); 
безбожних тиранів і жадібних лжепророків (Єз 22.25). З іншого боку, Ісус 
називається левом мужа Юди (Об'явл 5.5); все коліно Юди уподібнюється 
до лева (Бут 49.9).39  

В. 40 Manna ‘манна’ – (євр. Man hu) так називали небесний хліб, яким Бог 
годував ізраїльтян під час сорокарічного блукання по пустелі. Це булі 
маленькі круглі зернятка, як роса, що падала і лежала кожного ранку біля 
поселення. Біблійний образ-символ, який асоціюється з їжею та 
символізує благословіння. 40 

В. 41 Marfa ‘Марфа’ –  Марфа сестра Лазаря і Марії. Ісус завжди знаходив 
спокій, розуміння та любов у їхній оселі. Працьовита Марфа завжди 
гостинність, заважаючи Марії слухати Слова Ісуса 41 

В. 42 Mary Magdalene ‘Марія Магдалина’ – біблійний образ символ вірної 
послідовниці Ісуса, яка отримала звільнення від одержимості демонами. 
«Як воскрес Він уранці дня першого в тижні, то з'явився найперше Марії 
Магдалині, із якої був вигнав сім демонів».42 
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В. 43 Miriam ‘Міріам’ – біблійний образ-символ непокори та бунтарства. 
«А хмара відступила з-над скинії. А ось Маріям прокажена, збілівши, як 
сніг! І обернувся Аарон до Маріям, аж ось вона прокажена!» (Числа 
12:10).43 

В. 44 Moses ‘Мойсей’ – біблійний образ-символ, асоціюється з тим, хто вивів 
єврейський народ з Єгипту, символізує визволителя. Мойсей великий 
пророк і законодавець ізраїльтян, що народився в Єгипті, приблизно в 
1570 році до Р. Хр. Він був братом Міріям і Аарона (Чис 26.59). Його 
історія поділяється на три різко розмежованих періоди, кожен по сорока 
років, а саме: час виховання його в Єгипті, час життя пастуха, і, нарешті, 
мандри по пустелі. Мойсей вивів Єврейський народ з Єгипетського 
рабства, а також отримав Десять Заповідей на горі Сінай.44 

В. 45 Nazareth ‘Назарет’ – місто, де жив Йосип і Марія, і де Ісус провів перші 
30 років Свого життя, чому і був відомий як «пророк з Назарета» і 
звичайно називався Назарянином. Ця назва була також написана на Його 
хресті і була дана Його послідовникам - «Назорейська єресь».45 

В. 46 Nebuchadanezzer ‘Навуходоносор’ – біблійний образ-символ, який 
символізує пихатість, велич та заможность. «Чи ж це не величний 
Вавилон, що я збудував його на дім царства міццю потуги своєї та на 
славу моєї пишноти? <…> Ще це слово було в устах царських, коли з неба 
впав голос: Тобі говорять, царю Навуходоносоре: Оце царство відходить 
від тебе!<…>Тієї хвилини виконалося це слово над 
Навуходоносором<…>і над царством своїм я був поставлений знову, і 
мені була додана дуже велика величність. Тепер я, Навуходоносор, хвалю 
й звеличую та славлю Небесного Царя, що всі чини Його правда, а дорога 
Його правосуддя, а тих, хто ходить у гордощах, Він може понизити 
(Даниїл 4:24-34)  46 
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В. 47 Oil ‘масло, олія’ – Єле́й (др.-евр.дав-євр. המשחה המשחהשמן שמן, дав.-
гр. ἔλαιον «оливкова олія») використовувався в стародавні часи 
ізраїльтянами в скинії (Вих. 29:40), а потім в Єрусалимському Храмі. Єлей 
(оливкова олія) застосовувався з давніх часів, як в їжу, так і для догляду за 
шкірою. Єлей, біблійний образ-символ, який символізує помазання 
Святого Духа та благодать. 47 

В. 48 Paul ‘Павло’  – біблійний образ-символ, який символізує мудрість та 
асоціюється з послідовником Ісуса та місіонером серед язичників, який 
мав шляхетне походження та найвищу освіту. «Павло, раб Ісуса Христа, 
покликаний апостол, вибраний для звіщання Євангелії Божої» (Римл. 
1:1)48 

В. 49 Peter ‘Петро’ – біблійний образ-символ, який символізує церкву та 
асоціюється з послідовником Ісуса, засновником церкви та місіонером 
серед юдеїв. Петро походив з простого народу та мав професію рибака. «А 
Ісус відповів і до нього промовив: Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо 
не тіло і кров тобі оце виявили, але Мій Небесний Отець. І кажу Я тобі, 
що ти скеля, і на скелі оцій побудую Я Церкву Свою, і сили адові не 
переможуть її» (Мт. 16:17,18)49 

В. 50 Pilate ‘Пілат’ – п'ятий з римських прокураторів в Юдеї та Самарії 25-36 
рр. Р.Хр. Це був гордий чоловік, презирливо і навіть жорстоко ставився до 
євреїв; одного разу він наказав вбити деяких галілеян в той час, коли вони 
приносили жертву Богу. Пілат, перебуваючи перед святом Пасхи в 
Єрусалимі, розбирав справу Ісуса і, переконавшись в його невинності, він 
зрозумів, що Юдеї Його видали через заздрощі. Дружина попередила 
Пилата, щоб він не робив зла цього Праведником, але, щоб догодити 
народу, він віддав Назарянина на розп'яття, умивши руки в знак 
особистого визнання невинності Ісуса. Він велів прибити напис на хресті 
із зазначенням Його провини. Історик Тацит, згадуючи про християн, 
пише: «Ініціатор цієї єресі був, Христос, який за царювання Тиберія був 
покараний смертю прокуратором Понтієм Пілатом» (Аннали XV 44). 
Згодом Пилат був звинувачений в жорстокості по відношенню до деяких 
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самарян, присутніх на горі Герізім, і викликаний в Рим. Легенда 
розповідає, що він покінчив життя самогубством.50  

В. 51 Rainbow ‘райдуга’ – біблійний образ-символ, який асоціюється з 
Потопом, та символізує Божі обітниці. Господь встановив Райдугу, як 
знак Завіта, який він уклав з Ноєм. Також, райдуга згадується у зв'язку з 
Божою Славою та з явищем янгола.51 

В. 52 Red Sea ‘Червоне Море’ –  море, через яке ізраїльтяни були переведені 
Мойсеєм, представляє затоку Індійського океану на схід від Єгипту. 
Біблійний образ символ, який асоціюється з Виходом з Єгипту та 
символізує чудо і перемогу.52 

В. 53 Rock ‘скеля, твердиня’ – символізує силу Бога. «Господь моя скеля й 
твердиня моя, і Він мій Спаситель! Мій Бог моя скеля, сховаюсь я в ній, 
Він щит мій, і ріг Він спасіння мого, Він башта моя!» (Пс. 17:3)  53 

В. 54 Salt ‘сіль’ – біблійний образ-символ, який символізує християн. Євреї 
вживали її як приправу і для запобігання їжі від псування і гниття.54 

В. 55 Scroll‘сувій, звой, скрижалі, манускрипт’ – біблійний образ-символ 
Святого Письма (Слова Божого). «І сказав Він до мене: Сину людський, 
з'їж, що знайдеш! З'їж цього звоя, і йди, говори до Ізраїлевого дому! І 
відкрив я свої уста, і Він дав мені з'їсти цього звоя.  І сказав Він до мене: 
Сину людський, нагодуй свого живота, і наповни своє нутро тим звоєм, 
що даю Я тобі! І я з'їв. І був він в устах моїх солодкий, як мед» (Єз.3:1-3)55 

В. 56 Serpent ‘Змій’ – асоціюється з дияволом та символізує гріх. У 
символічному втіленні у Біблії зустрічаються такі назви: «змій», «єхидна», 
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«отрута змії» і «породження єхидни», що позначають хитрість, злість, 
ідолопоклонство і безбожництво. Уживається у складі біблеїзмів: змій-
спокусник (про людину, яка своїми улесливими речами підштовхує когось 
до аморальних вчинків). Англійські відповідники: be lover tan a snake, go 
and kill a snake, snake in the grass. «Але змій був хитріший над усю польову 
звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки: Чи Бог наказав: Не 
їжте з усякого дерева раю?» (Бут. 3:1) «Та боюсь я, як змій звів був Єву 
лукавством своїм, щоб так не попсувалися ваші думки, і ви не вхилилися 
від простоти й чистости, що в Христі»  (2 Кор. 11:3)56 

В. 57 Shepherd ‘пастир’ – царі і правителі часто називаються пастирями, 
подібно до того, як ще у Гомера царі називалися «пастирями народу».). У 
Біблії Бог названий «Пастирем і твердинею (скелею) Ізраїлю»; «Я Пастир 
добрий», «Великий Пастир овець», «Який віддав Своє життя за овець». 
Ісус обіцяв зібрати Своїх розсіяних овець: «І буде одне стадо і один 
пастир».57 

В. 58 Shield ‘щит’ – біблійний образ-символ, який асоціюється зі зброєю та 
символізує захист, особливо той, який дає Господь. 58 

В. 59 Temple ‘храм’ – біблійний образ-символ, який асоціюється з місцем 
поклоніння Господу. Єрусалимський храм називається в Старому Заповіті 
Господнім домом, також домом Божим і храмом Господнім. У Новому 
Заповіті також зустрічаються всі ці три найменування Єрусалимського 
храму: «храм Божий»; «храм Господній» і «будинок Божий»; «Дім Отця 
Мого» і також просто «храм». Храм асоціюється з тілом Ісуса Христа, 
тілом і особистістю християнина як Храму Божого й оселі Святого Духа; 
християнською церквою.59  
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В. 60 Throne ‘трон’ – місце, на якому сиділи правителі. Символічно 
престол позначає гідність і владу, наприклад, «престол Давида».60 

В. 61 Tower ‘башта’ – біблійний образ-символ, який асоціюється з частиною 
укріплення та символізує надійність та опору.61 

В. 62 Tree ‘дерево’ – біблійний образ-символ, який символізує царів і 
могутніх людей. В Едемі були одне дерево життя і одне – пізнання добра і 
зла.62 

В. 63 Vineyard ‘виноградник’ – біблійний образ-символ, який асоціюється з 
єврейським народом та символізує духовні сили та дари. 63 

В. 64 Virgin Mary ‘Діва Марія’ – Свята Діва в Назареті, заручена з теслею 
Йосипом. Її відвідав посланий від Бога ангел Гавриїл, після чого вона 
вирушила до своєї родички Єлизавети і прославила там Бога. Потім Марія 
повернулася до Йосипа і пішла з ним до Віфлеєму, де і народила Ісуса. Їм 
довелося з Немовлям бігти в Єгипет, повернувшись звідти вони оселилися 
в Назареті. Після цих повідомлень в Євангелії тільки зрідка згадується про 
Марію: під час відвідин храму; на шлюбі в Кані Галілейській; коли вона і 
брати Ісуса шукали Його між народом; коли розп'ятий Ісус з хреста 
доручив її Іоанну і, нарешті, коли вона була разом з учнями в Єрусалимі 
після вознесіння Ісуса.64 

В. 65 Water ‘вода’ – вода використовувалася для землеробства і загального 
добробуту. Біблійний образ-символ підкріплення, очищення, родючості. З 
іншого боку, вода іноді є символом лиха і сильного гніву, також 
численності. Живою водою називається постійно проточна, джерельна 
вода, на противагу стоячій воді в водоймах.65 
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В. 66 Wind ‘вітер’ – вітер і вихор надсилаються Господом то як 
благословення, то як покарання. Але здебільшого символізують присуди 
правди Всемогутнього. Особливо страшний східний вітер гарячий, що 
мчить зі спекотної аравійської пустелі та висушує все на своєму шляху, 
який розбиває кораблі на морі і наповнює повітря жовтим піщаним пилом, 
від якого меркне сонце. Цей вітер іноді символізує безбожність і 
ідолопоклонство; «Чотири вітри» позначають чотири сторони світу. 
Північні і південні вітри були бажані для рослинності в садах.66 

В. 67 Wine ‘вино’ – біблійний образ-символ сили згори, пожвавлення і чистої 
трапези Євангелія. Зваблювали і п'янке, воно є символом страшного 
могутності гріха, а кипляче і пекуче – символом страшних судів Божих.67 

В. 68 Wolf ‘вовк’ – через свою хижість дикий вовк вважався особливо 
огидною твариною. Лжепророки і неправедні князі і судді асоціюються з 
вовками. Вороги Євангелія уподібнюються вовкам. Але настане час, коли 
вовк і ягня будуть жити разом.68 

В. 69 Yeast ‘закваска’ – біблійний образ-символ, який асоціюється з 
забороненою їжею під час Пасхи (Пейсах) та символізує все, що 
суперечить Господу та Його законам.69 
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