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АНОТАЦІЯ 

Шевченко Л. Л. Мовно-інформаційні моделі концептосфери Нового 

Завіту в українській рецепції. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.01. – українська мова. Інститут мовознавства                                        

імені О. О. Потебні НАН України. – Київ, 2021. 

Необхідність інтелектуального опрацювання великих обсягів текстової  

інформації з метою екстракції знань, що поширюються в мережевому просторі, 

актуалізувала проблему розвитку теорії когнітивної концептології, орієнтованої 

на розв’язання такого роду задач. У цьому зв’язку здійснено розроблення 

теоретичних засад та методології когнітивного дослідження тексту, що надало 

змогу здійснення цілісного аналізу текстової концептосфери через побудову 

створеної в дисертації універсальної й ефективної мовно-інформаційної моделі. 

Уперше в україністиці сферою дослідження стали процеси 

концептуалізації, які спираються на внутрішньоструктурні механізми 

моделювання текстової системності. Визначено теоретичні основи побудови 

концептуальних текстових моделей і розроблено методичні засади їх аналізу. 

Комплексне вивчення процесів концептотворення породило виділення й 

системне обґрунтування окремого розділу лінгвоконцептуальних досліджень – 

концептографію невипадкових текстів. Введене нове поняття «невипадковий 

текст», яке детерміноване певною сукупністю параметрів, що позиціонують 

текст не як набір випадкових компонентів, а як інформаційну й структурну 

єдність, системно та функціонально завершене мовленнєве ціле. Саме для класу 

невипадкових текстів можливе створення універсальних схем, застосування 

яких приводить до концептографічного опису зазначених текстів, тобто 

побудови відповідних систем концептів спільно з їхніми інтерпретаціями. 

У дисертації проаналізовано загальні підходи до вивчення концептів і 

концептосфер, передусім у лінгвістиці, з’ясовано ті явища, що не дістали 

достатнього висвітлення в наукових працях, обґрунтована потреба застосування 
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текстуально-дискурсивного підходу в когнітивістиці, його важливості для 

дослідження проблем мовної концептуалізації реальної дійсності. 

Динаміка реалізації текстових концептів на прикладі невипадкового 

тексту Нового Завіту відтворена у трьох площинах: мовній, змістовій і 

смисловій. З’ясовано, що концептуальне середовище невипадкового тексту є 

системним утворенням, основними рисами якої є прагматична обумовленість, 

динамічність, рухливі межі, цілісність і зв’язність. 

При розгляді засобів вербалізації концептосфери виявлено текстові 

компоненти, що при їх повторі як провідному засобі текстового 

концептотворення виявляють потенціал для формування константної зони 

концептосфери, а також ті мовні компоненти, які детермінують її варіантну 

зону. Введені нами нові поняття константної та варіантної зон визначають 

розподіл мовних засобів концептуалізації тексту за параметрами – 

однотипність, універсальність / спорадичність, індивідуальність. Таке 

розмежування досліджуваних компонентів закладає основи для формалізації та 

автоматизації процесів ідентифікації та параметризації текстових концептів.  

На основі узагальнення й систематизації регулярно повторюваних у 

тексті однорідних засобів, що репрезентують концепти, проаналізовано  

формування польових утворень, які демонструють їх суттєві риси – 

концептуальні ознаки. Об’єднання елементів концептуальних полів утворюють 

сукупності номінативних одиниць, які організовані в комунікативних цілях і 

спрямовані на фрагменти позамовної дійсності, що стоять за іменем концепту. 

Текстотвірні можливості теми визначають польовий характер мовних засобів, 

які об'єднує спільна семантика, орієнтована на зміст повідомлення. До 

експлікації змістової структури текстової концептосфери задіяні ключові слова-

номінанти концептів і синонімічні їм одиниці; навколо них групуються різні 

актуалізатори концептів, у яких втілені основні змістові комплекси тексту. В 

такий спосіб текстові концепти постають як об’єднання різних концептуальних 

полів у їх багатоплановості й динамічному характері, що відображають певні 
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напрями розгортання змісту Нового Завіту, відтвореного через концептуальні 

лінії.  

З’ясування ієрархії виявлених концептуальних категорій через призму 

комунікативно-смислових параметрів текстової інформації створило 

можливість здійснити ранжування концептуальних полів Нового Завіту з 

урахуванням їх смислової ваги в досліджуваному тексті. Розроблення й 

застосування методики кількісної обробки матеріалу, виявлення в її результаті 

рівноцінних щодо представлення смислів твору компонентів дозволили 

детермінувати глибинні смисли (підтекст) на основі об’єктивних даних, які 

демонструють процедуру ієрархізації концептуальних полів. Підтекст виступає 

категорією когнітивної структури твору, створюючи певні смислові об’єднання 

на основі повтору однотипних концептуальних полів. 

Застосування методики концептографічного аналізу тексту дало змогу 

представити когнітивну динамічну природу текстових концептуальних 

комплексів через взаємодію мовних, змістових і смислових компонентів їх 

моделювання.  

 Ключові слова: Новий Завіт, концепт, концептосфера, моделювання, 

невипадковий текст, концептуальне поле, концептуальна лінія, 

концептотвірний засіб, констатна й варіантна зони концептосфери, 

суперконцепти.  

 

SUMMARY 

 

 Shevchenko L. L. Linguistic and informational models of the 

conceptosphere of the New Testament in the Ukrainian reception. – Qualification 

scientific work on the rights of a manuscript. The thesis on competition of a scientific 

degree of the doctor of philological sciences on a specialty 10.02.01 - the Ukrainian 

language. O. O. Potebny Institute of Linguistics of the National Academy of Sciences 

of Ukraine. – Kyiv, 2021. 
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The need for intelligent processing of large amounts of textual information in 

order to extract knowledge distributed in the network space has actualized the 

problem of developing the theory of cognitive conceptology focused on solving such 

problems. In this regard, the development of theoretical basis and methodology for 

cognitive text research was carried out, which made it possible to carry out a holistic 

analysis of the text concept sphere through the construction of a universal and 

effective language-information model created in the dissertation. 

For the first time in Ukrainian Studies, the processes of conceptualization, 

which are based on internal structural mechanisms of textual system modeling, have 

become a scope of study. The theoretical basis of constructing conceptual text models 

are defined and methodological bases for their analysis are developed. A 

comprehensive study of the processes of concept formation gave rise to the 

identification and systematic justification of a separate section of linguoconceptual 

research – a conceptography of non-random texts. A new concept of "non-random 

text" is introduced, which is determined by a certain set of parameters that position 

the text not as a set of random components, but as an informational and structural 

unity, a systemically and functionally complete verbal unity It is for a class of non-

random texts that it is possible to create universal schemes, the application of which 

leads to a conceptographic description of these texts, that is, the construction of 

corresponding systems of concepts together with their interpretations. 

The dissertation analyzes general approaches to the study of concepts and 

conceptospheres, primarily in linguistics, elucidates those phenomena that have not 

received sufficient coverage in scientific works, justifies the need to apply a textual-

discursive approach in Cognitive Studies, its importance for the study of problems of 

linguistic conceptualization of reality. 

The dynamics of the implementation of text concepts on the example of a non-

random text of the New Testament is reproduced in three planes: linguistic, content 

and semantic. It is found out that the conceptual environment of a non-random text is 

a system formation, the main features of which are pragmatic conditionality, 

dynamism, moving boundaries, integrity and coherence. 
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When considering the means of verbalization of the concept sphere, textual 

components are identified, which when repeated as the leading means of textual 

concept formation, reveal the potential for forming a constant zone of the concept 

sphere, as well as those language components that determine its variant zone. The 

new concepts of constant and variant zones, introduced by us, determine the 

distribution of language tools for conceptualizing the text by parameters – uniformity, 

universality – sporadicity, individuality. This differentiation of the studied 

components lays the basis for formalizing and automating processes of identification 

and parameterization of text concepts.  

Based on the generalization and systematization of regularly repeated 

homogeneous means representing concepts in the text, the formation of field 

formations is analyzed, that demonstrate their essential features – conceptual 

features – is analyzed. Combinations of elements of conceptual fields form sets of 

nominative units that are organized for communicative purposes and are aimed at 

fragments of extralinguistic reality behind the name of the concept. The text-forming 

capabilities of the topic determine the field nature of language tools, which are united 

by common semantics focused on the content of the message. The explication of the 

content structure of the text conceptosphere involves keywords-nominees of concepts 

and units synonymous with them; various actualizers of concepts are grouped around 

them, which embody the main text content complexes. Thus, textual concepts appear 

as a combination of different conceptual fields in their multiplicity and dynamic 

nature, reflecting certain directions of unfolding the content of the New Testament, 

reproduced through conceptual lines.  

Finding out the hierarchy of the identified conceptual categories through the 

prism of communicative and semantic parameters of textual information made it 

possible to rank the conceptual fields of the New Testament, taking into account their 

semantic weight in the studied text. The development and application of the 

methodology for quantitative processing, identifying components that are equivalent 

to the representation of the meanings of the work, made it possible to determine the 

deep meanings (subtext) based on objective data that demonstrate the procedure for 
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conceptual fields hierarchizing. Subtext acts as a category of the cognitive structure 

of the work, creating certain semantic associations based on the repetition of the same 

type of conceptual fields. 

The use of the method of conceptographic analysis of the text made it possible 

to present the cognitive dynamic nature of conceptual complexes of the text through 

the interaction of language, content and semantic components of their modeling.  

Key words: New Testament, concept, conceptosphere, modeling, non-random 

text, conceptual field, conceptual line, concept-forming tool, constant and variant 

zones of conceptosphere, superconcepts. 
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ВСТУП 

 

Останнім часом посилилася увага лінгвістичної науки до когнітивної 

інтерпретації тексту як до головного засобу зберігання й передавання знань. 

Когнітивна лінгвістика вивчає, як зберігаються наші знання про світ, як вони 

представлені й структуровані в мові в процесі комунікації, їх класифікацію, 

категоризацію та концептуалізацію засобами мовної системи. Одним із 

інструментів моделювання інформації в когнітивній лінгвістиці є концепт як 

певна сукупність смислів, які охоплює слово, а одним з її завдань є побудова 

концептуальної моделі мовних комунікацій як основи оперування знаннями. 

Когнітивний підхід до дослідження тексту є перспективним при аналізі 

текстових структур, що відкриває доступ до комплексного опису вивчення 

текстової концептуалізації. Таке дослідження дає змогу виявити загальні 

принципи побудови текстової концептосфери, визначити параметри й 

закономірності її функціонування, які забезпечують її повноту та цілісність і 

регламентують можливості мовного впливу твору.  

У методологічній основі нашої праці враховуємо фундаментальні 

положення загального мовознавства й теорії мови (В. фон Гумбольдт, 

Л. Єльмслєв, Дж. Лайонз, О. С. Мельничук, Б. Расел, В. М. Русанівський, 

Б. О. Серебренников, Ф. де Соссюр, Р. Й. Якобсон, О. О. Тараненко, 

В. А. Широков та ін.); філософії мови (Н. Д. Арутюнова, Ю. Д. Апресян, 

Л. Вітгенштейн, М. Гайдеггер, В. А. Звегінцев, Дж. Остін, О. О. Потебня, 

Л. О. Чернейко та ін.); лінвоконцептології (М. М. Болдирев, О. П. Воробйова, 

Ю. М. Караулов, С. Г. Воркачов, В. І. Карасик, В. І. Кононенко, 

М. В. Пименова, А. М. Приходько та ін.); когнітивної лінгвістики  

А. Вежбицька, С. А. Жаботинська, О. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, Р. Лангакер, 

О. О. Селіванова, Ю. С. Степанов, Й. А. Стернін, Ч. Філлмор та ін.); теорії 

тексту й специфіки художньої мови (Ф. С. Бацевич, Н. С. Болотнова, В. Г. Гак, 

І. Р. Гальперін, С. І. Гіндін, В. Дресслер, О. О. Залевська, Д. С. Лихачов, 

О. І. Москальська, Т. В. Радзієвська, Н. Ю. Шведова та ін.).  
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Актуальність дослідження обумовлена посиленням уваги лінгвістичної 

науки до тексту як головного засобу зберігання й передавання знань у 

когнітивній інтерпретації. Когнітивний підхід до дослідження тексту є 

перспективним при вивченні текстових структур, який відкриває доступ до 

комплексного вивчення процесів концептуалізації. Таке дослідження дасть 

змогу виявити загальні принципи побудови концептосфери, визначити 

параметри й закономірності її функціонування, які забезпечують її цілісність і 

регламентують можливості мовного впливу твору.  

Важливість і перспективність такої роботи особливо актуалізувалась тим, 

що світ вступив у мережецентричну фазу своєї еволюції. Її визначальною 

рисою є вибухове зростання обсягів інформації, що циркулює у Всесвітній 

мережі. Зазначена особливість, у свою чергу, є наслідком потреби суспільства в 

постійному потоці нових знань, без яких неможливе його існування. 

Характерно, що переважна частина концептуальної, тобто найважливішої, 

інформації представлена у Вебі текстами, написаними природною мовою. 

Навіть більше, інформаційна взаємодія між людьми та Вебом і через Веб, а 

також між різними ділянками самого Вебу також відбувається через 

посередництво мовних засобів. Таким чином, природна людська мова в 

мережецентричному світі, очевидно, набула технологічного статусу, яка 

спричиняє набуття нею технологічних рис, що поставило нові завдання перед 

лінгвістичною наукою.  

Проблема зводиться до необхідності навчити «машину» розуміти мову 

приблизно так, як її розуміє людина. А це, у свою чергу, висуває перед 

лінгвістичною наукою цілу низку конкретних проблем і завдань, пов’язаних із 

дослідженням когнітивних властивостей природномовного тексту. 

Взаємовідносини між текстовими структурами і структурами знань, що 

«скомпресовані» в них, є галуззю когнітивної лінгвістики та однією з її ділянок 

– лінгвістичною концептологією. У цьому зв’язку набули надзвичайної 

актуальності й інтенсифікувалися різнопланові лінгвістичні дослідження 

концептів.  
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Особлива увага в них приділяється визначенню поняття «концепт» та 

викладові різних поглядів на це питання. На сьогодні дослідження концептів 

стосуються переважно різних сфер їх функціонування. Загалом  у лінгвістичній 

науці можна виділити три основні підходи до розуміння та інтерпретації 

концепту: когнітивний, культурологічний і системно-мовний. Представники 

когнітивної лінгвістики (А. П. Бабушкін, М. М. Болдирев, А. Вежбицька, 

С. А. Жаботинська, В. З. Дем’янков, О. С. Кубрякова, М. В. Пименова, 

З. Д. Попова, О. О. Селіванова,  Ю. С. Степанов, Й. А. Стернін, В. М. Телія 

та  ін.) підходять до пояснення сутності концепту як явища ментального 

характеру, визначають його як одиницю оперативної свідомості, що містить 

інформацію про певний об’єкт дійсності. Культурологічний напрямок 

представлений роботами С. Г. Воркачова, І. О. Голубовської, В. В. Жайворонка, 

В. І. Карасика, В. В. Колесова, В. А. Маслової, Д. С. Лихачова, С. Х. Ляпіна, 

Г. Г. Слишкіна, В. І. Шаховського та ін. Вони розглядають концепт як 

ментальне утворення, відзначене ентокультурною специфікою. Системно-

мовний підхід до інтерпретації концепту використовується у працях 

Н. Д. Арутюнової, Т. В. Булигіної, О. П. Воробйової, Л. І. Гришаєвої,  

О. М. Кагановської, І. М. Кобозєвої, В. В. Колесова, В. І. Кононенка, 

І. П. Михальчука, Т. В. Радзієвської, Л. О. Чернейко та ін. При цьому 

реконструкція концепту здійснюється на основі мовних даних – засобів його 

об’єктивації, системний опис яких дозволяє з’ясувати його смислове 

наповнення, здійснити моделювання структури.  

Отже, на сьогодні увага дослідників перш за все зосереджена на аналізі 

окремих концептів як ментальних, мовних, етнокультурних та ін. сутностях, у 

яких зібрані воєдино важливі для людини знання про світ. Система концептів 

виступає при цьому як прообраз картини світу (світобачення, 

світосприймання), в якій відображається розуміння людиною реальності.  

У той же час концептуальному аналізові, орієнтованому на конкретний 

дискурс або на достатньо чітко визначену суму текстів, приділено значно 

менше уваги. Пропоноване дослідження присвячене моделюванню 
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концептосфери цілого тексту як носія певної суми знань та/або певної 

когнітивної парадигми. В сучасній концептологічній науці воно вирізняється 

значною і своєрідною актуальністю як у зв’язку із фундаментальною 

теоретичною проблематикою самої лінгвоконцептології, так – і особливо – з 

огляду на перспективи прикладного застосування в системах інтелектуального 

опрацювання природномовних текстів.  

Когнітивне вивчення концептосфери тексту є передумовою побудови її 

моделі з метою осягнення механізмів відтворення концептуальних структур у 

текстовій тканині твору. Моделювання сприяє комплексному осмисленню 

механізмів формування концептуальних утворень через з’ясування мовних 

структур, що їх репрезентують, є дієвим інструментом перевірки істинності 

знань про мову, засобом поглиблення пізнання прихованих механізмів мовної 

діяльності, повніше розкриваючи сутність мовних явищ. Зрозуміло, що такі 

дослідження набувають своєї змістовності тоді, коли тексти, що є їх об’єктом, 

мають властивості змістової зв’язності й повноти. Розглядаючи тексти крізь 

призму цих властивостей, ми прийшли до поняття невипадкового тексту як 

певного текстового об’єкта, що характеризується властивістю автосеман-

тичності й містить у собі ресурси до інтерпретації власної концептосфери. Саме 

невипадкові тексти й обрано нами як об’єкти, які можна атрибутувати меті 

нашого дисертаційного дослідження. 

Зв’язок дослідження з науковими програмами, темами. Дисертацію 

виконано в межах наукових тем Українського мовно-інформаційного фонду 

НАН України «Когнітивні процеси та семантичні ефекти в лексикографічних 

системах» (номер державної реєстрації 0117U002617), «Теоретичні засади 

лінгвістичних онтологій і концептографічних систем та їх застосування в 

інтелектуальних корпусних технологіях» (номер державної реєстрації 

0117U002618). Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради 

Українського мовно-інформаційного фонду НАН України (протокол № 4 від 11 

квітня 2017 р.). 
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Мета дисертації полягає в: розробці теоретико-методологічних засад та 

формалізованих схем і лінгвістичних алгоритмів дослідження концептосфери 

невипадкового тексту; системному описі основних засобів об'єктивації 

текстових концептів для з'ясування когнітивних параметрів концептуального 

простору твору; побудові моделі концептосфери Нового Завіту в базових 

конструктивних вимірах.  

Досягнення мети дисертаційного дослідження передбачає вирішення 

завдань:  

– висвітлення актуальних проблем теорії концептів та концептосфер; 

– визначення поняття невипадкового тексту й уточнення поняття «кон-

цепт» для дослідження концептосфери невипадкових текстів з урахуванням 

специфіки його функціонування в досліджуваних об'єктах; 

– розроблення методики комплексного аналізу текстової концептосфери 

для її моделювання; 

–  виділення значимих для реалізації прагматики тексту ключових слів 

(семантичних інваріантів тексту) – номінацій текстових концептів; 

– застосування методик теорії лінгвістичного поля до аналізу змістового 

складу концептів Нового Завіту; 

– моделювання на основі зазначених методик концептуальних полів, які 

демонструють класифікаційні ознаки концептів, описуючи їх змістове 

наповнення; 

–  встановлення мовних засобів репрезентації концептів у текстовій 

тканині твору; 

–  з’ясування ієрархії концептуальних полів Нового Завіту за їх 

структурно-смисловими характеристиками, встановлення їх взаємозв'язку й 

взаємообумовленості в концептосфері тексту; 

– побудова цілісної системи взаємодії концептів на основі визначення 

однотипних концептуальних полів у структурі тексту з метою опису їхнього 

смислового наповнення; 
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– визначення структури концептосфери тексту як тривимірної моделі в її 

мовному, змістовому й смисловому параметрах. 

Об’єктом дослідження є Новий Завіт в українському перекладі І. Огієнка 

в контексті дослідження засобів мовної об'єктивації основних концептів і 

концептосфери цього тексту. 

Предметом дослідження є системні характеристики концептосфери 

українського перекладу Нового Завіту, які виступають параметричними для 

моделювання її узагальненої структури. 

Матеріал дослідження. Дослідження здійснювалося на прикладі тексту, 

який відіграє виняткову роль у людській цивілізації, є унікальним художнім і 

культурним пам’ятником – Святого Письма, а саме його частини – Нового 

Завіту в українському перекладі І. Огієнка (Біблія або книги Святого Письма 

Старого і Нового Заповіту із мови давньоєврейської й грецької наново 

перекладена / пер. І. Огієнка. Київ :  1992. 1255 с.).  

Новий Завіт, який сформувався з 45-го до 140-го років н. е., містить 27 

книг: чотири Євангелія – від Матвія, Марка, Луки та Івана, в яких 

розповідається про народження Спасителя Ісуса Христа, про Його життя, 

діяння, смерть і воскресіння. В інших книгах (Діях і Посланнях апостолів, в 

Об’явленні Івана Богослова (Апокаліпсис) описується життя Христа, 

поширення християнства, тлумачиться віровчення, даються пророцтва про 

Божий суд та кінець світу. 

Святе Письмо вирізняється від усіх інших творів тим, що воно є 

винятковим текстом, яке підноситься над усіма іншими літературними 

творіннями людей, маючи особливий статус Божого одкровення як книга 

Божих слів, звернених до людей. («Усе Писання Богом натхнене і корисне до 

навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності» (2 Тим 3:16)).  

Тому, враховуючи винятковість, впливовість Святого Письма, важливість для 

світоглядної системи людей біблійних цінностей, дослідження цього тексту 

засобами концептуального аналізу, виявлення тем та ідей, провідних смислів, 

закладених у ньому, набуває особливої актуальності.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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Гіпотеза дослідження полягає в тому, що певні текстові об’єкти 

(передусім ті, що належать до класу невипадкових текстів) є природним 

середовищем існування та функціонування відповідних концептосфер, які є 

носіями смислів зазначених текстів і в такий спосіб породжують їхні смислові 

«каркаси». Концептуальна текстова структура як особлива форма когнітивної 

інформації є багаторівневою і проявляється на власне мовному, змістовому та 

смисловому рівнях, які характеризуються специфічними засобами їхнього 

втілення. У дисертаційному дослідженні ми виходимо з гіпотези про існування 

універсальної процедури системного моделювання базових параметрів  

концептосфер, що дозволяє репрезентувати загальний когнітивний механізм 

експлікації концептуальної інформації у вигляді певних формалізованих 

об’єктів – концептографічних систем, будова яких є стандартною для всіх 

невипадкових текстів. У дисертації всі аспекти викладеної гіпотези 

дослідження знайшли своє теоретичне обґрунтування та експериментальну 

апробацію.  

Методи дослідження. Досягнення поставленої мети й розв’язання 

конкретних завдань дослідження ґрунтуються на методі концептуального 

аналізу, який полягає у з’ясуванні засобів, що формують структуру 

концептуальних систем, їхній класифікації, інтерпретації та інтеграції. 

Виявлення й опис ключових слів – найменувань концептів спирається на 

методи кількісного, контекстуально-ситуативного та інтерпретаційного 

аналізів. З метою системного представлення лексичних одиниць спільного 

семантичного простору використано метод системного аналізу й польовий 

метод. При вивченні значеннєвої структури слів застосовано дефініційно-

компонентний аналіз. З’ясування мовних засобів концептотворення базується 

на описовому методі й методі контекстуального аналізу. Для відтворення 

структури досліджуваного об'єкта, взаємозв'язків і взаємовідносин між його 

елементами використано методи концептуального моделювання та теорії 

лексикографічних систем. Опис класифікаційних ознак біблійних концептів, які 
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складають смисл тексту – від ядра до периферії, базується на застосуванні 

методу кількісного аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

1. Уперше в сучасній лінгвістиці розроблено процедуру 

концептографічного аналізу, що дозволяє досліджувати таке складне 

лінгвокогнітивне явище, як текстова концептосфера, через системний опис 

засобів формування концептів на рівнях «мовні засоби» – «зміст» – «смисл».  

2. На основі зазначених даних уперше у вітчизняній лінгвістиці 

встановлено основні структурно-типологічні характеристики моделі 

концептосфери Нового Завіту. 

3. Уперше запропоновано та обґрунтовано лінгвістичне поняття 

невипадкового тексту як певного мовного об’єкта, що характеризується 

властивістю автосемантичності, наявністю ряду параметрів, які позиціонують 

текст не у вигляді набору випадкових компонентів, а як інформаційну й 

структурну єдність, системно та функціонально завершене мовленнєве ціле, що 

містить у собі ресурси до інтерпретації власної концептосфери. На цій  базі ви- 

ділено й системно обґрунтовано окремий розділ лінгвоконцептуальних 

досліджень – концептографія невипадкових текстів. 

4. Уперше розроблено інтегровану багатомірну модель концептосфери 

тексту, яка представляє механізм її реалізації через значущі й вагомі системні 

параметри й характеристики. 

5. Уперше розроблено лінгвістичні алгоритми концептографічного 

аналізу невипадкових текстів, які верифіковано на тексті Нового Завіту. 

Проведене в дисертації системне узагальнення зазначеного алгоритмічного 

комплексу детермінує введення нового формалізованого об’єкта – 

концептографічні системи, загальні принципи побудови яких, будучи 

застосованими до будь-яких невипадкових текстів, приводять до визначення їх 

концептуальних комплексів, що представляє універсальний метод 

концептографії невипадкових текстів і має реальну перспективу використання 
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при створенні інтелектуальних автоматизованих систем концептографічного 

аналізу та екстракції знань.  

Теоретична цінність праці полягає у 1) розробці теорії засобів і способів 

експлікації концептуальної інформації в мові; 2) введенні в когнітивну теорію 

нових понять і термінів, які збагачують і розширюють апарат концептуальних 

досліджень – невипадковий текст, концептема, концептоносій, концептотвірний 

засіб, концептуальна лінія, констатна й варіантна зони концептосфери, 

концептографічна система; 3) встановленні типології мовних засобів, що беруть 

участь у реалізації текстових концептів, виявленні характеру зв'язків між ними; 

4) розвитку основних положень теорії лінгвістичного поля стосовно до 

концептуальних текстових досліджень; 5) з’ясуванні основних формул 

тлумачення тексту, які забезпечують текстоорієнтовану концептографію 

відповідною метамовою і відкривають нові перспективи в інтерпретації змісту 

тексту; 6) розробці й систематизації понятійного апарату концептуального 

аналізу для послідовного цілісного відтворення когнітивних структур тексту. 

Практична значимість дисертації пов’язана з можливістю 

використання представленого в дослідженні лінгвістичного алгоритму аналізу 

концептосфери текстів для їх автоматизованої обробки з метою експлікації 

знань та створення когнітивних інформаційно-програмних платформ для 

застосування в системах інженерії знань.  

Результати дослідження мають значимість для таких навчальних 

дисциплін, як когнітивна лінгвістика, а також для спецкурсів із біблеїстики, з 

концептуального аналізу тексту; при розробці тематики дипломних і курсових 

робіт, магістерських дисертацій; положення, розвинені в дисертації, можуть 

бути використані в курсах і посібниках з аналізу тексту. Прикладне значення 

роботи полягає в можливості використання матеріалу й отриманих результатів 

дослідження при укладанні лексикографічних систем різних типів та 

призначення (тематичних словників, словників концептів мови тощо). Розробка 

смислових домінант у мові представляється важливою для практики перекладу, 

для оптимізації міжкультурного спілкування. 
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Апробація результатів дослідження. Концепцію, теоретичні принципи, 

основні положення й результати дослідження оприлюднено на міжнародних 

наукових конференціях, симпозіумах і семінарах: Міжнародній науковій 

конференції «Дні науки Республіки Македонія в Україні» (Одеса, 2008), І 

Міжнародному науковому симпозіумі «Ретроспектива філології в 

інформаційному суспільстві знань» (Україна, Крим, 2010), II Міжнародному 

науковому симпозіумі «Ретроспектива філології в інформаційному суспільстві 

знань» (Україна. Крим, 2011); Міжнародній науковій конференції «У слові – 

вічність» (Київ, 2011), Міжнародній науковій конференції «Системний аналіз 

функціонування мовних одиниць» (Київ, 2011), Міжнародній науковій 

конференції «Лексичні та граматичні одиниці: функціонально-семантичний і 

комунікативно-прагматичний аспекти (Київ, 2011), Міжнародній науковій 

конференціії «Горизоти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій» 

(Україна, Крим, 2011), Міжнародній науковій конференції «Горизонти 

прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій» (Крим, Партеніт, 2011),  

Міжнародній науковій конференції «Лінгвістичні і лінгводидактичні аспекти 

функціонування української мови в Україні та за кордоном» (Київ, 2012), 

Міжнародній науково-теоретичній конференції «Граматичні читання VII) 

(Донецьк, 2013), Міжнародній науковій конференції «Сучасні проблеми 

лексикографії» (Республіка Білорусь, 2013), Міжнародній науковій конференції 

«Лінгвістичний простір вищої школи драгоманівців» (до 95-річчя кафедри 

української мови та 180-річчя Національного педагогічного університету імені 

М. П.  Драгоманова) (Київ, 2015), XVI Міжнародній конференції з актуальних 

проблем лінгвістичних досліджень «Семантика мовних одиниць (на матеріалі 

російської та української мов») (Харків, 2016), Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасний вимір філологічних наук» (Львів, 2016), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання та проблеми 

розвитку сучасної мови та літератури» (Одеса, 2016), VII Міжнародній науково-

практичній конференції «Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі» 

(Кам’янець-Подільський, 2017), Міжнародній науково-практичній конференції 
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«Сучасний вимір філологічних наук» (Львів, 2017), Міжнародній науково-

практичній конференції «Філологічні науки: історія, сучасний стан та 

перспективи досліджень» (Львів, 2017), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук» 

(Одеса, 2017), Міжнародній науково-практичній конференції «Філологічні 

науки в системі сучасного гуманітарного знання XXI століття»  (Одеса, 2017), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання розвитку 

філологічних наук у ХХІ столітті» (Одеса, 2018), Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні 

наукові дискусії» (Одеса, 2018), Міжнародній науковій конференції 

«Український мовний світ у слов’янському всесвіті» (Київ, 2019), XIII 

Міжнародному науково-теоретичному і навчально-прикладному семінарі 

«Лінгвіст – програміст» (Вінниця, 2020). 

Публікації. Зміст і результати дисертаційної роботи викладено в 48  

публікаціях: у 5 колективних наукових монографіях (5др. арк.), 33 статтях і 10 

тезах (41 одноосібних, 2 – у співавторстві), 27 з яких опубліковано у фахових 

наукових виданнях України (21, 5 др. арк.), 3 – у закордонних наукових 

виданнях (Білорусь, Польща) (2, 6 др. арк), 13 – в інших наукових виданнях (7 

др. арк.). 

Структуру і загальний обсяг дисертації підпорядковано потребі 

послідовного висвітлення всіх аспектів досліджуваної проблематики. 

Дисертація містить вступ, анотації українською та англійською мовами, п’ять 

розділів, висновки, список використаної літератури (447 позицій). Загальний 

обсяг дисертації становить 396 с. Обсяг основного тексту  – 357 с., бібліографія 

– 39 с. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, указано на зв’язок із 

науковими планами та програмами, сформульовано мету, визначено завдання, 

об’єкт, предмет, матеріал, гіпотезу дослідження, наукову новизну й теоретичну 

значущість одержаних результатів, практичне значення дисертації, окреслено 
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методи дослідження, подано відомості про апробацію одержаних результатів, 

публікації та структуру роботи. 

У першому розділі проаналізовано роботи, в яких дістали науковий 

аналіз концепти й концептосфери, інші базові категорії, зокрема 

співвідношення концепту, поняття і значення, досліджена методика 

концептуальних досліджень у наукових працях. 

У другому розділі визначено методичні й загальнотеоретичні засади 

дисертації, викладено методику власного дослідження, використання основних 

лінгвістичних понять. Основою застосованого в роботі комплексного підходу 

до вивчення матеріалу є методика дослідження концептів, яка ставить за мету 

моделювання концептосфери твору через важливі параметри її втілення – мовні 

засоби, зміст і глибинні смисли. Введені в когнітивну розробку нові терміни, 

які збагачують і розширюють апарат концептуальних досліджень: 

невипадковий текст, концептема, концептоносій, концептотвірний засіб, 

констатна й варіативна зони концептосфери. Введено та визначено поняття 

невипадкового тексту, розкрито властивості основних рис невипадкових текстів 

та важливість їх застосування в текстуально-дискурсивній гілці концептографії. 

Обґрунтовано віднесення тексту Святого Письма до названої категорії текстів. 

Описано використання в роботі процедури моделювання як інструменту 

наукового пізнання й актуального методу дослідження об’єктів, що набуває 

важливого значення в когнітивній лінгвістиці. Текст розглядається як 

багаторівневе явище комунікації, організоване його прагматичною настановою, 

яка розкривається в концептуальній взаємодії його різних структурних рівнів. 

Сформульовано та визначено поняття концептографічної системи як 

формалізованого когнітивного об’єкта, що виступає засобом формалізації 

концептографічного опису та представлення невипадкових текстів.  

Третій розділ присвячений моделюванню змістових характеристик 

досліджуваних концептуальних систем. Дослідження проводилось шляхом 

контекстного вивчення одиниць репрезентації концептів у їх функціонуванні в 

загальній структурі тексту. Мовне втілення концептів опирається на такі 
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категорії, як ключові слова, концептуальне поле, концептуальна лінія, 

концептуальна ознака, концептуальна модель, що використовуються як засіб їх 

опису. Виявлено набір ключових слів тексту як найменувань концептів, 

з’ясовано зміст базових концептів твору та описано позначений ними 

концептуальний простір. У роботі представлені результати аналізу найбільш 

значимих концептів тексту Нового Завіту: «Ісус Христос», «Бог», «Господь», 

«Отець», «віра», «закон», «гріх», «спасіння», «благодать», «Царство Небесне», 

«Євангеліє», «жертва». Специфіку їх вербалізації виявляють концептуальні 

поля, які дозволили системно представити коло концептуальних ознак, які 

реалізують відповідні текстові інтерпретації, що дало можливість з’ясувати їх 

змістове наповнення. Вони містять сукупність семантично й тематично 

пов'язаних мовних елементів, які об'єднані на основі родової або видової 

спільності та групуються навколо слова-номінанта концепту.  

Четвертий розділ розкриває специфіку текстової вербалізації 

концептуальних утворень. Виявлені на попередньому етапі дослідження 

концептуальні поля як одиниці структури концептосфери демонструють 

комплекс мовних компонентів, які обумовлють її змістовий простір. Cистемний 

опис цих компонентів дав можливість представити в упорядкованому вигляді 

ділянку текстових засобів, що об'єктивують концепти, проаналізувати 

закономірності її творення. Виявлено основні та допоможні засоби вербалізації 

концептів і концептосфери Нового Завіту. 

П’ятий розділ демонструє засоби формування смислової організації 

тексту. У розділі представлено опис методики структурування глибинних 

смислів тексту Нового Завіту. Загалом таке дослідження представляє втілення 

ідей досліджуваного твору через дворівневу структуру. У роботі глибинні 

смисли визначаються через  з’ясування ієрархізації текстових категорій, а саме 

концептуальних полів, які на цьому етапі дослідження демонструють 

інтеграцію тексту через виведення смислових структур. Зв'язки між концептами 

формують властиві їм смисли, які можна визначити, встановивши відношення 

між ними як компонентами концептосфери. Результатом такого аналізу зв'язків 
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концептосистем є моделювання смислових домінант твору через формування 

на їх основі суперконцептів.  

У загальних висновках наведено підсумок наукового осягнення 

проблеми моделювання текстової концептосфери й окреслено перспективи 

подальшого дослідження. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТІВ І 

КОНЦЕПТОСФЕР У КОГНІТИВНОМУ АСПЕКТІ 

 
1.1. Дослідження концептів у сучасній лінгвістиці  

Останніми десятиліттями в наукових працях, присвячених дослідженню 

та експлікації мовної картини світу, основною одиницею, на якій 

концентрується увага аналітиків, став термін «концепт», який вважають 

базовою формою категоризації знання й головним засобом концептуалізації 

дійсності. На думку вчених, це обумовлено цілим рядом чинників: 

«Необхідність створення нового терміна, який синтезує лексикографічну та 

енциклопедичну інформацію, в семантиці якого зливалися б денотація й 

конотація, «ближче» і «дальше» значення слова, знання про світ і суб’єкт, який 

його пізнає, пояснюється в тому числі потребами когнітології, зокрема, 

когнітивної лінгвістики, яка зосереджує увагу на співвіднесенні лінгвістичних 

даних із психологічними, для якої оперування категорією поняття в 

класичному, «безóбразному» уявленні виявилося явно недостатнім» [Бабушкин 

1996, с. 12].  

За спостереженням С. Г. Воркачова, «в конкурентній боротьбі в 

російській лінгвістичній літературі з початку 90-х рр. минулого століття 

зіткнулися такі терміни: «концепт» (Н. Д. Арутюнова, С. О. Аскольдов-

Алексєєв, Д. С. Лихачов, Ю. С. Степанов, В. П. Нерознак, С. X. Ляпін), 

«лингвокультурема» (В. В. Воробйов), «міфологема» (М. Лехтенмякі, 

В. М. Базилєв), «логоепістема» (Є. М. Верещагін, В. Р. Костомаров, 

Н. Д. Бурвикова), однак на сьогодні стає очевидним, що «найбільш 

життєздатним» виявився «концепт», який за частотою вживання значно 

випередив усі інші протермінологічні новоутворення» [Воркачов 2004, с. 41]. 

Це твердження цілком можна поширити на весь діапазон досліджень  

концептології. 
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Актуальність і багатогранність феномену концепту демонструє поява 

величезної кількості праць, що стосуються тих чи інших питань, проблем, 

напрямків його вивчення. Концепт упевнено увійшов в активний науковий 

ресурс, ставши об’єктом осмислення й оперування не тільки лінгвістів, але й 

психологів, культурологів, філософів. Розуміння й дослідження концептів є 

дуже багатоманітними й різноплановими. Застосування поняття концепту в 

різних галузях знань пояснюється тим, що він, за влучним визначенням 

О. С. Кубрякової, є «парасольковим»: покриває предметні галузі декількох 

наукових напрямків, які займаються проблемами мислення й пізнання, 

збереження й опрацювання інформації [Кубрякова 1996, с. 58]. Дослідження 

концептів є актуальним напрямком у сучасній лінгвістиці, оскільки саме цей 

ракурс дозволяє розглядати слово в контексті культури, пізнання й комунікації. 

Як наслідок, з’явилися й сформувалися цілі нові напрямки наукового 

дослідження – концептологія та концептографія, пограничні, «межові» між 

когнітологією та епістемологією, з одного боку, та лінгвістичною наукою – з 

іншого. 

Відомості про походження терміна «концепт» знаходимо в дослідженні  

Ю. С. Степанова: «Концепт – явище того ж порядку, що й поняття. За своєю 

внутрішньою формою в російській мові слова концепт і поняття однакові: 

концепт є калькою з латинського conceptus «поняття», від дієслова concipere 

«зачинати» [Степанов 2001, 40]. Більш детально на розкритті його походження 

зупиняються А. О. Сусов та І. П. Сусов у статті «Размышления о концептах»: 

«Саме слово концепт далеко не завжди тлумачиться досить строго. В цьому 

зв’язку буде цілком природно спочатку звернутися до його походження і його 

внутрішньої форми (етимону), генетичного зв’язку зі словом поняття. В 

латинській мові слово conceptus є заключним в наступному дериваційному 

ланцюжку: capio ‘брати, взяти; отримувати, приймати; вибирати, обирати; 

захоплювати; ловити, піймати; засвоювати, розуміти, осягати’ > concipio 

‘збирати, приймати; вбирати в себе; уявляти собі, думати; міркувати, 

задумувати; зачинати’ > conceptus ‘накопичування; зачаття; плід, зародок’. 
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Споріднене слово conceptio означає ‘поєднання, сума, сукупність; зачаття; 

словесне вираження’. Для нас важлива провідна ідея: ‘взяти зовні та зібрати 

разом > зрозуміти (тобто спіймати / схопити розумом)’ [Сусов, Сусов 2006, 

с. 17]. 

Історично вчення про концепт веде походження від П’єра Абеляра (1079–

1142), який розглядає його як форму «схоплювання» смислу, як «зібрання 

понять, замкнутих у душі, яка сприймає мову», «зв’язування висловлювань в 

один погляд на той чи інший предмет при визначальній ролі розуму, який 

перетворює висловлювання в думку, що лине до Бога» [Неретина 1994, с. 141]. 

Подальший його розвиток і впровадження в різні наукові сфери відбувався 

шляхом переосмислення традиційного логічного змісту концепту й адаптації 

його до потреб досліджень. Він став ключовим терміном когнітивної 

лінгвістики, лінгвокультурології, психолінгвістики, власне лінгвістики, 

лінгвофілософії та ін. Різноманітність підходів до вивчення концепту, до його 

визначення, численні дискусії про його статус, багатство концептуальних 

досліджень породили чимало проблем і питань, які вимагають системного 

осмислення цього поняття.  

Російський філософ С. О. Аскольдов, який одним із перших у світовій 

лінгвістиці (ще в 1928 році) звернувся до дослідження концептів, переглянув 

логічний зміст концепту і надав йому лінгвофілософського наповнення: 

«Концепти – це ембріони мисленнєвих операцій. Коли вимовлене ким-небудь 

слово розуміється у власному значенні, то це значить, що той, хто це розуміє, 

здійснює деякий миттєвий акт, який служить зародком цілої системи 

мисленнєвих операцій» [Аскольдов 1997, с. 275]. Як пізнавальні засоби 

концепти відіграють функцію заміщення, тобто концепт – це  «мисленнєве 

утворення, яке заміщує нам у процесі думки невизначену множину предметів 

одного й того ж роду» [Аскольдов 1997, с. 269]. Він уточнює, що «не треба, 

звичайно, думати, що концепт є завжди заступником реальних предметів, він 

може бути замінником різного роду чисто мисленнєвих функцій» [Аскольдов 

1997, с. 270], і бачить у концептах пізнавальну природу й художню природу та 
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відповідно розрізняє пізнавальні концепти як «бруньки найскладніших суцвіть 

мисленнєвих конкретностей» і художні як «сполучення понять, уявлень, 

почуттів, емоцій, вольових проявів» [Аскольдов 1997, с. 275]. Учений визначає 

такі базові характеристики концепту, як його заміщувальна функція, 

символічна природа, динамізм (змінність, рухомість смислового наповнення),  

для художніх концептів – потенційна відкритість інтерпретаціям.  

Продовжуючи розвивати погляди С. О. Аскольдова, Д. С. Лихачов 

осмислює концепт як узагальнену мисленнєву одиницю, яка є свого роду 

«алгебричним вираженням значення, яким людина оперує в мовленні. 

«Концепт не безпосередньо виникає із значення слова, а є результатом 

зіткнення словникового значення з особистим і народним досвідом людини» 

[Лихачев 1997, с. 319]. На думку вченого, концепт виконує так звану замісну 

функцію, відображує та інтерпретує явища дійсності залежно від освіти, 

особистого, професійного й соціального досвіду носія мови і, будучи свого 

роду узагальненням різних значень слова в індивідуальній свідомості, дозволяє 

тим, хто спілкується, переборювати існуючі між ними індивідуальні 

відмінності в розумінні слів. Важливим аспектом дослідження концептів, за 

Д. С. Лихачовим, є також встановлення зв’язків між ними, існування 

концептосфери як сукупності концептів певної мови: «Між концептами існує 

зв’язок, який визначається рівнем культури людини, її належністю до певного 

співтовариства людей, її індивідуальністю» [Лихачев 1997, с. 323]. Він бачить 

прямий зв’язок між мовним і концептуальним світами: «багатство мови 

визначається не тільки багатством «словникового запасу» і граматичними 

можливостями, але й багатством концептуального світу, концептуальної сфери, 

носіями якої є мова людини та її нації. Концептуальна сфера, в якій живе будь-

яка національна мова, постійно збагачується, якщо є достойна її література й 

культурний досвід [Лихачев 1997, с. 328].  

Прийшовши із філософії та логіки, поняття концепту пережило в науковій 

думці період актуалізації та переосмислення. Формування нового напряму 

лінгвістичних пошуків – лінгвоконцептології – сприяло експансії терміна 
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«концепт» у сферу досліджень мови. «Виникнувши як поняття математичної 

логіки, термін закріпився у психології, культурології, філософії, когнітології, 

став базовим у когнітивній лінгвістиці. В науковий обіг вітчизняного 

мовознавства був уведений у 20-ті роки ХХ століття. Однак лише у 80-ті роки у 

зв’язку з перекладами робіт англомовних авторів поняття «концепт» як термін 

адаптувалося на вітчизняному ґрунті» [Бабушкин 1996, с. 14]. Слід відзначити, 

що поняття, яке підводиться під визначення концепту, у мовознавстві не нове. 

В сучасних дослідженнях концептуального простору продовжується традиції 

Е. Бенвеніста, В. фон Гумбольдта, Л. Вайсгербера, Г. В. Колшанського, 

О. С. Мельничука, Е. Сепіра, Б. Уорфа, Л. В. Щерби та інших учених, які 

вивчали процеси духовного відтворення світу за допомогою слова й розглядали 

мову як систему світобачення. 

Ставши одним із ключових понять у сучасній парадигмі знань про мову, 

концепти використовуються у багатьох працях як базовий термін. У  

мовознавстві спостерігаємо різноманітність підходів до розуміння сутності 

концепту, висвітлення його змісту, місця і процедури аналізу, дуже активно 

вивчаються концептосфери різних мов. Популярність таких досліджень 

пояснюється тим, що відбувся активний перехід від панівної системно-

структурної наукової парадигми – розгляду мови як строго структурованої 

системи фонетичних, граматичних і лексичних явищ – до нової наукової 

парадигми, яка отримала назву функціонально-діяльнісного мовознавства, від 

лінгвістики, що орієнтована на вивчення мови «самої в собі» до лінгвістики 

антропоцентричної, яка вивчає мову в зв’язку з людиною, її культурою, 

мисленням і свідомістю, тобто до когнітивної лінгвістики. «Виникнення 

когнітивної лінгвістики – це один із епізодів загального методологічного зсуву, 

який почався в лінгвістиці з кінця 1950-х років і зводиться до зняття заборони 

на введення в розгляд «далеких від поверхні, недоступних безпосередньому 

спостереженню теоретичних конструктів» [Соснин 2007, с. 5].  

Біля джерел становлення сучасної когнітивної лінгвістики стоять такі 

американські лінгвісти, як Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Р. Джакендорфф та ін., які 
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окреслили сферу, напрямки й предмет її досліджень. Вона вводить у фокус 

наукових розробок такі проблеми, як улаштування й функціонування людських 

знань, вивчення структур їх представлення, знаходження кореляцій між 

когнітивними структурами й одиницями мови, які їх об’єктивують, пояснення 

тієї ролі, яку відіграє мова в пізнавальній діяльності людини, в процесах 

концептуалізації та категоризації людського досвіду та ін. «Когнітивна 

лінгвістика – напрям, у центрі уваги якого знаходиться мова як загальний 

когнітивний механізм, як когнітивний інструмент – система знаків, які 

відіграють роль у репрезентації (кодуванні) й трансформуванні інформації» 

[Демьянков 1995, с. 304], а її проблематика «обертається навкруг її основних 

категорій: концепт, концептуалізація, категоризація, концептосфера або 

картина світу» [Попова 2001, с. 9]. 

Процес пізнання людиною дійсності когнітивна лінгвістика розглядає як 

процес утворення смислів, або концептів, про об’єкти пізнання, формування 

інформації про них, у результаті чого утворюється система уявлень про світ, 

тобто конструйована людиною концептуальна система. «Концепти виникають у 

процесі структурування інформації як про об’єктивний стан справ у світі, так і 

про уявлювані світи й можливий стан справ у цих світах. Концепти зводять 

різноманітність спостережуваних і уявлюваних явищ до чогось єдиного, 

підводячи їх під одну рубрику, і дозволяють зберігати знання про світ» 

[Кубрякова 1996, с. 90]. Лінгвісти дійшли висновку, що носій мови – це носій 

певних концептуальних систем. Мова є ментальним феноменом, одним із 

способів кодування різних форм пізнання: чуттєвого (відчуття, сприймання, 

уявлення) й раціонального (поняття, судження, умовисновку). Концепти 

представляють світ у свідомості людини, утворюючи концептуальну систему, а 

знаки людської мови кодують у слові зміст цієї системи [Маслова 2004, с. 47]. 

Концептуальні дослідження спрямовані на вирішення таких фундаментальних 

проблем, як структури представлення знань про світ і способи їх 

концептуалізації в мові.  
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Самі концепти виникають у мовній свідомості завдяки категоризації 

людського досвіду. Категоризація сприйнятої інформації – це ефективний спосіб 

її упорядкування. Когнітивістів цікавить коло питань, пов’язаних із 

встановленням залежностей і співвідношень у когнітивному ланцюгу «розум 

(свідомість) – мова – репрезентація – концептуалізація – категоризація – 

сприймання» [Маслова 2004, с. 25]. Методика когнітивних досліджень 

спрямована на мову як загальний когнітивний механізм, як когнітивний 

інструмент – систему знаків, які відіграють роль у репрезентації (кодуванні), 

категоризації та трансформуванні інформації. В основі когнітивного підходу – 

вияв максимального спектра знань, закладених у структурі мовних одиниць та 

їхніх комплексів, використовуваних у когнітивно-комунікативній діяльності 

[Бабушкин 1996, с. 14].  

У понятійному апараті когнітивістики концепт став одним із 

найуживаніших термінів. Проте незважаючи на значне поширення в 

лінгвістичних дослідженнях, він досі не має єдиного універсального визначення 

й отримує в концепціях різних наукових напрямків відмінні інтерпретації, що 

видно із дискусійного характеру проблем, пов’язаних із його тлумаченням, 

структурою, методами дослідження, особливостями функціонування. 

Аналітичний огляд мовознавчих праць, присвячених розкриттю сутності 

концептів, дозволив виокремити провідні напрямки їхньої кваліфікації, виявити 

основні підходи до розуміння цієї наукової категорії.  

Перш за все поняття концепту використовується в лінгвокогнітології, на 

що вказують дослідники: «Сучасні мовознавчі студії опинились під потужною 

хвилею наукових праць, присвячених аналізові й описові різноманітних 

концептів і виконаних, як зазначають автори робіт, у розрізі когнітивізму» 

[Селіванова 2008, с. 419]. Представники когнітивної лінгвістики 

(А. П. Бабушкін, М. М. Болдирев, А. Вежбицька, С. А. Жаботинська, 

В. З. Дем’янков, О. С. Кубрякова, М. В. Пименова, З. Д. Попова, 

О. О. Селіванова, Ю. С. Степанов, Й. А. Стернін, В. М. Телія та  ін.) бачать у 

концепті ментальну природу, трактують його як одиницю пам’яті, свідомості, 
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що містить інформацію про певний об’єкт дійсності. О. С. Кубрякова в 

«Кратком словаре когнитивных терминов» подає таку дефініцію: «Концепт – 

термін, що служить поясненню одиниць ментальних або психічних ресурсів 

нашої свідомості й тієї інформаційної структури, яка відображає знання й 

досвід людини; це оперативна змістова одиниця пам’яті, ментального 

лексикону, концептуальної системи і мови мозку, всієї картини світу, 

відображеній у людській психіці. Концепт виникає в процесі побудови 

інформації про об’єкти та їхні властивості, причому ця інформація може 

включати як відомості про об’єктивний стан справ у світі, так і відомості про 

уявні світи й можливий стан справ у цих світах. Це відомості про те, що індивід 

знає, припускає, думає та уявляє про об’єкти світу» [Краткий словарь 1996, 

с. 90]. Подібні інтерпретації концепту знаходимо в роботах А. Вежбицької: 

«об'єкт зі світу «Ідеальне», що має ім'я та відбиває певні культурно обумовлені 

уявлення людини про світ «Дійсність» [Вежбицкая 2001, с. 23] і М. Шварца: 

«елементарна ментально організована одиниця, що виконує функцію зберігання 

знань про світ в абстрактному форматі» [Schwarz 1996, с. 55]. 

Наукове осмислення когнітивної природи концептів відбувається через 

трактування їх природи, особливостей їх виникнення та функціонування. При 

цьому дослідники акцентують увагу на формі існування концептів: «Концепти 

відображають зміст отриманих знань, досвіду, результатів усієї діяльності 

людини і результати пізнання нею навколишнього світу у вигляді певних 

одиниць, «квантів» знання» [Болдирев 2000, с. 23–24]. З. Д. Попова та 

Й. А. Стернін розширюють таке уявлення про концепт інтерпретацією їхньої 

появи в результаті діяльності людини, пізнання й освоєння нею навколишньої 

дійсності та визначають його як «глобальну мисленнєву одиницю, що 

представляє квант структурованого знання, [...] ідеальну сутність, яка 

формується у свідомості людини із її безпосередніх операцій з предметами, із її 

предметної діяльності, із мисленнєвих операцій людини з іншими, уже 

існуючими в її свідомості концептами, – такі операції можуть привести до 

появи нових концептів» [Попова, Стернин 2002, с. 48]. Визначення концепту як 
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основної одиниці зберігання й передання інформації, що структурно відображає 

знання й досвід людини, знаходимо також у працях М. М. Болдирева та 

Л. О. Чернейко: «Утворюючись у процесі мисленнєвого конструювання 

(концептуалізації) предметів і явищ навколишнього світу, концепти 

відображають зміст отриманих знань, досвіду, результатів усієї діяльності 

людини й результати пізнання нею навколишнього світу у вигляді певних 

одиниць, «квантів» знання [Болдирев 2000, с. 22]. «Концепт імені охоплює 

мовне переломлення всіх видів знання про явище, що стоїть за ним, – знання 

емпіричне, знання за думкою, знання за довірою, знання за вірою, тобто все те, 

що «підведене під один знак і зумовлює буття знака як певної когнітивної 

структури» [Чернейко 1997, с. 287]. В. М. Телія та М. В. Пименова також 

позиціонують концепти як фокус знань про зовнішні об’єкти, семантичну 

категорію найвищого ступеня абстракції, яка включає в себе часткові знання. 

Так, на думку В. М. Телії, «концепт – це все те, що ми знаємо про об’єкт у всій 

екстенсії цього знання» [Телия 1996, с. 284]. Науковець вважає, що концепту 

онтологічно передує категоризація, яка створює типовий образ і формує 

«прототип». Солідаризується з цим положенням і дослідниця концептів 

М. В. Пименова: «Що людина знає, вважає, представляє про об’єкти 

зовнішнього і внутрішнього світу, і є те, що називається концептом. Концепт – 

це уявлення про фрагмент світу», «структура концепту – це сукупність 

узагальнених ознак і груп ознак, необхідних і достатніх для ідентифікації 

предмета чи явища як фрагмента картини світу» [Пименова 2009, с. 8]. 

Щодо самої природи концептів, то можна зазначити, що сучасна 

когнітивна наука демонструє бачення концептів і як таких, що мають мовну 

природу, опирається на мовну дійсність, а також як таких, що втілені у психіці 

особливими ментальними невербалізованими репрезентаціями: мисленнєвими 

картинками, образами, схемами, гештальтами і т. ін. Так, поєднання 

когнітивних та лінгвістичних поглядів представлені в дослідженні 

О. П. Бабушкіна, який представляє концепт як «дискретну змістову одиницю 

колективної свідомості, яка відображає предмет реального або ідеального світу 
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і зберігається в національній пам’яті носіїв мови у вербально позначеному 

вигляді» [Бабушкин 1996, с. 53]. На думку Ю. С. Степанова, хоча концепт не 

обов’язково вербальний, він може передаватися також через предметні образи, 

але він завжди оформлений як знак [Степанов 2007, с. 38]. В. З. Дем'янков 

трактує природу концепту як «певний узагальнений смисл, що існує в 

конкретній духовній культурі, смисл, що може мати різні мовні втілення» 

[Демьянков 1992, с. 27]. Багатогранна природа концептів відбита у їх 

трактуванні О. П. Воробйовою: «Ми пропонуємо класифікацію концептів за 

форматом їх репрезентації. При цьому, залежно від середовища актуалізації, 

кожен клас концептів може виступати як мовний / текстовий / дискурсний, 

культурний чи художній» [Воробйова 2011, с. 57].  

Таким чином, когнітивний статус концептів виявляється в їхній 

можливості формувати й зберігати знання про світ, відображати результати 

людської діяльності та пізнання навколишньої дійсності, формуючи певні 

інформаційні одиниці, які відбивають досвід і знання людини. Мова при цьому 

постає як засіб відображення концептів у свідомості людини. Для ефективного 

утворення концепту, для його повноти самої лише мови недостатньо, необхідне 

залучення чуттєвого досвіду, наочність, предметна діяльність. Завдяки 

поєднанню свідомості, сприймання, діяльності складається повноцінний 

концепт. Таке трактування концептів доповнюється спостереженнями, 

поданими в роботах О. О. Селіванової та М. Ф. Алефіренка, які наголошують 

на активній ролі свідомості та психіки в процесі формування й оперування 

концептами. «Концепт кваліфікується нами як інформаційна структура 

свідомості, різносубстратна, певним чином організована одиниця пам’яті, яка 

містить сукупність знань про об’єкт пізнання, вербальних і невербальних, 

набутих шляхом взаємодії п’яти психічних функцій свідомості й 

позасвідомого» [Селиванова 2000, с. 112]. М. Ф. Алефіренко бачить у 

концептах основну одиницю втілення інформації: «У когнітивних науках 

концепт – це термін, який позначає одиницю ментальних ресурсів свідомості та 

інформаційної структури, яка відображає знання й досвід людини […]. Загалом 
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концепти – це «інтерпретатори смислів», форма обробки суб’єктивного досвіду 

шляхом підведення його під певні категорії та класи, основна одиниця 

збереження й передання інформації» [Алефиренко 2010, с. 48]. 

Трактування концепту як одиниці мови, яка виражає національно-

специфічне сприйняття слова, дозволяє визначати його як 

лінгвокультурологічний феномен. Така практика опису досліджуваного поняття 

на сьогодні є дуже поширеною. Національне сприйняття слова існує у вигляді 

універсальної, відносно стабільної моделі, обумовленої  різними шарами 

культури, представленими у свідомості носія мови. Представники 

лінгвокультурологічного напрямку вважають, що культура є сукупністю 

концептів і відношень між ними. Лінгвокультурологічний підхід дає змогу 

проникнути в саму сутність концептів, розкрити систему цінностей та оцінок, 

на розвиток яких вплинув культурний, мовний і громадський досвід тієї чи 

іншої соціокультурної спільності. Як вважає В. І. Карасик, лінгвокультурний і 

лінгвокогнітивний підходи до розуміння концепту не є взаємовиключними: 

«концепт як ментальне утворення у свідомості індивіда є вихід на 

концептосферу соціуму, тобто в кінцевому рахунку на культуру, а концепт як 

одиниця культури є фіксація колективного досвіду, який стає надбанням 

індивіда. Інакше кажучи, ці підходи розрізняються векторами стосовно до 

індивіда: лінгвокогнітивний концепт – це напрям від індивідуальної свідомості 

до культури, а лінгвокультурний концепт – це напрям від культури до 

індивідуальної свідомості» [Карасик 2004, с. 117]. 

Концепт як відображення особливостей певної лінгвокультури 

розробляють С. Г. Воркачов, І. О. Голубовська, В. В. Жайворонок, 

В. І. Карасик, В. В. Колесов, В. А. Маслова, Д. С. Лихачов, С. Х. Ляпін, 

Г. Г. Слишкін, В. І. Шаховський та ін. Вони розглядають концепт як ментальне 

утворення, відзначене ентокультурною специфікою. Дослідники акцентують 

увагу на культурі як сфері, що детермінує концепт, і слові – області його 

опредмечення. Концепти виникають у свідомості людини на основі значень 

слів, до чого додається особистий і культурно-історичний досвід народу, і чим 
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багатший цей досвід, тим ширші межі концепту, тим ширші можливості для 

виникнення емоційної аури слова, у якій знаходять відображення всі сторони 

концепту [Лихачев 1997, с. 144]. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення 

концепту спирається на ідею кумулятивної (накопичувальної) функції мови, 

завдяки якій у ньому відображається, зберігається й передається досвід народу, 

його світобачення й світовідчуття. Саме ці особливості концептуалізації 

дійсності лягли в основу трактувань концепту в дослідженнях 

лінгвокультурологів. Так, С. Г. Воркачов дає йому таке визначення: «Концепт – 

одиниця колективного знання / свідомості (яка відправляє до вищих духовних 

цінностей), що має мовне вираження й відзначена етнокультурною 

специфікою» [Воркачев 2002, с. 93]. Осмислення природи концепту дозволило 

вченому виокремити у його складі три компонента: понятійний, який 

відображає його ознакову й дефініційну структури, образний, який фіксує 

когнітивні метафори, що підтримують концепт у мовній свідомості, та 

значимісний, який визначається місцем, що займає ім’я концепту в лексико-

граматичній системі конкретної мови, куди увійдуть також етимологічні та 

асоціативні характеристики [Там само, с. 81]. У дослідженнях Г. Г. Слишкіна 

концепт – це «одиниця, яка покликана зв’язати воєдино наукові пошуки в галузі 

культури, свідомості та мови, оскільки він належить свідомості, де 

термінується культурою й опредмечується в мові» [Слышкин 2000, с. 9]. 

Відображення в концептах особливостей переломлення культурного досвіду 

людини декларується в дослідженнях О. П. Левченко: «коректним було би 

розуміння / використання і у лінгвокультурології терміна концепт у 

загальнонауковому значенні як найбільшої оперативної одиниці ментального 

рівня, яка на вербальному рівні може позначатися словом, словосполученням 

чи фразеологізмом. У процесі розумової діяльності відбувається актуалізація 

принаймні однієї й згортання інших структурних частин концепту – фреймів. 

Культурно значимий концепт – одиниця ментального рівня, яка у певній 

системі (картині світу) виконує роль стрижневого елемента» [Левченко 2003, 

с.  113].  
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При висвітленні сутності концепту дослідники особливо відзначають 

його належність до етнокультурного світу людини. Його зміст інтерпретується 

як етнокультурна репрезентація думки носія мови. Відтворення концепту 

допомагає представити етнокультурний образ, особливість менталітету 

особистості. «Концепт є вираженням етнічної специфіки мислення, і його 

вербалізація обумовлена лінгвокогнітивно етнокультурно маркованою 

асоціативною компетенцією носія концептуальної системи» [Фесенко 2000, 

с. 144]. Солідаризуються з ідеєю детермінації концептів культурним світом 

людини також дослідження Ю. С. Степанова, який є одним із найбільш 

яскравих представників лінгвокультурного підходу до дослідження концептів, 

його значний науковий доробок присвячено розробці концептуальної теорії та 

аналізу культурних концептів. На думку вченого, «концепт – це ніби згусток 

культури у свідомості людини; те, у вигляді чого культура входить у 

ментальний світ людини. І, з іншого боку, концепт – це те, за допомогою чого 

людина – проста, звичайна людина, не «творець культурних цінностей» – сама 

входить в культуру, а в деяких випадках і впливає на неї» [Степанов 2001, 

с. 40–41]. За його спостереженнями, концепт є утворенням із складною 

структурою: «З одного боку, до неї належить все, що належить будові поняття, 

а з іншого боку, в структуру концепту входить все те, що й робить його фактом 

культури – вихідна форма (етимологія), стиснута до основних ознак змісту 

історії; сучасні асоціації; оцінки і т. ін.» [Степанов 2001, с. 43]. 

Концентрованим вираженням духовно-емоційного досвіду певного етносу 

вважає концепти також І. О. Голубовська [Голубовська 2004, с. 92]. 

Як демонструють лінгвокультурологічні визначення концепту, спільним у 

них є те, що він осмислюється як дискретна, об’ємна в смисловому відношенні 

одиниця мислення або пам’яті, яка відображає культуру особистості або 

суспільства. Крім того, у своїх трактуваннях дослідники сходяться в тому, що 

цим утворенням властива складна структура: «культурні концепти 

визначаються звичайно як багатомірні смислові утворення в колективній 

свідомості, опредмечені в мовній формі» [Степанов 2001, с. 47], вони 
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представлені у працях науковців як «комплекс культурно детермінованих 

уявлень про предмет» [Голубовська 2002, с. 108].  

Бачення концепту як явища синкретичного порядку представляють також 

дослідження В. І. Карасика: «Лінгвокультурний концепт являє собою квант 

досвіду, що переживається, і моделюється як тримірне утворення, у складі  

якого можна виділити понятійні, образні та ціннісні характеристики» [Карасик 

2004, с. 167]. На останніх характеристиках наголошується особливо, оскільки 

вони є важливими компонентами формування концепту як культурного 

феномену. Ціннісна складова культурного концепту є рисою, яка відрізняє це 

ментальне утворення від інших одиниць свідомості. Його природа дозволяє 

вважати його багатомірною ментальною одиницею з домінувальним ціннісним 

елементом. «Показником наявності ціннісного ставлення є застосування 

оцінних предикатів. Якщо про якийсь феномен носії культури можуть сказати 

«це добре» (погано, цікаво, втомливо і т. ін.), цей феномен формує в цій 

культурі концепт» [Карасик 2001, с. 77]. Загалом концепт групується навколо 

цінності, адже він служить дослідженню культури, а саме цінність є основою й 

фундаментом будь-якої культури. Аналізуючи природу концептів, 

В. В. Жайворонок використовує найменування «концепти історико-культурної 

свідомості народу» й виділяє в їхній структурі такі компоненти, як образність і 

етносимволіка. Він вважає їх мовними одиницями, наповненими 

етнокультурним змістом, які «здебільшого й функціонують у культурних 

контекстах та позначені образністю та етносимволікою [Жайворонок 2002, 

с. 48].  

Дослідження концептів представляють ще один напрямок їх 

інтерпретації, який можна назвати системно-мовним. У численних працях 

учених знаходимо положення про складну багатокомпонентну й багатошарову 

структуру концепту, яка може бути виявлена через аналіз мовних засобів її 

репрезентації. «Семантика слів, вільних словосполучень і фразеологізмів, 

структурних і позиційних схем речень, текстів представляє важливе й досить 

повне джерело інформації про концепти» [Попова, Стернин 1999, с. 10]. 
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Зразки такого аналізу зустрічаємо в працях Н. Д. Арутюнової, 

Т. В. Булигіної, О. П. Воробйової, Л. І. Гришаєвої, О. М. Кагановської, 

І. М. Кобозєвої, В. В. Колесова, В. І. Кононенка, І. П. Михальчука, 

Т. В. Радзієвської, Л. О. Чернейко та ін. Він полягає в дослідженні об’єктивації 

концептів мовними засобами: за допомогою строгого лінгвістичного апарату 

описуються такі складні та багатогранні фрагменти текстової дійсності, як 

концепти. Їх осмислення здійснюється в єдності системно-мовних вимірів за 

лініями синтагматики, парадигматики, асоціативних зв’язків та ін., що в 

результаті дозволяє відтворити типові пропозиції (лінгвістичні моделі 

ситуацій), в центрі яких стоїть певний концепт. Важливим при цьому є опора на 

принципи концептуалізації світу в лексичній семантиці, а основним 

дослідницьким засобом виступає концептуальна модель, за допомогою якої 

виділяються базові компоненти семантики концепту й виявляються стійкі 

зв’язки між ними [Михальчук 1997, с. 29]. За основу формування концепту 

береться мовна одиниця (слово, словосполучення, фразеологізм і т. ін.), яка 

виражає концепт в найбільш повному обсязі та найбільш загальній формі. Ця 

одиниця отримує статус імені концепту. При її моделюванні використовується 

ряд дослідницьких процедур, які є важливими факторами концептуалізації та 

дозволяють виявити весь потенціал її складників.  

У більшості робіт наповнення концептуалізованої сфери (імені концепту)  

базується на описі способів її відтворення в тексті: семантичному виведенні 

компонентів концепту із сукупності мовних одиниць, які розкривають одну 

тему. Концепт, як правило, експлікується множиною таких одиниць, і логічним 

завершенням подібного підходу є його співвіднесення з планом вираження всієї 

сукупності різнорідних синонімічних (власне лексичних, фразеологічних і 

афористичних) засобів, які описують його в мові [Панченко 1999, с. 6]. Концепт 

акумулює текстові смисли, які визначаються найближчим контекстом, 

залишаючись у рамках дистрибутивних зв’язків лексем. Як відзначає 

І. М. Кобозєва, «концептуальний аналіз – це аналіз сполучуванісних 
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властивостей лексеми, в яких виявляється закріплений в її значенні 

колективний досвід носіїв мови» [Кобозева 2000, с. 84]. 

Таким чином, реконструкція концепту вимагає звернення до текстового 

простору, який здатний декодувати, розгорнути й актуалізувати концептуальну 

структуру: «Звичайно, конкретний художній дискурс не може претендувати на 

«всеохопність» смислу, але в силу своєї розгорнутості й глибині осмислення 

так чи так наближує нас до цього «утаємниченого» смислу. Більше того, 

письменник, якщо він справді виразник народних ідеалів, передає – свідомо чи 

несвідомо – не лише властиві йому уявлення про смисл концепту, але й 

етнопсихологічні, психолінгвістичні основи загальнонародного розуміння 

концептуальних понять. У цьому сенсі звернення до художніх текстів 

забезпечує, так би мовити, внутрішню глибинну характеристику концепту, 

його, можливо, приховані, підсвідомі або несвідомі, архетипні підвалини»  

[Кононенко 2004, с. 15]. На актуальності й необхідності дослідження саме 

художніх концептів наголошує Т. А. Космеда: «художні концепти виражають 

індивідуальне, особливе, можуть розподілятися за тими ж рубриками, що й 

концепти пізнання» [Космеда 2000, с. 265]. 

Отже, найважливішою характеристикою в аналізованих дослідженнях 

концепту є опора на деяке лексико-семантичне середовище. Воно представлене 

як багатомірна мережа смислів, які детермінуються мовними засобами, в 

результаті чого вибудовуються багатокомпонентні семантичні моделі. При 

цьому одне й те ж слово в різних умовах може представляти різні ознаки 

концепту й навіть різні концепти. Дані такого дослідження можуть 

доповнюватися етимологічним аналізом, застосовуваним з метою вивчення 

концепту в діахронії, встановленням механізму його формування; дефініційно-

компонентним аналізом для синхронного опису ядерних компонентів 

концептуального поля; порівняльно-зіставним аналізом, який виявляє 

подібність і різницю в концептах різних мов і т. ін.  

Таким чином, утвердження терміна «концепт» у науці пов’язане з 

варіантністю його тлумачень, невизначеністю змісту, довільністю вживання, 
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динамікою його меж. Проте й на сучасному етапі розвитку мовознавства цей 

складний багатомірний феномен не має однозначної інтерпретації. Аналізуючи 

погляди дослідників, М. Ф. Алефіренко подає узагальнювальну картину 

бачення цього терміна: «Багатоаспектну панораму сучасної концептології 

можна представити такими судженнями: 1. Концепти – ментальні утворення, 

які складають категоріальну мережу ціннісно-смислового простору мови. 2. 

Концепти – це одиниці, з допомогою яких моделюється картина світу. 3. У 

руслі ідей С. О. Аскольдова, концепт – не поняття, яке згорнулося, а «ембріон» 

поняття, оскільки даний раніше і в ньому потенційно закладена та семантична 

структура, ті загальні й частинні смисли, які потім розгортаються в поняття. 4. 

У спонтанному мовленні як смислові елементи виступають не поняття, а 

згорнуті первинні мисленнєві уявлення, мисленнєві сигнали або концепти. 5. 

Концепти створюють узагальнений образ слова. 6. Усі значення, реальні й 

потенційні, усі зв’язки слова, усі асоціації, часом дуже віддалені, утримуються, 

об’єднуються в одному слові завдяки концепту. 7. Одному й тому же слову в 

психіці різних людей можуть відповідати різні ментальні утворення, тобто за 

одним і тим же словом у свідомості різних людей можуть стояти різні 

концепти» [Алефиренко 2000, с. 126]. 

 

1.2. Співвідношення концепту, поняття і значення 

Описуючи природу концепту, формулючи його системну організацію, яка 

веде до визначення концептографічної системи, важливо звернутися до 

з’ясування його стосунку до таких суміжних термінів, як поняття і значення. 

При дослідженні концептів учені звертають увагу на певні складнощі у їх 

трактуванні: «Зараз без перебільшення можна говорити про «концепт/ив/ну 

експансію» лінгвістики, для якої він став певною мірою «ласим» об'єктом 

вивчення, що має не лише позитивні, але й негативні наслідки. Останні 

пов'язані, по-перше, з підміною концепту суміжними або близькими 

лінгвістичними феноменами, з ототожненням концепту й поняття, концепту й 

значення, а концептології – з лексикологією» [Приходько 2013, с. 9].   
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Проблема розмежування згаданих термінів є однією з найбільш складних 

і дискусійних у сучасному теоретичному мовознавстві, що пов’язано перш за 

все з тим, що при їх аналізі доводиться мати справу із сутностями плану змісту. 

Вирішення цього питання також має пряме відношення до розуміння природи 

концепту, зняття великого різнобою у його визначеннях, адже проведення  

розмежування подібних до нього явищ допомагає уникнути термінологічної 

неоднозначності, принаймні досягти свідомого до неї ставлення. 

Стосовно з’ясування онтологічного статусу концепту й поняття, то це 

питання активно дискутується в сучасних лінгвістичних працях: «проблема 

співвідношення цих категорій залишається в центрі уваги більшості 

дослідників, хоча самі критерії такого розмежування все ще залишаються 

досить ілюзорними» [Алефиренко 2010, с. 56].   

Концепт близько співвідноситься з поняттям і за своїм походженням є 

транслітерацією англійського відповідника слову «поняття»: англ. concept < 

лат. conceptus «поняття, зачаття». Він виступав і на сьогодні нерідко виступає 

як замінник слова «поняття», і ряд дослідників загалом ототожнює ці терміни. 

«Концептуальні сутності близькі до понятійних», – вважає О. П. Бабушкін 

[Бабушкин 1996, с. 95]. У «Лінгвістичному енциклопедичному словнику» за 

ред. В. М. Ярцевої термін «поняття» використовується як синонім терміна 

«концепт» і отримує таке визначення: «Поняття – 1) Думка, яка відображає в 

узагальненій формі предмети та явища дійсності шляхом фіксації їх 

властивостей і відношень; останні (властивості й відношення) виступають в 

понятті як загальні й специфічні ознаки, співвіднесені з класами предметів і 

явищ. 2) Те ж, що граматична або семантична категорія, звичайно не 

найвищого рівня узагальнення, наприклад, поняття подвійного числа, поняття 

події, поняття неактуального теперішнього часу і т. ін., в цьому значенні став 

часто вживатися термін «концепт». Поняття (концепт) – явище того ж порядку, 

що й значення слова, але яке розглядається в дещо іншій системі зв’язків; 

значення – в системі мови, поняття – в системі логічних відношень і форм, які 
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досліджуються як у мовознавстві, так і в логіці» [Лингвистический 

энциклопедический словарь 2002, с. 315]. 

Проте більшість лінгвістів вказує на необхідність розведення цих 

термінів. Власне й виникнення терміна «концепт» дослідники пов’язують із 

тим, що категорія поняття уже не вписується в нову парадигму наукових 

пошуків. У дослідженнях Л. О. Чернейко містяться такі спостереження за 

динамікою змістового наповнення аналізованих понять: «Термін «концепт» у 

лінгвістиці старий і в той же час новий. Ще недавно він сприймався як 

абсолютно еквівалентний терміну «поняття». В останні роки намітилось 

сутнісне розмежування цих термінів на фоні їх зникаючої дублетності. Пошуки 

за терміном «концепт» зони особливої референції, яка відрізняється від інших 

зон, приводить до закріплення за ним абсолютно іншого змісту» [Чернейко 

1997, с. 286–287].  

Хоча на сьогодні в реальному науковому текстовому просторі терміни 

«концепт» і «поняття» нерідко функціонують як синонімічні найменування для 

уникнення повторів, у більшості праць вони досить чітко розмежовані. 

Вказуючи на різне змістове наповнення цих категорій, одні науковці 

зосереджуються на обґрунтуванні їх відмінностей, інші визначають концепт як 

більш широку категорію, вважаючи поняття однією з його складових. 

Важливим фактором термінологічного розрізнення концепту й поняття є, 

на думку вчених, їхня природа, ті особливості, які лежать в основі їх 

ідентифікації, сфери функціонування. Саме це служить причиною для надання 

їм різного термінологічного статусу. Уже в працях П. Абеляра здійснюється 

спроба трактування концепту й поняття стосовно опозицій – суб’єктивне, 

індивідуальне /  об’єктивне, типове. «В ученні П. Абеляра «концепт гранично 

суб’єктивний», формується мовленням «у просторі душі» у спілкуванні, 

синтезуючи такі здібності душі, як пам’ять, уявлення й судження. На відміну 

від нього, «поняття є об’єктивна ідеальна єдність різних моментів предмета й 

пов’язане зі знаковими і значимими структурами мови, які виконують функції 
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становлення думки, незалежно від спілкування» [Неретина 1999, с. 29].  

Продовженням такої думки є інтерпретація поняття й концепту в дослідженні 

А. М. Приходька: «доцільніше пов'язувати поняття з денотативним значенням 

слова (когнітивний зміст), а концепт – з інтерпретаційним компонентом 

значення, чим підкреслюється універсальність поняття й специфічність 

концепту» [Приходько 2013, с. 19]. Таку ж позицію займає В. А. Маслова, яка 

вважає, що концепти поряд із об’єктивним знанням включають і суб’єктивне 

особистісне знання: «якщо поняття – це сукупність пізнаних суттєвих ознак 

об’єкта, то концепт – це ментальне національно-специфічне утворення, планом 

змісту якого є вся сукупність знань про цей об’єкт, а планом вираження – 

сукупність мовних засобів (лексичних, фразеологічних та ін.)» [Маслова 2005, 

с. 27]. 

Критерії відмежування концепту від поняття, на думку дослідників, 

лежать у площині сфери їх функціонування. Так, Ю. С. Степанов вважає їх 

різногалузевими одиницями: «концепт і поняття – терміни різних наук; друге 

вживається головним чином в логіці та філософії, тоді як перше, концепт, є 

терміном в одній галузі логіки – в математичній логіці, а останнім часом 

закріпилось також в науці про культуру, в культурології» [Степанов 2001, 

с. 40–41]. Різною функціональною природою аналізованих термінів обумовлені, 

на думку М. Ф. Алефіренка, об’єктивність як властивість поняття й 

суб’єктивність як властивість концепту: «Поняття є об’єктивна ідеальна єдність 

різних моментів предмета й пов’язане зі знаковими та значимими структурами 

мови, яка виконує функції становлення думки, незалежно від спілкування. Це 

результат, сходинка чи моменти пізнання. Концепт же формується мовленням 

[…]. Концепт максимально суб’єктивний» [Алефиренко 2010, с. 267]. Бачення 

концепту одиницею індивідуальної свідомості, на відміну від поняття як 

наукового конструкту, представляють також лінгвопсихологічні дослідження 

О. О. Залевської: «можна визначити концепт як базове перцептивно-

когнітивно-афективне утворення динамічного характеру, яке спонтанно 

функціонує в пізнавальній і комунікативній діяльності індивіда, яке 
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підкоряється закономірностям психічного життя людини і внаслідок цього за 

рядом параметрів відрізняється від понять і значень як продуктів наукового 

опису з позиції лінгвістичної теорії» [Залевская 2001, с. 39].  Подібні уявлення 

про ці категорії містять дослідження В. Г. Зусмана, який вважає, що за 

словниковим значенням «концепт» і «поняття» є дуже близькими. «Але при 

найближчому розгляді картина втрачає чіткість і однозначність. У «Longman 

Dictionary of Contemporary English» «концепт» визначається як «чиясь ідея про 

те, як щось було зроблено із чогось або як воно повинно було бути зроблене 

(someoneґs idea of how something is, or should be done). Виникає несподівана 

вказівка на мислячу особу, діяча, володаря деякої ідеї та погляду. При всій 

абстрактності та узагальненості цього «дехто» (someone) разом з ним у 

«концепт» входить потенційна суб’єктивність. Між тим будь-яка суб’єктивність 

протилежна поняттю у власному смислі слова» [Зусман 2003, с. 4]. 

Із наведених визначень розглядуваних категорій випливає, що дослідники 

бачать у понятті сукупність ознак у вигляді достатньо статичної та строго 

організованої структури, а концепт як одиниця за своїм характером ментальна 

містить ознаки, закріплені в досвіді та індивідуальній та колективній (груповій) 

мовній картині світу. Межі змістового варіювання концепту динамічні, вони 

такі ж великі, як і велика багатоманітність самого життя. «Усі мовні засоби 

дають лише загальне уявлення про зміст концепту в свідомості носіїв 

конкретної мови. Однак це завжди буде лише частина концепту, оскільки 

жоден концепт не може бути виражений в мовленні повністю. Це пов’язано з 

тим, що пізнання індивідуальне так само, як і формування самого концепту» 

[Болдырев 2000, с. 35].   

Ряд учених, проводячи диференціацію між концептом і поняттям, 

зосереджується на їхніх характерних особливостях, констатуючи різницю в їх 

смисловому наповненні. Саме це, на їхню думку, є тим чинником, який формує 

зміст цих термінів. При цьому дослідники оперують такими поняттями, як 

образні, чуттєві, емоційні компоненти концепту, його індивідуально-

особистісні складові (індивідуальні асоціації, переживання, уявлення) та ін., що 
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відсутнє у понятті як формі мислення, що фокусує суттєві ознаки однорідних 

об’єктів. Згідно з дослідженнями С. М. Плотникової, різниця між термінами 

«поняття» і «концепт» базується на різниці між архетипним і конкретним (тим, 

хто говорить / пише): «Атрибуція означуваного до поняття ґрунтується на 

загальному фонді знань, думок і особливостей світогляду архетипного носія 

мови. Ускладнення семантичного опису, все більш детальна диференціація 

смислів відбувається уже на рівні концептів, які існують не стільки в 

колективній мовній свідомості, скільки у мовній свідомості певних мовних 

груп чи окремих індивідів» [Плотникова 2001, с. 111]. Це твердження 

проілюстровано таким прикладом: мовленнєве вживання мовної одиниці 

«вода» може виходити за рамки відповідного поняття й співвідноситися з рядом 

концептів, зокрема з концептом «інформація» («У цій роботі одна вода»). У 

свою чергу М. М.  Болдирев також вважає внутрішнє змістове наповнення цих 

термінів релевантним для формування їхньої специфіки. При цьому він 

спирається на такі поняття, як обсяг і зміст: «Якщо в понятті у 

загальнонауковому смислі розрізняється його обсяг (сукупність речей, які 

охоплюються цим поняттям) і зміст (сукупність об’єднаних в ньому ознак 

одного чи кількох предметів), то концепт швидше припускає тільки друге – 

зміст поняття, а також понятійну частину значення, смисл слова» [Болдырев 

2001, с. 29].   

Деякі науковці вважають, що поняття є складовою частиною концепту, 

що й формує їхню спільність. У той же час концепт ширший за поняття, у його 

складі є ті елементи, які й складають його специфікацію як терміна. Так, 

Ю. С. Степанов стверджує: «У концепту складна структура. З одного боку, до 

неї належить усе, що належить будові поняття […], з іншого боку, в структуру 

концепту входить усе те, що робить його фактом культури – вихідна форма 

(етимологія); стиснута до основних ознак змісту історія; сучасні асоціації; 

оцінки і т. ін.» [Степанов 2001, с. 42].  Розмежування цих двох термінів 

детерміноване тим, що до формування концептів активно залучені емоційна та 

чуттєва сфери людини: «На відміну від поняття, концепти не тільки мисляться, 
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вони переживаються. Вони – предмет емоцій, симпатій і антипатій, а іноді й 

зіткнень» [Степанов 2001, с. 41]. Подібним чином розмірковує також 

М. Ф. Алефіренко, коли пише, що «поняття утворює найбільш стабільний пласт 

(змістове ядро) концепту, яке представляє узагальнене абстраговане знання, 

загальне для всього етномовного коллективу» [Алефиренко 2005, с. 54–55]. Він 

уточнює, що «головна властивість концепту – його амбівалентна структура. На 

відміну від концептів, поняттям і уявленням властива моноаспектна структура. 

Причому поняття у складі концепту несуть логічний зміст, а образні уявлення – 

оціночні та експресивні образні смисли, які, як правило, не стільки істинні, 

скільки художні й засновані найчастіше на метафоричних або метонімічних 

переосмисленнях» [Алефиренко 2010, с. 268]. Бачення концепту через 

понятійне начало характерне також для досліджень А. М. Приходька: 

«Понятійний субстрат концепту відображає його денотативну поєднаність із 

концептуальним референтом мінімальною самодостатньою ділянкою 

ментального простору – своєрідним когнітивним «згустком». У цьому смислі  

поняття й концепт корелюють між собою гіпо-гіперонімічним чином: в основі 

будь-якого концепту лежить поняття – феномен логічного, а тому й 

наднаціонального порядку. Однак не кожне поняття має свій концептуальний 

корелят [Приходько 2013, с. 22–23]. Про понятійну, образну й ціннісну складові 

концепту пише С. Г. Воркачов, стверджуючи, що саме понятійна складова є 

найважливішим компонентом у його змістовому обсязі [Воркачев 2001, с. 39]. 

Проблема розрізнення концепту й поняття лежить для дослідника в площині 

внутрішнього змісту цих термінів. «Концепт – багатомірна інтегрувальна 

евристична категорія. Включення до складу концепту образної складової 

(типового уявлення, гештальту, прототипу, стереотипу, символу та ін.) – це 

якраз те, що вигідно відрізняє його від поняття, позбавленого наочності. Більше 

того, «речовинні конотації», відображені в невільній сполучуваності імені 

концепту, можуть саме розкривати його етнокультурну специфіку [Воркачев 

2003, с. 10]. 
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Таким чином, концепт, на думку дослідників, ширша й багатша категорія, 

що пов’язано з його природою та особливостями функціонування. 

Л. О. Чернейко розглядає концепт як сукупність понятійної складової та ряду 

концептуальних смислів: «Концепт включає поняття, але не вичерпується ним, 

а охоплює весь зміст слова: і денотативне, і конотативне, що відображає 

уявлення носіїв цієї культури про явище, яке стоїть за словом у всій 

багатоманітності його асоціативних зв’язків. Він вбирає в себе значення 

багатьох лексичних одиниць» [Чернейко 1995, с. 75]. С. Х. Ляпін теж вважає 

поняття складником концепту. За його образним висловлюванням, «у глибині 

концепту мерехтить поняття» [Ляпін  1997, с. 27]. Таке ж розуміння проблеми 

диференціації концепту й поняття міститься в роботі В. І. Карасика і 

Г. Г. Слишкіна, які вважають поняття частиною формування концептуальної 

спільності [Карасик, Слышкин 2001, с. 77–78]. 

Таким чином, у публікаціях останніх років термін «концепт», який 

активно функціонує в лінгвістичних дослідженнях, отримав свій статус і 

кваліфікацію також завдяки активним спробам учених встановити спільні й 

диференційні риси між ним і поняттям. Розгляд взаємозв’язку концепту з 

іншими мисленнєвими конструктами дає можливість повніше зрозуміти його 

сутність. Як показують дослідження з цього питання, межа між концептом і 

поняттям не має жорсткого характеру. Стосовно поняття, яке є «перш за все 

набором необхідних і достатніх суттєвих ознак, що відповідають вимогам 

істинності та позбавлені якого б то не було емоційно-оцінного змісту за 

рахунок його високого абстрагування від нашого предметно-чуттєвого досвіду» 

[Алефиренко 2010, с. 265], концепт звичайно кваліфікується науковцями як 

ширша й складніша категорія. Він включає не тільки понятійні характеристики, 

але й образні, чуттєві, емоційні, індивідуально-особистісні, відображає 

уявлення мовця про характер явища, яке стоїть за найменуванням, в усій 

багатоманітності його асоціативних зв’язків. Велику кількість поглядів 

стосовно розмежування досліджуваних термінів, проблемність і неоднозначне 
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трактування цього питання слід шукати в близькості природи концепту й 

поняття, складності їх внутрішнього змісту.  

Для дослідників концепту важливо також осмислити проблему 

співвідношення концепту й лексичного значення слова, яка є частиною більш 

загальної проблеми співвідношення мовних і немовних знань, концептуальної 

та лексико-семантичної інформації, методики концептуального й семантичного 

аналізів. На сьогоднішній день вона є предметом активного обговорення у 

працях науковців.  

Загалом під значенням учені розуміють відтворення дійсності, закріплене 

мовним знаком: «Мовне значення –  лінгвокреативний продукт відображальної 

діяльності людини, де представлені всі значимі для етнокультурного колективу 

і пропущені через суспільну свідомість аспекти відображуваного об’єкта» 

[Алефиренко 2010, с. 64]. Як указує О. М. Леонтьєв, значення – це те, що 

відкривається в предметі чи явищі об’єктивно, в системі об’єктивних зв’язків, 

взаємодії предмета з іншими предметами. У значеннях «представлена 

перетворена й згорнута в матерії мови ідеальна форма існування предметного 

світу, його властивостей, зв’язків і відношень, розкритих суспільною 

практикою» [Леонтьев 1969, с. 51]. Завдяки тому що значення представлене 

знаком, воно набуває стійкості, входить у зміст суспільної свідомості, 

являючись ментальною сутністю: «Значення не має свого існування інакше, як 

у конкретних людських головах; немає самостійного царства значень на зразок 

платонівського світу ідей» [Леонтьев 1972, с. 53]. М. М. Болдирев уточнює 

умови побутування значення: «У повсякденній свідомості значення слова 

зберігає найзагальніший, дифузний характер, і лише в мовленні воно 

структурується на окремі компоненти – смисли – за рахунок конкретних 

контекстів вживання слова» [Болдырев 2000, с. 15].   

Учені вважають, що при розгляді діади «концепт – значення» необхідно 

враховувати особливості їхнього функціонування, оскільки це й детермінує 

внутрішній зміст цих термінів: «співвідношення концепту й значення 

визначається їхнім онтологічним статусом. Концепти – явище мисленнєве […]. 
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Це понятійний інвентар, апарат, який знаходиться в розпорядженні людини, в 

сумі вони складають той понятійний фонд, із якого видобуваються мисленнєві 

одиниці для здійснення мовномисленнєвого процесу. Значення – феномен 

мовний» [Худяков 1996, с. 102–103]. Критерії, які відділяють концепт від 

значення, О. В. Соснін також бачить перш за все в тому, що це терміни різних 

сфер функціонування: «Концепт – одиниця когнітивно-концептуального рівня, 

яка включає в себе ментальні ознаки конкретного явища. Значення – одиниця 

семантичного рівня мови, тобто елемент його конкретної звукової оболонки 

(лексеми)» [Соснин 2016, с. 247].   

Дослідники термінологічно розмежовують концепт і значення. 

Аналізуючи їх природу, Д. С. Лихачов визначає концепт як мисленнєве 

утворення, що заміщує нам у процесі думки невизначену множину предметів 

одного й того ж роду. Вчений вважає, що концепт співвідноситься не зі словом 

в цілому, а з його окремими значеннями, для кожного окремого концепту існує 

окреме словникове значення: «Концепт не безпосередньо виникає із значення 

слова, а є результатом зіткнення словникового значення з особистим і 

народним досвідом людини» [Лихачев 1997, с. 281]. Концепт трактується як 

«алгебричне» вираження значення. Він оточений емоційним, експресивним і 

оцінним ореолом. Концепт тим багатший, чим багатший національний, 

становий, класовий, професійний, сімейний і особистий досвід людини, який 

користується ним.  

При розгляді проблеми диференціації концепту й значення науковці 

звертають увагу на їхню будову та особливості фунціонування. Значення слова 

(семема) складається із семантичних компонентів (сем). Семеми є 

репрезентантами окремих складових концепту. Значення слова за допомогою 

своїх системних ознак (сем) передає окремі риси, характеристики концепту, але 

не весь його зміст, оскільки світ думок не знаходить повного вираження в 

мовній системі. Для експлікації концепту зазвичай потрібні численні лексичні 

одиниці, а отже – численні значения. «Значення – це загальновідома й 

комунікативно релевантна частина концепту, яка виступає у вигляді сторони 
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мовного знака в актах комунікації» [Попова, Стернин, с. 53–54].  Основою для 

розрізнення концепту й значення, на думку дослідників, є те, що ці терміни – 

одиниці різних систем – концептосфери й семантичної системи, семантичного 

простору мови відповідно. 

 Аналіз робіт, в яких розглядаються концепт і значення, свідчить про те, 

науковці трактують концепт як ширший за обсягом термін, що включає в себе 

значення. Згідно з дослідженнями М. Ф. Алефіренка, значення є одним із 

складників концепту: «Значення слова чи фразеологізму представляє лише 

один (або декілька) із аспектів концепту – багатомірного етнопсихічного 

утворення […]. Концепт виступає мисленнєвим субстратом значення, на яке 

лінгвокреативне мислення нарощує різні смисли оцінного, емотивного й 

експресивно-образного характеру» [Алефиренко 2005, с. 63]. Такої ж думки 

дотримується Г. І. Береснєв, який вважає, що концепт є «категоріальною 

ментальною репрезентацією», що стоїть за синонімічним рядом як цілим. При 

цьому лексичне значення слова, яке входить у синонімічний ряд, є лише 

частиною концепту, «яка ніколи не доходить до цілого» [Береснев 1997, с. 48]. 

Тобто концепт детермінований не окремим значенням, а всією сукупністю 

лексико-семантичних варіантів слів та їх смислових потенціалів. Ще один 

аргумент стосовно обсягів концепту і значення полягає в констатації того 

факту, що функція мовних значень обмежена, вони здатні відтворити лише 

частину знань про світ. Основна частина цих знань зберігається у нашій 

свідомості у вигляді різних мисленнєвих структур – концептів різної складності 

та абстрактності [Jackendoff 1975, с. 129, Болдырев 2000, с. 14]. 

Деякі науковці вважають значення не просто складовою концепту, а 

основою його смислової структури. Так, роблячи спробу розмежувати ці два 

терміни, М. М. Болдирев вважає значення складовою концепту, що формує 

ядро його змісту: «Значення слова виконує функцію загальної репрезентації 

концепту в системі мови за рахунок опису найбільш характерних, суттєвих 

ознак, тобто певної, найбільш репрезентативної частини концепту» [Болдырев 

2000, с. 13]. Подібне бачення проблеми простежується в роботах 
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М. В. Пименової, яка стверджує, що значення є базовою складовою смислового 

наповнення концепту: «Співвідношення слова й концепту можна уподібнити 

видимій і невидимій частині айсберга. Компоненти лексичного значення 

виражають значимі концептуальні ознаки, але не в повному обсязі. Концепт 

об’ємніший за лексичне значення слова» [Пименова 2004, с. 7]. Аргументами 

для розмежування аналізованих термінів дослідниця вважає особливості їх 

функціонування та формування змістового обсягу: «концепти відрізняються від 

лексичного значення тим, що зберігають свою структуру, не втрачають 

включені в цю структуру ознаки протягом всієї історії народу (пор. з явищем 

десемантизації слова). Структура концептів лише поповнюється за рахунок 

виділення додаткових ознак. Таке поповнення залежить від розвитку 

матеріальної та духовної культури народу. Форми ж вираження тієї чи іншої 

ознаки можуть застарівати, самі ознаки не застарівають і не зникають. 

З’являються нові форми для їх вираження» [Там само, с. 10].   

Таким чином, питання співвідношення концепту й лексичного значення 

слова лежить у площині проблеми співвідношення концептуальної та лексико-

семантичної інформації. Саме це, на думку дослідників, формує лінію 

розмежування між цими термінами. Значення як одиниця семантичного 

простору мови, тобто елемент упорядкованої системи значень мови, 

позначувана регулярно використовуваним і відтворюваним в суспільстві 

мовним знаком, є частиною концепту як одиниці концептосфери мови. 

Значення своїми системними семами передає лише певні ознаки, які є 

компонентами концепту, що є складним утворенням, яке включає, крім 

значення, понятійні, оцінні, асоціативні та інші компоненти. 

Розглянуті вище погляди на співвідношення концепту, поняття і значення 

вписуються в певну схему їх репрезентації, в якій вони ранжуються за такими 

параметрами: 1) їх природа, специфічні особливості; 2) сфера функціонування;  

3) обсяг і зміст. Ці параметри виокремлюють специфікаційні властивості 

концептів, які відрізняють їх від поняття й значення, а саме концептосферу як 

середовище його функціонування; суб’єктивне, психологічне начало; динамічні 



58 
 

 
 

межі; багатокомпонентність (концепту властива більша масштабність 

порівняно з поняттям і лексичним значенням слова, вони є компонентами його 

складної структури, моделюючи його зміст). 

 

1.3. Методика концептуальних досліджень 

Принципового значення в концептуальних дослідженнях набуває 

методика аналізу концептів, застосовувана вченими. Розгляд наукових робіт 

демонструє відмінності і в самій процедурі їх опису, і в арсеналі дослідницьких 

прийомів, і в отриманих результатах. Як зазначає С. Г. Воркачов, «в 

загальнометодологічному плані дослідження лінгвокультурних концептів 

повинно бути спрямоване на розробку категоріального апарату й дослідницької 

методики для опису базових екзестенціальних смислів, представлених в 

лексичному фонді природної мови» [Воркачев 2002, с. 80]. Ю. С. Степанов 

підкреслює, що питання про метод – це фактично питання про зміст і 

реальність концептів. Метод дослідження концептів, репрезентації їх змісту 

отримав назву «концептуальний аналіз». Однак, на думку вчених, у лінгвістиці 

поки що немає його однозначного розуміння. При розгляді концептів автори 

спираються на різні способи їхнього аналізу. Загалом конструювання методів і 

шляхів дослідження залежить від бачення і розуміння лінгвістичного 

(концептуального) об’єкта.  

Науковці сходяться в тому, що концепт – це складна одиниця, яка 

включає «крім предметної віднесеності всю комунікативно значиму 

інформацію» [Воркачев 2002, с. 84], що обумовлює можливість різних підходів 

до його опису. Про складність концептуального аналізу як методу пишуть такі 

дослідники, як С. Г. Воркачов, О. П. Воробйова, С. А. Жаботинська, 

В. І. Карасик, С. Х. Ляпін, В. А. Маслова, М. В. Пименова, З. Д. Попова, 

А. М. Приходько, О. О. Селіванова, Ю. С. Степанов, Й. А. Стернін та ін. У 

працях учених накопичений великий теоретичний та експериментальний 

матеріал із проблем концептуального аналізу, розроблені різноманітні 

методики його проведення. 
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Дослідники виділяють два підходи – відсистемний та відтекстовий, які 

загалом охоплюють найбільш поширені в лінгвістиці методи дослідження 

концептів [Болотнова 2003, с. 24]. Представникаами першого з них є такі 

науковці, як О. П. Бабушкін, А. Вежбицька, С. А. Жаботинська, В. І. Карасик. 

З. Д. Попова, Й. А. Стернін та ін., другого – Н. Д. Арутюнова, Л. Г. Бабенко, 

О. П. Воробйова, В. З. Дем’янков, О. М. Кагановська, Н. А. Кузьміна, 

С. Г. Воркачов та ін. 

Відсистемний підхід полягає в лексикографічному описі ключових слів – 

експлікаторів концепту, а також у розгляді відношень між експлікаторами у 

межах контексту. При цьому найбільш поширеними прийомами й методами 

аналізу лексичного концепту є такі: 1) аналіз етимології та значення ключового 

слова на основі словникових даних; 2) вивчення багатозначності слова в 

процесі її розвитку; 3) побудова й вивчення різних полів, іменем яких виступає 

основний лексичний засіб репрезентації концепту; 4) аналіз фразеологічних і 

пареміологічних одиниць, у які входить досліджуване ключове слово, що 

дозволяє охарактеризувати наївні уявлення про явище, представити бачення 

світу, національну культуру; 5) психолінгвістичні експерименти.  

Особливості та різні види відсистемного підходу знайшли відображення в 

аналізі концептів у роботах ряду вчених. Так, А. Вежбицька у своїх працях 

обґрунтувала такий метод вивчення концептів, як інтроспекція: поглиблений і 

цілеспрямований аналіз власної наукової інтуїції. Дослідниця не вважає, що 

інтуїція обманлива й суб’єктивна, а переконана, що більша частина 

семантичної інформації абсолютно однаково представлена у свідомості різних 

носіїв мови. Відмінності у змісті інтуїтивних уявлень мовців пояснюються в 

більшості випадків лише тим, що вони неспроможні достатньо глибоко 

проаналізувати й точно сформулювати зміст власної інтуїції [Вежбицкая 2005, 

с.  5]. 

Застосовуваний О. П. Бабушкіним метод дослідження концептів 

базується на аналізі словникової дефініції лексеми, а самі вони відповідають 

змісту семем слів. «Семантична структура слова розглядається у вигляді 
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двопланового утворення: матеріального (лексеми) та ідеального (семеми). 

Семема, в свою чергу, містить елементарні одиниці смислу – семи, тобто має 

свою структуру. Через аналіз семем ми отримуємо доступ до сфери ідеального 

в мові та виявляємо, об’єктивуємо концепти» [Бабушкин 2001, с. 52]. У 

значеннях слів міститься результат пізнання об’єктивної дійсності, отже, із 

значення слова можна з’ясувати його логіко-предметний зміст, образ, який 

відображає положення речей у дійсності. 

Методика концептуального аналізу Воронезької наукової школи 

відтворена в роботах З. Д. Попової та Й. А. Стерніна. Дослідження концептів 

здійснюється через вивчення мовних засобів, які репрезентують їх у мові (так 

зване номінативне поле концепту), до яких відносяться як прямі номінації, так і 

непрямі: похідні, синонімічні, фразеологічні, метафоричні, паремійні тощо, 

включаючи різні тексти – спеціальні, публіцистичні, художні. Результатом 

лінгвокогнітивного опису є моделювання змісту досліджуваного концепту в 

національній (соціальній, віковій, гендерній, професійній тощо) концептосфері 

[Попова, Стернин 2010, с. 212–213]. У методиці, розробленій 

С. А. Жаботинською, концептосфера структурується через концептуальні схеми 

– фрейми (предметний, таксономічний, посесивний, акціональний і 

компаративний), які формують мережеву концептуальну матрицю 

[Жаботинская, 2004, с. 37]. 

Відтекстовий підхід представляє один із найпоширеніших видів 

концептуального аналізу й полягає у вивченні функціонування концептів у 

тексті. У рамках цього підходу дослідниками вирішується декілька завдань: 1) 

виявлення кола лексичної сполучуваності ключового слова (імені концепту) 

шляхом суцільної вибірки; «аналіз класу слів, з якими сполучується слово, 

дозволяє встановити найважливіші риси відповідного концепту» [Маслова 

2001, с. 14]; 2) з’ясування індивідуально-авторських концептів та їх опис, що 

допомагає глибше зрозуміти художню картину світу того чи іншого 

письменника; 3) побудова текстових полів, у яких втілюється концепт; 4) аналіз 

семантичного розвитку слів-репрезентантів концепту та ін. 
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Засади відтекстового підходу дослідження концептів розвиваються в 

роботах багатьох дослідників. Обґрунтовуючи його застосування для 

з’ясування змісту концептів, С. Г. Воркачов зазначає: «У 

лінгвокультурологічних текстах концепти «опредмечуються», 

«об’єктивуються», «розпредмечуються», «вбирають у себе узагальнений зміст 

численних форм вираження», «заповнюються смислами» та ін.» [Воркачев 

2002, с. 87]. На важливості використання текстових даних наголошує також 

Н. В. Крючкова: «Цінність дискурсного підходу до дослідження концептів 

визначається самою природою дискурсу, його лінгвосоціальним, динамічним 

характером. Дискурс виявляється одночасно й «середовищем перебування», й 

«засобом реалізації концептів», і тим, що впливає на їх зміну й розвиток. При 

дослідженні концептосфери мови, на наш погляд, важливим є виділення так 

званого віртуального виміру дискурсу [Шейгал 2000], пов’язаного з 

когнітивним фоном, який включає якісь концептуальні моделі, уявлення про 

типову мовну поведінку (про норми мовної поведінки), про жанри, властиві 

цьому типу мовлення, знання прецедентних текстів і т. ін. Значимим також є і 

врахування конкретних видів дискурсу (політичний, педагогічний, релігійний, 

масово-інформаційний та ін.» [Крючкова 2004, с. 272].  

У руслі відтекстового підходу здійснюється дослідження концептів у 

роботах Н. А. Кузьміної, яка пропонує проводити його в декілька етапів.  

Перший – вичленування концептуального ядра, що представлене набором 

базових метафоричних моделей, елементи яких по-різному кодують одні й ті ж 

поняття. В результаті отримується асоціативно-вербальна сітка, яка складається 

з метафоричних моделей – концептуальних пластів, що перетинаються. На 

думку дослідниці, при реконструкції світобачення автора тексту необхідно 

враховувати не лише характер цих моделей, але й зв’язки між ними, оскільки 

світ «у свідомості «проціджується» через сітку цих моделей і відповідним 

чином трансформується, категоризується» [Крючкова 2004, с. 228]. Під 

фрагментом художньої картини світу, який дослідниця називає «когнітивно-
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мовною картою», вона розуміє сукупність усіх метафоричних моделей, які 

відображають одне й те ж поняття [Крючкова 2004, с. 229]. 

 Для концептуальної інтерпретації художнього тексту Л. Г. Бабенко та 

Ю. В. Казарін розробили методику вивчення концептів, яка передбачає їх 

аналіз у декілька етапів: 1) виділення передтекстових пресупозицій, важливих 

для формування концептуального простору тексту: час його створення, ім'я 

автора, що несе певну інформацію про нього; роль епіграфа (якщо є) та ін.; 2) 

аналіз семантики заголовка та його семантичного радіусу в тексті; 3) 

проведення психолінгвістичного експерименту з метою виявлення набору 

ключових слів тексту; 4) виявлення повторюваних слів, пов'язаних 

парадигматично й синтагматично з ключовими словами; визначення ключового 

слова тексту – лексичного репрезентанта текстового концепту; 5) аналіз 

лексичного складу тексту з метою виявлення слів однієї тематичної області з 

різним ступенем експресивності; 6) опис концептосфери тексту, що передбачає 

узагальнення всіх контекстів, в яких вживаються ключові слова – носії 

концептуального смислу, з метою встановлення характерних властивостей 

концепту: його атрибутів, предикатів, асоціацій, в тому числі образних; 7) 

моделювання структури концептосфери, тобто виділення ядра (базової 

когнітивно-прозиційної структури), приядерної зони (основних лексичних 

репрезентацій), найближчої периферії (номинативно суміщених і асоціативно-

образних репрезентацій) та подальшої периферії (суб'єктно-модальних смислів)  

[Бабенко, Казарин 2004, с. 57]. При концептуальному аналізі об'єктом уваги 

мають бути також когнітивно-пропозиційні структури, оскільки пропозиція – 

це «особлива структура представлення знань, яка формується на основі різних 

сукупностей однорідних елементів, через які й відбувається витлумачення 

концептів» [Там само, с. 85].  

Більшість учених опирається на комплекс методів вивчення концептів, які 

поєднують компоненти відсистемного й відтекстового підходів. Така процедура 

їх аналізу є найбільш застосовуваною в концептології. Вона обумовлена 

природою об’єкта дослідження, адже на думку психолінгвістів, концепт – це 
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сутність, яка не піддається прямому спостереженню, і тому при його описі «ні 

одне із суджень, які припускаються, не може претендувати на роль істини в 

останній інстанції, хоча кожному дозволяється надіятися, що він певною мірою 

наблизиться до розуміння суті розглядуваного феномена […]. Ми дивимося на 

один і той же об’єкт із різних позицій, а це означає, що кожний із нас бачить 

лише частину картини, яку меншою мірою необережно (а іноді й небезпечно) 

приймати за картину в цілому» [Залевская 2001, с. 37]. На такому підході до 

вивчення концептуальних утворень наголошує О. О. Селіванова: 

«Концептуальний аналіз – швидше не окремий метод, а сукупність методик, 

пов’язаних спільною метою [Селіванова 2006, с. 421]. Опис концептів саме з 

позиції комплексного підходу здатний інтегрувати результати досліджень у 

багатьох галузях гуманітарного знання. 

Для вивчення концепту як складного утворення, що має таку структуру: 

«1) «основна, актуальна» ознака; 2) додаткова або декілька додаткових, 

«пасивних» ознак, які є вже не актуальними, «історичними»; 3) внутрішня 

форма, звичайно зовсім не усвідомлювана, втілена у зовнішній, словесній 

формі» [Степанов 2001, с. 43], Ю. С. Степанов вважає актуальним звертання до 

певних мовних засобів. Так, рівень внутрішньої форми, на думку вченого,  

моделюється матеріалами народних обрядів, звичаїв, фольклору, щоб «при 

вивченні народних обрядів, повір’їв шукати їх безпосередній, прямий, 

буквальний смисл, – це те саме, що пізніше лінгвісти назвали внутрішньою 

формою (слова, звичаю, обряду)» [Степанов 2001, с. 45]. Для аналізу 

«пасивного», «історичного» пласту концепту слід оперувати історичним 

методом, щоб виявити особливості розвитку словника у зв’язку з розвитком 

суспільства, тобто вивчати матеріал у діахронії. Актуальний пласт концепту 

слід аналізувати через синхронний аналіз як соціальне явище, як категорію 

колективної свідомості [Степанов 2001, с. 46]. 

С. Г. Воркачов бачить закономірності організації концепту в двох формах 

його мовного представлення: «архетипній» та «інваріантній»: «В архетипній 

моделі концепт розглядається як дещо гранично узагальнене, але тим не менше 
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чуттєво-образне, приховане в глибинах свідомості, яке втілюється в 

редукованій формі в понятті, в уявленні, в значенні слова [...]. В інваріантній 

моделі концепт представляється як межа узагальнення (інваріант) плану змісту 

мовних одиниць, що покривають певну семантичну область [Воркачев 2002, 

с. 81]. Для виявлення змісту концепту школою Н.  Д. Арутюнової була 

розроблена  його семантична модель, яка складається з кількох компонентів: 1) 

набір атрибутів, які вказують на належність до того чи іншого концептуального 

поля; 2) визначення, зумовлені місцем у системі цінностей; 3) вказівки на 

функції в житті людини [Арутюнова 1991, с. 3–4]. В. І. Карасик вважає, що 

доцільно використовувати різноманітні підходи до дослідження концептів: 

«Думається, що Ю. С. Степанов має рацію в тому, що концепти, по-перше, 

реальні для різних людей у різні епохи в своїх різних модусах або іпостасях. 

Звідси випливає теза про правомірність різних підходів до дослідження 

концептів. Мають цінність і спостереження, і інтроспективні визначення, і 

гіпотетичні моделі, і соціологічні, і соціолінгвістичні експерименти, і аналіз 

значень слів, фразеологізмів, паремій, художніх і ділових текстів. Тому як 

головний метод вивчення концептів, на мій погляд, виступає інтерпретативний 

аналіз – основний метод герменевтики. Сфера концептів – це сфера розуміння» 

[Карасик 1996, с. 174]. 

У працях Й. А. Стерніна концепти представлені як дворівневі утворення. 

Виходячи із концепції ядерно-периферійної структури концепту, він пропонує 

опис його ядра та інтерпретаційного поля. При цьому опис ядра включає 

виділення слів-репрезентантів (аналіз семантики імені концепту, синонімів, 

симілярів, антонімів ключової лексеми), використовуються також вивчення 

сполучуваності лексем, експериментальні психолінгвістичні методи. Аналіз 

інтерпретаційного поля передбачає виявлення різних визначень, тлумачень, 

відображених у пареміях, афоризмах, притчах, а іноді й у значних за обсягом 

публіцистичних, художніх і наукових текстах [Стернин 2001, с. 62–63].   

Подібний підхід знайшов застосування в роботах В. А. Маслової, яка  

описала методику проведення аналізу, виходячи із структурних особливостей 
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концепту. Словникові значення лексеми представляють ядро лексеми, які, на 

думку дослідниці, містять великі можливості в розкритті змісту концепту, у 

виявленні специфіки його мовного вираження. Суб’єктивний досвід, різні 

прагматичні складові лексеми, конотації та асоціації формують периферію 

концепту [Маслова 2007, с. 150]. 

Розвиваючи засади концептуального аналізу, вчені пропонують виділяти 

дві «зони» в структурі концепту: логічну, яка встановлюється на базі 

лексикографічних тлумачень, і сублогічну, яка встановлюється на базі 

гештальтного аналізу [Чернейко Л. О., Хо Сон Тэ 2001, с. 58]. Гештальти 

визначаються як асоціативні контури слова, що характерні для носіїв певної 

культури і виводяться із метафоричної сполучуваності імені аналізованого 

концепту [Чернейко 1997, с. 480].  

Дослідник концептів Г. Г. Слишкін вважає, що їхні основні властивості 

можна встановити за допомогою комплексного вивчення в рамках таких 

моделей: модель взаємодіючих способів пізнання; модель асоціативних зв’язків 

мовних одиниць і значень; модель різнорівневого мовного втілення [Слышкин 

2004, с. 30]. Поетапну процедуру вивчення концептів пропонує в своїх 

дослідженнях М. В. Пименова. Перший етап – аналіз лексичного значення та 

внутрішньої форми слова. Другий етап – вияв синонімічного ряду лексеми – 

репрезентанта концепту. Третій етап – опис способів категоризації концепту в 

мовній картині світу. Четвертий етап – визначення способів концептуалізації як 

вторинного переосмислення відповідної лексеми, дослідження концептуальних 

метафор і метонімії. П’ятий етап – досліджуються сценарії. Сценарій – подія, 

яка розгортається в часі і/або в просторі, яка передбачає наявність суб’єкта, 

цілі, умов виникнення, часу й місця дії. Така подія обумовлена конкретними 

причинами, що послужили її появі [Пименова 2007, с. 15]. 

У парадигмі досліджень сучасної психолінгвістики концептуальні 

дослідження зайняли важливе місце. «Саме психолінгвісти обгрунтували 

концепцію невербальних мислення, існування в свідомості людей 

концептосфери, що складається з одиниць мислення – концептів, що постійно 
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змінюється та оновлюється. Встановлено, що знаки мови створюються людьми 

для обміну важливою інформацією, тобто для найбільш загальнопоширених і 

комунікативно затребуваних концептів, що знаки мови лише пунктири на 

просторі концептуальних смислів, що концептосфера набагато об'ємніша й 

ширша, ніж та її частина, яка позначена мовними засобами» [Стернин 2005, 

с. 35]. Психолінгвісти й нейропсихологи у своїх дослідженнях концептів 

фіксують свою увагу на з’ясуванні психічних механізмів і процесів, які стоять 

за концептом, вивченні структури та особливостей його функціонування та 

актуалізації у психіці індивіда. Вони базують свої висновки на даних 

експериментальних досліджень. 

Представник психолінгвістичного напрямку вивчення концептів  

О. О. Залевська визначає концепт як «базове перцептивно-когнітивно-

афективне утворення динамічного характеру, що спонтанно функціонує в 

пізнавальній і комунікативній діяльності індивіда, яке підкоряється 

закономірностям психічного життя людини і внаслідок цього за рядом 

параметрів відрізняється від понять і значень як продуктів наукового опису з 

позиції лінгвістичної теорії» [Залевская 2001, с. 39]. Концепт, на думку 

науковця, має нейронну основу – його виникнення пов'язане з активізацією 

багатьох окремих нейронних ансамблів, розподілених по різних ділянках мозку, 

які не входять у єдиний набір. Доступ до всіх цих ділянок здійснюється 

одночасно завдяки слову чи якомусь іншому знаку. Таким чином, основою 

концепту в психолінгвістичному розумінні є не стільки понятійний зміст (як 

при когнітивному й лінгвофілософському підходах), скільки блок знань, який 

представляє собою сукупність конкретно-образних (зорових, слухових, 

смакових та ін.) елементів у психіці людини.  

У рамках нейропсихологічного підходу відомий американський 

нейрофізіолог Антоніо Дамазіо осмислює проблему концепту з позицій 

нейропсихології, нейрофізіології та нейропсихолінгвістики. Бачення ученим 

концепту будується на основі нейропсихологічних експериментів із хворими, 

які страждають різними порушеннями мозку, а тому мають труднощі в 
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оперуванні концептами. Аналізуючи дані цих експериментів, дослідник дійшов 

висновку, що концепт за своєю природою – невербальне утворення, а в його 

основі лежить набір одночасних відтворень сенсорних і моторних 

репрезентацій, які з великою ймовірністю можуть бути запущені в дію одним і 

тим же вербальним або невербальним стимулом. Експериментальні 

дослідження вченого демонструють, що спектр репрезентацій (зорових, 

слухових, соматосенсорних репрезентацій соматичних станів), які формують 

основу концепту, залежить від особистого досвіду, а отже, є різним для різних 

індивідів [Психолингвистические проблемы 1999, с. 141–142].   

Експериментальні методи дослідження концептів, зокрема асоціативний 

експеримент, відкривають можливості отримати інформацію емоційного та 

оцінного характеру, а також виявити найбільш значимі елементи концепту 

[Байдак 2010, с. 229]. Н. А. Сегал вважає його домінантним методом 

дослідження концептів культури. На думку науковця, використання даних 

асоціативного експерименту дозволяє експлікувати специфіку концептуалізації 

явищ реальної дійсності, враховуючи культурні та інші особливості особистості 

– носія певної мови та культури. При цьому асоціативний експеримент виявляє 

не лише загальні риси, але й національно-культурну специфіку когнітивного 

конструкту [Сегал 2005,  с. 167]. Асоціативний експеримент допомагає виявити 

зміст концепту в свідомості носіїв мови й ранжувати ознаки, що утворюють 

концепт, за яскравістю. Ядро мовної свідомості включає ті ассоціації в 

асоціативно-вербальній мережі, які мають найбільшу кількість зв'язків, що 

виділяються на основі принципу частотності [Палеева 2010, с. 2].   

Велика кількість досліджень проводиться на матеріалі кількох мов, де 

концепти проходять через процес зіставлення. Науковці вважають таий 

напрямок дослідження перспективним. «Можна припустити, що в рамках 

контрастивного мовознавства, яке приступило до розробки цілих наукових 

областей (зіставна фонетика / граматика / лексикологія), прийшов час говорити 

про порівняльну концептологію. Тим більше, що її предмет у загальних своїх 

рисах уже вималювався: шляхи й способи концептуального влаштування різних 
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лінгвокультурних систем на тлі універсальних та етноспецифічних категорій, 

семіозис концептосфери, ідіо- та соціолектні, гендерні, вікові та інші схеми 

реалізації певних концептуальних конструктів у мові та мовленні» [Приходько 

2013, с. 45]. Такий ракурс вивчення концептів дає можливість з'ясувати 

лінгвокультурні особливості досліджуваного об’єкта, відкрити своєрідну 

картину світу тієї чи іншої мови. При цьому застосовуються методи 

контрастивної лінгвістики. Вони локалізовані в проблемному полі з'ясування 

національної специфіки концептів. Виявлені при зіставленні мовних одиниць 

відмінності інтерпретуються як когнітивні відмінності концептів, що 

виражаються ними, в різних національних концептосферах і формулюються 

мовою когнітивних ознак [Смирнова 2009, с. 251]. 

   

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

У сучасній когнітивній лінгвістиці стрижневим став термін «концепт»,  

який знайшов широке застосування в різних галузях лінгвістичної науки. 

Наукове осмислення когнітивної природи концептів відбувається через 

трактування їх природи, особливостей виникнення та функціонування. У 

наукових працях вони трактуються як основна одиниця зберігання й 

передавання інформації, що структурно відображає знання й досвід людини. 

Сучасна когнітивна наука демонструє бачення концептів як таких, що мають 

мовну природу, опираються на мовну дійсність, тобто найкращий доступ до 

розкриття природи й змісту концептів забезпечує мова. 

Концепти стали конститутивною одиницею апарату когнітивної 

лінгвістики, лінгвокультурології, лінгвоконцептології, отримуючи там своє 

наповнення і зміст. Розробка й використання терміна «концепт» у різного роду 

дослідженнях послужили появі нових методів і принципів осмислення мовного 

простору, мовної картини світу, нових моделей взаємодії лінгвістики й 

когнітології, психології, культурології тощо. Здійснення концептологічних 

досліджень збагачує лінгвістику й суміжні галузі новими ідеями, процедурами 
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й техніками аналізу, сприяє розв’язанню багатьох теоретичних і практичних 

завдань.  

Аналіз репрезентованих сучасними дослідженнями методик вивчення 

концептів демонструє використання різних методів, підходів, багатьох способів 

їх опису. Той факт, що концепт став об’єктом дослідження різних галузей наук 

і наукових напрямків, є свідченням того, що завдяки своїй онтологічній 

сутності він є одним із базових понять досліджень про людину, її мисленнєву 

діяльність, важливим засобом сприймання та освоєння дійсності, 

представлення й відтворення інформації, національної, культурної та наукової 

картин світу. 

Проблема з’ясуванння сутності концепту розв’язується також через його 

зіставлення із суміжними термінами – поняттям і значенням, отримуючи в 

сучасних лінгвістичних дослідженнях ряд рішень. Вони зводяться до того, що 

це різні терміни, які функціонують переважно в різних сферах. На думку 

більшості дослідників, структура концепту є більш складною, ніж у поняття і 

значення, вони виступають одними з компонентів його реалізації в мовленні. 

При дослідженні концептів домінує два підходи – відсистемний і 

відтекстовий, які загалом охоплюють найбільш поширені в лінгвістиці методи 

їх інтерперетації. Значна кількість  параметрів, за якими вивчаються  концепти, 

детерміновані складністю об’єкта дослідження. Залучений для цього 

методологічний апарат спрямований на з’ясування понятійного, мовного, 

образного, ціннісного, етимологічного, текстуального, культурного, 

асоціативного та інших його вимірів.   

Фіксація та лінгвістичне моделювання концептів і концептосфер 

передбачають вивчення їх компонентних і функціональних характеристик за 

допомогою застосування відповідних методик. Важливих результатів при 

цьому можна досягти завдяки використанню ряду методів і прийомів, які 

дозволяють представити найбільш повну та об’єктивну їх інтерпретаційну 

картину. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНА ПЛАТФОРМА Й ПЕРЕДУМОВИ МОДЕЛЮВАННЯ 

КОНЦЕПТОСФЕРИ НОВОГО ЗАВІТУ 

 

2.1. Невипадковий текст як об'єкт концептуального дослідження 

Дослідження методики концептуального аналізу продемонструвало той 

факт, що вона значною мірою функціонує в руслі так званих інтегрально-

когнітивних та текстуально-дискурсивних підходів. Вони суттєво різняться між 

собою, хоча можна стверджувати, що перебувають у відношенні 

доповнювальності один до одного. Справді, якщо інтегрально-когнітивний 

підхід базується на загальній сумі наявних людських знань про ділянку, що є 

об’єктом дослідження та концептуального опису, або про «мовну картину 

світу» в цілому, то текстуально-дискурсивний підхід орієнтований на 

конкретно визначений дискурс або на суму текстів, достатньо чітко окреслену 

певним комплексом системних ознак.  

При інтегрально-когнітивному підході інформаційним середовищем, на 

якому проводиться дослідження, є вся сукупність знань, лінгвоментальних 

уявлень, емпіричного та духовного досвіду, які є в розпорядженні концептолога 

на час виконання дослідження і які спроможні стати об’єктом концептуальної 

рефлексії. Зрозуміло, що такий підхід вимагає установлення певних 

концептуальних рамок або меж, без чого у нього внаслідок всезагального 

зв’язку явищ, існує загроза втрати свого предмета або – з іншого боку – 

зведення концептуального опису дійсності до довільного, певною мірою 

випадкового теоретизування. Відповідальність за рівень і цінність такого роду 

концептографії цілком залежить від того, наскільки глибоко й повно дослідник 

володіє мистецтвом концептологічного аналізу. На практиці ж інтегрально-

когнітивний підхід теж намагається окреслити коло інформаційних джерел, 

хоча й не цілком чітко і не в замкненій формі. В ідеалі – це уся сукупність 

джерел, що є релевантною певній предметній галузі, хоча на практиці цей ідеал, 
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очевидно, є недосяжним. У такий спосіб досягається системна відкритість 

побудованого концептологічного поля, його гнучкість і здатність до динаміки 

та варіювання.    

Текстуально-дискурсивний підхід, прийнятий у нашому дослідженні, для 

якого характерні жорсткі вимоги до відбору джерел, базується на 

фундаментальному понятті невипадковості тексту. Саме тексти, які в певному 

сенсі є невипадковими, об’єктивно (тобто незалежно від когнітивних, 

герменевтичних, аксіологічних та інших уподобань їх дослідників) виступають 

носіями певних систем концептів. Можна стверджувати, що такі тексти містять 

в собі механізми породження власної концептосфери. Тобто саме для 

невипадкових текстів можливе створення універсальних схем, застосування 

яких приводить до концептографічного опису зазначених текстів, тобто 

побудови відповідних систем концептів спільно з їхніми інтерпретаціями. 

Існування невипадкового тексту передбачає наявність ряду параметрів, 

які позиціонують його не як набір випадкових компонентів, а як інформаційну 

й структурну єдність, системно та функціонально завершене мовленнєве ціле. 

Саме в такому тексті усі засоби мови стають когнітивно й комунікативно 

значимими, прагматично обумовленими, об’єднаними в певну систему. В 

дисертації виділяємо такі критерії невипадковості тексту: прагматичні, 

структурні (цілісність, зв’язність), стилістичні й статистичні. 

У тексті ізольовані знаки – одиниці мови як системи – використовуються 

в комунікативно-пізнавальній діяльності. З цього погляду актуальним є 

визначення тексту як «упорядкованої певним чином множини речень, 

об’єднаних єдністю комунікативного завдання» [Ковшова 2009, с. 48]. На 

думку Т. М. Дрідзе, текст – це «складний знак і цілісна одиниця спілкування», 

який є системою «смислових елементів, функціонально об’єднаних в єдину 

замкнену ієрархічну комунікативно-пізнавальну структуру загальною 

концепцією або задумом (комунікативним наміром) суб’єкта повідомлення» 

[Дридзе 1984, с. 71]. 
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Відомо, що двома найважливішими функціями мови є функція 

повідомлення та впливу, складна єдність яких і становить сутність її 

комунікативної спрямованості. Г. В. Колшанський констатує, що «передання 

повідомлення адресату одночасно є впливом на нього, тобто мовленнєвий 

вплив виступає не компонентом мовленнєвої комунікації, а зливається з нею, і 

прагматичний аспект мови виявляється його комунікативною функцією» 

[Колшанский 1984, с. 41]. Прагматика керує змістом тексту, саме «прагматика 

об’єднує воєдино лінгвістичну форму й комунікативну функцію» [Fillmore 

1975, с. 131]. Під прагматикою розуміють теорію мовленнєвого впливу 

[Киселева 1978, с. 224], матеріалізований у тексті усвідомлений, конкретний 

намір адресанта здійснити вплив на адресата [Наер 1985, с. 10], гнучкий спосіб 

знакової репрезентації досвіду й комунікативної взаємодії між членами цього 

соціокультурного співтовариства в будь-якій конкретній ситуації [Сусов 2006, 

с. 123]. Прагматика виявляється в такому виді текстової інформації, що 

повідомляє читачеві індивідуально-авторське розуміння відношень між 

явищами та їхньою значимістю у соціальному, економічному й політичному 

житті народу [Гальперин 1985, с. 52], а її завданням є розробка когнітивної 

моделі створення, розуміння, запам’ятовування мовленнєвих актів, а також 

моделі комунікативного впливу і використання мови в конкретних 

соціокультурних ситуаціях [Dijk 1981, с. 226]. 

Тому статус невипадкового текст перш за все отримує завдяки його участі 

в комунікативному процесі, завдяки своїй комунікативній сутності, яка 

виявляється в прагматичній настанові, що покладається в основу його 

створення, яка сполучає мовні одиниці всіх рівнів спільністю задуму, цілей та 

умов комунікації, оскільки він призначений для емоційно-вольового й 

естетичного впливу на адресата мовлення. Такий вплив здійснюється 

мовленнєвою формою повідомлення та елементами його змістово-смислової 

інформації, які втілюють авторський погляд, авторську позицію.  

Отже, за своєю суттю текст як акт комунікації є прагматично 

мотивованим, що, власне, й стимулює його виникнення, породження. Слова тут 
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включені одночасно у два види зв’язків: лінійні (синтагматичні), обумовлені 

умовами правил мовного поєднання, та ієрархічні (семантико-смислові), 

об’єктивовані прагненням до втілення практичної, прагматичної задачі. 

Прагматична настанова має вирішальний вплив на характер мовного 

оформлення тексту. Її матеріальним втіленням є текст, а основою втілення – 

своєрідне використання мовних і стилістичних засобів національної мови, 

включаючи сюжетнокомпозиційну побудову мовного твору [Азнаурова 1988, 

с. 10].  

Усі компоненти, елементи тексту можуть брати участь у формуванні його 

функції впливу, на реалізацію якої вони орієнтовані, яка й фокусує їх в одне 

ціле. Таким чином завдяки текстовій прагматиці, підпорядкуванню елементів 

тексту меті (цілям, завданням) повідомлення забезпечуються його внутрішні 

смислові відношення між частинами, тобто змістова, формальна й 

комунікативна цілісність, яка є фундаментальною текстовою категорією, що 

характеризує його як органічне ціле, в якому кожен з елементів реалізується 

лише у відношенні до інших елементів і до структурного цілого тексту. Тобто 

текстом вважається «будь-яка послідовність речень, організована в часі або в 

просторі таким чином, що передбачає ціле» [Штайн 2006, с. 42]. На думку 

Ю. С. Сорокіна, цілісність є «латентний (концептуальний) стан тексту, що 

виникає у процесі взаємодії реципієнта й тексту» [Сорокин 1982, с. 65], тобто 

по суті є психолінгвістичною катогорією, яка формується законами сприймання 

тексту. Без цілісності стає неможливим акт комунікації між автором і 

реципієнтом, реалізація цілей спілкування. «Відсутність цілісності, – вважає 

Н. П. Пєшкова, – пов’язана з неможливістю встановити смислові зв’язки між 

фрагментами інформації, представленій у повідомленні. При цьому у 

свідомості того, хто його сприймає, відображається не цілісна структура змісту 

ієрархічного характеру, а лише окремі її фрагменти, що не співвідносяться між 

собою і не вписуються в які-небудь структури «старих» знань, які є в свідомості 

реципієнта [Пешкова 2002, с. 107]. На думку Ф. С. Бацевича, цілісність і смисл 
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твору є двома нерозривними категоріями: «цілісність – категорія, пов’язана зі 

смисловою єдністю» [Бацевич 2009, с. 148].  

Цілісність тексту також забезпечується категоріями тематичної єдності, 

інформативності, авторської модальності. Крім того, вона базується на єдності 

теми, яку дослідники вважають смисловим ядром тексту. Засобами, за 

допомогою яких оформляються теми, мікротеми, є такі комунікативні 

утворення, як надфразні єдності. Тематична єдність тексту забезпечується й 

функціонуванням ключових слів, а також таких засобів, як особа, час, вид 

дієслова, синтаксичний паралелізм, порядок слів, еліпсис та ін. 

Текстова цілісність об’єктивується також через таку властивість, як 

модальність. Адже завданням дискурсу є не тільки інформування читача, а й 

вплив на нього з метою формування певного ставлення до отриманої 

інформації. Текстова категорія модальності отримує вираження у відборі та 

використанні різноманітних модальних засобів, що підсилюють прагматичний 

потенціал тексту. Дослідники розглядають її як текстотвірну категорію, 

функціональним призначенням якої є забезпечення єдності та цілісності твору 

як системи. Н. С. Валгіна вважає її важливим засобом організації мовних 

засобів для передавання змісту: «Авторська модальність скріплює всі елементи 

змісту тексту. Для художнього тексту це «образ автора» (за термінонологією 

В. В. Виноградова), для тексту нехудожнього це авторська концепція, погляд. 

Немає цього – немає і смислової єдності тексту, його цільності» [Валгина 2003, 

с. 171]. З. Я. Тураєва також бачить в образі автора «категорію, що визначає 

відбір та аранжирування мовних засобів» [Тураева 1986, с. 109].  

Однією з найважливіших конструктивних ознак тексту дослідники 

вважають зв’язність, наявність якої надає певній множині висловлювань 

статусу цілісного повідомлення. Ця категорія тексту розуміється як тісний 

взаємозв’язок його складових частин, як структурно-смислова співвіднесеність 

і взаємозалежність усіх елементів. Вона передбачає перш за все існування 

екстралінгвістичного базису – фрагменту картини світу, яку описує текст. 

Лінгвістичні засоби зв’язності є проєкцією цього базису в текстові структури і 
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представлені мовними одиницями і способами внутрішньотекстових зв’язків. 

По своїй суті вони є відображенням конструктивної ролі текстових тем, 

мікротем, взаємообумовленості та послідовності відтворення позамовних явищ, 

вираженням особливостей розвитку подій, ситуацій, опису об’єктів, явищ, 

відношень дійсності. Елементи лінгвістичної зв’язності тексту є мовною 

маніфестацією єдності, спаяності висловлюваної думки, яка є відображенням 

зв’язків явищ дійсності. К. Кожевникова стверджує, що «чим тісніше зміст 

повідомлення пов’язаний із фактами реального життя (або уявного як 

реального), тим менше він потребує спеціального підкреслювання або навіть 

просто вираження їхнього взаємозв’язку. Звідси випливає принципова 

можливість спирати зв’язність тексту на зв’язки, закладені у самих переданих 

явищах і фактах, тобто на рівні референта мовлення» [Кожевникова 1979, с. 60]. 

Розрізняють локальну зв’язність, що визначається міжфразовими 

синтаксичними зв’язками (модальними і займенниковими словами, видо-

часовими формами дієслів, лексичними повторами, порядком слів, 

сполучниками і т. ін. та глобальну зв’язність (вона приводить до змістової 

цілісності тексту), що виявляється через ключові слова, які комунікативно і 

концептуально об’єднують текст і його фрагменти [Валгина 2003, с. 26]. 

В. О. Лукін визначає такі види зв'язності в тексті: 1) зв'язність на рівні 

однопланових одиниць і форм знаків; 2) зв'язність знакових елементів тексту; 3) 

лексична зв'язність; 4) семантико-синтаксична зв'язність; 5) граматична 

зв'язність [Лукин 1999, с. 22]. О. І. Москальська декларує зв'язність з погляду 

комунікативного синтаксису (теорії актуального членування) як 

«комунікативну наступність» речень, яка полягає в тому, що кожне наступне 

речення формується на базі попереднього, вбираючи в себе певну його частину. 

В темі речення, що виступає так званою сполучною ланкою, повторюється 

частина інформації попереднього речення, в ремі міститься нова інформація, 

яка розвиває смисл висловлювання, рухає його вперед[Москальская 1981, с. 21]  

. 
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У процесі сприймання тексту здійснюється перехід від зовнішньої форми 

до його змісту, що несе певну інформацію. Такий перехід має обов’язковий 

характер, відображаючи базову текстову властивість – інформативність. 

Більшість дослідників слідом за І. Р. Гальперіним виділяють такі типи текстової 

інформації: змістово-фактуальна, змістово-концептуальна і змістово-

підтекстна. «Змістово-фактуальна інформація містить повідомлення про факти, 

події, процеси, які відбуваються, відбувалися, будуть відбуватися в 

навколишньому світі, дійсному чи уявному» [Гальперин 1981, с. 27]. Змістово-

концептуальна інформація повідомляє читачеві індивідуально-авторські 

відношення між явищами, описаними засобами змістово-фактуальної 

інформації, розуміння їх причинно-наслідкових зв’язків, їх значимості в 

соціальному, економічному політичному, культурному житті народу, 

включаючи відношення між окремими індивідумами, їх складну психологічну 

та естетико-пізнавальну взаємодію» [Гальперин 1981, с. 28]. Змістово-

підтекстову інформацію дослідник бачить як «свого роду «діалог між змістово-

фактуальною та змістово-концептуальною інформацією», вона виявляє 

прихований смисл, вилучений із твору [Там само, с. 48]. 

Невипадковість тексту значною мірою також детермінована 

функціональною належністю тексту. Сфера спілкування й задачі комунікації, 

що формують функціональні стилі як стійкі різновиди мовлення, виявляють 

значний вплив на особливості мовної організації твору. Стилістична структура 

мови визначає таку організацію його нейтральних і стилістично забарвлених 

засобів, які накладаються на загальну систему мови, основні її рівні й через 

функціональні стилі служать для виконання мовою основних її функцій. 

Кожний функціональний стиль має свої особливості добору й використання 

мовних засобів. Мовні особливості стилю формують лексико-фразеологічні, 

словотвірні, морфологічні й синтаксичні одиниці, які втілюють його специфіку, 

його стильові риси.  

Стилістичні ресурси мови існують на різних її рівнях і виявляються в 

загальноприйнятих прийомах застосування мовних одиниць. «Стиль мови 
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створюється засобами мови всіх рівнів, що знаходяться у відношеннях 

взаємозалежності та в системних зв'язках у конкретному висловлюванні та в 

історично сформованих традиційних сферах спілкування, які реалізуються 

окремими актами мовлення» [Кожина 2008, с. 89]. У той же час науковці 

підкреслюють величезний потенціал лексичних одиниць, який виявляється у 

стилістичній диференціації лексики, функціональному статусі основних 

лексико-семантичних пластів, їхніх виражальних можливостей, особливостей і 

закономірностей використання у мовній комунікації, у типових контекстах 

різних стилів. Комунікативно значимою є також сполучуваність слів, оскільки 

саме в цій сфері системних зв'язків отримують своє вираження семантичні та 

експресивно-емоційні властивості лексичної одиниці, її функціонально-

стильова «стратифікація» [Бельчиков 1988, с. 119].  

Однією з ключових ознак невипадковості тексту є його статистичні 

параметри. Лінгвістична статистика займається статистичними методами 

кількісних закономірностей у мові й мовленні. Такі методи є актуальними для 

дослідження тексту, який лінгвістична статистика розглядає як послідовність 

лінгвістичних одиниць певного рівня: букв, морфем, словоформ, 

словосполучень і речень. Цей науковий напрямок виник у зв'язку з прагненням 

доповнити сукупність структурних характеристик лінгвістичних одиниць 

параметрами їхньої уживаності, що базується на уявленні про те, що в будь-якої 

лінгвістичної одиниці є можливість бути використаною в певному типі тексту.  

Таким чином вивчаються кількісні характеристики лінгвістичних форм – їхня 

уживаність, сполучуваність, закони розподілу в тексті, фізичні параметри. На 

основі отриманих даних описуються певні закономірності, які характеризують 

текст, його властивості, формулюються закони його створення, особливості 

структури. Основні поняття й категорії в лінгвістичній статистиці взяті з 

математичної статистики. Це перш за все поняття генеральної сукупності та 

вибірки, частоти та ймовірності, ймовірнісних розподілів і статистичних 

оцінок, які в застосуванні до лінгвістичного матеріалу мають свої особливості.  
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Застосування статистичного методу, зокрема, у стилістиці показало, що 

тексти одних стилів відрізняються від інших не стільки мовним матеріалом, 

скільки різною частотністю мовних одиниць, наприклад, термінів у текстах 

різних стилів. Статистичні методи використовуються також для виділення 

спеціальної лексики. Вони базуються на аналізі частоти вживання якого-небудь 

слова в певній сукупності текстів [Лінгвістично-інформаційні студії 2018. Т. 4, 

с. 179]. Актуальними такі методи є при з'ясуванні ключових слів тексту. 

Науковці наголошують на тому, що ключові слова служать одночасно знаками, 

які називають екстралінгвістичні реалії та є засобом текстових смислів. Тому 

вичленовування й вивчення ключових слів представляє значний інтерес, 

оскільки в них формуються три значення: буквальне, естетичне й 

концептуальне. 

Таким чином, за спостереженнями вчених, прагматична настанова, 

цілісність, зв'язність, інформативність і модальність – це, по суті, основні 

конструктивні ознаки тексту, що відображають його змістову і структурну 

сутність. Тому категорія «невипадковий текст» інтерпретується в нашому 

дослідженні як спосіб організації та структурування смислової інформації, що є 

результатом втілення мотивованої та цілеспрямованої комунікативної 

діяльності, в якому ізольовані мовні одиниці організуються в цілісну і зв’язну 

структуру, відображаючи прагматичну настанову його автора за правилами 

комбінаторики мовних засобів. Невипадковий текст є впорядкованою 

системою, у якій усі елементи взаємопов’язані та взаємообумовлені, кожний з 

яких реалізується у відношенні до інших елементів і до структурної цілісності 

всього тексту. Наведені критерії невипадковості тексту фактично базуються на 

двох параметрах його структурної організації, які І. В. Арнольд визначила як 

множину його елементів і множину зв'язків та відношень між ними [Арнольд 

1984, с. 8]. Можна стверджувати, що тільки тексти, які відповідають критеріям 

невипадковості, можна використовувати на предмет дослідження їх 

концептосфер, які є сукупностями концептів прагматично мотивованого, 

цілісного і зв'язного текстового простору.  



79 
 

 
 

 

2.2.  Новий Завіт як зразок невипадкового тексту 

Об’єкт нашого дослідження – текст Нового Завіту як частини Біблії є 

вищою мірою невипадковим. Ця книга, безумовно, є унiкальним явищем в 

iсторiї людства. Вона виділяється в ряду звичайних книг тим, що є Божим 

описом взаємостосунків Бога з людиною; Божим одкровенням Себе людському 

роду; виявом Божої волі як творця людини. Вона дарована людині Самим 

Творцем для наставлення й керівництва. Ця Вiчна книга відiграє особливу роль 

у життi людства, справляючи величезний вплив на iсторiю, мову, лiтературу та 

культуру.  

Біблія – це книга з яскраво вираженою прагматичною настановою – 

передати через її текст волю Божу стосовно людини. Тобто, по суті, – це Слово 

Боже, одкровення Бога для свого творіння. Усі, хто писав Біблію, були під 

Божим натхненням, вона є богонатхненним твором: «Усе Писання Богом 

натхнене, і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в 

праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла 

готова» (2Тим. 3:16); «бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в 

Писанні від власного вияснення не залежить. Бо пророцтва ніколи не було з 

волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим» (2 

Пет.1:20). Це одкровення було дано Богом різним людям і записувалося 

протягом багатьох віків. Через читання Біблії ми пізнаємо характер нашого 

Творця, Його безкінечну любов до нас, про Його чудовий план спасіння 

людства для вічного життя в Небесному Царстві, приготованому Ним для нас. 

Біблія дає відповіді на питання – звідки ми з’явилися, що відбувається зараз, що 

буде після смерті, що чекає нашу планету. Оскільки Бог є головним автором 

Біблії, можна стверджувати наявність фундаментальної єдності, цілісності та 

гармонії між різними частинами Біблії в ключових питаннях, яким вона вчить. 

Слово «Біблія» походить від грецького biblion, що в перекладі означає 

«сувій» або «книга». У сучасному вживанні слово «Біблія» несе значно більше 

смислове навантаження, ніж грецьке. Якщо останнє було абсолютно 
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нейтральним і могло рівною мірою служити для позначення будь-яких книг, то 

під словом «Біблія» мається на увазі Книга par exelenсe – загальновизнаний 

запис Божественного одкровення. 

Книги Біблії були написані в різний час, різними людьми, які 

представляли різні культури, але це не механічне поєднання, а єдиний цілісний 

унікально гармонійний твір. За своєю суттю Біблія – одна книга, хоча вона й 

складена з багатьох книжок різного часового походження, різних авторів, 

різних жанрів та стилів, навіть різних мов. Усі вони об’єднані у так званий 

канон, тобто в автентичну збірку, або каталог священних книг, які були 

натхненні Богом. Слово «канон» давньогрецькою мовою означає пряму палку, 

зокрема, міру, яку використовували теслі. В переносному смислі це слово було 

застосоване для перевірювального правила в галузі етичних наук, мистецтва, 

логіки, граматики. В смислі «правила життя» це слово зустрічається в посланні 

до Галатів 6. 16. У перші століття християнства цей термін означає думки й 

досвід. Застосування цього виразу стосовно до Святого Письма вперше 

з’являється в післямові до каталога Амфілохія (380 після Р. Х.); також і Оріген, 

очевидно, називає ті книги канонічними, які з християнського погляду 

вважаються справжніми й користуються божественним авторитетом. 

Неканонічними книгами називаються ті, які не увійшли у склад канону. Тим 

Біблію було відмежовано від апокрифів («прихованих», «несправжніх», тобто 

підмінених писань) та світської літератури. Цей канон урочисто затверджено на 

Вселенських Соборах: Флорентійському (1441 р.), Тридентському (1546 р.) та 

I  Ватиканському (1870 р.). Християнський канон містить у Старому Завіті – 47, 

у Новому Завіті – 27 книг (5 історичних (4 Євангелія та Дії апостолів), 21 

повчальна (Послання апостолів) і одна пророча (Одкровення Іоанна). Загалом 

Новий Завіт займає 1/5 частину усієї Біблії. 

Старий Завіт охоплює історію людства до Ісуса Христа й містить оповіді 

про створення Богом світу і людини, про гріхопадіння перших людей Адама і 

Єви, про історію вибраного єврейського народу, якому призначено було стати 

хранителем заповідей, адресованих всьому людству. Головний зміст Старого 
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Завіту полягає в тому, що Бог обіцяв людям Спасителя світу й готував їх до 

Його прийняття через поступові одкровення, через святі заповіді, пророцтва, 

молитви і священнослужіння. У книгах Старого Завіту Бог постає як Творець, 

що створив світ і встановив закони, за якими він повинен існувати. Друга 

частина – Новий Завіт –  розповідає про єдиний і унікальний в історії людства 

акт Боговтілення, про земне життя Боголюдини Ісуса Христа, Його страждання, 

смерть і Воскресіння, а також перші кроки в історії заснованої Ним Церкви.  

Отже, центральна тема Біблії – унікальна людина Ісус Христос – Він є 

єдиним шляхом для людини до Бога. Весь Старий Завіт, по суті, вказує на 

Нього: то символічно, то безпосередньо, через пророцтва й обітниці. Новий 

Завіт демонструє виконання цих пророцтв, пише про прихід Христа на землю – 

який був і який буде в майбутньому. В такій єдності тематики Біблія унікальна. 

Лише завдяки цьому і вдалося побудувати на її основі зв’язне і послідовне 

християнське віровчення: «Багато разів і багатьма способами в давнину 

промовляв був Бог до отців через пророків, в останні ці дні промовляв Він до 

нас через Сина, що Його настановив за Наслідника всього, що Ним і віки Він 

створив» (Євр.1:1), «Ісус Христос учора, і сьогодні, і навіки Той Самий!» 

(Євр.13:8). 

Біблія представляє два збірники книг, які називаються Старий Завіт та 

Новий Завіт. Слово завіт у тексті Святого Письма й загалом у біблійному 

вживанні, перш за все, означає відому постанову, умову, закон, на якому 

сходяться дві сторони, які домовляються, а звідси вже – сама ця угода чи союз. 

А оскільки священні книги, в яких описувався цей завіт, або союз, Бога з 

людиною, були, звичайно, одним із найкращих засобів його засвідчення та 

закріплення в народній пам'яті, то на них досить рано була перенесена і сама 

назва «завіт». Вона існувала уже в епоху Мойсея, як це видно із 7 вірша 24 гл. 

кн. Вихід, де прочитаний єврейському народу запис синайського законодавства 

названий «Книгою Завіту». Подібні ж вирази, які позначають вже не лише 

синайське законодавство, а все Мойсеєве П'ятикнижжя, зустрічаються і в 

наступних старозавітних книгах (4 Цар. 23:2,21). Старому Завіту належить і 
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перша пророцька вказівка на Новий Завіт у відомому пророцтві Єремії: «Ось 

дні наступають, говорить Господь, і складу Я із домом Ізраїлевим і з Юдиним 

домом Новий Заповіт» (Єр.31:31). Пізніше найменування «Новий Завіт» 

неодноразово вживалося самим Ісусом Христом і Його святими апостолами для 

позначення історії викупленого людства (Мф. 25. 28; Мар. 14.24; Лук. 22.20; 

1 Кор. 11.25; 2 Кор. 3.6 та ін.), звідки воно перейшло й на священні книги, 

написані в цей період.  

Божественне походження, унікальність і призначення Біблії 

підтверджуються також фактом її перекладів. Біблія перекладена майже всіма 

мовами світу, сумарний її наклад найбільший у світі. Вона завжди утримувала 

перше місце за кількістю перекладів: до кінця минулого століття Святе Письмо 

було перекладено на більш ніж 2500 мовами і наріччями Землі, а щорічний 

наклад Біблії в усьому світі становить 100 млн примірників. Дослідник Біблії 

А. О. Алексєєв так пише про неминуще значення перекладів Святого Письма 

для формування літературних мов: «Якщо для православних слов’янських 

народів із перекладом Св. Письма пов’язане становлення першої писемно-

літературної мови, то для багатьох інших європейських народів переклади 

Святого Письма відкривають собою епоху формування національних 

літературних мов. Такими є Празька біблія (1488) і Кралицька біблія (1572–

1586) для чехів, Біблія Лютера (1522–1534) для німців, Біблія Юрія Далматіна 

(1586) для словенців, Біблія короля Якова (1611) для англійців та ін. 

Закономірності появи Біблії національними мовами виявляються серед 

важливих питань культурно-історичного розвитку сучасних націй» [Алексеев 

1999, с. 8]. 

На українську землю Біблія прийшла з Візантії. У Київській Русі вона 

(богослужбові тексти) поширювалася у перекладі старослов'янською мовою, 

здійсненому в IX ст. солунськими братами Кирилом та Мефодієм. У XII ст. 

було завершено переклад інших її частин. Слов’янський переклад Біблії був 

зроблений святими першовчителями слов’ян – братами Кирилом і Мефодієм у 

другій половині 9 ст. (863 р.). Звідси, через посередництво Болгарії, він 
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перейшов і на Русь. В основі слов’янської Біблії лежить грецький переклад 

Старого Завіту під назвою «Септуагінта» і грецький «Новий Завіт».  

Спроби перекладу Святого Письма народними мовами починаються тоді, 

коли старослов'янська мова в X–XI століттях стала конфесійною мовою східних 

слов'ян – церковнослов'янською. В українських перекладах, переписах 

церковних книг, з XI ст. починаючи, таких як Остромирове Євангеліє (1056 р.), 

«Слово про Закон і благодать» митрополита Іларіона, Галицьке Євангеліє 

(1144 р.), Мстиславове Євангеліє (1115 – 17 рр.), Христинопільський Апостол, 

Полікарпове Євангеліє (1307 р.), Кам'янко-Струмилівське Євангеліє (1411 р.), 

Ісидорів Служебник та ін., зустрічаються елементи народної мови. Вони 

наростають у кожному столітті як вияв потреби вживати народну мову в 

Святому Письмі. Переписувачі чи автори церковних книг відчували 

необхідність наблизити богослужбову мову до розуміння народу, хоч церква 

офіційно намагалася дотримуватися в служінні церковнослов'янської мови.  

Переклади канонічних текстів українською мовою з'явилися лише з 

XV ст. Вони були індивідуальними намаганнями зробити доступними 

розуміння релігійних текстів широким масам населення. Крім внутрішніх 

стимулів у творців цих перекладів – наближати слово Боже в зрозумілій формі 

до свого найближчого довкілля, – важливими були й зовнішні чинники: зразки 

чеських і польських перекладів Святого Письма (протестантські) із додаваними 

коментарями. Ці переклади з'явилися завдяки Реформації – релігійного руху з 

метою розвінчання зловживань римсько-католицької церкви й ознайомлення із 

Божим Словом широких мас людей. В усіх куточках Європи, де проросли  

зерна Реформації, почалася робота над перекладами Біблії місцевими мовами та 

діалектами – хоча часто ця робота зустрічала великий спротив. Основна 

«філологічна» ідея цих рухів – читання Святого Письма народними мовами – 

спочатку не викликала у православних слов'ян такого інтересу, як у католиків. 

Під час зародження перших релігійних рухів у Європі освічені українці без 

труднощів розуміли церковнослов'янську мову, хоча уже в той час вона 

відчувалася як нерідна за походженням, яка має в собі велику кількість не 
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вживаних в Україні, штучно створених і малозрозумілих застарілих слів та 

граматичних конструкцій. Через це уже в XV ст. ідеї протестантизму знайшли в 

Україні благодатний ґрунт, оскільки розуміння церковнослов'нської мови було 

до того часу вже дуже ускладнено. І. Огієнко підкреслював, що вже задовго до 

Реформації Україна знала ідею Святого Письма живою мовою, доказом чого він 

вважав, наприклад, «живі голоси» в рукописах XV ст. Однак лише Реформація 

не тільки чітко сформулювала ідею перекладу Святого Письма народною 

мовою та вживання її в богослужінні, але й активно втілювала це в життя. 

В Україні поширювались польські протестантські переклади і служили 

прикладом поваги до власної мови. За даними І. Огієнка, із середини XVI ст. в 

Україні з'являються переклади Святого Письма живою українською мовою, 

причому оригіналами цих перекладів звичайно служать протестантські 

переклади. Так, Пересопницьке Євангеліє 1556–1561 рр. використало (але не 

дослівно) текст лютеранського Нового Завіту Секлюціана 1553 р. (перекладач 

користувався, крім церковнослов'янського,  чеськими і польськими джерелами), 

Євангеліє В. Тяпинського (біля 1570 р.) – переклад соціанського Нового Завіту 

М. Чеховича 1577 р., Крехівський Апостол (біля 1560-х) – переклад із 

кальвінської Біблії 1563 р. У 1581 р. з'явилося Євангеліє В. Негалевського 

(четвероєвангеліє). Переклав він свій твір з польського перекладу М. Чеховича 

(1577 р.). У перекладі В. Негалевського майже немає слідів 

церковнослов'янської мови, проте відчувається вплив білоруської й польської 

мов у лексиці й синтаксисі. Так звана Острозька Біблія, видана на Волині 

(1581 р.), виявляє в своїй церковнослов'янщині впливи української народної 

мови. 

Отже, у XVI ст. в Україні вже існувала ціла низка перекладів Святого 

Письма, звичайно, неповного, живою українською мовою. Це Євангелія 

(недільні та щоденні), а також учительні Євангелія, апостоли, акафісти та ін.   

Значне місце серед цих перекладів займали так звані учительні Євангелія, 

що містили пояснення тексту кожного розділу (глави) Євангелія. Служили вони 

для повчання широких мас і популяризації Святого Письма. В учительних 
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Євангеліях, як рукописних, так і друкованих, нерідко зустрічаються переклади 

народною мовою уривків з книг новозавітних, а також  старозавітних. 

У XVI–XVIII століттях з'явився ряд учительних Євангелій, написаних 

народною мовою: «Учительне Євангеліє» 1568–1569 рр., видане гетьманом 

Хоткевичем, «Данилівське Учительне Євангеліє» 1646 р. (Закарпаття), 

«Учительне Євангеліє» І. Капишовського (Пряшівщина), С. Плав'янського 

1668 р., П. Колочавського 1737 р. У 1619 р. К. Транквіліон-Ставровецький 

видав учительне Євангеліє, в якому подав різні переробки тексту, вставки в 

нього й повчання. Тут знаходимо теж численні елементи народної мови; він 

перероблював церковнослов'янську мову в дусі народної мови.  

Проте лише XIX ст. приносить справді важливі результати в справі 

перекладу Святого Письма живою українською мовою, що йшло разом  із 

пробудженням національної свідомості. Першим тут був галицький поет і 

письменник М. Шашкевич, що переклав Євангеліє Іоанна в 1842 р., але тяжка 

недуга, а потім і смерть у 1843 р. перервали його наміри, так що, крім Євангелія  

Іоанна, він зміг перекласти тільки частину Євангелія Матвія. Уривки з них 

опубліковано вперше тільки 1884 р., а повністю – 1912 р. У першій половині 

XIX ст. деякі письменники в Східній Україні також думали про переклад 

Святого Письма українською мовою, але їх перекладацька праця обмежилась 

тільки фрагментами. Так, Григорій Квітка-Основ'яненко переклав тільки 

вибрані частини Біблії, а М. Максимович «Псалмы переложенные на 

малорусское наречие». Систематична ж праця над перекладом Біблії почалася 

аж у другій половині XIX ст. Перший повний переклад чотирьох Євангелій та 

Діянь апостолів виконав П. Морачевський у 1860–1862 рр. Він був педагогом 

родом із Чернігівщини, працював у Сумах, Луцьку, Кам'янці-Подільському, 

Ніжині (інспектор ліцею кн. Безбородька протягом 1849–1859 рр.) і тому був 

обізнаний із народним мовленням різних регіонів України. Усі чотири 

Євангелія були надруковані лише в 1907–1911 рр. мовами 

церковнослов'янською і паралельно з нею українською. Після революції 1917 р. 

у час відродження Української Автокефальної Православної Церкви 
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Всеукраїнська Православна Церковна Рада в Києві схвалила переклад 

П. Морачевського для вжитку в церковних відправах. Переклад 

П. Морачевського (без паралельного церковнослов'янського тексту) 

передруковано в 1921 р. Він справив помітний вплив на подальших 

перекладачів Нового Завіту – Я. Левицького (1921 р.) та М. Кравчука (1937 р.), 

співробітників варшавського Українського наукового інституту, що 1939 р. 

опублікували напрестольне Святе Євангеліє (передруковане 1948 р. у Вінніпезі, 

1966 р. – у Бавид-Бруку), І. Огієнка та ін. 

У Східній Україні П. Куліш переклав усю Біблію. Перекладав частинами, 

починаючи з 1864 р. У роботі йому допомагав І. Пулюй, а після смерті 

П. Куліша його працю закінчував І. Нечуй-Левицький. У 1903 р. накладом 

Англійського Біблійного Товариства з'явився український переклад усієї Біблії 

за оригінальними текстами. Заслугою Кулішевої Біблії є те, що вона являє 

собою перший повний переклад Старого та Нового Завітів новою українською 

літературною мовою. Другий повний переклад Біблії здійснив у 20-30-х роках 

XX ст. професор І. Огієнко (митрополит Іларіон); його було видано в 1962 р. Це 

найбільш  вживаний сьогодні переклад Біблії. Трохи пізніше вийшла друком 

так звана Римська Біблія – переклад І. Хоменка – під назвою «Святе Письмо», 

яка була надрукована у Римі у 1963 р. Четвертий переклад Біблії виник з 

необхідності представити Святе Письмо сучасною українською мовою. Для 

цього українські церкви об’єднали свої зусилля, і в 1997 р. перекладачі під 

головуванням архімандрита Рафаїла Турконяка завершили переклад Нового 

Завіту, який побачив світ у 2000–2001 роках, а повний переклад Біблії вперше 

був презентований 21 червня 2011 року в Києві. Перший паралельний 

українсько-російський переклад Нового Завіту – «Вічне Євангеліє» – «Вічне 

Євангеліє» було здійснено доктором теології В. О. Громовим і видано 

Українським мовно-інформаційним фондом НАН України в співробітництві із 

видавництвом «Есфір» у 2009 році. 

Отже, як свідчить історія створення Біблії, її тематика, призначення, 

унікальна функція в житті людства, а також історія перекладів, ця книга 
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незаперечно відповідає всім критеріям невипадковості. Вона створена завдяки 

яскраво вираженій прагматичній настанові, характеризується зв’язністю, 

цілісністю, інформативністю, стилістичною єдністю, тобто тут витримані всі 

вимоги до невипадкових текстів. 

 

2.3. Загальні принципи й методичні засади моделювання концептосфери 

Нового Завіту 

2.3.1. Текст як носій концептологічних ефектів та загальні засади їх 

системного моделювання  

У сучасній лінгвістиці при вивченні поняття «текст» учені 

зосереджуються на його основоположній ролі як засобу вербальної комунікації, 

його комунікативно-прагматичній настанові. Так, під текстом розуміється 

«витвір мовотворчого процесу, який має завершеність, об’єктивований у 

вигляді письмового документа, літературно оброблений у відповідності з типом 

цього документа, твір, який складається із назви (заголовка), і ряду особливих 

одиниць (надфразних єдностей), об’єднаних різними типами лексичного, 

граматичного, логічного, стилістичного зв’язку, який має певну 

цілеспрямованість і прагматичну настанову» [Гальперин 1981, с. 18], «цілісне 

комунікативне утворення, компоненти якого об'єднані в єдину ієрархічно 

організовану семантичну структуру комунікативною інтенцією його автора 

[Алефиренко 2005, с. 303]. Причому прагматичну настанову, або мотив, 

дослідники ставлять на перше місце в ланцюжку породження тексту: «1) поява 

мотиву, який спонукав звернутися до написання тексту, відчуття необхідності 

передати якийсь смисл; 2) формування глибинної структури передачі цього 

смислу на рівні внутрішнього мовлення; 3) розгортання глибинної структури в 

поверхневу мовну структуру (текст)» [Валгина 2003, с. 142]. 

Комунікативна інтенція тексту позиціонується як основний текстотвірний 

фактор у дослідженнях О. О. Селіванової. Саме вона відіграє вирішальну роль у 

формуванні структурно-семантичних, композиційних та інших особливостей 

тексту: «В останньому двадцятиріччі ХХ століття в лінгвістичній науці на 
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перший план вийшла окреслена раніше тенденція до вивчення тексту як 

складного комунікативного механізму, посередника комунікації, що фіксує 

стратегічну програму адресанта, яка сприймається й інтерпретується 

адресатом» [Селиванова 2002, с. 10]. Базовим для трактування категорії тексту  

О. С. Кубрякова також вважає його прагматичну настанову, а саме його 

розуміння «як інформаційно самодостатнього мовного повідомлення з ясно 

оформленим цілепокладанням і орієнтованого за своїм задумом на свого 

адресата» [Кубрякова 2001, c. 76].  

Таким чином, при аналізі тексту вченими декларується думка про те, що 

він створюється під впливом прагматичного начала із метою впливу на читача, 

тому він є цілісною структурою, в якій усе взаємопов’язане і 

взаємообумовлене. Кожний окремий елемент осмислюється при декодуванні 

таким чином, щоб вести від аналізу до синтезу – до розуміння цілого. Звідси 

випливають такі характеристики тексту, як системність, цілеспрямованість, 

інтенціональність, інформативність. 

При вивченні комунікативних завдань тексту, його смислового портрету,  

індивідуально-авторської концепції літературного твору можуть бути 

ефективно задіяні методики концептуального аналізу. Багато досліджень тексту 

об’єднує комунікативно-діяльнісний підхід до цього об'єкта як до форми 

комунікації та явища ідіостилю з урахуванням його структури, семантики і 

прагматики. Якщо раніше лінгвістика довгий час обмежувалась інтерпретацією 

стилістичного використання мовних одиниць тексту, не піднімаючись до висот 

його концепції, то сьогодні все частіше дослідники акцентують на значимості 

дослідження його концептуального простору.  

Для цього в дисертації задіяна процедура моделювання концептуальних 

текстових структур. Під моделлю ми розуміємо систему об'єкта, структура або 

поведінка якої відповідно відтворює структуру та  або функції іншої системи 

об'єкту (оригіналу моделі). Моделювання є одним із сучасних методів 

дослідження концепту, де «модель як дослідницький конструкт реальності 
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представляє робочий інструмент для вивчення суті цього явища в його 

системних і функціональних зв'язках з явищами більш загального порядку й 

відповідними феноменами» [Карасик 2013, с. 6]. 

Основою застосованого в роботі комплексного підходу до вивчення 

тексту є така методика дослідження концептів, яка ставить за мету 

моделювання концептосфери твору через важливі параметри її втілення – 

мовних засобів, змісту й глибинних смислів. Концептуальна інформація є 

цілком релевантною для здійснення процедури моделювання. Окремі концепти 

й концептосфера твору в цілому підкоряються системності й структурованості, 

що робить можливим представлення їх у вигляді моделі. У лінгвістиці під 

системою розуміється «внутрішьо організована сукупність елементів (одиниць) 

мови, пов'язаних стійкими відношеннями» [Ахманова 1996, с. 27], під 

структурою – «внутрішня організація, впорядкованість системи» [Там само, 

с. 33]. Варто додати, що «невід'ємними атрибутами будь-яких матеріальних та 

ідеальних систем є множина, зв'язок, цілісність і структурованість. Крім того, 

вони характеризуються такими інгерентними принципами, як логічність і 

мінливість, з яких випливають їх істотні властивості: ієрархічність / лінійність, 

ізо- / поліморфізм, симетрія / асиметрія, стійкість / нестійкість, суперечливість / 

несуперечність [Приходько 2013, с. 171]. 

Підкреслимо, що дослідники концептів уважають системність їх 

основною рисою [Никитин 2003, с. 266; Слышкин 2004, с. 32], виділяючи такі 

їх системні ознаки, як багатомірність [Карасик 2005, с. 73; Маслова 2004, 

с. 152], польова організація мовного матеріалу  [Попова, Стернин 2002, с. 110], 

дискретна цілісність смислу [Ляпин 1997, с. 19], ієрархічність [Приходько 2013, 

с. 171; Шаклеин 2012, с. 142]. Тобто у всій своїй багатоманітності концепти 

функціонально спрямовані на організацію єдності та цілісності, упорядкування 

за системними принципами, і їх можна розцінювати як складну організовану 

сутність, яка піддається моделюванню. Концептуальна інформація 

детермінується всіма текстовими компонентами, які представляють концепти в 

їх єдності та різноманітності, де вся сукупність засобів їх формування 
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впорядкована у вигляді певних комплексів, які інтегруються за системними й 

структурними принципами. 

Метою такого дослідження є побудова концептуальної моделі твору як 

динамічного утворення, яке інтегрує різнорідні текстові компоненти в єдине 

системне концептуальне об’єднання. У працях науковців підкреслюється 

настійна необхідність такого вивчення текстів: «На сьогодні концептуальний 

аналіз активно використовується переважно в лексиці та фразеології. В галузі 

лінгвістичного аналізу тексту він перебуває в стадії розробки. Можна 

відзначити, що уже є зразки концептуального аналізу окремих слів тексту або 

сукупності невеликих текстів (прислів’їв, приказок), але поки немає ще 

послідовної моделі концептуального аналізу цілого тексту, хоча є серйозні 

спостереження й переконливо доведені теоретичні положення, які дозволяють 

ставити проблему концептуального аналізу художнього тексту» [Бабенко, 

Васильев 2000, с. 55]. І. А. Тарасова підкреслює, що з погляду когнітології 

«ідіостиль можна розглядати як систему засобів вираження, яка співвідносить 

внутрішній світ письменника (художнє світобачення, ментальний світ) з 

художньою дійсністю, художнім світом тексту, створюваним поетичною 

мовою. Ментальний світ може трактуватися в когнітивній термінології як 

індивідуальна поетична концептосфера, або концептуальна система автора» 

[Тарасова 2003, с. 14]. А ідіостиль письменника науковець розглядає як 

«єдність ментального й мовного – концептів і когнітивних структур та їх 

мовного втілення» [Там само 2003, с. 14]. Це обумовлює, на її думку, «сучасні 

завдання опису ідіостилю в його співвідношенні: 1) з поняттям концепту (що не 

зводиться до поняття особистого смислу); 2) з моделями породження мовлення 

в напрямку від когнітивних феноменів до їх мовної реалізації» [Там само 2003, 

с. 14]. 

Кожний окремий твір втілює свій особливий варіант концептуалізації 

світу. Саме природа концептів – їх системна організація, відкритість до 

текстового наповнення, здатність концентровано виражати текстовий зміст 

дозволяє бачити в них дієвий інструмент для дослідження творів.  
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Процедури моделювання передбачають узагальнення знань і відомостей 

про об’єкт дослідження, його релевантні властивості, покладені в основу 

моделі. Загалом модель відтворює вірогідний образ об’єкта, його побудову і 

функціонування, виступаючи певним відображенням, формальним аналогом, 

який відбиває його в схематизованому вигляді. «Необхідність у моделюванні 

виникає в тих наукових галузях, де об’єкт науки недоступний безпосередньому 

спостереженню. Завдання дослідника полягає в тому, щоб зрозуміти той 

прихований механізм, який здійснює перероблення вихідних матеріалів у 

кінцеві продукти. Оскільки побачити те, що відбувається, неможливо, 

залишається єдиний шлях до пізнання об’єкта: на основі зіставлення вихідних і 

кінцевих даних побудувати образ об’єкта» [Поветкина 2012, с. 133]. На думку 

Р. Г. Піотровського, моделі можуть служити засобом вивчення або опису 

внутрішньої будови оригіналу (структурні моделі), його поведінки 

(функціональні моделі) та розвитку (динамічні моделі) [Пиотровский 1998, 

с.  89]. Як зазначив В. А. Штофф, відмінність моделі від теорії полягає в способі 

відображення об'єкта: «У той час як зміст теорії виражається у вигляді 

сукупності суджень, пов'язаних між собою законами логіки й спеціальними 

науковими законами, [...] в моделі ж цей зміст представлено у вигляді деяких 

типових ситуацій, структур, схем, сукупностей ідеалізованих (тобто 

спрощених) об'єктів і т. ін., у яких виконуються сформульовані в теорії закони, 

але, так би мовити, «в чистому вигляді». Тому модель – завжди деяка конкретна 

побудова, в тій чи іншій формі або ступені наочна, кінцева й доступна для 

огляду або практичної дії » [Штофф 1963, с. 19]. 

Основними властивостям моделей учені вважали такі: поведінка моделі 

має бути схожа на поведінку модельованого об’єкта: модель виступає 

ідеалізацією об’єкта; модель оперує не поняттями про реальні об’єкти, а 

конструктами, тобто поняттями про ідеальні об’єкти; всяка модель повинна 

бути формальною; модель повинна володіти пояснювальною силою. А саме 

конструювання моделей – не тільки один із засобів відображення мовних явищ, 
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але й досить об’єктивний практичний критерій перевірки істинності знань про 

мову. 

Термін «модель» знайшов широке застосування в різних науках, у тому 

числі й у лінгвістиці [Романова 2014, с. 323]. Теоретичне осмислення й 

практичне використання методу моделювання в мовознавчих дослідженнях 

знаходимо в працях М. Ф. Алефіренка, Ю. Д. Апресяна, В. З. Дем’янкова, 

А. А. Залізняка, О. А. Земської, Г. О. Золотової, Л. О. Кудрявцевої, 

Я. Г. Неуйміна, О. В. Падучевої, А. М. Приходька, О. О. Тараненка, 

Н. Ю. Шведової, В. А. Широкова та ін. У мовознавчих студіях моделлю 

вважається «штучно створена лінгвістом реальна або мисленнєва побудова, яка 

відтворює, імітує своєю поведінкою (звичайно у спрощеному вигляді) 

поведінку якої-небудь іншої («справжньої») побудови (оригіналу) в лінгві-

стичних цілях» [Булыгина, Крылов 1990, с. 304]. Л. О. Кудрявцева описує 

відношення між об'єктом дійсності та моделлю, вважаючи, що остання «не є 

буквальним описом або тотожним повторенням того чи іншого процесу. 

Відношення моделі до модельованого об'єкта є відношення аналогії» 

[Кудрявцева 2004, с. 34]. При цьому модель повинна відображати важливі, 

істотні риси й властивості об'єкта моделювання. 

Створення моделей допомагає відобразити мовні явища, дати системне 

представлення їхніх ознак, показати особливості структурування, 

репрезентувати їхні сутнісні риси, зрозуміти приховані механізми їх 

функціонування тощо. За допомогою моделювання як особливого способу 

наукового дослідження «вдається опосередковано зробити наочними дуже 

складні системи, зв'язки і відношення, які за якимись причинами недоступні 

безпосередньому чуттєвому сприйманню» [Штофф 1963, с. 18]. Модельне 

відтворення представляє дослідження явищ, процесів або систем об'єктів 

шляхом побудови й вивчення їх моделей. Процеси розробки моделей широко 

використовуються як у науково-теоретичних, так і в прикладних сферах. 

Моделювання є однією з категорій теорії пізнання, оскільки на ньому значною 

мірою базується багато методів наукового дослідження, воно є провідним 
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інструментом та об'єктивним критерієм перевірки істинності знань. Воно 

структурує процес дослідження, дозволяє пов'язати теорію й емпіричні дані, 

направляє збір даних та їх подальшу інтерпретацію. 

Важливого значення набуває процедура моделювання в когнітивній 

лінгвістиці, де «питання про структури представлення різних видів знань є 

однією з основних проблем» [Скрипникова 1999, с. 71–72]. Як і кожний 

структурований об’єкт, що складається з окремих компонентів, концепти й 

концептосфера в цілому так само підлягають моделюванню. Усі дослідники 

відзначають багатокомпонентність і системну організацію концептів як їхню 

онтологічну властивість. Так, М. В. Пименова вважає, що «структура концепту 

це сукупність узагальнених ознак, необхідних і достатніх для ідентифікації 

предмета або явища як фрагмента картини світу» [Пименова 2004, с. 9]. 

Концепт представлений системою мовних засобів різних рівнів і складності – 

лексичних, фразеологічних, морфологічних, синтаксичних та ін. За процесом 

створення концептів і концептосфер стоїть когнітивна модель освоєння 

дійсності, яка забезпечує їх системну впорядкованість і отримує мовне втілення 

в текстових структурах.  

Моделювання концептосистем, спроби їх реконструкції бачимо в роботах 

О. В. Беспалової, М. М. Болдирева, С. А. Жаботинської, Т. Л. Калентьевої, 

О. М. Кондратьєвої, Дж. Лакоффа, С. Г. Ляпіна, О. А. Огнєвої, І. А. Тарасової, 

Л. М. Чуриліної та ін. У їхніх працях досліджено відтворення концептів і 

концептосфер у вигляді різних моделей: архетипних, інваріантних, 

контекстуальних, концептуальних, когнітивних, метафоричних, таксономічних, 

шаруватих та ін., в основі яких лежать різні види структур представлення 

концептуальної інформації. «Основним завданням сучасного когнітивного 

моделювання є представлення в моделі  «специфіки ментального змісту 

концепту за вербальними репрезентаціями» [Бутакова 2005, с. 51] з метою 

когнітивного опису опису текстової структури твору. Можливість когнітивного 

моделювання текстової дійсності закономірним чином випливає із її 

властивостей дискретності, системності та структурності і розуміється, 
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відповідно, як «можливість її структурування й систематизації за рахунок 

диференціації, дезінтеграції та інтеграції її елементів, що визначають 

когнітивно-логічні принципи дії знакових моделей» [Салмина 2002, с. 115]. 

З огляду на мету й завдання дисертаційного дослідження актуальним є  

реконструкція та моделювання спочатку концептів, а потім всієї концептосфери 

твору як системно зумовленої сукупності концептів. У процесі реконструкції та 

вивчення окремих концептів і концептосфери Нового Завіту в цілому ми 

сформували базову систему термінів, яка відтворює основні ефекти їхнього 

функціонування: концепт, концептосфера, концептуальна модель, 

концептуальне поле, концептуальна лінія, ключові слова тексту, невипадковий 

текст, концептема, концептоносій, концептотвірний засіб, константна й 

варіантна зони концептів і концептосфери, суперконцепти. 

При цьому концепт узагальнується та інтерпретується як певна дискретна 

інформаційно-когнітивна сутність, що є носієм або концентратором смислів 

певного дискурсу або певної системи знань. Лише актуальне й цінне в 

смисловому відношенні явище, яке отримує мовну фіксацію у парадигматично і 

синтагматично значному комплексі мовних засобів, демонструє якості 

концепту. В дисертації використовується трактування цього терміна як певної 

когнітивної абстракції, яка узагальнює смисли ряду своїх мовних реалізацій, 

так що конкретна форма концепту визначається певним інтервалом абстракції, 

у межах якого він є визначеним через обсяг лексико-семантичної парадигми, 

що формується мовними одиницями, які локалізують його в тексті. 

Характерними рисами концептів як глибинних змістових величин є більша 

масштабність порівняно з лексичним значенням і поняттям; співвіднесеність із 

певним семантичним простором тексту – концептуальним полем; наявність 

рухомих меж; конкретні функції в тексті; багатомірність і дискретна цілісність 

змісту; зв’язок концептів між собою.  

У тексті маркери концептуального комплексу втілюються у ключових 

словах. Ключовий знак має формальне вираження – це можуть бути слова, 

словосполучення, речення, надфразні єдності. В тексті виділяється ряд 
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ключових слів (а також їх дериваційних утворень і синонімічних найменувань) 

на основі таких критеріїв, як частотність та змістове навантаження у творі. 

Ключові слова є семантичними інваріантами, елементарними когнітивно-

інформаційними одиницями, оскільки вони мають стійкі значеннєві 

(семантичні) характеристики та відіграють конструктивну роль щодо 

маркування смислів у тексті. Займаючи в ньому домінантне положення як 

найбільш значимі елементи його тканини, вони несуть структуроформувальне 

навантаження, служать сигналами авторського бачення, позиції, 

характеризуються смисловою ускладненістю, багатоплановістю. «Концепт – 

одиниця ментального плану, тобто ідеальна, безпосередньо не спостережувана. 

Проникнути в поетичну концептосферу художника дослідник може тільки 

спираючись на вербальні репрезентації концептів, їх текстову експлікацію [...]. 

Основним способом репрезентації індивідуально-авторських концептів є 

ключові слова. Ключове слово трактується нами як вхід у ментальний простір 

мовної особистості письменника. Ключові слова відображають найбільш 

важливі категорії авторського мислення й світогляду» [Тарасова 2019, с. 62–63]. 

Завдяки своїй природі ключові слова виступають у тексті формальними 

репрезентантами концептів із їх змістовою проєкцією на весь текст в усьому 

багатстві зв'язків і відношень.  

Отже, ключові слова служать основою структурування концептів, які в 

тексті експлікуються через концептуальні поля, кожне з яких містить певну 

характеристику концепту, розкриває один із аспектів його змісту. При цьому 

поле як системне утворення мовних одниць, з одного боку, виступає формою 

репрезентації концептів, а з іншого служить методом їх дослідження. Джерелом 

розгортання процесів формування польових утворень виступають позатекстові 

смисли, теми, ситуації. Мовні засоби, призначені для їх відтворення, об'єднані в 

тексті загальною ядерною інтегральною ознакою. Моделювання концепту – це 

моделювання полів слова-номінанта концепту. Комплекс концептуальних полів 

тексту формує концептосферу конкретного концепту і тексту в цілому. 

Застосування базових понять концептуального поля і концептуальної сфери дає 
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можливість системного представлення когнітивного простору тексту, 

з’ясування шляхів вербалізації його змістових і смислових домінант, 

цілеспрямованості його структур і прагматичної настанови повідомлення. 

Кожен концепт складається із множини концептуальних полів. Ті 

концептуальні поля, що інтегровані спільністю змісту і представляють 

характеристику окремого аспекту концепту, представляють в його структурі  

концептуальну лінію. 

Концептуальна модель представлена багатьма компонентами і зв'язками 

між ними, що визначають систему й структуру цієї предметної галузі. Для 

найменування її структурних компонентів у дисертації використано термін 

«концептоносій». Будівельним матеріалом для його творення є мовні або 

текстові компоненти – елементарні інформаційні одиниці концептуального 

рівня, які отримали найменування «концептема». Процес моделювання 

здійснюється за допомогою концептотвірних засобів, які створюють основні 

взаємозв'язки для об'єднання концептем і формування на їх основі 

концептоносіїв.  

Для розуміння універсальних і специфічних законів формування 

концептосфери важливими виступають поняття константної та варіантної зон, 

які формуються, відповідно, константними та варіантними  компонентами 

мовних засобів вербалізації концептів. Концепт як функціональне динамічне 

утворення характеризується, з одного боку, стабільністю, з іншого –   

варіативністю. На матеріалі нашого дослідження це означає, що певні суттєві 

риси та властивості концептуальних утворень, які беруться до уваги при їх 

моделюванні, залишаються інваріантними й утворюють стабільну зону, а інші  

властивості здатні до модифікацій і тому розглядаються як їх варіантні  

компоненти. Такі зони виникають на підставі конкретних реалізацій мовних 

одиниць. Константні компоненти відображають основні типові засоби, за 

допомогою яких мовні одиниці взаємозв’язані, взаємодіють між собою, які є 

базою об’єктивації того чи іншого концепту, варіантними вважаються одиниці 

мінливі, рухливі, що мають ситуативний характер. Константна зона 
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концептосфери розуміється як «конкретний набір характеристик об'єкта (тобто 

лінгвістичної одиниці або мовної підсистеми), що залишається незмінним при 

всіх його модифікаціях в реальних умовах вживання» [Беляевская 1987, с. 87]. 

Саме вона служить опорою для моделювання концептуальних полів, для 

єдності та цілісності концептуальних утворень, створення системності як 

основної риси концептосфери. Вона й визначає межі концептосфери, у якій 

існують властиві кожному з них константно-варіативні відношення мовних 

одиниць. У протилежність простому набору асоціацій ці одиниці містять 

основну, типову й важливу інформацію, яка пов’язана з тим чи іншим 

концептом. Також слід відзначити, що саме завдяки компонентам константної 

зони стає можливим здійснення  автоматизації процесу формування  текстових 

концептів.  

Таким чином, концептуальна модель як теоретичний конструкт, в якому 

розробляється конкретний матеріал, вимагає постановки дослідницьких питань 

і встановлення послідовних етапів її продукування. На нашому матеріалі 

розробка концептуальної моделі Нового Завіту включає декілька ітерацій. 

Першим етапом моделювання є встановлення принципів змістового 

формування концептів і концептосфери. План змісту з'ясовується через 

виявлення засобів розгортання концептуальних полів як об'ємної складної 

структури, сформованої взаємопов'язаними компонентами, що номінують різні 

аспекти поля. 

Виявлені на цьому етапі дослідження концептуальні поля, які 

детермінують певні смислові комплекси, реалізуються в тексті мовними 

засобами. Тому перший етап створює підґрунтя для з’ясування форми втілення 

змісту концептів, тобто мовних явищ, що експлікують зміст концепту у 

структурі тексту. Їх аналіз дає можливість виявити механізми концептуалізації 

через мовні й текстові одиниці, з допомогою яких формується змістове 

наповнення концепту. 

Оскільки у тексті концепти мають функціональне навантаження, 

обумовлене задумом всього твору й виступають як редуковані позначення 
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прототипних ситуацій (або тем та ідей різного статусу) [Вежбицкая 1996, 

с. 337], то мережа ключових концептів тексту складає основу його смислової 

структури. У зв'язку з цим постають завдання визначення загальних 

закономірностей розвитку й функціонування концептів, установлення їх 

зв’язків і відношень у концептосфері твору. Представлена на поверхні тексту 

велика кількість концептів входить функціональним корінням у глибинні 

текстові ідеї та в результаті зводиться до ієрархічної системи смислів, які 

організують когнітивну структуру твору. У цій структурі зв'язки між 

концептами формують нові смисли, які можна визначити після встановлення 

відношень між концептуальними полями. Тому наступний етап  аналізу полягає 

у виділенні однотипних (синонімічних) концептуальних полів, шляхом 

моделювання на їх основі системи основних понять (глибинних смислів) 

Нового Завіту та їх зв’язків, відтворених на основі частотності їх використання 

у тексті. Така методика дослідження окреслює дослідницькі перспективи 

вивчення текстових концептів у ракурсі актуалізації прихованих від 

безпосереднього спостереження глибинних текстових явищ. На третьому етапі 

моделювання концептуального текстового простору відбувається так зване 

«занурення» в текст, здатне виявити глибинну й категоріальну зв'язність його 

елементів, декодувати, розгорнути й актуалізувати його внутрішню змістову 

структуру, з'ясувати підтекст твору.  

Представлений підхід до опису мовних характеристик концептів сприяє 

комплексному осмисленню механізмів формування концептів у текстовій 

тканині твору, дозволяє з’ясувати палітру основних біблійних понять,  

пов’язану з їх роллю і місцем у системі основних тем та ідей Святого Письма. 

Узагальнення викладених ефектів веде до конкретизації системних 

відношень у концептологічних побудовах та уточненню поняття системи в 

лінгвістичній концептології, до викладу якого ми зараз переходимо.  
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2.3.2. Особливості системного підходу в концептологічних дослідженнях 

У дисертації ми застосовуємо дещо загальніше розуміння лінгвістичної 

системності, ніж зазвичай прийняте у мовознавстві. Системність мови є одним 

із символів віри сучасної лінгвістики і стверджує таке її сприйняття, за яким 

ураховуються не лише властивості окремих елементів тексту, але й зв'язків 

(відношень) між ними, а також і властивості самих цих відношень. Саме 

вказана обставина, на думку більшості лінгвістів, і надає мові (та мовним 

об'єктам, зокрема, й текстам) властивість системності. Однак далі вказаної 

констатації (досить, однак, корисної на практиці) мовознавство, як правило, не 

йде. Треба зауважити, що таке розуміння властивості системності, по суті, 

зводиться до поняття структури, оскільки структура об'єкта, як відомо, й 

визначається комплексом його елементів і зв'язків (відношень, операцій і т. ін.) 

між ними. Стосовно можливих інших, додаткових властивостей, які можуть і, 

як ми вважаємо, повинні бути покладені в основу визначення поняття системи, 

свого часу також висловлювалися різні думки – як власне в галузі лінгвістики, 

так і поза нею. 

Зокрема, обговорювалася й можливість урахування субстанційних 

властивостей у визначенні поняття системи, правда, в сенсі швидше 

негативному. Як зазначав Г. П. Мельников у своїй відомій праці «Системный 

подход в лингвистике»: «У роботах із системно-структурної методології і в 

чисто структуралістських працях проблема «субстанції», «матеріальності», 

«субстрату» або взагалі не обговорюється, або згадується тільки в зв'язку з тим, 

щоб показати, що вона не має істотного значення при дослідженні об'єкта як 

системи. Відома теза Ф. де Соссюра «мова є форма, а не субстанція» повністю 

збігається з твердженням У. Росса Ешбі про те, чим повинна займатися 

загальна теорія систем: «Потрібно виключити з розгляду два фактори, що не 

відносяться до справи. Першим з них є «матеріальність» – ідея про те, що 

машина повинна бути зроблена з реальних матеріалів [...]. Точно так само не 

стосується справи будь-яке посилання на енергію» [Мельников 1972, с. 185]  
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На сьогодні, після значного часу з моменту публікації такого роду 

поглядів, стало майже очевидним, що вони є ідеалізаціями, методологічними 

спрощеннями, що не цілком адекватно відображають реальність. Взяти, 

наприклад, поняття інформації та її реальні втілення в обчислювальних 

системах. Довгий час вважалося, що принципові властивості комп'ютерів не 

залежать від «субстанції», з якої складено перетворювачі інформації – будь то 

радіолампи, напівпровідники або мікроелектронні чіпи. Вважалося, що від цієї 

субстанції залежать хіба що кількісні параметри обчислювачів – пам'ять і 

швидкодія. Однак ситуація кардинально змінилася з відкриттям квантової 

інформації, причому не в смислі банального «переходу кількості в якість», а в 

зв'язку з тим, що квантова інформація має властивості, принципово відмінні від 

класичної (йдеться про квантову суперпозицію і квантову заплутаність), так що 

обчислювальні системи, створювані на основі такої «субстанції», матимуть і 

принципово відмінні від класичних обчислювачів саме системні властивості. 

Наведений приклад є всього лише однією з ілюстрацій субстанційної 

визначеності систем. 

Г. П. Мельников ще понад 40 років тому запропонував розширити 

визначення поняття системи, включивши в нього субстанційні властивості 

[Мельников 1972, с. 98]. Таким чином, структура і субстанція, за 

Г. П.  Мельниковим є «системотвірними» поняттями самого поняття «система», 

внутрішніми іманентами його визначення.  

Повертаючись до концептологічних досліджень невипадкових текстів, 

відзначимо, що структурні та субстанційні ефекти тут проявляються повною 

мірою. Адже при побудові концептосфери тексту найпершим кроком є 

побудова концептуальної моделі – вона представлена багатьма компонентами 

(елементами) і зв'язками між ними, що визначають концептуальну структуру 

невипадкового тексту, який досліджується. Відповідні структурні компоненти у 

дисертації кваліфікуються як «концептоносії», утворені мовними та текстовими 

компонентами (елементарними інформаційними одиницями концептуального 

рівня), які ми називаємо «концептемами». Процес моделювання здійснюється 
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за допомогою концептотвірних засобів, які створюють основні зв'язки для 

об'єднання концептем і формування на їх основі концептоносіїв, що разом 

складають концептуальну структуру тексту. Концептуальна субстанція 

концептосфери утворюється константною та варіантною зонами, які 

формуються константними та варіантними  компонентами мовних засобів 

вербалізації концептів. Концептуальна структура функціонує на мовному, 

змістовому та смисловому рівнях невипадкового тексту, причому на кожному з 

них вона має свою характерну будову (структуру) та забезпечується 

відповідними мовно-субстанційними засобами. 

Таким чином, концептуальна субстанція разом із концептуальною 

структурою виступають невід'ємними складовими системності 

концептографічних побудов. Однак ми вважаємо таке розширення поняття 

системи все ж таки недостатнім і доповнюємо його за рахунок ще однієї 

концептуальної компоненти. 

Ми вважаємо, що процес концептуального моделювання (концепто-

графічної інтерпретації) невипадкового тексту набуває системності тоді й 

тільки тоді, коли всі окреслені вище елементи й відношення, що його 

утворюють, отримують цілком певне визначення та локалізацію. А для цього 

необхідна дія доволі чіткого механізму або інструменту, здатного «розпізнати» 

зазначені елементи й відношення, ідентифікувати їх як елементи певних 

сукупностей, виконати з ними якісь дозволені для цих сукупностей дії 

відповідно до певних правил (алгоритмів) і, нарешті, отримати сукупність 

ідентифікованих та проінтерпретованих складових «системи» або переконання, 

що таких не існує. Саме ця ідентифікаційно-інтерпретаційно-алгоритмічна 

компонента, що діє як свого роду суб'єкт – «аналітичне» й «активне» начало, і 

утворює останній член тріади «структура – субстанція – суб'єкт», яка, як ми 

вважаємо, слідуючи за працею [Лінгвістично-інформаційні студії Т. 1, с. 65–

70], є «системотвірною» для визначення поняття концептографічної системи. 

Таким чином, визначення поняття системи можна зобразити у вигляді 

символічної рівності:  
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С = С + С + С,                                                      (2.1) 

де «С» лівої частини означає поняття «система», а права частина 

демонструє наявність і взаємодію основних твірних компонентів цього поняття, 

а саме «структуру», «субстанцію» і «суб'єкт». 

Системна тріада «структура – субстанція – суб’єкт» яскраво проявляється 

практично на всіх ділянках концептографічного опису Нового Завіту.  

 

2.4. Вступні положення теорії концептографічних систем 

Викладене, на нашу думку, дає підстави для формулювання основних 

засад теорії концептографічних систем й переконливо свідчить, що зараз ми 

маємо теоретичні конструкти, необхідні та достатні для конкретизації 

операціональних аспектів концептологічних досліджень, спроможних надати їм 

такого рівня повноти й завершеності, який супроводжувався б встановленням 

достатньо стандартних і формалізованих процедур локалізації, експлікації та 

опису елементів системної тріади, поданої формулою (2.1). Це дозволяє 

твердити про природний етап еволюції концептології у напрямі до 

концептографії. У цій ділянці ми вбачаємо повну аналогію зі взаємостосунками 

лексикології та лексикографії, які символічно можна зобразити так: 

 

лексикологія

лексикографія
  = 

концептологія

концептографія
 . 

Адже вважається, що мовні явища, формалізовані за допомогою 

лексикографічних методів та прийомів і зафіксовані у словниках різних типів, є 

уже настільки глибоко опрацьованими теоретичною лексикологією, що можуть 

бути описані достатньо експліцитним і однозначним способом. Разом з тим на 

основі цих формалізацій можливе одержання нових результатів як 

теоретичного, так і суто прикладного характеру. Таке ж твердження, на нашу 

думку, цілком справедливе і щодо стосунків між концептологією, яка є вже 

досить добре розвиненою ділянкою когнітивної лінгвістики, і концептографією, 

яка, на нашу думку, ще потребує свого розвитку. Зокрема, ідеї інтегральної 
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лінгвістики й системної лексикографії Ю. Д. Апресяна [Апресян 1995] та 

інформаційної парадигми лексикографічних систем В. А. Широкова [Широков 

1998] можуть бути перенесені до науки про концепти й успішно адаптовані 

концептологією та концептографією. Цей шлях веде до визначення певного 

універсального формалізованого об'єкта – а саме поняття концептографічної 

системи, яке узагальнює процеси експлікації та наукової фіксації концептів у 

невипадкових текстах будь-якої природи. На цьому шляху ми формулюємо 

основні засади теорії концептографічних систем.  

Загальні риси побудови теорії концептографічних систем ми вбачаємо в 

системній специфікації та інтеграції в єдиному когнітивно-комунікативному 

об’єкті, а саме – концептографічній системі – двох картин світу, що нероздільно  

побутують та взаємодіють у невипадковому тексті: предметної та мовної. 

Таким чином, у схематизованій формі узагальнена модель концептографічної 

системи набуває такого вигляду: 

 

                       KS     

                                                                           

                                                             H       

                                        L(KS)            H
-1

           P(KS)                        

(2.2) 

 

                                                                               F 

                                                    С[P(KS)]            F
-1

          М[P(KS)] 

 

 

де символами KS, L(KS) та P(KS) позначено, відповідно, 

концептографічну систему, її відображення в мовній (L(KS)) та предметній 

(P(KS)) картинах світу; символом Н позначено відображення L(KS) в P(KS), а 

символом Н
-1

 – обернене йому відображення. Символом С[P(KS)] позначено 

змістову компоненту  (P(KS)), а символом М[P(KS)] – її смислову компоненту;  
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F означає відображення С[P(KS)] в М[P(KS)], а F
-1

 – відповідне обернене 

відображення. 

У рамках когнітивно-комунікативної парадигми дослідження  

реалізуються такі принципи. По-перше, із загальнотеоретичних міркувань 

випливає, що достатньо повний опис певної будь-якої предметної галузі 

повинен містити як мінімум два частинні описи, які перебувають між собою у 

відношенні доповнювальності. Це, зокрема, рефлексивний і операціональний 

різновиди наукових описів, а також конгеніальні їм декларативний і 

процедурний. По-друге, передумовою для формалізації концептографічних 

побудов, безперечно, є дискретність концептуального поля (тобто дискретна 

проявленість континуальної за своєю природою ментально-мовної 

феноменології). Нарешті, при побудові концептографічних конструктивів 

важливо враховувати наявність двох основних підходів, які побутують у 

сучасній концептології, що забезпечує принципову можливість 

«концептуального синтезу» у системі «концептологія – концептографія». 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

У розділі охарактеризовано базовий напрям, прийнятий у дослідженні, а 

саме текстуально-дискурсивний підхід до концептографічного аналізу, для 

якого характерні чіткі вимоги до відбору джерел. Зазначений підхід базується 

на фундаментальному понятті невипадковості, що спонукало нас до введення 

ключового поняття дисертаційної роботи – невипадкового тексту. Визначено 

системні характеристики та критерії невипадковості текстів: прагматичні, 

структурні (цілісність, зв’язність), стилістичні й статистичні.  

Наведено історико-лінгвістичний нарис перекладів Святого Письма 

різними мовами. Окремо подано історію східнослов’янських і українських 

перекладів, серед яких вирізняється своєю ґрунтовністю й академічністю 

переклад Івана Огієнка (митрополита Іларіона); цей переклад був обраний 

об’єктом нашого дисертаційного дослідження. 
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Аналізуючи загальні принципи та методичні засади моделювання 

концептосфери Нового Завіту, наголошено на необхідності послідовного 

втілення принципу системності, який ми застосовуємо в дещо розширеній 

порівняно з традиційними поглядами інтерпретації.  

На основі понять невипадкового тексту та нашої інтерпретації 

лінгвістичної системності сформульовано концептуальний (поняттєвий) 

комплекс самої дисертаційної праці. Подано й обґрунтовано твердження про 

концепт як інформаційно-когнітивну сутність, яка є носієм або концентратором 

смислів певного дискурсу або певної системи знань. Цей термін потрактовано 

як певну когнітивну абстракцію, що узагальнює смисли ряду своїх мовних 

реалізацій: конкретна форма концепту окреслюється певним інтервалом 

абстракції, у межах якого він є визначеним через обсяг лексико-семантичної 

парадигми, сформованої мовними засобами тексту. Підкреслено більшу 

масштабність когнітивного обсягу концептів порівняно з лексичним значенням 

і поняттям; співвіднесеність із певним семантичним простором тексту – 

концептуальним полем; наявність рухомих меж; конкретні функції в тексті; 

багатомірність і дискретну цілісність змісту; зв’язок концептів між собою тощо. 

 Охарактеризовано процедуру моделювання текстової концептосфери, яка 

передбачає узагальнення знань і відомостей про об’єкт дослідження, його 

релевантні властивості, покладені в основу моделі. Така модель відтворює 

вірогідний образ об’єкта, його побудову й функціонування, виступаючи певним 

відображенням, формальним аналогом, який відбиває його у схематизованому 

вигляді. 

Базовим текстовим конструктом концептів визначено ключові слова 

(ключові знаки), що можуть формально виражатися в тексті словами, 

словосполученнями, реченнями, надфразними єдностями. Вони (а також їх 

дериваційні утворення й синонімічні найменування) виділяються в тексті на 

основі критеріїв частотності та змістового навантаження. Вони є семантичними 

інваріантами, оскільки мають стійкі значеннєві (семантичні) характеристики та 

відіграють конструктивну роль у тексті, де  формуються через концептуальні 
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поля як певні системні утворення мовних одниць, джерелом розгортання яких 

служать позатекстові смисли, теми, ситуації. Комплекс концептуальних полів 

тексту формує концептосферу конкретного концепту й тексту в цілому.  

Концептуальна модель представлена багатьма компонентами й зв'язками 

між ними, що визначають систему й структуру цієї предметної області. Для 

найменування її структурних компонентів у дисертації використано терміни 

концептема, концептоносій, концептуальна лінія, константна й варіантна зони. 

Такий підхід до опису мовних характеристик концептів сприяє комплексному 

осмисленню механізмів формування концептів у текстовій тканині твору, а в 

кінцевому рахунку дозволяє з’ясувати палітру основних біблійних понять, 

пов’язану з їх роллю й місцем у системі основних тем та ідей Святого Письма. 

На базі введених понять та зв’язків між ними визначаємо набір достатньо 

стандартних і формалізованих процедур локалізації, експлікації та опису 

концептів, що дозволяє твердити про природний етап еволюції концептології у 

напрямі до концептографії.  

На цьому шляху нами сформульовано основні засади теорії 

концептографічних систем. Загальні риси її побудови полягають у системній 

специфікації та інтеграції в єдиному когнітивно-комунікативному об’єкті, а 

саме – концептографічній системі двох картин світу – предметної та мовної. У 

схематизованій формі узагальнена модель концептографічної системи інтегрує 

відображення тексту в мовній та предметній картинах світу. З цього випливає, 

що в рамках когнітивно-комунікативної парадигми дослідження достатньо 

повний опис певної будь-якої предметної галузі повинен містити як мінімум 

два частинні описи, які перебувають між собою у відношенні 

доповнювальності. Ними можуть виступати рефлексивний і операціональний 

різновиди наукових описів, а також декларативний і процедурний. 

Передумовою для формалізації концептографічних побудов, безперечно, є 

дискретність концептуального поля (тобто дискретна проявленість 

континуальної за своєю природою ментально-мовної феноменології). При 

побудові концептографічних конструктивів важливо враховувати наявність 
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двох основних підходів, які побутують у сучасній концептології, що забезпечує 

принципову можливість «концептуального синтезу» у системі «концептологія – 

концептографія». 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАСОБИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗМІСТОВОЇ СТРУКТУРИ 

КОНЦЕПТОСФЕРИ НОВОГО ЗАВІТУ 

3.1.  Основні засади дослідження моделювання змісту концептосфери  

3.1.1.  Загальні положення 

Звернення до питань специфіки формування концептів у тексті відкриває 

можливості моделювання змістових характеристик концептів і концептосфери. 

Розуміння тексту адресатом пов’язане з усвідомленням концептуального змісту 

тексту, який відображає авторське світобачення. Механізм його декодування 

зводиться до аналізу текстових концептів – концентраторів змісту твору, а 

потім синтезу їх складників, що дозволяє вибудувати багатомірний індекс – 

лексикографічну систему основних, домінантних понять (семантичних зон) 

твору. 

 Щоб виявити змістові характеристики концептів, обумовлені 

прагматичними орієнтирами твору, у дисертації використовується метод 

концептуального аналізу, який передбачає звернення до текстових концептів, 

план вираження яких об’єктивується низкою мовних реалізацій, а план змісту 

передбачає дослідження спільних для усіх їх мовних втілень семантичних 

ознак, які «скріплюють» лексико-семантичну парадигму та утворюють його 

понятійну, або прототипну основу [Рябцева 2007, с. 62]. За висловом 

В. М. Телії, концепт «розсіяний» у змісті лексичних одиниць, корпусі 

фразеології, пареміологічному фонді, в системі стійких порівнянь, які 

закарбували образи-еталони, які характерні для цього мовного колективу 

[Телия 1996, с. 98]. 

Дослідження проводилось шляхом контекстного вивчення одиниць 

репрезентації концептів у їх функціонуванні та взаємодії в загальній структурі 

тексту. Мовне втілення концептів опираєтся на такі когнітивні категорії, як 
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ключові слова, концептуальне поле, концептуальні ознаки, концептуальна лінія, 

концептуальна модель, що використовуються як засіб їх опису.  

 

3.1.2.  Ключові слова 

Відомо, що однією із прагматичних ознак значимості того чи іншого 

слова в тексті є висока частотність його вживання. Картина світу, відображена в 

творі, є виявом мовної закономірності, яка виявляється в тому, що 

інформативно важливі предмети та явища отримують вагоме представлення в 

тексті через різноманітну, детальну, частотну номінацію, займаючи провідні 

позиції в статусі ключових слів. Ключові слова мають ряд суттєвих ознак, котрі 

дозволяють диференціювати їх на фоні інших лексичних одиниць. Такими 

ознаками є: 1) високий ступінь повторюваності цих слів у тексті, частотність  

уживання (повтори слів та їх дериватів); 3) семантична місткість, якою слово 

наділяється в контексті та яка дозволяє вибудовувати зв’язки між ключовими 

словами й лексемами, пов’язаними з ним семантично; 4) здатність 

конденсувати, згортати інформацію, виражену у відповідній частині тексту, а 

також і текстом у цілому (ця ознака особливо яскраво виявляється у ключових 

слів у заголовковій позиції; 5) наявність численних контекстуальних 

асоціативно-семантичних зв’язків з іншими словами в тексті; 6) ідейна, 

смислова й сюжетна значимість у творі; 6) участь у створенні структурно-

семантичної єдності тексту, його цілісності та ін. 

Множина цих слів у тексті – це особлива категорія, стрижневим 

компонентом функціонування якої є втілення цільової настанови твору: «Під 

ключовими словами розуміються найбільш значимі в ідейно-художньому й 

прагматичному відношенні лексичні одиниці, з наміром актуалізовані автором, 

які є «вузловими ланцюгами» в асоціативно-змістовій мережі тексту. Це 

своєрідні «точки контакту» автора й читача, які регулюють читацьку діяльність 

у відповідності з комунікативною стратегією автора, спрямовують її на 

розуміння авторських інтенцій. Властивостями ключових слів є великий 

комунікативний і прагматичний потенціал, а також текстотвірна значимість» 
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[Болотнова 2003, с. 31]. Ю. М. Караулов бачить у таких словах великі 

комунікативні можливості, вважаючи, що «численні повтори деяких слів, 

суттєві відхилення в їх частоті певним чином впливають на читача, формуючи 

сприймання» [Караулов 2001, с. 363]. При цьому вчений наголошує, що 

істотним для розуміння ідіостилю та впливу на читача є не показник 

абсолютної частоти слів, а якісні характеристики контекстів їх уживання й 

розподіл цих контекстів у творі.  

Отже, дослідники одностайні в тому, що ключові слова відіграють 

особливу роль у розумінні тексту, більше того, вони ставлять мовленнєву 

взаємодію між твором і читачем у пряму залежність від функціонування таких 

слів. Залежно від того, яким текстовим одиницям властивий найбільший 

ступінь активності, спостерігається інваріантність або варіантність розуміння 

цього тексту [Залевская 2009, с. 125].  

На першому етапі нашого дослідження концептів Нового Завіту 

здіснюється виділення ключових слів у системі лексико-семантичних засобів 

тексту. Опора на них у тексті зумовлена тим, що вони формують систему 

лейтмотивів, які характеризуються високим ступенем «під’єднання» до 

текстових смислів завдяки потужній мережі зв’язків та відношень, які індукує 

повторюване слово, а отже, вони є своєрідними організаторами текстового 

простору, утворюючи його смисловий каркас, на яких тримаються основні теми 

та ідеї. Як такі, що ведуть лейтмотив (тему), вони характеризуються динамікою 

смислового наповнення – від звичайного номінативного значення слова до 

текстово значимого, який у процесі текстової комунікації вбирає в себе смисл 

багатьох форм, виконуючи функцію категоризації певних компонентів мовної 

картини світу твору. Дослідники  відзначають, що нова містка семантика 

ключового слова «народжується всім смислом тексту, його семантичною 

темою» [Новиков 1987, с. 124]. Лейтмотив за своєю природою має 

системотвірний характер, репрезентуючи певне імпліцитне, інваріантне 

протягом тексту, значення, яке виникає на основі структур особливим способом 

організованого вербального тексту – смислових асоціацій і «перегукувань» у 
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текстовій тканині. Він формує композиційний зв’язок між фрагментами 

лейтмотивного дискурсу, лінії його розвитку, стійкі мотиви й наскрізні образи, 

утворюючи в такий спосіб архітектоніку тексту. «Набір ключових (тематичних) 

слів утворює своєрідну тематичну сітку тексту, яка відображає логіку 

смислового розгортання цього мовленнєвого твору» [Арнольд 1984, с. 5]. Тобто 

ключові слова «як семантично важливий елемент тексту можуть виявлятися 

центральними в системі образів того чи іншого художника слова. Через них не 

тільки виражається основна ідея твору, але й авторська стилістика» [Валгина 

2003, с. 47]. 

 

3.1.3. Концептуальні поля 

Оскільки ключовим словам як змістово-тематичним домінантам тексту 

«притаманна властивість утворювати смислові згустки, своєрідне семантико-

тематичне поле, але поле, релевантне лише в цьому тексті, об’єднаному темою 

та основною ідеєю твору» [Караулов 1992, с. 158], то вони служать 

номінантами текстових концептів. Через сполучуваність ключового слова – 

номінанта концепту – виявляються властиві йому зв’язки з текстовими 

компонентами. Аналіз класів слів, з якими поєднується ключове слово, тобто 

його регулярна сполучуваність, дозволяє встановити найважливіші риси 

відповідного концепту, які оформлені в концептуальні поля. Підхід до тексту з 

позиції ключових слів як номінацій концепту дозволяє побудувати модель 

змістової сторони тексту. Співвідношення концепту з текстовими одиницями, 

тобто з планом вираження всієї лексико-семантичної парадигми його імені 

[Воркачев 2003, с. 274], дає змогу представити концепт у вигляді 

концептуальних полів – множин мовних одиниць, об’єднаних спільним 

значенням – загальним для них компонентом їх семантики. 

Вивчення утворення текстової концептосфери через систему ключових 

слів і утворених навколо них концептуальних полів представляється найбільш 

перспективним, оскільки їх дослідження дозволяє реконструювати, описати 

окремі частини концептів, пов'язані з найбільш комунікативно значущими їх 
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ознаками. Чим більший обсяг і різноманітність описуваних одиниць в 

концептуальному полі, тим повніше й надійніше буде реконструйовано 

концепт, описаний його зміст і структура. 

 У гуманітарних науках поле розглядається  як елемент наукової картини 

світу, спосіб представлення різних структур – як мовних, так і розумових. У 

парадигмі лінгвістичних досліджень поле постає одним із засобів дослідження 

різних мовних явищ як множин, пов'язаних загальним смислом [Brinkmann 

1962; Trier 1932; Балли 1955]. При цьому теорія поля тут є досить розробленою. 

Про важливіть вивчення поля писали такі дослідники, як Ю. Д Апресян, 

О. С. Ахманова, В. Г. Гак, Й. Гердер, В. фон Гумбольдт, Е. Бенвеніст, K. Бюлер, 

Л. Вайсгербер, О. Есперсен, А. М. Кузнєцов, Е. Косеріу, В. Матезіус, 

Л. О. Новиков, Ф. Палмер, Й. Трір, В. М. Русанівський, Й. А. Стернін, 

О. О. Тараненко, Г. С. Щур та ін. Традиційно під терміном «поле» розуміється 

сукупність мовних одиниць, які об’єднані спільністю змісту й відображають 

понятійну, предметну чи функціональну подібність позначуваних явищ, у силу 

чого поле постає як спосіб існування й групування лінгвістичних елементів із 

загальними (інваріантними) властивостями [Щур 1974, с. 19, Кузнецов 1998, 

с. 380–381]. Залежно від обраного матеріалу дослідження науковці виділяють 

такі поля: семантичні  (В. П. Абрамов, А. М. Кузнєцов, Е. В. Кузнєцова, 

Ю. М. Караулов, Л. А. Лисиченко, В. В. Левицький, Л. О. Новиков, 

В. М. Русанівський, О. О. Тараненко та ін.), функціонально-семантичні 

(А. В. Бондарко, Ф. Данеш та ін.), текстові асоціативно-смислові (І. В. Арнольд, 

Н. С. Болотнова, Л. М. Чуриліна та ін.), асоціативні (О. М. Леонтьев, 

Ю. М. Караулов, Ш. Баллі та ін.), концептуальні (Л. Г. Бабенко, В. А. Маслова, 

І. А. Долгова, Г. Ю. Ключевська, О. Ю. Балашова та ін.).  

 Необхідною умовою об’єктивного аналізу й представлення поля є 

всебічне охоплення його типологічних характеристик, які дозволяють 

визначити його основні категоріальні властивості. Залежно від характеру 

відображуваних фрагментів дійсності тут існують компонентні зв’язки й 

відношення, які детермінують його системно-функціональну цілісність. Для 
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поля характерні такі ознаки: а) набір різнорівневих засобів, що пов'язані між 

собою системними відношеннями й утворюють конституенти поля; б) загальне 

значення, тією чи іншою мірою притаманне його конституентам; в) можливість 

виділення в загальному значенні інших значень, які можуть бути 

протилежними або полярними; г) складна структура [Гулыга, Шендельс 1969, 

с. 9]. Межі поля за своєю природою є відносними, вони можуть варіюватися 

залежно від обраного принципу класифікації, методу, матеріалу дослідження. 

Звичайно предметом дослідження в теорії поля служить «група мовних 

одиниць, що об'єднуються на основі спільності значення (семантичний принцип 

– «лексико-семантичне поле») або спільності виконуваних ними функцій 

(функціональний принцип – «функціонально-семантичне поле»), а також на 

основі комбінації цих двох ознак (функціонально-семантичний принцип – 

«лексико-граматичне поле»). Основними ж методологічними постулатами, від 

яких відштовхуються вчені в розробці теорії поля, є системність, 

структурованість, множинність і, головне, національна детермінованість 

реалізації семантичних категорій» [Приходько, 2013, с. 178].  

Слід відзначити, що в сучасній лінгвістиці термін «поле» застосовується 

переважно для найменування сукупності мовних одиниць, які утворюють певну 

семантичну спільність. Вони об’єднані загальною (інтегральною) семантичною 

ознакою – спільним компонентом значення, в силу чого поле постає як спосіб 

існування й групування лінгвістичних елементів зі спільними властивостями. 

Загальна семантична ознака інтегрує всі одиниці поля і звичайно виражається 

лексемою з узагальненим значенням, представляючи ядро семантичного поля. 

На думку дослідників, семантичне поле характеризується понятійною 

однорідністю елементів, тому його одиницями є звичайно лексико-семантичні 

варіанти багатозначних слів і однозначні слова. Понятійно неоднорідні 

лексико-семантичні варіанти слова розподіляються за різними семантичними 

полями [Новиков 1998, с. 458–459]. 
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 Спостереження над текстовою матерією, в якій все взаємопов’язане і 

взаємообумовлене, оскільки текст представляє єдність двох множин – множини 

його елементів і множини зв’язків і відношень між ними» [Арнольд 1984 , с. 8],  

дало науковцям змогу обґрунтувати продуктивність застосування до його 

вивчення категорії поля. Вони вважають таку методику релевантною при 

аналізі текстових структур, оскільки вона є основним інструментом 

категоризації та інтеграції текстових явищ. «Польовий підхід до опису мови 

визнаний перспективним і в зв’язку з можливістю аналізу різнорівневих 

одиниць в експлікації загальної ідеї, і в зв’язку зі зміною наукової парадигми, 

яка передбачає звернення до комплексного вивчення лінгвістичного об’єкта. Це 

набуває особливої актуальності в дослідженні текстових явищ і категорій» 

[Беляева 1990, с. 73]. 

 Аналіз польових утворень базується на текстоорієнтованій методиці. 

Власне мовні семантичні поля формуються в результаті аналізу текстів, але при 

цьому об'єктом дослідження є саме семантичне польове утворення, а текст 

виступає засобом його вивчення. При аналізі ж текстового семантичного поля 

фокус дослідження переміщується на сам текст, а семантичне поле є 

інструментом  його інтерпретації. Л. О. Чернейко пише, що текстовий концепт 

формують концептуальні ознаки (смисли), склад яких організований за 

принципами польового утворення. Дослідниця так описує зміст 

концептуального поля: «Концепт – це конструкт, який репрезентує асоціативне 

поле імені, але не рівний йому. Концепт – це парадигматична модель імені, що 

включає і логічну структуру його змісту, і сублогічну. Ці структури виводяться 

відповідно і з вільної сполучуваності імені, і з невільної, тобто з 

синтагматичних відношень імені, фіксованих у тексті» [Чернейко 1997, с. 512–

513]. Н. С. Болотнова вбачає в застосуванні польового підходу основний засіб 

вивчення концептуального змісту: «Вважаємо, що виділення концепту 

(концептуальний аналіз) можливий на основі текстових асоціативно-смислових 

полів, організованих концептуально й стимульованих лексичними структурами 

різних типів» [Болотнова 2003, с. 83].  



115 
 

 
 

 У дисертації поняття «концептуальне поле» застосовується до  

впорядкованої множини мовних одиниць – концептуальних компонентів,  

пов'язаних між собою системними відношеннями, що об'єднуються на основі 

спільного смислу, формують один із аспектів концептуального змісту і 

згруповані навколо ключового слова. При цьому концептуальний  аналіз тексту 

є таким способом його дослідження, при якому як точка відліку розглядаються 

понятійні категорії – концепти, а метою дослідження є з'ясування способів їх 

об’єктивації. Засобами експлікації концептів є текстові засоби, що 

синтагматично чи парадигматично пов'язані з ключовою лексемою й розміщені 

в найближчому контексті (звичайно в межах речення, рідше – в оточенні одного 

– трьох речень), які, повторюючись у певних контекстах, об'єднують їх у 

рамках типових змістових ситуацій (полів), тобто «виявлення структури 

концепту можливе через спостереження за сполучуваністю відповідних мовних 

знаків» [Пименова 2003, с.30]. 

Моделювання концепту здійснюється на основі узагальнення й 

систематизації регулярно повторюваних у тексті однорідних концептуальних 

засобів, що його репрезентують, які формують польові утворення, 

демонструючи його суттєві риси – концептуальні ознаки. «Дослідження 

концепту в тексті передбачає враховувати поряд з парадигматичними 

переважно синтагматичні зв’язки слів. Концепти художнього тексту 

формуються на синтагматичній основі, мають внутрішньотекстову 

синтагматичну природу […]. Концептуалізація, або методика експлікації 

концептуалізованої області художнього тексту, заснована на семантичному 

виведенні її компонентів із сукупності мовних одиниць, які розкривають одну 

тему, мікротему. З цієї причини концептуальний простір тексту формується на 

більш високому рівні абстракції – на основі злиття, зближення, стягнення 

спільних ознак концептів, які репрезентуються на поверхневому рівні тексту 

словами й реченнями однієї семантичної області, що обумовлює певну 

цільність концептосфери тексту» [Бабенко, Васильев 2000, с. 58]. 



116 
 

 
 

 Однією з найбільш актуальних засад, яка детермінує виникнення 

текстових концептуальних польових утворень, виступає категорія теми, 

позатекстової ситуації. Об’єднання елементів полів можна визначити як 

сукупність номінативних одиниць, які організовані в комунікативних цілях і 

спрямовані на фрагмент позамовної дійсності, що стоїть за іменем концепту. 

Текстотвірні можливості теми визначають польовий характер мовних засобів, 

тобто компоненти, що позначають конкретну тему, об'єднуються на основі 

логіко-предметної, комунікативної спільності та покривають певну область 

значень. В. В. Левицький при визначенні поняття «поле» зважає за необхідне 

орієнтуватися на позамовну дійсність. По-перше, предмети і явища 

зовнішнього світу пов'язані один з одним складними пересічними відносинами, 

які проєктуються «по вертикалі» на лексичну систему мови, розділяючи її на 

взаємопов'язані блоки, що відрізняються специфічністю своїх системних 

віднощень. По-друге, як зауважує мовознавець, елементи лексичної системи 

пов'язані «по горизонталі» своїми внутрішньомовними відношеннями. Причому 

обидві системи зв'язків (внутрішньомовна і позамовна) накладаються одна на 

одну, взаємодіють одна з одною, створюють у результаті «химерну мережу 

парадигматичних відносин між словами і варіантами слів» [Левицький 2006, 

с.  207–208]. Інші вчені теж вбачають специфіку моделювання концептосфери 

твору через семантичне виведення її компонентів із сукупності мовних 

одиниць, що розкривають одну тему, мікротему. При цьому загальні ознаки 

концепту репрезентуються на поверхневому рівні тексту словами й 

пропозиціями однієї семантичної області, що зумовлює певну цільність 

концептосфери тексту [Бабенко, Васильев 2000, с. 58].  

 Отже, концептуальні поля об’єктивується лексемами, 

словосполученнями, фразами та ін., яких об'єднує спільна семантика, 

орієнтована на зміст повідомлення. Вони системно організовані, включені в 

мовну картину світу твору як структурований багатокомпонентний фрагмент 

текстового простору. Такі утворення характеризуються стійкими зв'язками слів 

або їх окремих значень, системним характером цих зв'язків, взаємозалежністю і 



117 
 

 
 

взаємовизначеністю складників, відносною автономністю. Поле розкриває 

якусь одну сторону концепту, і тільки сукупність концептуальних полів, які 

формують його концептосферу, достатньо повно передає його текстовий зміст, 

демонструє своєрідність переломлення текстових смислів. Дослідження має 

завданням «через опис значень максимального числа слів і виразів, які 

вербалізують, репрезентують той чи інший концепт у національній мові, 

систематизувати, тобто системно описати, представити в упорядкованому 

вигляді ділянку системи мови, що репрезентує цей концепт» [Стернин 2001, 

с. 61]. «Повний опис того чи іншого концепту […] можливий лише при 

дослідженні найбільш повного набору засобів його вираження» [Пименова 

2006, с. 22]. При цьому межі концептуального поля за своєю природою відносні 

й можуть коливатися залежно обраного матеріалу. 

 

3.1.4. Текстові засоби формування змісту концептосфери 

Аналіз механізмів концептуалізації мовних явищ сприяє висвітленню 

особливостей текстової вербалізації концептів, дозволяє прослідкувати різні 

види зв’язків між їх компонентним складом, а також виявити основні аспекти 

проблеми організації та структурування концептів, які демонструють їхні 

сутнісні риси. На основі узагальнення аналізу функціонування концептів у 

текстах науковці представили картину їх вербального втілення, яка дозволяє 

говорити про певний стандартний набір засобів. Так, А. М. Приходько звертає 

увагу на таку фукціональну властивість концепту, як «багато способів мовної 

апеляції до нього (входів у концепт), тобто можливість його вираження за 

допомогою одиниць різних рівнів  лексем, фразеологізмів, словосполучень, 

речень» [Приходько 2013, с. 16]. Представники когнітивної лінгвістики 

вважають, що «концепт репрезентується в мові: готовими лексемами і 

фразеосполуками зі складу лексико-фразеологічної системи мови, що мають 

«підходящі до випадку» семеми або окремі семи різного рангу (архісеми, 

диференційні семи, периферійні семи (потенційні, приховані); вільними 

словосполученнями; структурними й позиційними схемами речень, що несуть 
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типові пропозиції (синтаксичні концепти); текстами й сукупностями текстів 

(при необхідності експлікації або обговорення змісту складних, абстрактних чи 

індивідуально-авторських концептів)» [Рудакова 2004, с. 45]. Вивчення 

концептів Н .С. Болотновою дало можливість дослідниці представити їх 

вербалізацію таким чином: «Художні концепти різних типів можуть 

репрезентуватися різними засобами: графічними, словотворчими, 

граматичними, лексичними і т. ін. Іноді як засоби репрезентації художніх 

концептів виступають звукобукви й текстоморфеми, здатні 

концептуалізуватися, набувати самостійної смислової та естетичної значимості 

в системі тексту. Особливо важливі лексичні засоби репрезентації концептів, до 

яких відносяться: слова і надслівні одиниці; лексичні мікроструктури 

висловлювань і блоків висловлювань; лексичні текстові парадигми різних 

типів; парадигматичні комплекси; асоціативно-смислові поля лексичних 

одиниць; лексичні макроструктури цілого тексту [Болотнова 2005, с. 23]. 

Таким чином, при аналізі конкретних концептів звичайно береться до 

уваги однотипний в семантичному відношенні матеріал – сукупність мовних 

(головним чином лексичних-фразеологічних) одиниць, об'єднаних спільністю 

змісту, що відображають понятійну, предметну чи функціональну подібність 

позначуваних об’єктів, які формують відповідні поля – складники їх 

концептосфери. Концептуальне поле представляє собою відкриту модель, склад 

компонентів якого визначаються інтегративною ознакою – структурувальною 

смисловою домінантою поля, яка об’єднує їх в одне ціле й називаєтьсz 

мінімальною смисловою концептуальною ознакою (або мінімальним 

концептуальним компонентом смислу). Кінцевим підсумком опису концепту є 

матеріалізація його змісту через представлення концептуальних ознак. Змістова 

модель концептосфери всього тексту формується на основі демонстрації її 

мінімальних складових – концептуальних ознак у системних зв’язках і 

відношеннях, що забезпечує комплексний підхід до її інтепретації.  

При визначенні ключових слів бралися до уваги повнозначні частини 

мови, не бралися службові, а також повнозначні високочастотні слова, які 
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апріорі є нерелевантними для формування біблійних смислів (жінка, світ, 

тіло, час, іти, говорити, бачити, чути, великий, короткий та ін.); не 

враховувалися також лексеми, які не виявили конструктивності при формуванні 

біблійних понять: ангел (ангел з’явився, ангел сказав та ін.), пророк (слухайте 

пророка, Бог поставив пророка та ін.), дух, душа, первосвященик, хрестити, 

церква та ін.). Таким чином, у дисертаційному дослідженні концептами 

виступають мовні одиниці, що мають понад 100 слововживань у тексті без 

врахування синонімів, інших найменувань цих слів у тексті (Ісус Христос – 954 

слововживання, Бог – 830, віра  – 571, Господь – 551, Отець – 229, закон – 181, 

гріх – 155, спасіння – 152, благодать – 135, Царство Небесне – 133, Євангеліє – 

122, жертва  – 117).  

Іменем концепту виступає лексична одиниця, досить узагальнена за 

своєю семантикою. Вона представляє собою найбільш загальну, максимально 

абстраговану мовну одиницю, що отримує конкретні мовні репрезентації в 

сукупності максимальної кількості валентних зв'язків, зафіксованих у тексті. 

Іменами концепту служать лексичні одиниці, які мають здатність 

узагальнювати, концентрувати текстові смисли, тобто отримувати 

концептуальне навантаження у творі завдяки численним зв’язкам із 

комплексами фрагментів, які служать базою для формування концептуальних 

полів тексту. Для найменування концептів у роботі використовуємо іменники, 

оскільки, на думку З. Д. Попової та Й. А. Стерніна, «вищий рівень 

концептуалізації дійсності представлений субстантивними формами 

вербалізації концептів» [Попова, Стернин 2001, с. 32]. 

Текстове дослідження концепту демонструє декілька варіантів 

функціонування його слова-номінанта. В аналізованому тексті можуть 

використовуватися лише прямі номінації концепту, такі як «Закон» і 

«благодать», без парадигматичних утворень. Проте така ситуація є нетиповою, 

оскільки потрапляючи в текст, слова активно реалізують свої парадигматичні 

можливості. У випадку із найменуваннями концептів «Закон» і «благодать», то 

тут свої обмеження наклали як цілепокладання твору, в якому 
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використовуються лише зазначені найменування, так і сама мовна система. В 

усіх інших випадках набір мовних репрезентантів найменувань концептів є 

значно ширшим. До них належать перш за все спільнокореневі слова – одиниці 

різних частин мови, пов'язані словотвірними зв’язками з основним лексичним 

засобом вербалізації концепту, а також синонімічно пов'язані з ним слова. Як 

відзначає А. М. Приходько, «між ідеальною суттю концепту і його 

матеріальним втіленням не існує ізоморфізму: мовна об'єктивація концепту не 

має однозначного прив'язування до певного слова. У цьому розумінні концепт є 

дисперсним ментальним утворенням: будучи «розсіяним» серед мовних знаків, 

він може втілюватися або реалізуватися цілим рядом вербальних і навіть 

невербальних способів. Цю його особливість називають «поліапелювальністю» 

[…] – можливістю звернутися до концепту за допомогою різних знаків (патерн 

→ знаки → концепт ) [Приходько 2013, с. 78]. 

У текстовому комунікативному процесі слово-номінант концепту 

фіксується через розгалужену систему дериваційних утворень. Досліджувані 

концепти демонструють, наприклад, такі дериваційні ряди ключових слів-

найменувань: «гріх» (гріх, грішити, згрішити, прогрішити, прогрішитися, 

погрішитися, грішний, гріховний, гріх, прогріх, грішник та ін.), «спасіння» 

(спасіння, Спаситель, Спас, спасати, спасатися, спасений та ін.), «віра» (віра, 

вірувати, вірити, віруючий, вірний, повірити, увірувати та ін.). Прямі номінації 

концепту демонструють також значну синонімічну розгалуженість у текстовому 

просторі. Синонімічні засоби розширюють матеріал для інтерпретації та 

побудови моделі концепту. У тексті Нового Завіту вони експліковані такими  

найменуваннями:  «жертва» (жертвоприношення, дар, кров), «гріх» (беззаконня, 

переступ, темрява), «Євангеліє» (Євангеліє (Боже, Ісуса Христа, Господа 

нашого Ісуса Христа, Христове, благодаті Божої), Добра Новина, Боже 

(Господнє) Слово, благовість), «Небесне Царство» (Боже Царство, Царство 

(Бога, Отця) та ін.  

Текстова реалізація слів-найменувань концептів апелює ще до одного 

мовного засобу –  умовних синонімів, тобто слів, використаних для позначення 
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певного об'єкта позамовної дійсності, які, звичайно, об'єднуються у межах 

певного тексту. У Новому Завіті умовносинонімічні відношення виникають, 

наприклад, між словами для найменування Ісуса Христа, а саме: Ісус Христос, 

Бог, Господь, Син (Божий, Людський, Отчий, Давидовий), Спаситель, Месія, 

Агнець (Божий; що заколений), Отрок, Учитель, Наставник, Царь над царями, 

Пан над панами та ін. Вони виступають текстовими одиницями реалізації, 

наприклад, найменування концепту «Ісус Христос», компонентами, в рамках 

яких він функціонує в творі.  

У процесі концептуального аналізу тексту Нового Завіту бралися до уваги 

всі повнозначні частини мови, які номінували концепти в тексті, а також 

словосполучення і фрази. Це дало можливість об’єктивно й повно відобразити 

зміст концептів, реконструювати й описати їхні комунікативно релевантні 

ознаки. Була задіяна поетапна методика аналізу концептуальних систем твору. 

Перш за все при дослідженні до уваги бралася синтагматична зв’язність 

текстових компонентів, яка детермінує концептуальний простір. Аналіз 

найбільш частотного оточення слова – імені концепту дав можливість виявити 

компоненти концепту, в яких відображається його реальний зміст. Формуючись 

на основі таких зв’язків, текстовий концепт набуває внутрішньотекстової 

синтагматичної природи. Виявлені в тексті стійкі зв’язки ключових слів з 

певними мовними засобами дозволили трактувати останні як концептотвірні, 

тобто такі, які служать матеріалом для створення концептуального простору. 

Опис концептосфери тексту спирається на узагальнення та систематизацію всіх 

компонентів, які продемонстрували стійкий зв’язок із ключовими словами, для 

з’ясування характерних рис концепту. Відтворення мережі синтагматичних 

зв’язків цих слів лягло в основу функціональної інтерпретації досліджуваної 

категорії. 

Вивчення синтагматичних зв'язків ключових слів показало, що в 

переважній більшості таке слово пов'язане із одиницями – компонентами 

концептуальних полів у межах одного речення. Випадки, коли такі компоненти 

знаходяться в інших реченнях, зустрічаються досить рідко. Поширеними в 
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межах речення є як контактні зв’язки (словосполучення, предикативна пара) 

мовних засобів, так і дистантні. Це демонструють, наприклад, компоненти 

концептуального поля, які містять інформацію про другий прихід Ісуса Христа: 

Промовляє до нього Ісус: Ти сказав... А навіть повім вам: відтепер ви побачите 

Людського Сина, що сидітиме праворуч сили Божої, і на хмарах небесних 

приходитиме! (Матв.26:64); Нехай Він зміцнить серця ваші невинними в 

святості перед Богом і нашим Отцем, при приході Господа нашого Ісуса з 

усіма святими Його! (1Сол.3:13); Бо то справедливе в Бога віддати утиском 

тим, хто вас утискає, а вам, хто утиски терпить, відпочинок із нами, коли 

з'виться з неба Господь Ісус з Анголами сили Своєї (2 Сол.1:6-7); …щоб 

досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем 

випробовується, на похвалу, і честь, і славу при з'явленні Ісуса Христа 

(1Петр.1:7); Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має 

судити живих і мертвих за Свого приходу та за Свого Царства (2 Тим. 4:1); 

Той, Хто свідкує, говорить оце: Так, незабаром прийду! Амінь. Прийди, 

Господи Ісусе! (Об.22:20); А коли скажуть вам: Ось Він у пустині не виходьте, 

Ось Він у криївках не вірте! Бо як блискавка та вибігає зо сходу, і з'являється 

аж до заходу, так буде і прихід Сина Людського (Матв.24:26-28);  І того часу 

на небі з'явиться знак Сина Людського, і тоді заголосять всі земні племена, і 

побачать вони Сина Людського, що йтиме на хмарах небесних із великою 

потугою й славою (Матв.24:30). 

У ході дослідження концептуальних полів передбачена їх текстова 

аспектація, тобто виявлення та фіксація найбільш значимих складників, що 

виводять концептуальну схему, яка демонструє набір їх найбільш вагомих 

ознак. За ними стоїть актуалізація тих фрагментів, які зв’язані з ним з метою 

з’ясування смислового наповнення ключового поняття. Це дозволяє виділити 

основні концептуальні поля, які характеризують напрямки осмислення 

концептів у Новому Завіті, тематизуючи певні предметно-референтні ситуації. 

При цьому реконструкція та семантичне дослідження концепту може 

розраховувати на повноту за умови здійснення аналізу цілісного текстового 
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простору, а не фрагментарно. Тобто для визначення концептуальної природи 

ключових слів тексту узагальнювалися ті контексти, в яких функціонували 

ключові слова – носії концептуальних смислів – з метою з’ясування сутнісних  

рис концептів і фіксації на їх основі певних концептуальних ознак. 

 Основне функцінальне навантаження при створенні концептуальних 

полів припадає на повтор слів і словосполучень, тобто категорія текстового 

повтору виступає основним засобом концептотворення. Реалізація повтору 

надає можливості формально-семантичної взаємодії використовуваних мовних 

одиниць на основі внутрішньотекстових зв’язків і відношень, які створюють 

системну єдність текстових фрагментів, стимулюючи розвиток концептуальних 

полів. У дослідженні такі поля мають статус концептем, тобто елементарних 

інформаційних одиниць концептуального рівня у змістовій площині твору. 

Вони представляють собою цілісні об’єкти, актуалізовані системою зв’язків 

між їх складовими компонентами. Повтор допомагає досягти концентрації 

концептуальних ознак для можливості виділення їх у сегмент концептуального 

простору ключових слів тексту й формує на їх основі константну зону 

концептосфери. Її варіантну зону складають засоби, які не мають системного 

характеру, до яких відносяться фрази. 

Дослідження проводилось шляхом контекстного вивчення одиниць 

репрезентації концептів у їх функціонуванні та взаємодії в загальній структурі 

тексту. У роботі виявлено й описано засоби вербалізації найбільш значимих 

концептів тексту Нового Завіту: «Ісус Христос», «Бог», «Господь», «Отець», 

«віра», «Закон», «гріх», «спасіння», «благодать», «Царство Небесне», 

«Євангеліє», «жертва». 

 

3.2.  Моделювання змісту концептів  Нового Завіту 

3.2.1.  Концепт «Ісус Христос» 

Ключовим концептом Нового Завіту є «Ісус Христос». Його дослідження 

передбачає аналіз сполучуваності як дериватів цього ключового найменування, 

так і інших найменувань Ісуса Христа, вжитих у тексті. Ісус Христос – це Син 
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Божий, Який з’явився у плоті, взяв на Себе гріхи людей, Своєю жертовною 

смертю зробив можливим їх спасіння. Основним джерелом інформації про 

життя і вчення Ісуса Христа є Новий Завіт як частина Біблії. Концептуальне 

дослідження цього найменування відкриває можливості об'єктивувати й 

акумулювати всю важливу інформацію про Ісуса Христа, даючи її комплексне 

представлення.  

Здійснений концептуальний аналіз тексту демонструє формування 

концепту «Ісус Христос» через численні лексичні засоби, які виявляють 

специфіку кожного польового утворення і зв'язків між ними. Таким чином 

через аналіз напрямків смислового розвитку досліджуваного поняття з'ясовуємо 

його зміст як складної структури, яку формують три концептуальні лінії, 

активізовані відповідними концептуальними полями: 1) Ким є Ісус Христос, 

Його діяння; 2) Ісус Христос – люди; 3) люди – Ісус Христос. 

Перша концептальна лінія «Ким є Ісус Христос, Його діяння» складається 

з трьох концептуальних полів. Одне з найбільш значимих із них містить Його 

імена й найменування. В глибоку давнину ізраїльтяни вибирали власні назви 

переважно не за красою звучання або іншими критеріями, вони були 

характеристикою людини або об'єкта. Тому в своїй більшості імена в Біблії 

несуть важливу інформацію, яку треба враховувати при інтерпретації її тексту. 

Так, слова – найменування Ісуса Христа демонструють, Хто такий Ісус 

Христос, відбивають Його природу, діяння, здійснювані на землі. Ця 

інформація пов'язана із контекстами, які свідчать про те, що Він іменується 

Богом, Господом, Сином (Божим, Людським, Отчим, Давидовим), Спасителем, 

Месією, Агнцем (Божим; що заколений), Отроком, Учителем, Наставником, 

Царем над царями, Паном над панами та ін. Наприклад: А той чоловік, що 

демони вийшли із нього, став благати Його, щоб бути при Ньому. Та Він 

відпустив його, кажучи: Вернися до дому свого, і розповіж, які речі великі 

вчинив тобі Бог! І той пішов, і по цілому місту звістив, які речі великі для 

нього Ісус учинив! А коли повернувся Ісус, то люди Його прийняли, бо всі чекали 
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Його (Лук.8:38-39); Ми знаємо, що Син Божий прийшов, і розум нам дав, щоб 

пізнати Правдивого, і щоб бути в правдивому Сині Його, Ісусі Христі. Він Бог 

правдивий і вічне життя! (1Iван.5:20); А Ісус відповів і сказав йому: Що ти 

хочеш, щоб зробив Я тобі? Сліпий же Йому відказав: Учителю, нехай я 

прозрю! Ісус же до нього промовив: Іди, твоя віра спасла тебе! І той зараз 

прозрів, і пішов за Ісусом дорогою (Мар.10:51,52); А Ісус відказав їм: Поправді 

кажу вам, що коли, при відновленні світу, Син Людський засяде на престолі 

слави Своєї, тоді сядете й ви, що за Мною пішли, на дванадцять престолів, 

щоб судити дванадцять племен Ізраїлевих (Матв.19:28); Коли ж Ісус звідти 

вертався, ішли за Ним два сліпці, що кричали й казали: Змилуйсь над нами, 

Сину Давидів! (Матв.9:27); але щоб зростали в благодаті й пізнанні Господа 

нашого й Спасителя Ісуса Христа. Йому слава і тепер, і дня вічного! Амінь (2 

Петр.3:18); Він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього: 

Знайшли ми Месію, що визначає: Христос. І привів він його до Ісуса. На нього 

ж споглянувши, промовив Ісус: Ти Симон, син Йонин; будеш званий ти Кифа, 

що визначає: скеля (Iван.1:41); І, поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав: 

Ото Агнець Божий! (Iван.1:36); Наказую перед Богом, що оживлює все, і 

перед Христом Ісусом, Який добре визнання засвідчив за Понтія Пилата, щоб 

додержав ти заповідь чистою та бездоганною аж до з'явлення Господа 

нашого Ісуса Христа, що його свого часу покаже блаженний і єдиний міцний, 

Цар над царями та Пан над панами (1Тим.6:13). Таким чином текст Нового 

Завіту представляє Ісуса Христа через ці імена й найменування, які у своїй 

нерозривній єдності характеризують Його унікальну Божественну особу та 

місію. 

 Узагальнення ознак концепту, що регулярно повторюються, конкретизує 

різні аспекти його змістового наповнення. Одне з концептуальних полів, 

компоненти яких пов'язані між собою системними відношеннями для 

відображення певної теми, згруповані навколо слів, що об'єднані на основі 

спільного смислу й відтворюють один із аспектів концептуального змісту – 

концептуальну ознаку на позначення того, що Ісус Христос помер і воскрес. 
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Вона детермінована контекстною сполучуваністю найменувань Ісуса Христа зі 

словами убити, померти, воскреснути та їхніми дериваційними утвореннями. 

Основним засобом концептуалізації змісту виступає в цьому випадку текстовий 

повтор названих слів.  

Євангеліє, тобто Добра Звістка, – це звістка саме про Його смерть і 

воскресіння, що є, без сумніву, епохальною подією в історії людства. Цим 

воскресінням Він переміг владу смерті над людьми і поклав початок нашого 

воскресіння з мертвих, яке відбудеться в кінці світу. Його воскресіння має 

першорядну вагу, тому що саме через нього здійснюється спасіння людей. Ця 

концептуальна складова відтворена в таких контекстах: Із того часу Ісус став 

виказувати Своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму, і постраждати 

багато від старших, і первосвящеників, і книжників, і вбитому бути, і 

воскреснути третього дня (Матв.16:21); і хоч жадної провини смертельної в 

Ісусі вони не знайшли, все ж просили Пилата вбити Його (Дiї.13:28); щоб 

збулося Ісусове слово, що його Він прорік, зазначаючи, якою то смертю Він має 

померти (Iван.18:32); Воскресивши Свого Отрока, Бог послав Його перше до 

вас, щоб вас поблагословити, щоб кожен із вас відвернувся від злих своїх 

учинків! (Дiї.3:26); Це вже втретє з'явився Ісус Своїм учням, як із мертвих 

воскрес (Iван.21:14); А коли з гори сходили, заповів їм Ісус і сказав: Не кажіть 

нікому про цеє видіння, аж поки Син Людський із мертвих воскресне 

(Матв.17:9); І зараз устали вони, і повернулись до Єрусалиму, і знайшли там у 

зборі Одинадцятьох, і тих, що з ними були, які розповідали, що Господь дійсно 

воскрес, і з'явився був Симонові (Лук.24:33-34); І сказав Він до них: Так 

написано є, і так потрібно було постраждати Христові, і воскреснути з 

мертвих дня третього (Лук.24:46). 

Особлива увага в Новому Завіті приділена другому приходу Ісуса Христа. 

Як свідчить Біблія, про це говорили пророки Старого Завіту, про це говорив 

Сам Ісус Христос, про це говорили Його апостоли. По суті, Святе Письмо – це 

історичне свідчення про Боже викуплення, яке досягло свого апогею в 

народженні, смерті, воскресінні та вознесінні Сина Божого, Ісуса Христа і яке 
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закінчиться, коли Він у славі повернеться на землю, щоб усе зробити новим. 

Він прийде на землю з великою силою і славою судити людей, після чого 

почнеться Його вічне Царство. Ілюстрацією цього служать такі контексти: І 

того часу на небі з'явиться знак Сина Людського, і тоді заголосять всі земні 

племена, і побачать вони Сина Людського, що йтиме на хмарах небесних із 

великою потугою й славою (Матв.24:30); Промовляє до нього Ісус: Ти сказав... А 

навіть повім вам: відтепер ви побачите Людського Сина, що сидітиме 

праворуч сили Божої, і на хмарах небесних приходитиме! (Матв.26:64); Нехай 

Він зміцнить серця ваші невинними в святості перед Богом і нашим Отцем, 

при приході Господа нашого Ісуса з усіма святими Його! (1Сол.3:13); Бо то 

справедливе в Бога віддати утиском тим, хто вас утискає, а вам, хто утиски 

терпить, відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з Анголами 

сили Своєї (2 Сол.1:6-7); щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за 

золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу, і честь, і славу при 

з'явленні Ісуса Христа (1Петр.1:7); Отже, я свідкую тобі перед Богом і 

Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за Свого приходу та за 

Свого Царства (2 Тим. 4:1); Той, Хто свідкує, говорить оце: Так, незабаром 

прийду! Амінь. Прийди, Господи Ісусе! (Об.22:20); Тому не судіть передчасно 

нічого, аж поки не прийде Господь, що й висвітлить таємниці темряви та 

виявить задуми сердець, і тоді кожному буде похвала від Бога (1Кор.4:5);  

Таким чином, важливим напрямком розвитку смислового простору 

досліджуваного концепту є ознака «Ісус Христос прийде», яка активізується 

сполученням із найменуваннями Ісуса Христа таких синонімічних груп слів, як 

йти, прийти, прихід, з'явитися, з'явлення  і т. ін.  

Польовий спосіб структурування концепту демонструє інший напрямок 

його розвитку, який визначається контекстуальними зв'язками найменувань 

Ісуса Христа з лексемами на позначення людей. Ця складова фактично 

пронизує весь простір концептуальних полів, формуючи лінію «Ісус Христос – 

люди». Для найменувань людей у досліджуваному тексті використовуються 

такі лексеми, як апостол, пророк, людина, люди, народ, син, учень, брат, 
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книжник, фарисей, дочка, дитина, чоловік, муж жінка, слуга, хворий, теща, 

сотник, сліпий, розслаблений, прокажений, кривий, каліка, сліпий, сліпець, 

німий, грішник, священик, первосвященик, служитель, вибранець, грішний, 

грішник,  співробітник, загиблий, іудей, світ, Ізраїль та ін., а також власні імена 

людей і відповідні займенники. 

Наявність у контекстах лексем на позначення мовлення, проповіді, 

навчання, які отримали у досліджуваному творі системне зближення в 

поєднанні з найменуваннями Ісуса Христа, дозволяє розглядати їх як такі, що 

виявляють зміст «Ісус Христос навчав людей, проповідував їм». Виникнення 

синонімічних відношень між словами Учитель, учити, навчати, навчатися, 

наука, проповідувати, говорити (притчами), казати та ін. робить їх 

актуальними засобами формування такого польового утворення. Бог не просто 

здалеку повідомив певні істини, Він Сам став людиною, щоб говорити до 

людей кожною Своєю земною проповіддю. Він сповіщав Добру Новину про 

Царство Боже, навчав у синагогах, у храмі, в будинках, на горі, в човні – скрізь. 

У тексті часто зустрічаються такі форми звертання людей до Ісуса, як 

«Учитель» і «Наставник». Це польове утворення широко представлене в 

Новому Завіті такими контекстами: І ото, як Ісус закінчив ці слова, то народ 

дивувався з науки Його. Бо навчав Він їх як можновладний, а не як ті 

книжники їхні (Матв.7:28); І сталось, як із Ним розлучались вони, то промовив 

Петро до Ісуса: Учителю, добре нам бути отут! Поставмо ж отут три 

шатрі: задля Тебе одне, і Мойсею одне, і одне для Іллі! Він не знав, що 

говорить... (Лук.9:33); І сталось, коли Ісус перестав навчати дванадцятьох 

Своїх учнів, Він звідти пішов, щоб учити, і по їхніх містах проповідувати 

(Матв.11:1); І голос піднесли вони та й казали: Ісусе, Наставнику, змилуйсь 

над нами! (Лук.17:13); А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм 

притчами, кажучи: Царство Небесне подібне одному цареві, що весілля 

справляв був для сина свого (Матв.22:1); А коли настав вечір, то прийшов муж 

багатий із Ариматеї, на ім'я Йосип, що й сам був навчався в Ісуса 

(Матв.27:57); Ісус йому відповідь дав: Я світові явно казав. Я постійно навчав 
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у синагозі й у храмі, куди всі юдеї збираються, а таємно нічого Я не говорив 

(Iван.18:20); А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї, і проповідував 

Божу Євангелію (Мар.1:14). 

Одним із найбільш обширних є концептуальне поле, в якому міститься 

інформація про те, що Ісус Христос зцілював людей. Для власної потреби Він 

ніколи не вдавався до Своєї всемогутньої сили. Всі Його чудеса пройняті 

глибоким співчуттям до людей. Євангеліє представляє численні фрагменти, в 

яких міститься інформація про чудесні зцілення, що були здійснені Ісусом 

Христом. Він мав владу над людськими немочами та хворобами, лікуючи такі 

недуги, як параліч, водянка, проказа, лихоманка, кровотеча, сліпота та багато 

інших. Конкретизаторами таких смислів служить упорядкована множина 

синонімічних мовних одиниць, яка презентує поле на позначення уздоровлення, 

зцілення: уздоровляти, очищатися, одужувати (видужувати), прозрівати та 

ін. Вони використані в таких текстових фрагментах: Ісус, обернувшись, побачив 

її та й сказав: Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе! І одужала жінка 

з тієї години (Матв.9:22); А Ісус, розізнавши, пішов Собі звідти. І багато пішло 

вслід за Ним, і Він їх уздоровив усіх (Матв.12:15); І сказав Ісус сотникові: Іди, і 

як повірив ти, нехай так тобі й станеться! І тієї ж години одужав слуга його 

(Матв.8:13); А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до Нього, і Він 

словом Своїм вигнав духів, а недужих усіх уздоровив (Матв.8:16);  І благали 

Його, щоб бодай доторкнутися краю одежі Його. А хто доторкавсь, 

уздоровлений був (Матв.14:36); І приступило до Нього багато народу, що мали 

з собою кривих, калік, сліпих, німих і інших багато, і клали їх до Ісусових ніг. 

І Він уздоровлював їх (Матв.15:30);  Один же з них, як побачив, що видужав, 

то вернувся, і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг 

Його, складаючи дяку Йому. А то самарянин був (Лук.17:15).  

При створенні цього концептуального поля активізуються також описові 

конструкції, які формують уявлення про зцілення від конкретних хвороб: 

гарячка покинула, очі відкрилися, сліпі прозрівають, криві ходять, стають 

чистими прокажені, чують глухі, проказа зійшла, звільнений від недуги, став 
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видющим, став бачити та ін. Це ілюструється такими контекстами: Як прийшов 

же Ісус до Петрового дому, то побачив тещу його, що лежала в гарячці. І Він 

доторкнувся руки її, і гарячка покинула ту... І встала вона, та й Йому 

прислуговувала!  (Матв.8:14); А Ісус простяг руку, і доторкнувся до нього, 

говорячи: Хочу, будь чистий! І тієї хвилини очистився той від своєї прокази 

(Матв.8:3); А Ісус, як побачив її, то покликав до Себе. І сказав їй: Жінко, 

звільнена ти від недуги своєї. І Він руки на неї поклав, і вона зараз 

випросталась, і стала славити Бога! (Лук.13:12); як зачула вона про Ісуса, 

підійшла через натовп іззаду, і доторкнулась до одежі Його... Бо вона говорила 

про себе: Коли хоч доторкнусь до одежі Його, то одужаю... І висохло хвилі 

тієї джерело кровотечі її, і тілом відчула вона, що видужала від недуги!  

(Мар.5:27-28); І промовив Ісус їм у відповідь: Ідіть, і перекажіть Іванові, що ви 

бачили й чули: Сліпі прозрівають, криві ходять, очищуються слабі на 

проказу, і чують глухі, воскресають померлі, убогим звіщається Добра 

Новина (Лук.7:22). 

Концептосфера досліджуваного поняття об'єктивуєтся завдяки 

функціонуванню лексико-семантичної групи із загальним компонентом 

«спасіння». Поняттям «спасіння» позначається вчинене благе діяння Ісуса 

Христа стосовно до людей. У Новому Завіті Він названий Спасителем людства. 

Він явив Себе як єдинородний Божий Син – Спаситель світу, взявши на Себе 

гріхи всіх людей. Своєю смертю і воскресінням Він відкрив людям вільний 

доступ до Бога й дарував вічне життя: «Тож не соромся засвідчення Господа 

нашого, ні мене, Його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога, що нас 

спас і покликав святим покликом, не за наші діла, але з волі Своєї та з 

благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів. А тепер 

об'явилась через з'явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що й смерть 

зруйнував, і вивів на світло життя та нетління Євангелією» (2 Тим.1:8-10). 

Змістове наповнення концептуального простору цього поля здійснюється при 

опорі на такі слова, як Спаситель, спасати, спасатися, спасіння, спасений і 

представлене численними контекстами: Через це переношу я все ради 
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вибраних, щоб і вони доступили спасіння, що в Христі Ісусі, зо славою 

вічною (2Тим.2:10); За обітницею, із його насіння підняв Бог Ісуса, як спасіння 

Ізраїлеві (Дiї.13:23); Та ми віруємо, що спасемося благодаттю Господа Ісуса 

так само, як і вони (Дiї.15:11); А вони відказали: Віруй в Господа Ісуса, і будеш 

спасений ти сам та твій дім (Дiї.16:31); Життя ж наше на небесах, звідки 

ждемо й Спасителя, Господа Ісуса Христа (Фил.3:20); А ми, що належимо 

дневі, будьмо тверезі, зодягнувшися в броню віри й любові, та в шолом надії 

спасіння, бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали 

Господом нашим Ісусом Христом (1Сол.5:8-9); Син бо Людський прийшов, 

щоб спасти загинуле (Матв.18:11); Вірним і гідним усякого сприйняття є 

слово, що Ісус Христос прийшов у світ, щоб спасти грішників, серед яких 

першим є я (1Тим.1:15); Бо Бог не послав Свого Сина на світ, щоб Він світ 

засудив, але щоб через Нього світ спасся (Iван.3:17). 

Центральною частиною Благої Звістки про спасіння Ісусом Христом є 

прощення гріхів. Тому одним із важливих складових досліджуваного поняття 

є концептуальне поле «Ісус прощає гріхи, звільняє від них, виправдовує». Як 

демонструє текст Нового Завіту, Ісус Христос дарує людині багато благ і 

милостей, кожна з яких має незліченне застосування в житті. І однією з 

найважливіших із них є та, що грішна людина може отримати прощення 

гріхів і спілкування з Богом. Текстова вербалізація цього поля здійснюється 

через функціонування фрагментів зі словами на позначення гріха (гріх, 

прогріх, грішний, грішити) та їх прощення Ісусом Христом (спасати, 

відпускатися, відпущення, прощати, прощатися, прощення, визволяти, 

очищати, знищити та ін.). Ця концептуальна одиниця репрезентована 

такими фрагментами: І вона вродить Сина, ти ж даси Йому йменна Ісус, бо 

спасе Він людей Своїх від їхніх гріхів (Матв.1:21); А Ісус, віру їхню 

побачивши, каже розслабленому: Відпускаються, сину, гріхи тобі! 

(Мар.2:5); Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже: 

Оце Агнець Божий, що на Себе гріх світу бере! (Iван.1:29); А Петро до них 

каже: Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у Ім'я Ісуса Христа 
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на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете! (Дiї.2:38); 

Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу Син Людський, 

тож каже Він розслабленому: Уставай, візьми ложе своє, та й іди у свій 

дім! (Матв.9:6); Коли ж ходимо в світлі, як Сам Він у світлі, то маємо 

спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від 

усякого гріха (1Iван.1:7); Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він 

полюбив нас, і послав Свого Сина вблаганням за наші гріхи (1Iван.4:10). 

Контексти, в яких функціонує досліджуваний концепт, ідентифікують 

також важливу складову, пов'язану з тими благами, які дає Ісус Христос. Її 

представляють такі лексичні засоби, як благодать, мир, милість, любов, 

любити, полюбити. Концептопороджувальна актуальність цих слів формується 

завдяки численному повтору їх у тексті. Ілюстративний матеріал свідчить про 

значущість і важливість цієї грані ставлення Ісуса Христа до людей, відкриває 

велич Бога в Його здатності любити і благословляти, які йдуть від Його 

природи, адже «Бог є любов» (1Іван.4:8). Наприклад: А Бог миру потопче 

незабаром сатану під ваші ноги. Благодать Господа нашого Ісуса Христа 

нехай буде з вами! Амінь (Рим.16:20); нехай буде з вами благодать, милість, 

мир від Бога Отця та Ісуса Христа, Сина Отцевого, у правді та в любові! (2 

Iван.1:3); до Тита, щирого сина за спільною вірою: благодать, милість та мир 

від Бога Отця й Христа Ісуса, Спасителя нашого! (Тит.1:4); благодать вам 

та мир нехай примножиться в пізнанні Бога й Ісуса, Господа нашого! 

(2Петр.1:2); Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні Анголи, ні влади, ні 

теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння 

не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашім! 

(Рим.8:38,39); Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година Йому 

перейти до Отця з цього світу, полюбивши Своїх, що на світі були, до кінця 

полюбив їх (Iван.13:1). 

Вербальні маніфестації концепту «Ісус Христос» дають можливість 

співвіднести його з полем на позначення вічного життя. У Біблії сказано, що 

існує вічне життя. Єдиний шлях, яким люди можуть прийти до Небесного Отця 
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і пізнати Його, успадкувавши таким чином вічне життя, – це прийти до Господа 

Ісуса Христа і пізнати Його. Вона вербалізується в текстовому масиві завдяки 

повтору словосполучення «вічне життя», яке продемонструвало системні 

зв'язки з найменуваннями Ісуса Христа. Ця блага звістка міститься в таких 

контекстах Нового Завіту: Життя ж вічне це те, щоб пізнали Тебе, єдиного 

Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав Ти Його (Iван.17:3); Закон же 

прийшов, щоб збільшився переступ. А де збільшився гріх, там зарясніла 

благодать, щоб, як гріх панував через смерть, так само й благодать 

запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, Господом 

нашим (Рим.5:20); Ми знаємо, що Син Божий прийшов, і розум нам дав, щоб 

пізнати Правдивого, і щоб бути в правдивому Сині Його, Ісусі Христі. Він Бог 

правдивий і вічне життя! (1Iван.5:20); А ви, улюблені, будуйте себе 

найсвятішою вашою вірою, моліться Духом Святим, бережіть себе самих у 

Божій любові, і чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного 

життя (Юд.1:20); Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в 

Христі Ісусі, Господі нашім! (Рим.6:23).  

Таким чином, названі контексти уточнюють зміст досліджуваної 

концептуальної лінії через польове утворення «Ісус Христос дарує вічне 

життя». Воно актуалізоване на основі повтору в тексті словосполучення «вічне 

життя» у поєднанні з найменуваннями Ісуса Христа. 

Узагальнення фрагментів, у яких вживається концепт «Ісус Христос», 

свідчить про ще один напрям розвитку концептосфери. Дані, отримані в ході 

дослідження, дають можливість подати структуру концепту через таку  

концептуальну лінію, як «люди – Ісус Христос». Численні ілюстрації, що 

формують загальний смисловий простір концепту, виявляють різні аспекти 

ставлення людей до Ісуса Христа. При цьому біблійний текст демонструє поділ 

людей на дві категорії: невіруючих та віруючих. Перші нерідко виявляли до 

Ісуса зло, ненависть, нетерпимість, другі – віру, любов і відданість. 

Так, наприклад, багато фрагментів Нового Завіту об'єднані загальним 

змістом, що представляє негативне ставлення людей до Ісуса Христа. Його 



134 
 

 
 

суспільне служіння тривало більше трьох років. Первосвященники, книжники й 

фарисеї не прийняли Його вчення і, заздрячи Його чудесам та успіху, шукали 

нагоди, щоб убити Його. Писання свідчить, що перш ніж померти, Христос 

зазнав лихослів'я, хули, знущань, тортур, Його принижували, били, на Нього 

плювали, Його змусили нести Свій хрест, потім пригвоздили до цього хреста й 

підняли на ньому. Його мучили одними з найбільш жорстоких способів, коли-

небудь придуманих людьми. Для ілюстрації цього в тексті вживаються такі 

слова і словосполучення, як плювати, бити, збичувати, ув'язнити, знущатися, 

переслідувати, вдарити, постраждати, заподіяти смерть, 

насміхатися,лихословити, говорити богозневаги, сміятися, винуватити та ін. 

Прикладом їх уживання є такі контексти: Із того часу Ісус став виказувати 

Своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму, і постраждати багато від 

старших, і первосвящеників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути 

третього дня (Матв.16:21); І тростиною по голові Його били, і плювали на 

Нього. І навколішки кидалися та вклонялись Йому... (Мар.15:19); А хто побіч 

проходив, Його лихословили та головами своїми хитали, і казали: Ти, що 

храма руйнуєш та за три дні будуєш, спаси Самого Себе! Коли Ти Божий Син, 

то зійди з хреста! (Матв.27:39); А люди, які ув'язнили Ісуса, знущалися з 

Нього та били. І, закривши Його, вони били Його по обличчі, і питали Його, 

приговорюючи: Пророкуй, хто то вдарив Тебе? І багато інших богозневаг 

говорили на Нього вони... (Лук.22:63); А первосвященики й старші 

попідмовляли народ, щоб просити за Варавву, а Ісусові смерть заподіяти 

(Матв.27:20); І багато з юдеїв читали цього написа, бо те місце, де Ісус був 

розп'ятий, було близько від міста. А було по-гебрейському, по-грецькому й по-

римському написано (Iван.19:20); Бог наших отців воскресив нам Ісуса, Якому 

ви смерть були заподіяли, повісивши на дереві (Дiї.5:30). 

Друга категорія людей – віруючі, християни – це не спільнота людей, які 

перебувають під впливом якоїсь притчі чи високої моральної вимоги Христа, а 

зібрання людей, які живуть Ним. Для Церкви Ісуса Христа важливі не стільки 

Його слова, скільки Його життя, яке неможливо придумати. Тексти Писання 
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свідчать про те, що люди вірують в Ісуса Христа, люблять Його, служать Йому, 

свідчать про Нього. Ця інформація актуалізується у ряді концептуальних полів 

досліджуваного твору.  

Одним із найбільших із них є утворення на позначення віри в Ісуса 

Христа. Лексеми, що номінують цю ознаку концепту, складають дериваційне 

гніздо (віра, вірувати, віруючий, увірувати, повірити та ін.). Ісус Христос 

називається в Новому Завіті «Начальником і Виконавцем віри» (Євр. 12: 2). 

Тобто віра – це не плід самостійного рішення, що приймається людиною за 

власною ініціативою, а відповідь на Божий заклик, на Боже запрошення. 

Численні контексти з найменуваннями віри формують уявлення про цю 

концептуальну складову досліджуваного поняття: І сказав Ісус сотникові: Іди, 

і як повірив ти, нехай так тобі й станеться! І тієї ж години одужав слуга 

його (Матв.8:13); А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус то Син 

Божий? (1Iван.5:5); Бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса! (Гал.3:26); 

І оце Його заповідь, щоб ми вірували в Ім'я Сина Його Ісуса Христа, і щоб 

любили один одного, як Він нам заповідь дав! (1Iван.3:23); І в усім, у чому ви не 

могли виправдатись Законом Мойсеєвим, через Нього виправдується кожен 

віруючий (Дiї.13:39); Промовляє до нього Ісус: Тому ввірував ти, що побачив 

Мене? Блаженні, що не бачили й увірували! (Iван.20:29); Це ж написано, щоб 

ви ввірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в 

Ім'я Його! (Iван.20:31); Отож, коли Бог дав однаковий дар їм, як і нам, що 

ввірували в Господа Ісуса Христа, то хто ж я такий, щоб міг заперечити 

Богові? (Дiї.11:17). 

У концептуальній лінії «люди – Ісус Христос» закладені різноманітні  

утворення, детерміновані сукупністю мовних одиниць із спільним значенням. 

Так, у ході аналізу з’ясовано, що ряд компонентів формує змістовий простір 

для позначення того, що апостоли, учні та послідовники Ісуса Христа 

поширюють Його вчення, проповідують Євангеліє. Ісус звертається до них: 

«Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому створінню» (Мк.16:15). 

Вони пішли виконувати це велике доручення, говорячи про Христа всім 
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народам. Це ілюструють фрагменти Нового Завіту, які містять лексику для 

позначення проповіді, свідчення: благовістити, звіщати, навчати, доводити, 

проповідувати, свідчити, свідчення та ін. Наприклад: Варнава тоді взяв його 

та й привів до апостолів, і їм розповів, як дорогою той бачив Господа, і як Він 

йому промовляв, і як сміливо навчав у Дамаску в Ісусове Ймення (Дiї.9:27); 

…бо він переконував пильно юдеїв, Писанням прилюдно доводячи, що Ісус то 

Христос (Дiї.18:28); І цілих два роки Павло пробув у найнятім домі своїм, і 

приймав усіх, хто приходив до нього, і проповідував він Боже Царство, та з 

відвагою повною беззаборонно навчав про Господа Ісуса Христа! (Дiї.28:30); 

Я, Іван, ваш брат і спільник у біді, і в царстві, і в терпінні в Ісусі, був на 

острові, що зветься Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа 

(Об.1:9); Та коли йняли віри Пилипові, що благовістив про Боже Царство й 

Ім'я Ісуса Христа, чоловіки й жінки охристилися (Дiї.8:12); Моліться разом і 

за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова, звіщати таємницю Христову, що за 

неї я й зв'язаний (Кол.4:3); Ось Пилип прийшов до самарійського міста, і 

проповідував їм про Христа (Дiї.8:5). 

Досліджувану концептуальну лінію також репрезентує поле, яке містить 

інформацію про хрещення. Як пишеться в Новому Завіті, Сам Христос дав 

наказ апостолам: «Отже йдіть, навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і 

Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що Я вам заповів» (Мт. 28:19). 

Це заповідь говорить про те, що поряд з проповіддю Євангелія має йти і 

хрещення. Там, де буде прийнято Євангеліє, перше, що має відбуватися, – це 

хрещення. Контексти, що містять найменування Ісуса Христа і слова 

охриститися, охрищений, об'єднані загальним змістом: люди хрестяться в Ім'я 

Ісуса Христа. Наприклад: А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же 

охриститься кожен із вас у Ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і 

дара Духа Святого ви приймете! (Дiї.2:38); Та коли йняли віри Пилипові, що 

благовістив про Боже Царство й Ім'я Ісуса Христа, чоловіки й жінки 

охристилися (Дiї.8:12); А вони, як прийшли, помолились за них, щоб Духа 

Святого вони прийняли, бо ще ні на одного з них Він не сходив, а були вони 
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тільки охрищені в Ім'я Господа Ісуса  (Дiї.8:15-16); І звелів охриститися їм у 

Ймення Ісуса Христа. Тоді просили його позостатися в них кілька днів 

(Дiї.10:48); Чи ви не знаєте, що ми всі, хто христився у Христа Ісуса, у 

смерть Його христилися? (Рим.6:3); А Крисп, старший синагоги, увірував в 

Господа з усім домом своїм; і багато з коринтян, почувши, увірували й 

охристились (Дiї.18:8).  

Численні контексти Нового Завіту об'єктивують концептуальне поле 

«люди служать Ісусу Христу». Подвиг Спасителя на хресті забезпечив дію 

Святого Духа в житті кожного віруючого, що дає можливість довіряти Йому, 

любити Його і жити для Нього. А це спонукає людей щиро служити Йому. За 

Писанням, після вознесіння Ісуса Христа Його послідовники перебували в 

служінні Йому. У тексті ця інформація передається завдяки функціонуванню 

таких компонентів, як слуга, служитель, служити, співробітник, раб, праця, 

працювати, попрацювати та ін. Наприклад: І все, що тільки чините, робіть від 

душі, немов Господеві, а не людям! Знайте, що від Господа приймете в 

нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові (Кол.3:23); Отак ви і 

навчилися від Епафра, улюбленого співробітника нашого, що за вас він вірний 

служитель Христа (Кол.1:7); Бо тепер чи я в людей шукаю признання чи в 

Бога? Чи людям дбаю я догоджати? Бо коли б догоджав я ще людям, я не був 

би рабом Христовим (Гал.1:10); Ми згадуємо безперестанку про ваше діло 

віри, і про працю любові, і про терпіння надії на Господа нашого Ісуса 

Христа, перед Богом і Отцем нашим (1Сол.1:2); Вітайте Трифену й Трифосу, 

що працюють у Господі. Вітайте улюблену Персиду, що багато попрацювала 

в Господі (Рим.16:12); Що зо мною, то все вам розповість Тихик, улюблений 

брат і вірний служитель і співробітник у Господі (Кол.4:7). 

Отже, дослідження продемонструвало, що концепт «Ісус Христос» 

вибудовується у тексті Нового Завіту як об’ємний, багатокомпонентний 

смисловий комплекс, який має ієрархічну структуру і складається з полів, що 

представляють тематично єдині, стереотипні ситуації, пов’язані між собою 

певними семантичними відношеннями. Реконструйований концепт отримує 
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змістове наповнення у тексті Нового Завіту, яке складається із трьох 

концептуальних ліній: 1) Ким є Ісус Христос, Його діяння (Богом, Господом, 

Сином (Божим, Людським, Отчим, Давидовим), Спасителем, Месією, Агнцем 

(Божим, що заколений), Отроком, Учителем, Царем над царями, Паном над 

панами); Він помер і воскрес; Він прийде вдруге на землю); 2) Ісус Христос – 

люди (навчав, проповідував; зцілював людей; спасає; прощає гріхи; дає 

благодать, мир, милість, любов, вічне життя); 3) люди – Ісус Христос 

(невіруючі мучили, розіп'яли Його; християни вірують у Нього; поширюють 

Його вчення, проповідують Євангеліє; хреститься в ім'я Ісуса Христа; служать 

Йому). 

 

3.2.2.  Концепт «Бог» 

З'ясування контекстних реалізацій концепту «Бог» має на меті описати 

його модель через мовну оформленість. Концептуальні складові виявляються зі 

сполучуваності слів з найменуванням «Бог», а також з іншими Його іменами й 

найменуваннями. Таким чином формується складне структурне утворення, 

представлене трьома концептуальними лініями, які характеризують основні 

смислові напрями його розвитку в тексті Нового Завіту: 1) Ким є Бог, Його 

характеристики, атрибути; 2) Бог – Ісус Христос; 3) Бог – люди; 4) люди – Бог. 

Перша концептуальна лінія містить одне польове утворення, що 

представляє сутнісні риси, характеристиики, атрибути Бога. Вона має особливе 

смислове навантаження, оскільки розкриває Його природу, сутність, істину про 

Бога. Контексти, які об’єктивують ці ознаки аналізованого концепту, є досить 

частотними в тексті Нового Завіту. В них використовуються характеристичні 

найменування, переважно прикметникові: Отець (Небесний, що на небі, 

Господа нашого Ісуса Христа, слави). Господь (неба й землі), Вседержитель, 

Всевишній. Цар, Бог миру (любові, милосердя, потіхи, слави), святий, 

праведний,  мудрий, добрий, вірний, правдивий, милосердний, досконалий та ін. 

Прикладами  функціонування цього концептуального утворення служать такі 

контексти: Ісус же йому відказав: Чого звеш Мене Добрим? Ніхто не є Добрий, 
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крім Бога Самого (Мар.10: 18); Благословенний Бог і Отець Господа нашого 

Ісуса Христа, Отець милосердя й Бог потіхи всілякої (2 Кор. 1:3); Будьте ж 

милосердні, як і Отець ваш милосердний! (Лук. 6:36); Вірний Бог, що ви через 

Нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого 

(1Кор.1: 9); А накінець, браття, радійте, удосконалюйтесь, тіштеся, будьте 

однодумні, майте мир, і Бог любові та миру буде з вами! (2 Кор.13:11); 

єдиному мудрому Богові, через Ісуса Христа, слава навіки! Амінь (Рим. 16:27); 

Великі та дивні діла Твої, о Господи, Боже Вседержителю! Справедливі й 

правдиві дороги Твої, о Царю святих! (Об.15:3); Зовсім ні! Бо ж Бог правдивий, 

а кожна людина неправдива, як написано: Щоб був Ти виправданий у словах 

Своїх, і переміг, коли будеш судитися (Рим.3:4); І не називайте нікого отцем на 

землі, бо один вам Отець, що на небі (Матв. 23:9); Отож, будьте досконалі, як 

досконалий Отець ваш Небесний! (Матв.5:48); Того часу, навчаючи, промовив 

Ісус: Прославляю Тебе, Отче, Господи неба й землі, що втаїв Ти оце від 

премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив (Матв. 11:25); І не на світі 

вже Я, а вони ще на світі, а Я йду до Тебе. Святий Отче, заховай в Ім'я Своє 

їх, яких дав Ти Мені, щоб як Ми, єдине були! (Iван.17:11); Вірний Бог, що ви 

через Нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого 

(1Кор.1:9).  

Наявність у Бога таких імен і атрибутів служить підтвердженням, того, 

що Він є Особистістю, Яка має досконалу волю, розум і почуття. Вони 

демонструють, що Він є творчим началом життя, його хранителем, 

характеризують Його через якості Отця, які Він виявляє до Свого творіння. 

Також вони відкривають, що Він є Богом взаємостосунків, Який не просто 

відкриває людям цілі, дає настанови та завдання, а основою Його природи є 

стосунки з людиною. І в цих стосунках, як демонструють контексти, Бог є 

джерелом досконалості, святості, мудрості, любові та миру. 

Огляд групи ознак концепту «Бог» дав можливість виділити ще одну 

конструктивну лінію його творення  «Бог – Ісус Христос». Ісус відкривається в 

Біблії як Син Божий, тут розкривається Його походження від Бога та особливий 
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зв’язок із Ним. Він однаковий з Отцем за Божественною природою, за єдиною 

Божественною сутністю, у Біблії Він названий Однородженим: «Так бо Бог 

полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в 

Нього, не згинув, але мав життя вічне» (Iван.3:16).  

Однією з важливих складових цієї лінії є концептуальне поле «Ісус 

Христос – Син Божий». Його обсяг формується на основі функціонування 

лексем Ісус Христос, Син Людський, Син (Бога, Божий, Всевишнього) та ін., які 

включені в контексти, що іменують Його Сином Божим. У тексті Нового Завіту 

ці найменування Ісуса Христа дозволяють вивести цю складову на основі таких 

фрагментів: А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, Син Бога Живого! 

А Ісус відповів і до нього промовив: Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не 

тіло і кров тобі оце виявили, але Мій Небесний Отець (Матв.16:16-17);  

Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого (Мар.1:1);  І ось ти в утробі 

зачнеш, і Сина породиш, і даси Йому ймення Ісус.Він же буде Великий, і Сином 

Всевишнього званий, і Господь Бог дасть Йому престола Його батька Давида. 

І повік царюватиме Він у домі Якова, і царюванню Його не буде кінця (Лук.1: 

31-34); Бо Кого Бог послав, Той Божі слова промовляє, бо Духа дає Бог без 

міри. Отець любить Сина, і дав усе в Його руку (Іван. 3: 34); Бо хто буде Мене 

та Моєї науки соромитися в роді цім перелюбнім та грішнім, того 

посоромиться також Син Людський, як прийде у славі Свого Отця з 

Анголами святими (Мар.8:38); Передав Мені все Мій Отець. І Сина не знає 

ніхто, крім Отця, і Отця не знає ніхто, окрім Сина, та кому Син захоче 

відкрити (Матв.11:27); І ми бачили й свідчимо, що Отець послав Сина 

Спасителем світу (1Iван.4:14). Син Божий, народившись на землі, став 

видимим образом Бога невидимого. Ісус Христос говорив і діяв від імені Бога, 

перебував зі Своїм Отцем у винятковій, унікальній єдності. Богосинівство Ісуса 

Христа розуміється як реальність, що виявляється в Його історії та долі. Різні 

аспекти стосунків Бога Отця і Сина актуалізуються в багатьох контекстах, 

демонструючи концептуальні ознаки, що визначають змістове наповнення 

досліджуваної лінії через їх класифікацію та систематизацію. 
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Подальший смисловий розвиток цього концептуального напрямку 

знаходимо в текстових фрагментах, які свідчать про стосунки Бога Отця та 

Його Сина Ісуса Христа. Актуальними для їх вербалізації є такі дериваційні 

утворення: прославив, прославився, слава. Ця інформація відтворена в ряді 

контекстів, функціоування яких свідчить про існування концептуального поля 

«Бог прославив Ісуса Христа». Текст Нового Завіту демонструє постійні та 

гармонійні стосунки любові між Богом Отцем і Його Сином Ісусом Христом, а 

також свідчить про те, що Він прославив Свого Сина. Слово «прославляти» з 

грецької перекладається як «визнавати, вважати славним», «звеличувати». 

Концептуальна інтерпретація досліджуваного найменування міститься в таких 

контекстах: Бог Авраамів, та Ісаків, та Яковів, Бог наших батьків, Сина Свого 

прославив, Ісуса, Якого ви видали, і відцуралися перед Пилатом, як він присудив 

був пустити Його (Дiї 3:13); Мужі ізраїльські, послухайте ви оцих слів: Ісуса 

Назарянина, Мужа, що Його Бог прославив вам силою, і чудами, і тими 

знаменами, що Бог через Нього вчинив серед вас, як самі ви те знаєте 

(Дiї.2:22); Бог Авраамів, та Ісаків, та Яковів, Бог наших батьків, Сина Свого 

прославив, Ісуса, Якого ви видали, і відцуралися перед Пилатом, як він присудив 

був пустити Його (Дiї. 3:13); Тоді, як він вийшов, промовляє Ісус: Тепер ось 

прославивсь Син Людський, і в Ньому прославився Бог.  Коли в Ньому 

прославився Бог, то і Його Бог прославить у Собі, і зараз прославить Його! 

(Iван.13: 31-32);  що їм Бог захотів показати, яке багатство слави цієї 

таємниці між поганами, а вона Христос у вас, надія слави! (Кол.1:27). 

Змістовий обсяг досліджуваної концептуальної лінії «Бог – Ісус Христос» 

конкретизується ще в одному надзвичайно важливому для змісту Нового Завіту 

напрямі –  що Бог воскресив Ісуса Христа. Воскресіння Ісуса Христа є однією з 

найвідоміших подій, описаних у Біблії. А віра у воскресіння з мертвих Ісуса є 

основною доктриною християнства. Відомо, що численні пророцтва Старого 

Завіту свідчать про смерть і воскресіння Месії. У Новому Завіті польове 

утворення «Бог воскресив Ісуса Христа» моделюється контекстуальними 

зв'язками слів Бог, Ісус Христос із дериватами воскрешати, воскресати, 
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воскресіння. Його смислове наповнення здійснюється завдяки функціонуванню 

таких контекстів: Бог же й Господа воскресив, воскресить Він і нас Своєю 

силою! (1 Кор.6:14); Начальника ж життя ви забили, та Його воскресив Бог із 

мертвих, чого свідками ми! (Дiї.3:15); Воскресивши Свого Отрока, Бог послав 

Його перше до вас, щоб вас поблагословити, щоб кожен із вас відвернувся від 

злих своїх учинків! (Дiї.3:26); Ми знайшлися б тоді неправдивими свідками 

Божими, бо про Бога ми свідчили, що воскресив Він Христа, Якого Він не 

воскресив, якщо не воскресають померлі (1 Кор.15:15); Апостол Павло, 

поставлений ні від людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа й Бога Отця, 

що з мертвих Його воскресив (Гал.1:1);  Бог Ісуса Цього воскресив, чого свідки 

всі ми! (Дiї 2:32). 

У Новому Завіті  концептосфера «Бог» об’єктивується компонентами, які 

виявляють ще одну лінію його структури – «Бог – люди». Вона фунціонує 

завдяки концептуальним полям, що демонструють, як Бог прагне спілкування з 

людьми, що Він дає людям, Його ставлення до Свого творіння, Його щедрі 

благословіння. Їхніми складниками є лексеми для найменування людей 

(апостол, людина, чоловік, жінка, дитя, дитина, поганин, син, раб, брат, 

браття, свідок, пастух, чоловік, віруючий. улюблений, грішний, грішник, 

праведний, праведник, народ, натовп, спадкоємець, фарисей, законник, 

вибранець, богомолець, блудник, перелюб, юдей, Ізраїль, світ та ін.), власні 

імена людей, а також займенникові відповідники. Конституентами названої 

концептуальної лінії є низка полів, які демонструють її різне смислове 

наповнення.  

Одним із складників цієї концептуальної лінії є текстове утворення, що 

осмислюється на фоні фрагментів, у яких використовуються іменникові, 

прикметникові (Дух (Святий, Божий), освячення) та дієслівні (дати, відкрити,  

прийняти, намастити, посилати та ін.) найменування. Ці мовні засоби 

актуалізують концептуальний смисл «Бог дає людям Святого Духа». Згідно з 

Біблією, Дух Святий є Богом, Він наділений Божественними якостями. Ісус 

Христос називає Його «Духом істини» (Іван. 16:13). Святий Дух сприяє тому, 
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щоб благодать Божа стала надбанням людей, оскільки без цього справа 

спасіння людства є неможливою. У Новому Завіті для формування цього поля 

використані найменування Святий Дух, Дух Божий, освячення Духа, Свій Дух, 

Свій Дух Святий, Дух нашого Бога. Вербальне відтворення цієї концептуальної 

компоненти базується на таких фрагментах: А ми завжди повинні дякувати 

Богові за вас, улюблені Господом браття, що Бог вибрав вас спочатку на 

спасіння освяченням Духа та вірою в правду (2 Сол.2:13); І засвідчив їм Бог 

Серцезнавець, давши їм Духа Святого, як і нам (Дiї.15:8); А нам Бог відкрив це 

Своїм Духом, усе бо досліджує Дух, навіть Божі глибини (1Кор2:10); А ми 

прийняли духа не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі, від Бога 

даровані нам (1Кор.2:12); Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа 

Святого, що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? (1Кор.6:19); 

Отож, хто оце відкидає, зневажає не людину, а Бога, що нам також дав 

Свого Духа Святого (1Сол. 4:8); І такими були дехто з вас, але ви обмились, 

але освятились, але виправдались Іменем Господа Ісуса Христа й Духом 

нашого Бога (1Кор.6:11); Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у 

вас пробуває? (1Кор.3:16); А тих справ Йому свідками ми й Святий Дух, що 

Його Бог дав тим, хто слухняний Йому (Дiї. 5:32). 

Засоби об'єктивації досліджуваного концепту формують смисловий 

простір на позначення того, що Бог спасає людей. У тексті Нового Завіту Бог 

іменується Спасителем, що відтворено у таких фрагментах: А коли з'явилась 

благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не з діл 

праведності, що ми їх учинили були, а з Своєї милости через купіль 

відродження й обновлення Духом Святим (Тит.3:4); Єдиному премудрому 

Богові, Спасителеві нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, 

могутність, сила та влада перше всього віку, і тепер, і на всі віки! Амінь 

(Юд.1:25); Бо це добре й приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі 

люди спаслися, і прийшли до пізнання правди (1Тим.2:3); і часу свого з'явив 

Слово Своє в проповіданні, що доручене було мені з наказу Спасителя нашого 
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Бога (Тит.1:3); не крали, але виявляли всяку добру вірність, щоб у всьому вони 

прикрашали науку Спасителя нашого Бога (Тит.2:10).  

Розбудова названого поля відбувається через функціонування слів 

дериваційного гнізда спасати, спасіння, спасений, спасатися. У Біблії спасіння 

розглядається як вияв любові Бога стосовно до грішних людей. Через Старий 

Завіт проходить надія на майбутнє спасіння, яке дароване Богом в Ісусі Христі. 

Це концептуальне поле знайшло мовну вербалізацію в таких контекстах Нового 

Завіту: За обітницею, із його насіння підняв Бог Ісуса як спасіння Ізраїлеві 

(Дiї.13:23); і ні в чому не боячися противників; це їм доказ загибелі, вам же 

спасіння. А це від Бога! (Фил.1:28);  Бо Бог не послав Свого Сина на світ, щоб 

Він світ засудив, але щоб через Нього світ спасся (Iван.3:17); Тож нехай для 

вас буде відоме, що послано Боже спасіння оце до поган, і почують вони! (Дiї 

.28:28); Через те ж, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то 

Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді (1 Кор.1:21); …що 

ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися 

останнього часу (1 Петр.1:5); Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх 

людей (Тит. 2. 11);  Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то 

дар Божий (Еф. 2:8); Браття, бажання мого серця й молитва до Бога за 

Ізраїля на спасіння (Рим.10:1). 

 Інше польове формування демонструє набір мовних засобів для 

утворення об’єднання «Бог примиряє з Собою людей через Ісуса Христа». 

Серед біблійних істин цей постулат, переданий словами «Отож, виправдавшись 

вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа» (Рим.5:1), має 

надзвичайно велике значення, оскільки свідчить, що колишній стан людини 

відчуження, ворожості стосовно до Бога, розрив із Ним є справою минулою, 

крок віри дає можливість примиритися з Богом. Для відтворення цієї думки 

задіяні текстові структури, які містять сполучення слів примиряти, 

примирятися, примирення, мир і найменування Бога та Ісуса Христа. У тексті 

вони репрезентовані рядом фрагментів: Усе ж від Бога, що нас примирив із 

Собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення (2 Кор.5:18): бо Бог у 
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Христі примирив світ із Собою Самим, не зважавши на їхні провини, і поклав 

у нас слово примирення (2Кор.5:19):  Оце ми як посли замість Христа, ніби Бог 

благає через нас, благаємо замість Христа: примиріться з Богом! (2 

Кор.5:20);  Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа 

нашого Ісуса Христа (Рим.5:1); Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з 

Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося 

життям Його (Рим.5:10); що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його 

через віру, щоб виявити Свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів 

(Рим.3:25); усім, хто знаходиться в Римі, улюбленим Божим, вибраним святим, 

благодать вам та мир від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа! 

(Рим.1:7); Бог же надії нехай вас наповнить усякою радістю й миром у вірі, 

щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого! (Рим.15:13). 

Одним із найбільших концептуальних утворень є поле на позначення 

Божої волі стосовно людей. Біблія придіяє багато уваги Божій волі – Його 

верховній владі над усім творінням. Бог зацікавлений у виконанні людьми Його 

волі, оскільки Він не космічна субстанція, а Особистість, яка має розум, 

почуття й волю. Як свідчать тексти Святого Письма, Бог Сам визначив людині 

участь – шукати Його волю, щоб виконувати її: «Та ми знаємо, що грішників 

Бог не послухає; хто ж богобійний, і виконує волю Його, того слухає Він» (Iван. 

9:31). Його воля стосовно людей виявляється також у тому, що Він Сам обирає 

їх, ставить на служіння. Для моделювання волевиявлення Бога стосовно до 

людей використовуються такі лексеми, як воля, пізнати, зрозуміти, вибирати, 

обрання, вибрання, вибранець, покликати, покликання, покликаний, поклик, 

ставити , поставлений, народитись та ін. Названа концептуалізована область 

охоплює численні контексти: Бо це воля Божа, освячення ваше: щоб ви 

береглись від розпусти (1Сол.4:3); Павло, волею Божою покликаний за 

апостола Ісуса Христа, і брат Состен (1Кор.1:1); і не стосуйтесь до віку 

цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є 

воля Божа, добро, приємність та досконалість (Рим.12:2); І озвавсь він до 

мене: Бог отців наших вибрав тебе, щоб ти волю Його зрозумів, і щоб бачив 
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ти Праведника, і почув голос із уст Його (Дiї.22:14); Вірний Бог, що ви через 

Нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа Нашого 

(1Кор.1:9); Апостол Павло, поставлений ні від людей, ані від чоловіка, але від 

Ісуса Христа й Бога Отця, що з мертвих Його воскресив (Гал.1:1); Отож, 

зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, 

добротливість, покору, лагідність, довготерпіння (Кол.3:12); А всім, що Його 

прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у Ймення 

Його, що не з крові, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливости мужа, але 

народились від Бога (Iван.1:12-13). 

Виділення такого концептульного поля, яке інформує про належність 

людей Богові, вмотивоване актуалізацією іменників – найменувань людей 

(народ, людина, стадо, раб, дитина, син, спадкоємець, співробітник та ін.) у 

сполученні із словом Божий, Бог. Текст демонструє, що між Богом і людьми 

існують реальні зв'язки, стосунки. Це концептуальне поле знаходить своє 

вираження в таких фрагментах Нового Завіту: Але ти, о Божа людино, утікай 

від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, 

лагідністю! (1Тим.6:11); Але ви вибраний рід, священство царське, народ 

святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти Того, Хто покликав вас із 

темряви до дивного світла Свого, колись ненарод, а тепер народ Божий, 

колись непомилувані, а тепер ви помилувані! (1Петр.2:9); Бо така Божа воля, 

щоб доброчинці гамували неуцтво нерозумних людей,як вільні, а не як ті, що 

мають волю на прикриття лихого, але як раби Божі (1Петр.2:15); Подивіться, 

яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ нас 

не знає тому, що Його не пізнав (1Iван.3:1);  Бо ви всі сини Божі через віру в 

Христа Ісуса! (Гал.3:26); Тому ти вже не раб, але син. А як син, то й 

спадкоємець Божий через Христа (Гал.4:7); Бо ми співробітники Божі, а ви 

Боже поле, Божа будівля (1 Кор.3:9); Отже, ви вже не чужі й не приходьки, а 

співгорожани святим, і домашні для Бога (Еф.2:19);  і на місці, де сказано їм:  

Ви не Мій народ, там названі будуть синами Бога Живого! (Рим.9:26). 



147 
 

 
 

Інтерпретація цього концептуального утворення здійснюється також 

через використання фраз, які розширюють його межі. Це концептуальне поле 

знайшло відображення через такі текстові конструкти: Через них даровані нам 

цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої Істоти, 

утікаючи від пожадливого світового тління (2Петр.1:4); Хто від Бога, той 

слухає Божі слова; через те ви не слухаєте, що ви не від Бога (Iван.8:47); і 

зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості й 

святості правди (Еф.4:24); Бо Того, Хто не відав гріха, Він учинив за нас 

гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім! (2Кор.5:21); Так, мої браття, і 

ви вмерли для Закону через тіло Христове, щоб належати вам іншому, 

Воскреслому з мертвих, щоб приносити плід Богові (Рим.7:4). 

Ще один набір концептуальних ознак формує змістовий мінімум поняття 

про те, що Бог дає людям Свої заповіді, настанови, обітниці. Заповіді Божі 

подані не тільки у Старому Завіті (Десять Заповідей), зміст Нового Завіту 

демонструє численні звернення Бога до людей щодо морально-етичних норм їх 

поведінки, ставлення до Бога і людей. Основними  репрезентантами при їх 

утворенні є перш за все дієслова у формі наказового способу або такі, що 

виражають заперечення (дієслова із частками не, нехай не), які передають 

звертання Ісуса Христа та апостолів до людей. Набір таких семантичних 

множників названого польового утворення міститься у ряді фрагментів Нового 

Завіту: А той відповів і сказав: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і 

всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого 

ближнього, як самого себе (Лук.10:27); Жаден раб не може служить двом 

панам, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись 

одного, а другого знехтує. Не можете Богові й мамоні служити! (Лук.16:13); 

Бо Бог заповів: Шануй батька та матір, та: Хто злорічить на батька чи 

матір, хай смертю помре (Матв.15:4); І промовив Ісус йому в відповідь: 

Написано: Господеві Богові своєму вклоняйся, і служи Одному Йому! 

(Лук.4:8); Ісус тоді каже в відповідь їм: Віддайте кесареве кесареві, а Богові 

Боже! І дивувалися з Нього вони... (Мар.12:17); тому то немає вже двох, але 
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одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучує! (Матв.19:6);  

Нехай серце вам не тривожиться! Віруйте в Бога, і в Мене віруйте! 

(Iван.14:1); І відповів мені голос із неба вдруге: Що від Бога очищене, не 

вважай за огидне того! (Дiї.11:9); Тож, що Бог спарував, людина нехай не 

розлучує! (Мар.10:9); Не працюйте тільки про людське око, немов 

чоловіковгодники, а як раби Христові, чиніть від душі волю Божу (Еф.6:6);  

Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на 

жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу (Рим.12:1);, 

Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти (Еф. 5. 1). 

Дослідження набору засобів формування концептуального поля про Божі 

заповіді, настанови, обітниці виявило, що крім названих компонентів до його 

утворення залучені синтаксичні структури зі словом щоб. Це демонструють 

такі текстові фрагменти: І ввесь людський рід Він з одного створив, щоб 

замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби й границі 

замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи Його не відчують і не знайдуть, хоч 

Він недалеко від кожного з нас (Дії 17); Не зважаючи ж Бог на часи 

невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися (Дiї.17:30);  

…просили ми вас, і намовлювали та показували, щоб ви гідно поводилися перед 

Богом, що покликав вас у Своє Царство та в славу (1 Сол.2:12); А далі, 

браття, просимо вас та благаємо в Господі Ісусі, щоб, як прийняли ви від нас,  

як належить поводитись вам та догоджувати Богові, як ви й поводитеся, 

щоб у тому ще більше зростали! (1 Сол.4:1). 

Концептосфера слова «Бог» співвідноситься з лексемами на позначення 

тих дарів, які Бог дає людям. Текстові характеристики концепту представляють 

Його як люблячого Творця людей, Який дарує блага. Здійснена в тексті 

актуалізація слів благодать, милість, мир, любов, віра завдяки текстовій 

повторюваності надає їм концептотвірного потенціалу. Поняття, позначені 

цими найменуваннями, вживаються для позначення особливої живої та діяльної 

сили Божої, яка сприяє спасінню кожної людини. Ця сила вливається в душі 

людей незалежно від їх достоїнств і заслуг. Для представлення цього 
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концептуального поля використані такі контексти: благодать вам і мир від 

Бога Отця нашого й Господа Ісуса Христа! (1Кор.1:3);  нехай буде з вами 

благодать, милість, мир від Бога Отця та Ісуса Христа, Сина Отцевого, у 

правді та в любові! (2Iван.1:3); А Бог має силу всякою благодаттю вас 

збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися 

всяким добрим учинком (2 Кор.9:8); І нехай мир Божий панує у ваших серцях, 

до якого й були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте! (Кол.3:15);  

Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога й Отця, і причастя 

Святого Духа нехай буде зо всіма вами! Амінь (2 Кор.13:13);  Бо спасені ви 

благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий (Еф.2:8); Мир братам і 

любов із вірою від Бога Отця й Господа Ісуса Христа! (Еф.6:23); А про 

братолюбство немає потреби писати до вас, бо самі ви від Бога навчені 

любити один одного (1Сол.4:9);  Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб 

ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ нас не знає тому, що Його не пізнав 

(1Iван.3:1); Бог же надії нехай вас наповнить усякою радістю й миром у вірі, 

щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого! (Рим.15:13).  

Отже, активізація в численних контекстах Нового Завіту поряд із 

найменуваннями Бога таких слів, як благодать, милість, мир, любов,  віра, що 

реалізують у своїй структурі елементи лексико-семантичних полів на 

позначення категорій добра, духовності та моральності, є свідченням 

найкращих перспектив, які відкриває для людини життя з Богом. 

Таким чином на основі внутрішньотекстових зв’язків Нового Завіту 

виявлена система концептуальних полів на позначення доброго ставлення Бога 

до людей, тих благ, які Він дарує людям та які є демонстрацією Його сутності, 

природи. У той же час текст Нового Завіту показує, що Бог виявляє до людей 

суворість і гнів. Гнів Божий є невід’ємною рисою характеру Бога, ми не 

можемо відривати поняття гніву від Бога, це Його реакція на гріх, вияв Його 

ненависті до безбожності, неправди і зла. Цей аспект стосунків Бога з людьми 

виражений переважно іменниковим рядом слів: гнів, суд, суворість, осуд, осуд, 

присуд та ін. Концептуальне поле на позначення вияву Божого гніву 
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актуалізується у Новому Завіті в наступних контекстах: Хто вірує в Сина, той 

має вічне життя; а хто в Сина не вірує, той життя не побачить а гнів 

Божий на нім перебуває (Iван. 3: 36); Бо гнів Божий з'являється з неба на 

всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою 

(Рим.1:18); Вони знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке, варті 

смерті, а проте не тільки самі чинять, але й хвалять тих, хто робить таке 

(Рим. 1:32); Ось тому без виправдання ти, кожний чоловіче, що судиш, бо в 

чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме й ти, що судиш 

А ми знаємо, що суд Божий поправді на тих, хто чинить таке (Рим. 2: 1,2);  

Отже, бач добрість і суворість Божу, на відпалих суворість, а на тебе 

добрість Божа, коли перебудеш у добрості, коли ж ні, то й ти будеш 

відтятий (Рим.11:22); Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву 

Божому, бо написано: Мені помста належить, Я відплачу, говорить Господь 

(Рим.12:19); Як хто знівечить Божого храма, того знівечить Бог, бо храм 

Божий святий, а храм той то ви! (1Кор.3:17). 

Концептуалізація ще одного польового утворення «Бог судитиме світ» 

відбувається шляхом функціонування у контекстах з найменуваннями Бог, 

Божий дериваційного ряду із словами суд, судний, Суддя, судити,  суджений, 

засудити, засуд, засуджений, осудження. Слід відзначити, що в Біблії постійно 

присутня думка про Божий суд. Більша частина пророцтв Старого Завіту 

містить попередження про суд над грішниками, які не хочуть каятись. Увесь 

Новий Завіт свідчить про те, що гряде день загального суду, Бог тут названий 

«Суддею всіх». Новозавітні тексти формують образ Бога як праведного і 

справедливого Судді людей: і до Церкви первороджених, на небі написаних, і до 

Судді всіх до Бога, і до духів удосконалених праведників (Євр.12:23); Та через 

жорстокість свою й нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та 

об'явлення справедливого суду Бога (Рим.2:5);  А ти нащо осуджуєш брата 

свого? Чи чого ти погорджуєш братом своїм? Бо всі станемо перед судним 

престолом Божим (Рим.14:10); Бо зо слів своїх будеш виправданий, і зо слів 

своїх будеш засуджений (Матв.12:37); Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе 
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непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог (Євр.13:4); І я чув, як 

жертівник говорив: Так, Господи, Боже Вседержителю! Правдиві й 

справедливі суди Твої! (Об.16: 7); дня, коли Бог, згідно з моїм благовістям, буде 

судити таємні речі людей через Ісуса Христа (Рим.2:16); І бачив я мертвих 

малих і великих, що стояли перед Богом. І розгорнулися книги, і розгорнулась 

інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за 

вчинками їхніми (Об.20:12) 

У Новому Завіті текстова експлікація досліджуваної концептосфери має 

четверту важливу концептуальну складову – лінію «люди – Бог», смисловий 

обсяг якої об'єктивується великою кількістю лексичних засобів. У Старому 

Завіті, коли Бог дав Мойсею закон і заповіді, написані на кам'яних скрижалях, 

то в перших чотирьох заповідях говориться про ставлення людини до Бога, в 

наступних шести – про ставлення до ближніх. Тобто стосунки з Богом повинні 

бути на першому місці в житті людини. Бог створив людей для того, щоб вони 

стали Його образом, схожим на Нього, щоб мати стосунки, спілкування з ними. 

При дослідженні зазначеної концептуальної лінії в тексті Нового Завіту  

існують концептуальні поля, що виникли при вербалізації аналізованого 

поняття. 

Названа лінія конкретизується у концептуальному полі – сполученнях 

найменувань Бога із лексемами, в яких формується думка про те, що люди 

прославляють, хвалять, звеличують, люблять, поклоняються Богові, дякують 

Йому. Її експлікація відбувається на фоні функціонування великої кількості 

текстових фрагментів із словами славити, слава, прославляти, переславляти, 

хвалити , хвала, звеличувати, вклонятися, схилятися, дякувати, дяка, подяка, 

благословляти, любити та ін. Як свідчать контексти, люди, які люблять Бога, 

поклоняються Йому, прагнуть бути Йому угодними, прославити Його за всі 

милості, що Він виявляє до них. Цей напрямок об'єктивації досліджуваного 

концепту пов'язаний із такими фрагментами Нового Завіту: А народ не виходив 

із дива, бо бачив, що говорять німі, каліки стають здорові, криві ходять, і 

бачать сліпі, і славив він Бога Ізраїлевого! (Матв.15:31); І постійно вони 
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перебували в храмі, переславляючи й хвалячи Бога. Амінь (Лук.24:53); І зараз 

видющим той став, і пішов вслід за Ним, прославляючи Бога. А всі люди, 

бачивши це, віддали хвалу Богові (Лук.18:43); Бо чули вони, що  мовами різними 

ті розмовляли та Бога звеличували (Дiї.10:46); Але наступає година, і тепер 

вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, 

бо Отець Собі прагне таких богомільців (Iван.4:23); Дяка Богові за невимовний 

дар Його! (2Кор.9:15); А Богові й нашому Отцеві слава на віки віків. Амінь 

(Фил.4:20); І в тій хвилі уста та язик розв'язались йому, і він став говорити, 

благословляючи Бога! (Лук.1:64); Але, як написано: Чого око не бачило й вухо 

не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто 

любить Його! (1Кор.2:9); Що ми любимо Божих дітей, дізнаємося з того, 

коли любимо Бога і Його заповіді додержуємо (1Iван.5:2).  

При формуванні концептуального поля для найменування віри людей у 

Бога використовується дериваційні утворення на позначення віри: вірити, 

вірувати, ввірувати, увірувати, повірити, віра, віруючий. Поняття «віра» є 

одним із провідних у Біблії, Сам Бог неодноразово закликає людй вірувати в 

Нього. Як свідчать контексти, Бог, будучи вірним, хоче від людини активності 

та відповідальності у стосунках із Ним. Віра є актом послуху і виявляється в 

упованні на Бога, довірі до Нього, вдячності Йому за Його милість, у готовності 

слідувати Його заповідям, бути Його учнями й послідовниками. Мовне 

об'єднання слів цього семантичного поля охоплює такі текстові фрагменти 

Нового Завіту: Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, 

щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне (Iван.3:16); І він 

їх запровадив до дому свого, і поживу поставив, і радів із усім домом своїм, що 

ввірував у Бога (Дiї.16:34); Блаженна ж та, що повірила, бо сповниться 

проречене їй від Господа! (Лук.1:45); Тому то тримайтесь на дусі, о мужі, бо 

я вірую Богові, що станеться так, як було мені сказано (Дiї.27:25); Що бо 

Писання говорить? Увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність 

(Рим.4:3);, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа (Рим.5:1); А 

що перед Богом Законом ніхто не виправдується, то це ясно, бо праведний 
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житиме вірою (Гал.3:11);  Ви були з Ним поховані у хрищенні, у Ньому ви й 

разом воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих Його воскресив 

(Кол.2:12). 

Концептосфера слова «Бог» містить смислову ознаку «люди служать 

Богу». Це концептуальне поле розширює й розвиває зміст текстового утворення 

на позначення ставлення людей до Бога. Виявлена складова містить так званий 

«діяльнісний» компонент, тобто ставлення до Бога виражається в людей через 

дії: служіння Йому, проповіді, свідчення про Нього. Із тексту Нового Завіту 

відомо, що воскреслий Ісус Христос дав своїм учням і послідовникам велике 

доручення проповідувати Євангеліє в усіх країнах і народах. Процес творення 

такого смислового простору концепту актуалізував лексеми певного 

семантичного об’єднання: служити, служіння, служитель, проповідувати, 

провіщати, переконувати, благовістити, благовістя, свідкувати, свідчити, 

засвідчити та ін. Для його об'єктивації використовується ряд контекстів: Бо 

свідок мені Бог, Якому служу духом своїм у звіщанні Євангелії Його Сина, що я 

безперестанно згадую про вас (Рим.1:9); Поздоровивши ж їх, розповів він 

докладно, що Бог через служіння його вчинив між поганами (Дiї.21:19); а в 

усьому себе виявляємо як служителів Божих, у великім терпінні, у 

скорботах, у бідах, у тіснотах (2 Кор.6:4); Бо ми не такі, як багато хто, що 

Боже Слово фальшують, але ми провіщаємо, як із щирості, як від Бога, перед 

Богом, у Христі! (2 Кор. 2:17);  та говорячи: Що це робите, люди? Таж і ми 

такі самі смертельні, подібні вам люди, і благовістимо вам, від оцих ось 

марнот навернутись до Бога Живого, що створив небо й землю, і море, і все, 

що в них є (Дiї.14:15); дня, коли Бог, згідно з моїм благовістям, буде судити 

таємні речі людей через Ісуса Христа (Рим.2:16); не всьому народові, але 

наперед Богом вибраним свідкам, нам, що з Ним їли й пили, як воскрес Він із 

мертвих. І Він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що 

то Він є призначений Богом Суддя для живих і для мертвих (Дiї.10:41). 

Крім зазначеної категорії людей, які славлять Бога, шукають Його волю, 

виконують її, існує ще одна, – це люди, яких Біблія називає богозневажниками, 
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богоненавидниками. Найменування «Бог» співвідноситься із системою мовних 

засобів, які беруть участь у формуванні поля, що відтворює зневагу, ненависть, 

і ворожість до Бога. Його мовна реалізація здійснюється переважно при опорі 

на слова ворог, ворожнеча, богозневажати,богозневага, богозневажник, 

богоненавидник, а також на сполучення дієслів зневажати, відкидати, 

обминати, порушувати, занехаяти, знівечити із словами Бог, заповідь Божа, 

воля Божа, суд та Божа любов, Боже Слово та ін. Вони містять спільні 

семантичні компоненти, які моделюють концептуальне поле на позначення 

того, що люди зневажають, ненавидять Бога, відкидають Його волю. Цей зміст 

експлікують такі текстові фрагменти Нового Завіту: Як юдеї ж побачили 

натовп, то наповнились заздрощів, і стали перечити мові Павла та 

богозневажати (Дiї.13:45); Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, 

зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні (2 

Тим.3:2); і Бога Небесного вони зневажали від болю свого й від своїх болячок, 

та в учинках своїх не покаялись! (Об.16:11); Вони повні всякої неправди, 

лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрости, убивства, суперечки, омани, 

лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненавидники, напасники, чваньки, 

пишні, винахідники зла, неслухняні батькам (Рим.1:29); А фарисеї й законники 

відкинули Божу волю про себе і не христились від нього (Лук.7:30); А Він 

відповів і промовив до них: А чого й ви порушуєте Божу заповідь ради 

передання вашого? (Матв.15:3); Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не 

знаєте, що дружба зо світом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути 

світові приятелем, той ворогом Божим стається (Як.4:4). 

Таким чином, методика опису найменування «Бог» у Новому Завіті через 

його лексико-семантичну сполучуваність окреслює динаміку його текстового 

розгортання, інтегруючи мовні засоби інтерпретації. Це дозволило представити 

концепт як складне структурне утворення, що має ієрархічний характер. 

Концептуальні поля, що фіксують багатоаспектність досліджуваного поняття, 

задають напрямки його смислового моделювання, представляючи у вигляді 

чотирьох концептуальних ліній. Їх фіксація і подальше структурування 
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дозволяють представити концептуальний простір найменування «Бог». 

Реконструйований концепт має такий зміст у тексті Нового Завіту: 1) сутнісні 

риси, характеристиики, атрибути Бога (Отець (Небесний, що на небі, Господа 

нашого Ісуса Христа, слави), Господь (неба й землі), Вседержитель, Всевишній. 

Цар, Бог (миру, любові, милосердя, потіхи), святий, праведний, мудрий, 

добрий, вірний, правдивий, милосердний, досконалий); 2) Бог – Ісус Христос 

(Ісус Христос – Син Божий; Бог любить Ісуса Христа, прославив Його; 

воскресив Ісуса Христа); 3) Бог – люди (Бог дає людям Святого Духа;  спасає 

людей; має волю стосовно до них; дарує їм благодать, милість, мир, любов, 

віру; виявляє суворість і гнів до людей; судитиме світ); 4) люди – Бог (люди 

прославляють, хвалять, звеличують, люблять, поклоняються Богові; вірують в 

Нього; служать Йому; зневажають, ненавидять Бога).  

3.2.3.  Концепт «жертва» 

З найдавніших часів жертви грали важливу роль в богослужіннях різних 

народів. Однак у різних релігіях в обряд жертвоприношення вкладався різний 

смисл – від примітивного бажання ублажити божество, пропонуючи йому дари, 

до вираження вдячності, відданості, демонстрації власної нікчемності. Про 

значення жертвоприношень Бог повідомив ізраїльському народові після їх 

звільнення з єгипетського рабства. Таким чином у старозавітні часи ізраїльтяни 

приносили в жертву Богу тварин у відповідності із Законом, який Господь дав 

Мойсею. Це зведення законів стало основою Завіту, який виділив ізраїльтян із 

інших народів і дозволив їм вважати себе народом, посвяченим Богові. Тим 

самим хоча, як і всі інші люди, сини Ізраїлеві не були вільні від гріхів, Бог 

повелів їм приносити жертви, з допомогою яких вони повинні бути 

підтверджувати свою вірність Завіту, отримувати прощення за порушення 

Божих заповідей і Завіту. Цієї традиції свято дотримувалися і в часи земного 

життя Спасителя.  

Поняття «жертва» є одним із центральних у Біблії. Проходячи червоною 

лінією через Старий і Новий Завіти, ідея жертвоприношення стала носієм  
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провідних смислів Святого Письма. Аналіз концептуального простору дає 

можливість з’ясувати смислове навантаження цього концепту, виявити основні 

ідеї, детерміновані його функціонуванням у тексті.  

У тексті Нового Завіту функціонування поняття «жертва» демонструє ряд 

словоживань, сукупність яких складає план вираження певних лексико-

семантичних полів. Мовне втілення концепту здійснюється шляхом 

використання ряду найменувань, які формують уявлення про те, що 

ізраїльський народ приносить жертви Богові. Функцію імені концепту виконує 

при цьому в більшості випадків лексема «жертва». Наприклад:  І сказав Йому 

книжник: Добре, Учителю! Ти поправді сказав, що Один Він, і нема іншого, 

окрім Нього,  і що Любити Його всім серцем, і всім розумом, і всією душею, і з 

цілої сили, і що Любити свого ближнього, як самого себе, це важливіше за всі 

цілопалення й жертви!  (Мар. 12:32): А першого дня Опрісноків, коли пасху 

приношено в жертву, сказали Йому Його учні: Куди хочеш, щоб пішли й 

приготували ми Тобі пасху спожити? (Мар. 14:12);  А коли за Законом Мойсея 

минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли Його, щоб 

поставити Його перед Господом, як у Законі Господнім написано: Кожне дитя 

чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу,  і щоб 

жертву скласти, як у Законі Господньому сказано, пару горличат або двоє 

голубенят  (Лук. 2:22-25);  Того часу прийшли були дехто, та й розповіли Йому 

про галілеян, що їхню кров Пілат змішав був із їхніми жертвами.  Ісус же 

сказав їм у відповідь: Чи ви думаєте, що оці галілеяни, що так постраждали, 

грішніші були від усіх галілеян? Ні, кажу вам; та коли не покаєтеся, то 

загинете всі так! (Лук. 13:1-3); І настав день Опрісноків, коли пасху приносити 

в жертву належало.  І послав Він Петра та Івана, говорячи: Підіть, і 

приготуйте нам пасху, щоб її спожили ми (Лук. 22:7-8); Тоді взяв Павло мужів 

отих, і назавтра очистився з ними, і ввійшов у храм, і звістив про виконання 

днів очищення, так, аж за кожного з них була жертва принесена (Дiї  21:26). 

Найменуванням «жертва» в Новому Завіті позначається як уся система 

жертвоприношень, так і практично будь-які (за винятком деяких, що мають 
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певну назву) жертви, так само як і жертви, які приносилися в певних випадках, і 

ті, які священикам і звичайним людям дозволялося вживати в їжу.  Як 

синонімічні найменування для досліджуваного поняття використовуються 

також слова дар і кров. Прикладом їх використаня служать такі контексти: Бо 

коли б на землі перебував, то не був би Він священиком, бо тут пробувають 

священики, що дари приносять за Законом (Євр.8.:4); Кожен бо первосвященик, 

що з-між людей вибирається, настановляється для людей на служіння Богові, 

щоб приносити дари та жертви за гріхи,  і щоб міг співчувати недосвідченим 

та заблудженим, бо й сам він перейнятий слабістю.  І тому він повинен як за 

людей, так само й за себе самого приносити жертви за гріхи (Євр.5:1-3); При 

такому ж урядженні до першої скинії входили завжди священики, правлячи 

служби Богові, а до другої раз на рік сам первосвященик, не без крові, яку він 

приносить за себе й за людські провини. Святий Дух виявляє оцим, що ще не 

відкрита дорога в святиню, коли ще стоїть перша скинія (Євр.9:6-8); Маємо 

жертівника, що від нього годуватися права не мають ті, хто скинії служить, 

бо котрих звірят кров первосвященик уносить до святині за гріхи, тих м'ясо 

палиться поза табором (Євр. 13:10-11). 

Використання слова кров при формуванні концептуального поля 

досліджуваного поняття є закономірним. Серед найважливіших встановлених 

старозавітним Законом видів жертв лише одна була безкровною: хлібне 

принесення, яке розглядалося як доповнення до жертви всеспалення. Кров 

тварини проливалася за викуплення гріхов однієї людини, нехай навіть цілого 

народу, але все одно це було очищення тимчасове й часткове. Повністю змити 

гріхи гріхи всього людства, всі, які здійснились і здійснюються, могла тільки 

досконала жертва, кров єдиного безгрішного – Сина Божого. За словами 

апостола Павла, старозавітні жертви були «образом і тінню» (Євр. 8:5) діянь 

Ісуса Христа. Як «образ» вони були встановлені на час дії Старого Завіту «до 

часу направи» (Євр. 9:10), тобто до часу приходу Христа. Старозавітні жертви, 

які передвіщали життя і смерть Ісуса Христа й тільки в такому зв’язку набували 

смислу, повинні були підготувати народ Ізраїля до приходу обіцяного Месії. 
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Таким чином структура концепту «жертва» в досліджуванму тексті 

детермінується також контекстами для найменування Ісуса Христа. Одними із 

найчастотніших є фрагменти, які свідчать, що у Новому Завіті як жертва за 

гріхи людей був принесений Ісус Христос. Старозавітні жертви повинні були 

підготувати народ Ізраїля до появи Спасителя, Який тільки один міг принести 

жертву, здатну дати людям викуплення і спасіння: А за них Я посвячую в 

жертву Самого Себе, щоб освячені правдою стали й вони (Iван.17:19); що 

Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити Свою 

правду через відпущення давніше вчинених гріхів (Рим. 3:25);  Отож, очистьте 

стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха, 

Христос, за нас у жертву принесений (1Кор.5:7);  і поводьтеся в любові, як і 

Христос полюбив вас, і видав за нас Самого Себе, як дар і жертву Богові на 

приємні пахощі (Еф.5:2); що потреби не має щодня, як ті первосвященики, 

перше приносити жертви за власні гріхи, а потому за людські гріхи, бо Він це 

раз назавжди вчинив, принісши Самого Себе (Євр.7:27); так і Христос один 

раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха 

другий раз з'явитися тим, хто чекає Його на спасіння (Євр.9:28). 

У Новому Завіті концепт «жертва» також трактується у причинно-

наслідковій парадигмі, асоціюючись із поняттям «гріх», тобто Ісус Христос 

приніс Себе в жертву за гріхи людей. Гріхопадіння перших людей порвало 

зв’язок їх та їхніх нащадків із Богом. У тих випадках, коли приносилися 

одночасно декілька старозавітних видів жертв, першими приносились жертви 

за гріхи, а потім уже інші. За гріхом неминуче слідує смерть («заплата за гріх – 

смерть» (Рим. 6. 23)), тому – за милосердною постановою Бога  – дозволялося, 

щоб замість грішника померла жертва, оплативши своїм життям його гріх. Чи 

могла тварина, яка не мала ніякого відношення до гріховного вчинку, заміняти 

людину, знімати гріх з людини, створеної за образом і подобою Бога?  Ні, не 

могла, «бо то ж неможливе, щоб кров биків та козлів здіймала гріхи!» (Євр. 

10:4). Старозавітна жертва сама по собі була безсилою, вона ставала дієвою 

лише завдяки новозавітній жертві Ісуса Христа, на яку вказувала. Святе Письмо 
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учить дивитися на смерть Ісуса Христа як на викупну жертву за гріхи людства. 

Тому в тексті Євангелія найменування «жертва» знаходить свою подальшу 

реалізацію завдяки активному концептотвірному функціонуванню лексем гріх, 

грішити, що формують його смислове наповнення. Таким чином подальша 

конкретизація досліджуваного концепту здійснюється через польове утворення 

«Ісус Христос приніс Себе в жертву за гріхи людей». Наприклад: А Він за гріхи 

світу приніс жертву один раз, і назавжди по Божій правиці засів, далі 

чекаючи, аж вороги Його будуть покладені за підніжка Його ніг  (Євр.10:12); 

що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити 

Свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів (Рим.3:25);  бо інакше 

Він мусів би часто страждати ще від закладин світу, а тепер Він з'явився 

один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх (Євр.9:26); Бо 

Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивої, але в 

саме небо, щоб з'явитись тепер перед Божим лицем за нас, і не тому, щоб 

часто приносити в жертву Себе, як первосвященик увіходить у святиню 

кожнорічно із кров'ю чужою,  бо інакше Він мусів би часто страждати ще від 

закладин світу, а тепер Він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною 

жертвою знищити гріх.  І як людям призначено вмерти один раз, потім же 

суд, так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи 

багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає Його на 

спасіння (Євр.9:24-28); Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання 

правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви, а страшливе якесь сподівання 

суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Хто відкидає Закона 

Мойсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках, скільки ж 

більшої муки, - додумуєтеся?- заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, і 

хто кров заповіту, що нею освячений, за звичайну вважав, і хто Духа благодаті 

зневажив! (Євр. 10:26-29). 

Останній фрагмент демонструє синонімічний зв’язок концепту «жертва» 

із словом Агнець, яке є одним із імен Ісуса Христа і представляє одну із сторін 
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Його місії – бути покутною жертвою за гріхи людей, якою у Старозавітному 

Законі був агнець. 

Концептуальне поле досліджуваного поняття формується також 

контекстами, взаємозв’язаними загальним семантичним компонентом на 

позначення освячення, формуючи таким чином таке змістове наповнення: 

«Христос приніс Себе в жертву, щоб освятити людей». Мовна експлікація 

цього напрямку осмислення досліджуваного концептуального утворення 

базується на використанні в контекстах слова освячувати і служить для 

вираження мети принесення жертви Ісусом Христом: звільнення людей від 

влади гріха, освячення їх. Таке змістове навантаження мають наведені 

контексти: У цій волі ми освячені  жертвоприношенням тіла Ісуса Христа 

один раз (Євр.10:10); А Він за гріхи світу приніс жертву один раз, і назавжди 

по Божій правиці засів, далі чекаючи, аж вороги Його будуть покладені за 

підніжка Його ніг. Бо жертвоприношенням одним вдосконалив Він тих, хто 

освячується (Євр. 10:12-14); А за них Я посвячую в жертву Самого Себе, щоб 

освячені правдою стали й вони (Iван.17:19); У цій волі ми освячені 

жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз (Євр.10.10). 

Іншими засобами вербалізації концепту «жертва» є одиниці  на 

позначення абстрактних понять духовності, святості, доброчинності, спільності, 

служіння, хвали та ін. Такі засоби стали текстотвірними для формування поля із 

таким змістом: «У Новому Завіті Бог закликає послідовників Христа, християн, 

служити, приносити духовні жертви». Ці жертви полягають в повній покорі 

Ісусу Христу, служінні Йому, хвалі, доброчинності та спільності. Їх зміст 

передють такі фрагменти: Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, 

повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну 

службу вашу, і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого 

розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та 

досконалість (Рим. 12:1-3); І самі, немов те каміння живе, будуйтеся в дім 

духовий, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для 

Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть у Писанні: Ось кладу Я на Сіоні Каменя 
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вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в Нього, той не буде 

осоромлений! (1 Петр.2:5,6); бо постійного міста не маємо тут, а шукаємо 

майбутнього! Отож, завжди приносьмо Богові жертву хвали, цебто плід уст, 

що Ім'я Його славлять. Не забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо 

жертви такі вгодні Богові (Євр.13:14-16).  

Отже, поняття «жертва», будучи одним із ключових Біблії, є важливою 

частиною її концептуальної системи. Воно представляє багатомірне утворення, 

в якому акумульована інформація про різні аспекти його функціонування в 

тексті. В ході аналізу мовних засобів, які формують концептуальні поля 

досліджуваного поняття, з’ясовано, що базовими для його текстової реалізації є 

компоненти «Ісус Христос», «гріх», «освячення», «духовність».  Таким чином у 

концепції жертви втілюється думка про те, що Ісус Христос став жертвою за 

гріхи людей, щоб вони були освячені та приносили Йому духовні жертви.  

 

3.2.4.  Концепт «благодать» 

Концепт «благодать» займає особливе місце серед інших біблійних 

понять. Він є настільки важливим у контексті євангельського новозавітного 

вчення, що воно іменується «Євангеліє благодаті Божої» (Дії20:24). Саме 

завдяки благодаті синам нового завіту, на відміну від учасників старого завіту, 

була дана сила жити з Богом: «Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх 

людей, і навчає нас, щоб ми, відцуравшись безбожності та світських 

пожадливостей, жили помірковано та праведно, і побожно в теперішнім віці, і 

чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога й Спаса нашого 

Христа Ісуса, що Самого Себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого 

беззаконства та очистити Собі людей вибраних, у добрих ділах запопадливих» 

(Тит.2:11-14). Престол Бога названий «престолом благодаті»: «Отож, 

приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для 

своєчасної допомоги знайти благодать» (Євр. 4:16). 

Функціонування концепту «благодать» у тексті Нового Завіту демонструє  

інтерпретаційне поле, що представляє його як складне текстове утворення, в 
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якому можна виділити ряд концептуальних ліній. Це поняття структурується 

перш за все за допомогою синонімічних виразів, які формулюють думку про те, 

що благодать дана людям Богом, Ісусом Христом. Найчастіше при цьому 

задіяні конструкції, які пов’язують це слово із словами Бог, Божий, Ісус 

Христос, Господь Ісус Христос, а також іншими найменуваннями Бога. 

Концепт переважно структурується у межах таких текстових сполук: благодать 

Божа, Бог благодаті, благодать Господа нашого Ісуса Христа. Вони 

функціонують у таких текстових фрагментах: Але не такий дар благодаті, як 

переступ. Бо коли за переступ одного померло багато, то тим більш 

благодать Божа й дар через благодать однієї Людини, Ісуса Христа, щедро 

спливли на багатьох (Рим.5:15); Та благодаттю Божою я те, що є, і 

благодать Його, що в мені, не даремна була, але я працював більше всіх їх, 

правда не я, але Божа благодать, що зо мною вона (1 Кор.15:10); Привітання 

моєю рукою Павловою. Пам'ятайте про пута мої! Благодать Божа нехай буде 

з вами! Амінь (Кол. 4:18); А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної 

слави Своєї в Христі, нехай Сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай 

упевнить, зміцнить, угрунтує. Йому слава та влада на вічні віки, амінь (1Петр. 

5: 10-11); А Бог миру потопче незабаром сатану під ваші ноги. Благодать 

Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вами! Амінь (Рим.16:20); 

Благодать Господа Ісуса Христа з вашим духом! Амінь (Флм.1:25); Той, Хто 

свідкує, говорить оце: Так, незабаром прийду! Амінь. Прийди, Господи Ісусе! 

Благодать Господа нашого Ісуса Христа зо всіма вами! Амінь (Об.20:21).  

Як показують контексти, спостерігається як безпосередній, контактний 

зв’язок між словом благодать і текстовими фрагментами, так і 

опосередкований, дистантний. Перший тип зв’язку здійснюється через наведені 

вище контексти, другий через такі, як: Закон бо через Мойсея був даний, а 

благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа (Iван.1:17); І всі Йому 

стверджували й дивувались словам благодаті, що линули з уст Його. І казали 

вони: Чи ж то Він не син Йосипів? (Лук.4:22); І Слово сталося тілом, і 

перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу 
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як Однородженого від Отця (Iван.1:14); Сам же Господь наш Ісус Христос і 

Бог Отець наш, що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію, 

нехай ваші серця Він потішить, і нехай Він зміцнить вас у всякому доброму ділі 

та в слові! (2Сол.2:16,17);  усім, хто знаходиться в Римі, улюбленим Божим, 

вибраним святим, благодать вам та мир від Бога, Отця нашого, і Господа 

Ісуса Христа! (Рим.1:7); Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє: 

Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать (Як.4:6). 

Аналізований концепт формує також поле, яке містить ряд висловлювань 

про те, що благодать – це Божий дар людині. Його смисловий обсяг детермінує 

лексичний повтор слова дар, який демонструє зв’язок із словами Божий, 

Христовий, про що свідчать такі текстові фрагменти: Але не такий дар 

благодаті, як переступ. Бо коли за переступ одного померло багато, то тим 

більш благодать Божа й дар через благодать однієї Людини, Ісуса Христа, 

щедро спливли на багатьох (Рим.5:15); І дар не такий, як те, що сталось від 

одного, що згрішив; бо суд за один прогріх на осуд, а дар благодаті на 

виправдання від багатьох прогріхів (Рим.5:16); А вона за інших поколінь не була 

оголошена людським синам, як відкрилась тепер через Духа Його святим 

апостолам і пророкам, що погани співспадкоємці, і одне тіло, і співучасники 

Його обітниці в Христі Ісусі через Євангелію, якій служителем я став через 

дар благодаті Божої, що дана мені чином сили Його (Еф.3:5-7); А кожному з 

нас дана благодать у міру дару Христового (Еф.4:7); Бо спасені ви 

благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не 

хвалився (Еф.2:8). Інтерпретаційне поле концепту, таким чином, формується 

такою структурною складовою: «благодать дається Богом як дар». Таким чином 

структурно-семантична організація досліджуваного тексту демонструє єдність 

мовних одиниць для  вираження комунікативного завдання – твердження про 

тро те, що джерелом благодаті є Бог, вона дається людині Ним як дар.  

Текстова експлікація концепту «благодать» демонструє також ряд інших 

його інтерпретаційних полів, які формують уявлення про те, для чого дається 

людині цей дар. Аналіз досліджуваного концепту свідчить, що він має 
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ієрархічну структуру, тобто попередня модель формує зв’язки залежності з 

іншими компонентами.  

Об’єктивація концепту «Благодать» значною мірою обумовлена 

текстовими зв’язками із словами спасати, спасатися. спасіння, спасений, 

Спаситель, які актуалізують значні текстові масиви. Він знаходить 

конкретизацію в напрямі цього смислового розгортання із використанням таких 

контекстів: Та ми віруємо, що спасемося благодаттю Господа Ісуса так само, 

як і вони (Дiї.15:11); і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із 

Христом, спасені ви благодаттю (Еф. 2:5); Бо спасенні ви благодаттю через 

віру, а це не від вас, то дар Божий (Еф.2:8,9); Бо з'явилася Божа благодать, 

що спасає всіх людей (Тит.2:11); Тож не соромся засвідчення Господа нашого, 

ні мене, Його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога, що нас спас і 

покликав святим покликом, не за наші діла, але з волі Своєї та з благодаті, що 

нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів (2 Тим.1:8, 9); Про це спасіння 

розвідували та допитувалися пророки, що звіщали про благодать, призначену 

вам  (1Петр.1:10);  А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя, 

нашого Бога, Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з Своєї 

милості через купіль відродження й обновлення Духом Святим, Якого Він 

щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми 

виправдались Його благодаттю, і стали спадкоємцями за надією на вічне 

життя (Тим.3:4-7). У наведених фрагментах конкретизація смислового обсягу 

аналізованого концепту здійснюється через зв’язок аналізованого концепту із 

дериваційним гніздом слова спасати, складовою його концептосфери стали 

текстові структури, які містять інформацію про те, що благодать спасає. 

Компонентами аналізованого концепту є також ряд слововживань 

лексико-семантичного поля на позначення виправдання, звільнення від гріхів. 

Значна кількість ілюстрацій Нового Завіту свідчить про те, що благодать Божа 

виправдовує від гріхів. Зазначене польове утворення структурується за 

допомогою номінацій гріх, прогріх, грішити. Це зафіксовано у таких 

фрагментах: Закон же прийшов, щоб збільшився переступ. А де збільшився гріх, 
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там зарясніла благодать, щоб як гріх панував через смерть, так само й 

благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, 

Господом нашим (Рим.5:20-21); Бо хай гріх не панує над вами, ви бо не під 

Законом, а під благодаттю. Що ж? Чи будемо грішити, бо ми не під Законом, 

а під благодаттю? Зовсім ні! (Рим. 6:14-15); І дар не такий, як те, що сталось 

від одного, що згрішив; бо суд за один прогріх на осуд, а дар благодаті на 

виправдання від багатьох прогріхів (Рим.5:16);  і нас, що мертві були через 

прогріхи, оживив разом із Христом, спасені ви благодаттю (Еф.2:5); і нас, що 

мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасені ви благодаттю 

(Еф.2:5); Що ж скажемо? Позостанемся в гріху, щоб благодать 

примножилась? Зовсім ні! (Рим.6:1). 

Інтерпретаційний аналіз контекстів вживання номінацій на позначення 

гріха виявляє ряд слів і словосполучень, семантично пов’язаних зі словом гріх: 

виправдовуватися, виправдання, прощати, прощення та ін. Такі слововживання 

функціонують у ряді контекстів: маємо в Ньому відкуплення кров'ю Його, 

прощення провин, через багатство благодаті Його (Еф.1:7); Він нас спас не з 

діл праведності, що ми їх учинили були, а з Своєї милості через купіль 

відродження й обновлення Духом Святим, Якого Він щедро вилив на нас через 

Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю, і 

стали спадкоємцями за надією на вічне життя  (Тит.3:5-7); А Божа правда 

через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі 

згрішили, і позбавлені Божої слави, але дарма виправдовуються Його 

благодаттю, через відкуплення, що в Ісусі Христі (Рим.3:22-24); І дар  не 

такий, як те, що сталось від одного, що згрішив; бо суд за один прогріх на 

осуд, а дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів (Рим.5:16). 

Смисловий обсяг представлених фрагментів демонструє ще один аспект 

вербалізації цього поняття в Новому Завіті для формування такого 

концептуального утворення: «благодать звільняє від гріхів». Таким чином 

концептосфера аналізованого поняття конструюється закладеним в тексті 

відповідним тематичним блоком. 
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Аналіз контекстного вживання ключового слова  «благодать» виявляє 

інший напрямок його концептуального розвитку. Ряд прикладів Нового Завіту 

свідчать про те, що благодать Ісуса Христа дає людині можливість, робить її 

здатною служити Богу. Ця структура представлена різними лексичними 

репрезентантами. При цьому використовуються текстові синоніми, які також 

активно формують це поле. До них відносяться перш за все найменування 

Божих служителів (апостол, пророк, благовісник, вчитель, втішитель, 

служитель та ін.), тих видів служіння й діяльності, які вони мають  (пророцтво, 

свідоцтво, служіння, потішання, навчання, діло та ін.). Наприклад: а звідти 

поплинули в Антіохію, звідки були благодаті Божій віддані на діло, що його й 

закінчили (Дiї.14:26); І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю, даною нам: 

коли пророцтво то виконуй його в міру віри, а коли служіння будь на 

служіння, коли вчитель на навчання, коли втішитель на потішання, хто 

подає у простоті, хто головує то з пильністю, хто милосердствує то з 

привітністю! (Рим.12:6-9); що погани співспадкоємці, і одне тіло, і 

співучасники Його обітниці в Христі Ісусі через Євангелію, якій служителем я 

став через дар благодаті Божої, що дана мені чином сили Його (Дiї.4:33); Та 

проте довгий час пробули вони там, промовляючи мужньо про Господа, що 

свідоцтво давав слову благодаті Своєї, і робив, щоб знамена та чуда чинились 

їхніми руками (Дiї.14:3).  

Численні фрагменти демонструють також функціонування дієслівної 

лексики (благовістити, працювати, служити, свідчити та ін.) на позначення 

тих дій, які виконують люди для Бога. Їх концептотвірна функція засвідчена 

такими контекстами Нового Завіту: Мені, найменшому від усіх святих, дана 

була оця благодать благовістити поганам недосліджене багатство Христове 

(Еф.3:8); Я за благодаттю Божою, що дана мені, як мудрий будівничий, основу 

поклав, а інший будує на ній; але нехай кожен пильнує, як він будує на ній! (1 

Кор.3:10); Та благодаттю Божою я те, що є, і благодать Його, що в мені, не 

даремна була, але я працював більше всіх їх, правда не я, але Божа благодать, 

що зо мною вона (1Кор.15:10); і не тільки оце, але вибраний був від Церков 
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бути товаришем нашим у дорозі для благодаті тієї, якій служимо ми на хвалу 

Самого Господа (2 Кор.8:19),  і, пізнавши ту благодать, що дана мені, Яків, і 

Кифа, і Іван, що стовпами вважаються, подали мені та Варнаві правиці 

спільноти, щоб ми для поган працювали, вони ж для обрізаних (Гал.2:9); Отож 

ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею 

приємно служитимемо Богові з побожністю й зо страхом (Євр.12:28); Мені, 

найменшому від усіх святих, дана була оця благодать, благовістити поганам 

недосліджене багатство Христове (Еф.3:8).  

Отже, дослідження продемонструвало, що об’єктивація концепту 

«благодать» значною мірою обумовлена потребою позначення завдання Божої 

благодаті, – для чого вона дана людині. Група лексичних одиниць (сполучень із 

лексемами, які вживаються на позначення осіб, які служать Богу, видів такого 

служіння), виділена на основі вираженого ними інваріантного смислу, виявляє 

таку концептуальну лінію: «благодать дана для служіння Богу».     

Вивчення концепту «Благодать» у мовній сфері Нового Завіту 

продемонструвало, що його комунікативне спрямування також поширюється на 

об’єктивацію думки, що Божа благодать служить створенню, збудуванню, 

зростанню Церкви. Засобами  реалізації цього напрямку є використання 

лексеми Церква, функціонування якої у певних контекстах формує таку 

змістову складову «благодать дана для  Церкви». Вона представлена такими 

текстовими фрагментами: Повідомляємо ж вас, браття, про Божу благодать, 

що дана Церквам македонським (2Кор.8:1); Павло й Силуан та Тимофій до 

Церкви Солунської в Бозі Отці й Господі Ісусі Христі: благодать вам і мир! (1 

Сол.1:1); Павло, волею Божою покликаний за апостола Ісуса Христа, і брат 

Состен, Божій Церкві, що в Коринті, посвяченим у Христі Ісусі, покликаним 

святим, зо всіма, що на всякому місті прикликають Ім'я Господа нашого Ісуса 

Христа, їхнього і нашого, благодать вам і мир від Бога Отця нашого й Господа 

Ісуса Христа! (1 Кор. 1.1-3); Апостол Павло, поставлений ні від людей, ані від 

чоловіка, але від Ісуса Христа й Бога Отця, що з мертвих Його воскресив, і 

присутня зо мною вся браття, до Церков галатійських: благодать вам і мир 
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від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа  (Гал. 1. 1-3);   Павло, з волі 

Божої апостол Христа Ісуса, та брат Тимофій, до Божої Церкви в Коринті, з 

усіма святими в цілій Ахаї, благодать вам і мир від Бога Отця нашого й 

Господа Ісуса Христа! (2 Кор.1.1-2); Іван до семи Церков, що в Азії: благодать 

вам і мир від Того, Хто є, Хто був і Хто має прийти; і від семи духів, що перед 

престолом Його (Об. 1:4).    

Отже, проведений аналіз дозволив змалювати коло складових, які 

утворюють смисловий обсяг біблійного концепту, виявити інформативні для 

його інтепретаційного поля засоби. Він детермінований текстовими 

структурами Нового Завіту, що демонструють численні смисли, які стоять за 

біблеїзмом «благодать». Усі структуротвірні осі формування концептосфери 

досліджуваного найменування дали можливість з’ясувати його змістове 

наповнення. Для його моделювання задіяно такі концептуальні поля: «Бог», 

«дар», «гріх», «служіння Богу», «Церква». Це ключові слова-репрезентанти, 

якими маніфестується концепт у контексті. Аналізоване найменування постало 

як багатомірний місткий концепт, який отримав цілий ряд змістових 

інтерпретацій, що моделюються за допомогою системного використання  

певних мікроконтекстів, які об'єктивують найважливіші біблійні теми та ідеї. 

Аналіз концепту «благодать» продемонстрував таке його змістове наповнення: 

«Благодать дана Богом, Ісусом Христом людям як дар для спасіння, 

виправдання від гріхів, для служіння Богу, збудування Церкви».  

3.2.5.  Концепт «Закон» 

На лексико-семантичному рівні концепт «Закон» представлений у 

Новому Завіті досить широко й пов'язаний із тими типовими обставинами, в 

яких він актуалізується. Текстове осмислення його змісту демонструє ряд 

напрямків його розвитку. Структура концепту моделюється завдяки  

регулярному зіставленню в тексті найменування Закон із такими 

найменуваннями, як Ісус Христос, гріх, віра і благодать. Навколо них 
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формуються польові утворення, які формують концептосферу досліджуваного 

найменування.   

Концептуальні ознаки, важливі для визначення змісту концепту «Закон», 

містяться в контекстах, які демонструють системотвірні зв'язки слова –

номінанта концепту із лексемою гріх. Модель їх взаємодії детермінується також 

опорою на одиниці, синонімічні слову гріх (пристрасті гріховні, переступ). 

Вони функціонують у таких контекстах: Бо жодне тіло ділами Закону не 

виправдається перед Ним, Законом бо гріх пізнається (Рим.3:20); Гріх бо був у 

світі й до Закону, але гріх не ставиться в провину, коли немає Закону (Рим. 

5:13);  Закон же прийшов, щоб збільшився переступ. А де збільшився гріх, там 

зарясніла благодать (Рим.5:20); Бо хай гріх не панує над вами, ви бо не під 

Законом, а під благодаттю (Рим.6:14); Бо коли ми жили за тілом, то 

пристрасті гріховні, що походять від Закону, діяли в наших членах, щоб 

приносити плід смерті  (Рим.7:5);  Що ж скажемо? Чи Закон то гріх? Зовсім 

ні! Але я не пізнав гріха, як тільки через Закон, бо я не знав би пожадливості, 

коли б Закон не наказував: Не пожадай (Рим.7:7);   Але гріх, узявши привід від 

заповіді, зробив у мені всяку пожадливість, бо без Закону гріх мертвий (Рим. 7: 

8);  А я колись жив без Закону, але, коли прийшла заповідь, то гріх ожив (1 

Кор.15:56);  Де, смерте, твоя перемога? Де твоє, смерте, жало? Жало ж 

смерті то гріх, а сила гріха то Закон (1 Кор.15:55); Бо що було неможливе для 

Закону, у чому був він безсилий тілом, Бог послав Сина Свого в подобі 

гріховного тіла, і за гріх осудив гріх у тілі (Рим.8:3). Завдяки такому 

контекстуальному вживанню досліджуваного концепту стверджується, що 

закон був даний із причини гріха, ним пізнається гріх.  

У дослідженні встановлено, що для смислового наповнення концепту 

«Закон» широко використовується також понятійна сфера, що представляє 

контексти зі словом віра, формуючи протиставлення Закон – віра. У рамках 

такого протиставлення висловлюється думка, що людина виправдовується 

вірою, а не виконанням Закону. У цій функції використано ряд контекстів: 

Отож, ми визнаємо, що людина виправдується вірою, без діл Закону 
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(Рим.3:28); Бо обітницю Авраамові чи його насінню, що бути йому 

спадкоємцем світу, дано не Законом, але праведністю віри (Рим.4:13); Чому? 

Бо шукали не з віри, але якби з учинків Закону; вони бо спіткнулись об камінь 

спотикання (Рим.9:32); А коли ми дізнались, що людина не може бути 

виправдана ділами Закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми ввірували в 

Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами Закону. Бо 

жадна людина ділами Закону не буде виправдана! (Гал.2:16); А що перед Богом 

Законом ніхто не виправдується, то це ясно, бо праведний житиме вірою 

(Гал. 3: 11); Але поки прийшла віра, під Законом стережено нас, замкнених до 

приходу віри, що мала об'явитись (Гал. 3:23);  Тому то Закон виховником був 

до Христа, щоб нам виправдатися вірою (Гал. 3:24); щоб знайтися в Нім не з 

власною праведністю, яка від Закону, але з тією, що з віри в Христа, 

праведністю від Бога за вірою (Фил. 3:9);  Через це з віри, щоб було з милості, 

щоб обітниця певна була всім нащадкам, не тільки тому, хто з Закону, але й 

nому, хто з віри Авраама, що отець усім нам (Рим.4:16). Вживання у таких 

фрагментах висловлювань віра в Ісуса Христа, вірувати в Ісуса Христа формує 

суттєве уточнення змісту цього концептуального поля: людина 

виправдовується вірою саме в Ісуса Христа. 

Процес творення концепту «Закон» актуалізував таке поняття, як 

благодать, і відповідно розширив його концептосферу. Концептуальне поле, 

яке стосується Закону й благодаті, ілюструється  спектром слововживань, у 

яких протиставляються названі поняття. Це відтворює ряд текстових 

фрагментів: Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися 

через Ісуса Христа (Iван.1: 17); Закон же прийшов, щоб збільшився переступ. 

А де збільшився гріх, там зарясніла благодать (Рим.5: 20); Бо хай гріх не панує 

над вами, ви бо не під Законом, а під благодаттю (Рим.6:14);  Що ж? Чи 

будемо грішити, бо ми не під Законом, а під благодаттю? Зовсім ні! (Рим.6: 

15); Божої благодаті я не відкидаю. Бо коли набувається правда Законом, то 

надармо Христос був умер! (Гал.2:21); Ви, що Законом виправдуєтесь, 

полишилися без Христа, відпали від благодаті! (Гал.5:4). Використання таких 
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фраз показує, що Закон асоціюється в тексті Нового Завіту з гріхом, а благодать 

з Ісусом Христом. Вони дають поштовх для творення концептуального поля 

«людину виправдовує не Закон, а благодать Ісуса Христа».  

Таким чином, концепт «Закон» постає як утворення, виражене трьома 

групами ознак, що реалізуються різними мовними способами й засобами. Текст 

Нового Завіту співвідносить досліджуване поняття з такими лексемами, як гріх, 

віра, благодать, Ісус Христос. Важливим компонентом концептуального 

наповнення виступає найменування Ісуса Христа, яке також формує його 

осмислення. Здійснений аналіз дозволив змоделювати структуру концепту 

«Закон». Його функціонування в текстовому просторі Нового Завіту маніфестує 

таке його концептуальне наповнення: «Законом пізнається гріх, людина 

виправдовується не законом, а вірою і благодаттю Ісуса Христа». 

3.2.6.  Концепт «гріх» 

Гріх є одним із найважливіших біблійних понять, яке свідчить про той 

факт, що в результаті гріхопадіння все людство вражене гріхом. Усе, що 

приводить людину до спасіння, є незаслуженим даром Божим, який дається із 

любові до грішників. Концепт «гріх» демонструє один із найбільших 

інтерпретаційних текстових масивів у Новому Завіті, маючи високий ступінь 

інформаційної насиченості. Аналіз його мовної репрезентації у тексті дав 

можливість з’ясувати контекстуальні реалізації цього слова, а також слів, 

дериваційно (грішити, грішник, грішний, прогріх та ін.) та синонімічно (прогріх, 

беззаконня, переступ, темрява та ін.) пов’язаних із ним. 

Концептуалізація найменування «гріх» розвивається в Новому Завіті 

завдяки двом концептуальним лініям: «Ісус Христос і гріх» та «людина і гріх» 

та має таким чином дворівневу структуру. Основними смисловими лініями, 

через які воно об’єктивується, є ті, що використовують лексеми на позначення 

Ісуса Христа й людей, отримуючи ряд важливих змістових ознак. На основі цих 

двох конструктів формуються концептуальні поля, які стали базовими для 
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смислового наповнення досліджуваного поняття. Воно постає як складне 

ієрархічне утворення, мотивоване багатьма текстовими смислами. 

Перша концептуальна лінія «Ісус Христос і гріх» експлікується засобами, 

які демонструють, що Ісус Христос закликає людей покаятися,  прощає їх гріхи 

завдяки тому, що пролив Свою кров, помер за них і воскрес. У її розгортанні 

задіяні кілька концептуальних полів, внутрішній обсяг яких формується 

однорідними семантичними ознаками, що пов’язані парадигматичними 

зв’язками із досліджуваним концептом. 

Так, концепт «гріх» перш за все формується концептуальним полем, що 

стосується Ісуса Христа та Його учнів, які закликають людей покаятись у 

гріхах. Основними засобами його об’єктивації є найменування Ісуса Христа та 

Його учнів. Також його творення здійснюється при опорі на текстово-

синонімічну спільність таких слів та словосполучень, як  прощення,  дарування, 

відпущення, проповідувати покаяння, кликати до покаяння, змилуватися (над 

гріхами) та ін. При цьому задіяні такі контексти: І сталось, як Ісус сидів при 

столі у домі, ось зійшлося багато митників і грішників, і вони посідали з Ним 

та з Його учнями. Як побачили ж те фарисеї, то сказали до учнів Його: Чому 

то Вчитель ваш їсть із митниками та із грішниками? А Він це почув та й 

сказав: Лікаря не потребують здорові, а слабі! Ідіть же, і навчіться, що то є: 

Милості хочу, а не жертви. Бо Я не прийшов кликати праведних, але 

грішників до покаяння (Матв.9:10-13);  А Ісус, як почув, промовляє до них: 

Лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але 

грішників на покаяння (Мар.2:17); за первосвящеників Анни й Кайяфи було 

Боже слово в пустині Іванові, сину Захарія. І він перейшов усю землю 

Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів (Лук. 3:2-

3); А Ісус відповів і промовив до них: Лікаря не потребують здорові, а слабі. Не 

прийшов Я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних (Лук.5:31-32); 

Визволяю тебе від твого народу та від поган, до яких Я тебе посилаю, 

відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви в світло та від сатаниної 
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влади до Бога, щоб вірою в Мене отримати їм дарування гріхів і долю з 

освяченими (Дiї. 26: 17-18).  

Семантичний простір цього поля формується також структурами, які 

використовують форму наказового способу дієслова грішити із часткою не, 

сполукою більше не, а також рядом інших засобів – дієслів у формі наказового 

способу (покаятися, навернутися, очиститися, обмитися та ін.). Ці 

репрезентанти концепту представлені в тексті численними мовними 

реалізаціями: Після того Ісус стрів у храмі його, та й промовив до нього: Ось 

видужав ти. Не гріши ж уже більше, щоб не сталось тобі чого гіршого! (Iван. 

5:14); А вона відказала: Ніхто, Господи... І сказав їй Ісус: Не засуджую й Я 

тебе. Іди собі, але більш не гріши! (Iван. 8:11); Протверезіться правдиво, та й 

не грішіть, бо деякі Бога не знають, говорю вам на сором! (1Кор.15:34); А 

Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у Ім'я 

Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете! 

(Дiї. 2:38); А Бог учинив так, як Він провіщав був устами Своїх усіх пророків, 

щоб терпіти Христові. Покайтеся ж та наверніться, щоб Він змилувався над 

вашими гріхами, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього, і щоб 

послав заповідженого вам Ісуса Христа, що Його небо мусить прийняти аж до 

часу відновлення всього, про що провіщав Бог від віку устами всіх святих 

пророків Своїх! (Дiї.3:18-21);  Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили! 

А коли хто згрішить, то маємо Заступника перед Отцем, Ісуса Христа, 

Праведного (1 Iван. 2:1); А тепер чого гаєшся? Уставай й охрестися, і обмий 

гріхи свої, прикликавши Ймення Його! (Дiї.22:16) та ін. Таким чином текстова 

конкретизація концепту «гріх» приводить до його уточненого розуміння: «Ісус 

Христос та його учні закликають людей покаятися в гріхах». 

Концептуалізація досліджуваного концепту представляє також інший 

напрям його вербалізації: Ісус Христос прощає людині гріхи (спасає від них). 

Семантичне наповнення цього поля формується переважно повторами  

дієслівних (спасати, прощати, відпускати, пробачати) та іменникових 

(дарування, виправдання, відкуплення, очищення) лексем. Вживаючись у 
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контекстах разом із найменуваннями Ісуса Христа, Бога Отця, вони формують 

відповідне поле. Таким чином концепт реконструюється у вигляді 

взаємопов’язаних компонентів, що демонструють його мовну реалізацію в 

тексті переважно через контекстуальну синонімію. Ці засоби функціонують у 

таких контекстах: І вона вродить Сина, ти ж даси Йому ймення Ісус, бо спасе 

Він людей Своїх від їхніх гріхів (Матв.1:21); І ото, принесли до Нього 

розслабленого, що на ложі лежав. І, як побачив Ісус їхню віру, сказав 

розслабленому: Будь бадьорий, сину! Прощаються тобі гріхи твої! (Матв.9:2); 

А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому: Відпускаються, сину, гріхи 

тобі! (Мар.2:5);  Але щоб ви знали, що Син Людський має владу прощати гріхи 

на землі (Лук. 5:24); Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам 

ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не 

простить вам прогріхів ваших (Матв.6:14-15); Прийде з Сіону Спаситель, і 

відверне безбожність від Якова, і це заповіт їм від Мене, коли відійму гріхи їхні 

(Рим. 11:26); Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб 

виявити Свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів, за 

довготерпіння Божого, щоб виявити Свою правду за теперішнього часу, щоб 

бути Йому праведним, і виправдувати того, хто вірує в Ісуса.(Рим. 3:26-27); 

Отже, мужі-браття, хай відомо вам буде, що прощення гріхів через Нього 

звіщається вам (Дiї. 13:38). 

На основі аналізу тексту можна виділити ще одне концептуальне поле 

досліджуваного поняття. Євангеліє демонструє, що Бог прощає гріхи, тому що 

Ісус Христос узяв на Себе гріхи всіх людей, пролив Свою кров і помер за них на 

хресті. Такий напрямок осмислення концепту розкривається завдяки вживанню 

переважно таких фраз: проливати кров на відпущення гріхів, умирати ради 

гріхів, жертвою знищити гріх, приносити жертву за гріхи світу, виданий за 

наші гріхи, підносити гріхи на дерево, кров’ю обмивати від гріхів та ін. Їх 

репрезентують такі текстові фрагменти: Наступного дня Іван бачить Ісуса, що 

до нього йде, та й каже: Оце Агнець Божий, що на Себе гріх світу бере! (Iван. 

1:29); Він тілом Своїм Сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для 
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гріхів та для праведності жили  (1 Петр.2:24);   Бо я передав вам найперш, що й 

прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був 

похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням, і що з'явився Він Кифі, 

потім Дванадцятьом (1Кор.15:3-5); Христос один раз був у жертву 

принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз 

з'явитися тим, хто чекає Його на спасіння (Євр. 9:28); ..благодать вам і мир від 

Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа, що за наші гріхи дав Самого 

Себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити, за волею Бога й Отця нашого, 

Йому слава на віки вічні, амінь! (Гал.1:3-6);  Бо й Христос один раз 

постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, Праведний за 

неправедних, хоч умертвлений тілом, але Духом оживлений (1 Петр.3:18); Він 

Свідок вірний, Первенець з мертвих і Владика земних царів. Йому, що нас 

полюбив і кров'ю Своєю обмив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями, 

священиками Богові й Отцеві Своєму, Тому слава та сила на вічні віки! Амінь 

(Об.1:5-7). 

Інша концептуальна лінія «людина і гріх» експлікується текстовими 

масивами на фоні сполучуваності ключового поняття зі словом людина. Це 

служить основою для формування ряду полів, які отримали у тексті такий зміст: 

«людина є грішною», «людина повинна покаятися в гріхах», «для прощення 

гріхів людина повинна вірувати в Ісуса Христа».  

Домінантна установка численних фрагментів Нового Завіту – 

констатувати той факт, що людина є грішною. Її вербалізація відбувається через 

найменування людей у сполученні зі словами гріх, згрішити, грішний, прогріх, 

які передають інформацію про гріховність людини. В тексті для цього 

використані такі текстові масиви: Він ублагання за наші гріхи, і не тільки за 

наші, але й за гріхи всього світу (1 Iван.2:2); бо всі згрішили, і позбавлені Божої 

слави (Рим.3:23); Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали 

грішними, так і через послух Одного багато-хто стануть праведними (Рим. 

5:19); Тож дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того 

роду науки, якому ви себе віддали (Рим. 6:17); І вас, що мертві були в гріхах та в 
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необрізанні вашого тіла, Він оживив разом із Ним, простивши усі гріхи (Кол. 

2:13); Бо хто буде Мене та Моєї науки соромитися в роді цім перелюбнім та 

грішнім, того посоромиться також Син Людський, як прийде у славі Свого 

Отця з Анголами святими (Мар.8:38);  Бог же, багатий на милосердя, через 

Свою превелику любов, що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через 

прогріхи, оживив разом із Христом, спасені ви благодаттю (Еф. 2:4-5) та ін.  

Ще одним способом утворення цього поля є сполучуваність ключового 

слова гріх із присвійними займенниками їхній, свій, наш, ваш. Їх системний 

зв'язок із словом гріх утворює словосполучення із концептотвірними функціями 

для формування думки про гріховну природу людини. Вона присутня в таких 

текстових фрагментах: І вона вродить Сина, ти ж даси Йому йменна Ісус, бо 

спасе Він людей Своїх від їхніх гріхів (Матв.1:21); І до нього приходила вся 

країна Юдейська та всі єрусалимляни, і в річці Йордані від нього христились 

вони, і визнавали гріхи свої (Мар.1:5); І сказав Він їм знову: Я відходжу, ви ж 

шукати Мене будете, і помрете в гріху своїм. Куди Я йду, туди ви прибути не 

можете...(Iван.8:21); Та не написано за нього одного, що залічено йому, а за 

нас, залічиться й нам, що віруємо в Того, Хто воскресив із мертвих Ісуса, 

Господа нашого, що був виданий за наші гріхи, і воскрес для виправдання 

нашого (Рим.4:23-25); Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був 

умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня 

Він воскрес за Писанням (1Кор.15:3,4); Покайтеся ж та наверніться, щоб Він 

змилувався над вашими гріхами (Дiї.3:19); Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він 

вірний та праведний, щоб гріхи нам простити, та очистити нас від неправди 

всілякої (1Iван.1:9); Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах, і 

моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. Бо дуже могутня ревна 

молитва праведного! (Як. 5:16). 

При дослідженні цього концепту виявляється аспект, який характеризує 

ще один напрямок осмислення. Його трактування в тексті базується на думці 

про те, що людина повинна покаятися в гріхах. При цьому задіяні такі слова та 

словосполучення, як каятися, покаятися, покаяння, визнавати та ін., які  й 
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формують релевантні ознаки цього концептуального поля. Смерть і воскресіння 

Ісуса Христа виступає як передумова прощення, виправдання грішника, а дією з 

боку людини має стати покаяння перед Богом. Це твердження спирається на 

такі фрагменти тексту: А Ісус, як почув, промовляє до них: Лікаря не 

потребують здорові, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників 

на покаяння (Мар.2:17); І до нього приходила вся країна Юдейська та всі 

єрусалимляни, і в річці Йордані від нього христились вони, і визнавали гріхи свої 

(Мар.1:5); Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного 

грішника, що кається, аніж за дев'ятдесятьох і дев'ятьох праведників, що не 

потребують покаяння (Лук.15:7); І сказав Він до них: Так написано є, і так 

потрібно було постраждати Христові, і воскреснути з мертвих дня третього, 

і щоб у Ймення Його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів 

усіх, від Єрусалиму почавши (Лук. 24:46-47); Його Бог підвищив Своєю правицею 

на Начальника й Спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів (Дiї. 

5:31); виступив був так Іван, що в пустині христив та проповідував хрищення 

на покаяння для прощення гріхів (Мар.1:4). Таким чином концептуалізація 

поняття «гріх» розвивається в напрямку:  «Людина повинна визнати свої гріхи й 

покаятися».  

Текстовий аналіз дозволяє виділити ще одну константну ознаку 

досліджуваного концепту. Його мовне втілення формує думку про те, що для 

того щоб одержати прощення гріхів, людина має вірувати в Ісуса Христа. Саме 

віра людини є тією передумовою, завдяки якій Бог прощає гріхи. Мовне 

втілення концепту «гріх» реалізується завдяки вживанню слів віра, вірувати у 

контексті із словами і словосполученнями виправдовувати, прощати гріхи, 

прощення гріхів, дарування гріхів, відпущення гріхів та ін., які й формують зміст 

цього поля. Такий напрямок трактування концепту демонструють численні 

текстові фрагменти: І ото, принесли до Нього розслабленого, що на ложі лежав. 

І, як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому: Будь бадьорий, сину! 

Прощаються тобі гріхи твої! (Матв. 9:2); Тому Я сказав вам, що помрете в 

своїх гріхах. Бо коли не ввіруєте, що то Я, то помрете в своїх гріхах (Iван. 
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8:24); Визволяю тебе від твого народу та від поган, до яких Я тебе 

посилаю,відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви в світло та від 

сатаниної влади до Бога, щоб вірою в Мене отримати їм дарування гріхів і 

долю з освяченими (Дiї. 26:17-18);  Усі пророки свідкують про Нього, що кожен, 

хто вірує в Нього, одержить прощення гріхів Його Йменням (Дiї. 10:43); Його 

Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити Свою правду 

через відпущення давніше вчинених гріхів, за довготерпіння Божого, щоб 

виявити Свою правду за теперішнього часу, щоб бути Йому праведним, і 

виправдувати того, хто вірує в Ісуса (Рим. 3:26-27); Та все зачинило Писання 

під гріх, щоб віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа (Гал. 3:22);  

…відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви в світло та від сатаниної 

влади до Бога, щоб вірою в Мене отримати їм дарування гріхів і долю з 

освяченими (Дiї. 26:18); А хто має сумнів, коли їсть, буде осуджений, бо не 

робить із віри, а що не від віри, те гріх (Рим.14:23). Отже, текстова 

конкретизація концепту приводить до уточненого його розуміння завдяки 

такому складнику: «Для прощення гріхів людина повинна вірувати в Ісуса 

Христа».   

Таким чином, мовна концептуалізація поняття «гріх» детермінує його 

сутнісні ознаки, які об’єктивуються певними текстовими одиницями. Концепт 

представлений у Новому Завіті як складна структура. Його внутрішній 

змістовий обсяг наповнюється компонентами, які вводять його в концептуальні 

схеми, що сформовані навколо двох концептуальних сфер: «Ісус Христос і 

гріх» та «Людина і гріх», які, в свою чергу, моделюються рядом 

концептуальних полів. Таким чином можна констатувати таку інтерпретацію 

цього концепту: «Ісус Христос та Його учні закликають людей покаятися 

гріхах, які розділяють людину з Богом; Ісус Христос прощає людині гріхи 

завдяки тому, що пролив за них Свою кров, помер і воскрес; людина  є 

грішною, вона повинна покаятися в гріхах і вірувати в Ісуса Христа». 
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3.2.7.  Концепт «спасіння» 

Одним із важливих понять Біблії є спасіння. Воно є ключовим, 

домінантним, яке характеризуються високим ступенем підключення до 

формування текстових смислів завдяки зв’язкам і відношенням повторюваного 

слова, а отже, є одним із провідних носіїв змісту, навколо якого формуються 

основні ідеї. У Старому й Новому Завітах найменування «спасіння» 

використовується стосовно різних ситуацій – як порятунок від фізичної 

небезпеки (Дан. 6:27; Мф. 8:25; Лк. 23:39; Дії 27: 20,31; Євр. 5: 7), як порятунок 

від особистих ворогів: (Пс. 17:4-7; Пс. 58:2), як звільнення від політичного 

гніту (Вих. 14:13; Пс. 105: 8-11, Суд 3: 9,31; Суд. 8:22; 4 Цар. 14:27), як зцілення 

(Мк. 10:52), фізичне звільнення (Фил. 1:19) та ін. Проте основний вектор 

вживання найменування «спасіння» в Новому Завіті спрямований на 

позначення вчиненого благого діяння Ісуса Христа через Його смерть і 

воскресіння. Яким чином люди отримують спасіння, відкриває зміст Святого 

Письма завдяки концептуальному аналізу. Досліджуваний концепт 

моделюється численними текстовими масивами, які розкривають його 

значимість як для кожної окремої людини, так і для всього людства, і є 

настільки важливим, що одним із імен Ісуса Христа є Спаситель. А саме́ ім’я 

Ісус є грецькою формою єврейського імені Єшуа – скорочена форма від 

Єгошуа, що значить «Єгова є спасіння (спасає)», або «Господь є спасіння 

(спасає)». 

Аналіз концепту продемонстрував, що слово спасіння в тексті 

зустрічається найчастіше у фрагментах, які констатують, що спасіння людини є 

прерогативою Бога, Ісуса Христа. Про це свідчать досліджувані тексти, в яких 

зустрічаються численні використання найменувань Ісуса Христа з 

дериваційним рядом слів на позначення спасіння. Наприклад: Бо сьогодні в 

Давидовім місті народився для вас Спаситель, Який є Христос Господь (Лук. 

2:11); Бо це добре й приємне Спасителеві нашому Богові,  що хоче, щоб усі 

люди спаслися і прийшли до пізнання правди (1 Тим.2:3); А коли з'явилась 

благодать та людинолюбство Спасителя, нашого Бога, Він нас спас  не з діл 
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праведності, що ми їх учинили були, а з Своєї милості через купіль відродження 

й обновлення Духом Святим, Якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, 

Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю, і стали 

спадкоємцями за надією на вічне життя (Тит. 3:5); Бо Син Людський прийшов 

не губить душі людські, а спасати! (Лук. 9:56); Бо Бог не послав Свого Сина на 

світ, щоб Він світ засудив, але щоб через Нього світ спасся (Іван. 3:17); За 

обітницею, із його насіння підняв Бог Ісуса, як спасіння Ізраїлеві, Бог нас не 

призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом 

Христом (1Сол.2:9);Через це переношу я все ради вибраних, щоб і вони 

доступили спасіння, що в Христі Ісусі, зо славою вічною (2 Тим. 2:10); Тому 

може Він завжди й спасати тих, хто через Нього до Бога приходить, бо Він 

завжди живий, щоб за них заступитись (Євр. 7:25). 

Загальне найменування акту спасіння, яке дають наведені контексти, 

можна сформулювати так: «Ісус Христос (Бог,  Син Божий) є Спасителем 

людей (спасає людей)». Воно конкретизується в Новому Завіті через ряд 

концептуальних полів, які виявляють, від чого спасає Ісус Христос і завдяки 

чому це спасіння здійснюється. Текст демонструє сфери подальшого 

семантичного розгортання концепту, його об’єктивацію різними мовними 

засобами. 

Смислове наповнення цього поняття здійснюється перш за все завдяки 

функціонуванню лексико-семантичної групи, яка об’єднує мовні засоби на 

позначення гріха й мотивується різними формами вираження. Найчастіше при 

цьому зустрічається слова гріх, грішний, прогріх, які функціонують у численних 

фрагментах:  Коли ж він те подумав, ось з'явивсь йому Ангол Господній у сні, 

промовляючи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, 

бо зачате в ній то від Духа Святого.І вона вродить Сина, ти ж даси Йому 

йменна Ісус, бо спасе Він людей Своїх від їхніх гріхів (Матв.1:20-21); Він ріг 

спасіння підніс нам у домі Давида, Свого слуги,  щоб народу Його дати пізнати 

спасіння у відпущенні їхніх гріхів (Лук. 1:69);  Його Бог підвищив Своєю 

правицею на Начальника й Спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і прощення 
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гріхів (Дiї.5:31); Вірне це слово, і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус 

прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я (2 Сол. 4:15); І як людям 

призначено вмерти один раз, потім же суд, так і Христос один раз був у 

жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз 

з'явитися тим, хто чекає Його на спасіння (Євр. 9:27-28);  і нас, що мертві 

були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасені ви благодаттю (Еф. 

2:5). 

Ці фрагменти представляють ядро концепту, його периферія формується 

контекстами, що демонструють функціонування слів, які є контекстуальними 

синонімами до наведених вище номінацій на позначення гріха, доповнюючи й 

конкретизуючи їх. Вони вводять у досліджувану концептосферу такі 

компоненти, як безбожність, беззаконство, нечистість, загинуле та ін., що 

стали смислотвірними в її структурі. Наприклад: Прийде з Сіону Спаситель, і 

відверне безбожність від Якова, і це заповіт їм від Мене, коли відійму гріхи 

їхні! (Рим. 11:26); Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей, і навчає 

нас, щоб ми, відцуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили 

помірковано та праведно, і побожно в теперішнім віці, і чекали блаженної 

надії та з'явлення слави великого Бога й Спаса нашого Христа Ісуса, що 

Самого Себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та 

очистити Собі людей вибраних, у добрих ділах запопадливих (Тит. 2:11-14); 

Син бо Людський прийшов, щоб спасти загинуле (Матв. 18:11); Бо коли хто 

втече від нечистості світу через пізнання Господа й Спасителя Ісуса 

Христа, а потому знов заплутуються ними та перемагаються, то останнє 

буває для них гірше першого (2 Петр.2:20). 

Смислове наповнення досліджуваного концепту об’єктивується також 

інформацією, яка свідчить, для чого здійснюється Боже спасіння: щоб людина 

потрапила до Божого (Небесного) Царства, мала вічне життя. Системний 

повтор слів на позначення спасіння в контекстах із синонімічними  

словосполученнями Царство Боже, Царство Небесне, царство Бога, вічне 

життя актуальний для організації окремого концептуального утворення. Це 
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демонструє цілий ряд фрагментів:  Ісус же сказав Своїм учням: Поправді кажу 

вам, що багатому трудно ввійти в Царство Небесне. Іще вам кажу: 

Верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже Царство 

ввійти! Як учні ж Його це зачули, здивувалися дуже й сказали: Хто ж тоді 

може спастися? А Ісус позирнув і сказав їм: Неможливе це людям, та 

можливе все Богові (Матв.19:23-26);  Верблюдові легше пройти через голчине 

вушко, ніж багатому в Божеє Царство ввійти! А вони здивувалися дуже, і 

казали один до одного: Хто ж тоді може спастися?Ісус же поглянув на них і 

промовив: Неможливе це людям, а не Богові. Бо для Бога можливе все! (Мар. 

10:25-27);  А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя, нашого 

Бога, Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з Своєї 

милості через купіль відродження й обновлення Духом Святим, Якого Він 

щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми 

виправдались Його благодаттю, і стали спадкоємцями за надією на вічне 

життя (Тит.3:7); Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє 

покликання та вибрання, бо, роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Бо щедро 

відкриється вам вхід до вічного Царства Господа нашого й Спасителя Ісуса 

Христа (2 Пет.1:11); І я почув гучний голос на небі, який говорив: Тепер настало 

спасіння, і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений той, 

хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч! 

(Об.12:10). 

Таким чином для формування смислового простору поняття «спасіння» 

концептуально значимими виявилися контекстуальні синоніми Нового Завіту – 

слова на позначення Небесного Царства й вічного життя. Завдяки включенню їх 

у вербалізацію досліджуваного найменування формується таке концептуальне 

поле: «спасіння здійснюється для того, щоб людина потрапила до Божого 

Царства (мала вічне життя)».  

Аналіз тексту Нового Завіту демонструє ще одне поле, що експлікується 

колом компонентів на позначення віри, яка є обов’язковою передумовою 

спасіння людини. Наприклад:  Хто увірує й охриститься, буде спасений, а хто 
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не ввірує, засуджений буде (Мар.16:16); А котрі край дороги, це ті, хто слухає, 

але потім приходить диявол, і забирає слово з їхнього серця, щоб не ввірували й 

не спаслися вони (Лук. 8:12); І вивів їх звідти й спитав: Добродії! Що треба 

робити мені, щоб спастися? А вони відказали: Віруй в Господа Ісуса, і будеш 

спасений ти сам та твій дім; Бо кожен, хто покличе Господнє Ім'я, буде 

спасений (Дiї.16:30-31);  Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, 

то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився (Еф. 2:4); Та ми віруємо, що 

спасемося благодаттю Господа Ісуса так само, як і вони (Дії 15:11).  

Як демонструє матеріал, цей вектор трактування концепту формується 

завдяки включенню в його понятійне поле дериваційного гнізда слів вірувати, 

ввірувати, віра, віруючі та ін. Їх активне функціонування дало змогу 

підключити до аналізованої концептосфери текстові пласти для детермінації 

такого польового утворення: «спасіння людина отримує завдяки вірі». 

Найменування «спасіння» демонструє системний зв’язок із 

функціонуванням текстів, які містять лексему благодать. Контексти із цим 

словом покривають досить широкий текстовий простір досліджуваного 

концепту. Численні фрагменти, які демонструють наявність функціонування 

досліджуваного концепту зі словом благодать, об'єднані інтегральною ознакою  

«спасіння отримуємо завдяки Божій благодаті». Це демонструють такі 

контексти: Бог же, багатий на милосердя, через Свою превелику любов, що нею 

Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із 

Христом, спасені ви благодаттю (Ефес. 2:4-5); Бо спасені ви благодаттю 

через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився (Еф. 

2. 8-9); Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей, і навчає нас, щоб 

ми, відцуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили 

помірковано та праведно, і побожно в теперішнім віці (Тит. 2:11-12);  Тож не 

соромся засвідчення Господа нашого, ні мене, Його в'язня, але страждай з 

Євангелією за силою Бога, що нас спас і покликав святим покликом, не за наші 

діла, але з волі Своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду 

вічних часів (2 Тим.1:8); Та ми віруємо, що спасемося благодаттю Господа 
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Ісуса так само, як і вони (Дiї. 15:7); Він нас спас не з діл праведності, що ми їх 

учинили були, а з Своєї милості через купіль відродження й обновлення Духом 

Святим, Якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, 

щоб ми виправдались Його благодаттю, і стали спадкоємцями за надією на 

вічне життя (Тит. 3:5-7). 

Ще один аспект спасіння розкривається через використання контекстів із 

словом Євангеліє. Євангеліє в «Посланні до ефесян» назване «Євангелієм 

спасіння». Тобто щоб спастися, люди повинні почути євангельську проповідь. 

Ця думка передана рядом текстових фрагментів: Бо я не соромлюсь Євангелії, 

бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а 

потім гелленові (Рим.1:16); У Ньому й ви, як почули були слово істини, 

Євангелію спасіння свого, та в Нього й увірували, запечатані стали Святим 

Духом обітниці (Еф.1:13); А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, 

улюблені Господом браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння 

освяченням Духа та вірою в правду, до чого покликав Він вас через нашу 

Євангелію, щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа (2 Сол. 2. 13); 

Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в 

якій і стоїте, Якою й спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив 

вам, якщо тільки ви ввірували не наосліп (1 Кор.15:1).  

Характер понятійного представлення концепту «спасіння» закономірно 

знаходить відображення в складовій, вираженій словами, які продемонстрували 

в тексті семантичний зв’язок із словами на позначення проповіді Євангелія. 

Таким чином у число репрезентантів концептосфери на позначення спасіння 

увійшли також такі слова, як слово, проповідь, говорити, проповідуватися та ін. 

Вони пов'язані семами на позначення мовлення, говоріння і включені до таких 

контекстів:  Бо Христос не послав мене, щоб христити, а звіщати Євангелію, і 

то не в мудрості слова, щоб безсилим не став хрест Христа. Бо ж слово про 

хреста тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось, Сила Божа! (1 

Кор.1:17-18); Через те ж, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості 

Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Бо й 
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юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрости, а ми проповідуємо Христа 

розп'ятого, для юдеїв згіршення, а для греків безумство, а для самих покликаних 

юдеїв та греків Христа, Божу силу та Божую мудрість! (1 Кор.1:21-24); Вони 

забороняють нам говорити поганам, щоб спаслися, щоб тим доповняти їм 

завжди провини свої. Але Божий гнів їх спіткає вкінці! (1 Сол.2:16); Тому то 

відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби, і прийміть із лагідністю всіяне 

слово, що може спасти ваші душі (Як.1:21);  то як ми втечемо, коли ми не 

дбали про таке велике спасіння? Воно проповідувалося спочатку від Господа, 

ствердилося нам через тих, хто почув (Євр.2:3). Таким чином, розгляд 

об’єктивації концепту в ракурсі семантичного поля слова Євангеліє дає 

інформацію про концептуальні ознаки, які формують його смислове 

наповнення. Змістовий мінімум цього поняття виражається в такій 

пропозиціональній установці: «спасіння отримуємо через проповідь Євангелії». 

Дослідження складових компонентів концепту «спасіння» в Новому 

Завіті демонструє, що в результаті функціонування в тексті прослідковується 

його закріпленість за певними мовними засобами реалізації, сукупність яких 

складає план вираження відповідного лексико-семантичного поля, 

побудованого навколо ядра, представленого іменем концепту. Виявлення 

основних векторів його вербалізації дає інформацію про домінантні лексеми, 

які з найбільшою частотністю актуалізуються в тексті. Проведений аналіз 

дозволяє змалювати коло семантичних та асоціативних ознак, які утворюють 

динамічний конструкт – концептуальне утворення «спасіння»: Ісус Христос 

спасає людей від гріхів для Божого царства вірою й благодаттю через проповідь 

Євангелії.  

3.2.8. Концепт «віра» 

Об’єктом дослідження є одне з ключових понять Біблії – віра. У самому 

серці християнської віри лежить ідея про те, що люди, якими б недосконалими  

вони не були, можуть вступити у стосунки з живим Богом, бути виправданим 

Ним. Як може грішник сподіватися на це? Це питання більш за все цікавило 
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Мартіна Лютера як богослова і взагалі стало домінуючим на ранньому етапі 

Реформації. «Причиною того,  що люди не розуміють, чому виправдовує одна 

тільки віра, є те, що люди не знають, що таке віра» [Макграт 1994, с. 126]. Цими 

словами Лютер привертає нашу увагу до необхідності розглянути це нібито 

просте поняття «віра».  

Віра – ключове слово Нового Завіту, «воно постійно використовується в 

тексті та вказує на багатосторонні відносини з Богом, до яких Євангеліє 

запрошує людей, – відносини довіри до Бога, Який відкрився у Христі» 

[Теологический энциклопедический словарь 2003, с. 232]. Віра є одним з 

основних, фундаментальних понять Біблії, яка стверджує, що саме вірою ми 

живемо, вірою рятуємося, праведність наша по вірі, вірою досягаємо 

досконалості, тобто в усьому і скрізь потрібна віра. Тому віра вважається 

однією з найважливіших засад християнства. Саме тому християнство 

називається не законом або вченням, а саме вірою, а християни – віруючими.  

Досліджуваний концепт знаходить численне варіативне представлення в 

тексті. Його осмислення відбувається перш за все при постійній опорі на 

зв’язки з найменуваннями Бога, Який є джерелом і об'єктом віри. Ця 

інформація міститься в численних контекстах. Переважно при цьому 

використовуються слова Бог, Господь, Ісус Христос, Син Божий, Син Бога 

Живого, а також їх займенникові відповідники. Наприклад:  Нехай серце вам не 

тривожиться! Віруйте в Бога, і в Мене віруйте! (Іван. 14:1); Поправді, 

поправді кажу вам: Хто слухає слова Мого, і вірує в Того, Хто послав Мене, 

життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в 

життя (Іван. 5:24); Ми ж увірували та пізнали, що Ти Христос, Син Бога 

Живого! (Іван. 6:69); А коли ми дізнались, що людина не може бути виправдана 

ділами Закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми ввірували в Христа 

Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами Закону (Гал. 2:16);  

Але я тому був помилуваний, щоб Ісус Христос на першім мені показав усе 

довготерпіння, для прикладу тим, що мають увірувати в Нього на вічне 

життя (2 Сол. 4:16); І я свідчив юдеям та геленам, щоб вони перед Богом 
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покаялись, та ввірували в Господа нашого Ісуса Христа (Дiї. 20:19-22);  Я 

вірую, що Ісус Христос то Син Божий! (Дiї. 8:36);  А по декількох днях 

прийшов Фелікс із дружиною своєю Друзіллою, що була юдеянка, і покликав 

Павла, та слухав від нього про віру в Ісуса Христа (Дії 24:24).  

На фоні такої постійної лексико-семантичної співвіднесеності слова віра з 

найменуванням Ісус Христос, Бог, Син Божий, Господь та ін. об’єктивується 

один із найважливіших постулатів Нового Завіту: віру ми отримуємо від Бога, 

Сина Божого Ісуса Христа, тобто Вони є джерелом віри. При цьому в 

контекстах найчастіше використовується формулювання «віра (вірувати, 

ввірувати) в Ісуса Христа».  

Подальший аналіз Нового Завіту виявив наявність кількох найбільш 

значимих сфер текстового розвитку концепту «віра». Його смислове 

наповнення здійснюють фрагменти, об’єднані навколо понять Євангеліє, 

прощення гріхів, зцілення, чудеса, спасіння, праведність, вічне життя. 

Семантизація та текстове осмислення цього концептуального утворення 

відбувається при опорі на зазначені слова й на синонімічні їм найменування. 

Так, поняття «віра» демонструє стійкий зв’язок зі найменуваннями 

Євангеліє, слово Євангелія, які стали важливим фактором його концептуалізації. 

Їх семантичний зв'язок засвідчують такі текстові фрагменти: і говорив: Збулися 

часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтеся, і віруйте в Євангелію! (Мар. 

1:15); Як велике ж змагання повстало, Петро встав і промовив до них: Мужі-

браття, ви знаєте, що з давнішніх днів вибрав Бог поміж нами мене, щоб 

погани почули слово Євангелія через уста мої, та й увірували (Дiї. 15:7); Бо я 

не соромлюсь Євангелія, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, 

перше ж юдеєві, а потім геленові (Рим. 1:16); У Ньому й ви, як почули були 

слово істини, Євангеліє спасіння свого, та в Нього й увірували, запечатані 

стали Святим Духом обітниці (Еф. 1:13); А Тому, хто може поставити вас 

міцно згідно з моєю Євангелією й проповіддю Ісуса Христа, за об'явленням 

таємниці, що від вічних часів була замовчана, а тепер виявлена, і через 

пророцькі писання, з наказу вічного Бога, на послух вірі по всіх народах 
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провіщена, єдиному мудрому Богові, через Ісуса Христа, слава навіки! Амінь 

(Рим. 16:25). 

Крім лексеми-номінанта Євангеліє, концепт «віра» формує велика 

кількість експлікантів, у семантичній структурі яких виділяється компоненти, 

пов’язані з поняттям Євангеліє. Адже для формування концепту важливим є 

також асоціативне поле, з яким він пов’язаний; це поле є периферійним пластом 

концепту. Наприклад: Тож чи я, чи вони, ми так проповідуємо, і так ви 

ввірували (1 Кор. 15:11);  Це одне хочу знати від вас: чи ви прийняли Духа 

ділами Закону, чи із проповіді про віру? (Гал. 3:2); І Він перебув там два дні. 

Значно ж більш вони ввірували через слово Його (Іван. 4:40); І багато хто з 

тих, хто слухав слово,  увірували; число ж мужів таких було тисяч із п'ять 

(Дії 4:4); І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і 

дуже багато священиків були слухняні вірі (Дії 6:7); Коли ж Він із мертвих 

воскрес, то учні Його згадали, що Він говорив це, і ввірували в Писання та в 

слово, що сказав був Ісус (Іван. 2:22); Та коли йняли віри Пилипові, що 

благовістив про Боже Царство й Ім'я Ісуса Христа, чоловіки й жінки 

охрестилися (Дії 8:12); Але признаюсь тобі, що в дорозі оцій, яку звуть вони 

єрессю, я Богові отців служу так, що вірую всьому, що в Законі й у Пророків 

написане (Дії 24:14). Функціонування слів і словосполучень, які вживаються в 

цих структурах, формує текстовий простір концептуального поля – «Віру 

отримуємо через проповідь Євангелія». Субститутами слова Євангеліє в тексті 

виступають лексеми Писання, проповідь, слово (Боже), проповідувати, 

благовістити, промовляти, переконувати, досліджувати Писання, сповіщати, 

говорити та ін., актуалізуючи широке поле концептуальних засобів. Ці 

найменування маніфестують важливі складові поняття віри та є активними 

елементами організації досліджуваної концептосфери. 

Творення інших концептуальних полів розглядуваного поняття базується 

на понятті про те, що віра є основою для взаємовідносин людей з Богом. Вона є 

обов’язковою передумовою для того, щоб Бог міг діяти в житті людини, даючи 
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їй прощення гріхів, зцілення, спасіння, праведність і вічне життя, тобто Бог діє 

в житті людини через віру. 

Подальша текстова інтерпретація досліджуваного концепту формує 

думку, що Ісус Христос через віру прощає гріхи. Вона експлікується завдяки 

колу таких слів, як прощатися (відпускатися) гріхи, прощення (дарування) 

гріхів, виправдувати, виправдуватися та ін. Об’єктивації цього твердження 

служать такі текстові фрагменти:  І ото, принесли до Нього розслабленого, що 

на ложі лежав. І, як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому: Будь 

бадьорий, сину! Прощаються тобі гріхи твої! (Матв. 9:2); А Ісус, віру їхню 

побачивши, каже розслабленому: Відпускаються, сину, гріхи тобі! (Мар. 2:5);  

Усі пророки свідкують про Нього, що кожен, хто вірує в Нього, одержить 

прощення гріхів Його Йменням (Дiї 10:43); І в усім, у чому ви не могли 

виправдатись Законом Мойсеєвим, через Нього  виправдується кожен 

віруючий (Дiї 13:39); Визволяю тебе від твого народу та від поган, до яких Я 

тебе посилаю, відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви в світло та 

від сатаниної влади до Бога, щоб вірою в Мене отримати їм дарування гріхів і 

долю з освяченими (Дiї. 26:17-18);  А тому, хто не виконує, але вірує в Того, 

Хто виправдує нечестивого, віра його порахується в праведність  (Рим. 4:5).  

Аналізоване концептуальне поле є складним конструктом, яке 

утворюється також за допомогою певних текстових фрагментів. Вони і 

впливають на сфери його семантичного розгортання. Зовнішні межі поля 

визначаються категоріальною семою слів, які входять у семантичне поле 

«прощати гріхи». Внутрішній простір цього смислового утворення динамічно 

формується також диференційними особливостями, реалізованими 

конкретними контекстами: І засвідчив їм Бог Серцезнавець, давши їм Духа 

Святого, як і нам, і між нами та ними різниці Він жадної не вчинив, 

очистивши вірою їхні серця (Дії 15:8); Та все зачинило Писання під гріх, щоб 

віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа (Гал. 3:22); Тому Я сказав 

вам, що помрете в своїх гріхах. Бо коли не ввіруєте, що то Я, то помрете в 

своїх гріхах (Іван. 8:24). 
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Ще одне поле аналізованого концепту включає такі компоненти, як  

видужати, стати здоровим, вздоровити, бути оздоровленим,  прозріти, стати 

видющим, відкрилися очі та ін. Таким чином смисловий простір  представлення 

зцілення через віру есплікується широким колом синонімічних виразів. Його 

текстовими виявами є такі фрагменти Нового Завіту: Ісус, обернувшись, 

побачив її та й сказав: Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе! І 

одужала жінка з тієї години (Матв. 9:22); І через віру в Ім'я Його вздоровило 

Ім'я Його того, кого бачите й знаєте. І віра, що від Нього, принесла йому 

вздоровлення це перед вами всіма (Дiї. 3:16) Ісус же до нього промовив: Іди, 

твоя віра спасла тебе! І той зараз прозрів, і пішов за Ісусом дорогою (Мар. 

10:52); А Він їй сказав: Твоя віра, о дочко, спасла тебе; іди з миром, і здоровою 

будь від своєї недуги! (Мар. 5:34); і молитва віри вздоровить недужого, і 

Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться (Як. 

5:15); І сказав Ісус сотникові: Іди, і як повірив ти, нехай так тобі й 

станеться! І тієї ж години одужав слуга його (Матв. 8:13); Тоді відповів і 

сказав їй Ісус: О жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш! І тієї  

години дочка її видужала (Матв. 15:28). 

Об’єктивація ще одного концептуального поля – «через віру Бог творить 

чудеса» – здійснюється при опорі на функціонування прямого найменування 

Божих чудес – лексему чудо. Інші фрагменти тексту демонструють опис таких 

чудес. Таким чином аналіз поля демонструє коло семантичних і асоціативних 

складових, які його утворюють. Наприклад: Такий початок чудам зробив Ісус у 

Кані Галілейській, і виявив славу Свою. І ввірували в Нього учні Його (Iван. 

2:11); А як в Єрусалимі Він був у свято Пасхи, то багато хто ввірували в Його 

Ймення, побачивши чуда Його, що чинив (Iван. 2:23); А багато з народу в Нього 

ввірували та казали: Коли прийде Христос, чи ж Він чуда чинитиме більші, як 

чинить Оцей? (Iван. 7:31); А багато з народу в Нього ввірували та казали: 

Коли прийде Христос, чи ж Він чуда чинитиме більші, як чинить Оцей? (Іван. 

7:31); І хоч Він стільки чуд перед ними вчинив був, та в Нього вони не ввірували 
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(Іван. 12:37); Отже, Той, Хто вам Духа дає й чуда чинить між вами, чи чинить 

ділами Закону, чи із проповіді про віру? (Гал. 3:5). 

Із найменуванням чудо асоціативно пов’язані фрагменти, в яких 

представлені чудеса Бога, Ісуса Христа. Концепт таким чином виступає як 

динамічний конструкт, що формується через розповіді про них, широко 

репрезентовані текстом. Наприклад: І сказав Він до них: Чого ви такі 

полохливі? Чому віри не маєте? А вони налякалися страхом великим, і говорили 

один до одного: Хто ж це такий, що вітер і море слухняні Йому? (Мар. 

4:40,41); Вірою вони перейшли Червоне море, немов суходолом, на що 

спокусившись єгиптяни, потопились. Вірою впали єрихонські мури по 

семиденнім обходженні їх (Євр.11:29-31); Вірою й Сара сама дістала силу 

прийняти насіння, і породила понад час свого віку, бо вірним вважала Того, 

Хто обітницю дав (Євр. 11:11). 

Структура концепту «віра» репрезентована ще однією складовою, 

представленою польовим утворенням «Віра спасає людей». Вона експлікована 

рядом дериватів (спасати, спасений, спасатися, спасіння), які виявилися 

значимим концептотвірним засобом. Дослідження вербалізації поняття «віра» в 

ракурсі вектора на позначення спасіння дає інформацію про ще одну 

домінантну ознаку, яка часто актуалізується в тексті Нового Завіту, дозволяє 

розкрити його суттєву характеристику. Наприклад: Хто увірує й охреститься, 

буде спасений, а хто не ввірує - засуджений буде (Мар. 16:16); А до жінки 

сказав Він: Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі! (Лук. 7:20);  А котрі край 

дороги, це ті, хто слухає, але потім приходить диявол, і забирає слово з їхнього 

серця, щоб не ввірували й не спаслися вони (Лук. 8:12);  Ісус же промовив у 

відповідь: Чи не десять очистилось, а дев'ять же де? Чому не вернулись вони 

хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? І сказав Він йому: Підведися й іди: 

твоя віра спасла тебе! (Лук.17:17-18); Та ми віруємо, що спасемося 

благодаттю Господа Ісуса так само, як і вони (Дiї.15:7); А котрі край дороги, 

це ті, хто слухає, але потім приходить диявол, і забирає слово з їхнього  

серця, щоб не ввірували й не спаслися вони (Лук. 8:12); А вони відказали: Віруй  
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в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім (Дії 16:31). 

Досліджуваний концепт синтезує свій зміст також через функціонування 

в контекстах, які проводять думку про те, що віра робить людину праведною. 

Таким чином текст Нового Завіту формує ще один напрям осмислення цього 

поняття, базуючись на ряді текстових фрагментів: Правда бо Божа з'являється 

в ній з віри в віру, як написано: А праведний житиме вірою (Рим.1:17);  А тому, 

хто не виконує, але вірує в Того, Хто виправдує нечестивого, віра його 

порахується в праведність (Рим.4:5); А що перед Богом Законом ніхто не 

виправдується, то це ясно, бо праведний житиме вірою (Гал.3:11); щоб 

знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від Закону, але з тією, що з віри 

в Христа, праведністю від Бога за вірою (Фил. 3:9); Що бо Писання говорить? 

Увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність (Рим. 4:3);  І прийняв 

він ознаку обрізання, печать праведності через віру, що її в необрізанні мав, 

щоб йому бути отцем усіх віруючих, хоч були необрізані, щоб і їм залічено 

праведність (Рим.4:11). Структуротвірну роль для цього концептуального поля  

у наведених фразах відіграють слова праведний, праведність, які в сполученні 

зі словом віра демонструють ще один напрям реконструкції досліджуваного 

динамічного конструкту. 

Межі інтерпретації аналізованого поняття розширює його концептуальна 

ознака, яка є експонентом текстових фрагментів Нового Завіту, розкриваючи 

твердження, що Бог через віру дарує вічне життя. Ця думка знайшла 

вдтворення в таких контекстах: Хто вірує в Сина, той має вічне життя; а хто 

в Сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває (Iван. 

3:36); Оце ж воля Мого Отця, щоб усякий, хто Сина бачить та вірує в Нього, 

мав вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня (Iван. 6:40); А погани, 

почувши таке, раділи та Слово Господнє хвалили. І всі ті, хто призначений був 

в життя вічне, увірували (Дiї. 13:48);  Але я тому був помилуваний, щоб Ісус 

Христос на першім мені показав усе довготерпіння, для прикладу тим, що 

мають увірувати в Нього на вічне життя  (2 Сол. 4:16); Оце написав я до вас, 
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що віруєте в Ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в Ім'я Божого 

Сина, маєте вічне життя (1 Іван. 5:13).  

Концептуальний компонент вічне життя, який об’єктивується в тексті за 

допомогою використання цього словосполучення, є надзвичайно важливим для 

досліджуваного дискурсу, оскільки демонструє ту істину, що віра необхідна  

для дії Божої сили не лише в земному житті людини, а й має основоположне 

значення для життя майбутнього – у вічності. 

Таким чином, концепт «віра» є розгалуженим конструктом, який має 

здатність відтворюватися в різноманітних текстових варіантах. Він виступає як 

синкретична й динамічна одиниця, що генерує в собі знання про текстовий 

зміст Нового Завіту, бере участь у декодуванні його смислового простору, 

формує змістово-тематичні домінанти. Дослідження концепту «віра» дозволило 

виділити мовні одиниці, які реалізують у своїй семантичній структурі його 

базові смисли, з’ясувати його багатошаровий характер як цілісної одиниці 

реалізації прагматичної настанови тексту. Через нього значною мірою 

виявляється специфіка взаємовідносин Бога і людини. Аналізоване поняття 

вербалізує в тексті Нового Завіту такі концептуальні поля, як Ісус Христос, 

Євангеліє, прощення гріхів, зцілення, чудеса, спасіння, праведність, вічне 

життя, які лягли в його основу. У такий спосіб було побудовано  

багатокомпонентний ланцюг текстових смислів: віра в Ісуса Христа – від 

слухання Євангелії, через віру Він прощає гріхи, зцілює, творить чудеса, спасає, 

дає праведність і вічне життя.  

 

3.2.9. Концепт «Євангеліє» 

Слово євангеліє походить від грецького слова ευ'αγγέλιον  і означає 

«добра, блага звістка, благовість». Спершу, в грецькій мові класичного періоду, 

слово євангеліє мало значення «заплата (нагорода) за радісну звістку», «жертва 

подяки за радісну звістку». Пізніше так стала називатися сама радісна звістка. 

Згодом слово євангеліє набуло релігійного значення. Євангелієм називається 

кожна окрема книга євангелістів (Євангеліє від Матвія, Марка, Луки та Іоанна), 
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а також у розмовній практиці і всі книги Нового Завіту. Вони називаються так 

тому, що в них викладається Добра Звістка про життя і вчення Ісуса Христа, 

Який прийшов спасти людство.  

Аналіз концепту «Євангеліє» демонструє особливості його текстової  

реалізації мовними засобами Нового Завіту. Найменування поняття Євангелія, 

його звіщення варіюється через такі іменникові та дієслівні засоби: Євангеліє 

Боже (Ісуса Христа, Господа нашого Ісуса Христа, Христове, благодаті 

Божої), Добра Новина, Боже (Господнє), Слово, благовість, благовістити, 

благовіститися та ін. 

Відзначимо, що синтагматичні зв’язки цього концепту є досить 

широкими. У результаті функціонування в Новому Завіті він постає складним 

конструктом, вираженим групами текстових смислів, які реалізуються 

різноманітними способами й засобами. Як модельоване утворення він 

акумулює текстові ідеї, експлікуючи їх через семантично однотипний матеріал, 

який формує відповідні концептуальні ознаки. 

Так, численні контексти демонструють, що домінантні компоненти 

аналізованого поняття детермінуються перш за все одиницями, які містять 

інформацію про проповідь Євангелія. Вона здійснювалося Ісусом Христом, а 

також Його апостолами та учнями. Засобами для формування цього поля, яке є 

одним із найбільших у його концептуальній сфері, служать лексичні синоніми – 

загальномовні та контекстуальні. Тут переважає використання дієслівної 

лексики (проповідувати, звіщати, благовістити, провіщати, поширювати, 

передавати, засвідчувати), також спостерігається вживання іменників 

(звіщання, проповідь, благовість, благовістя). Середовищем їх функціонування 

є такі текстові фрагменти: А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї, і 

проповідував Божу Євангелію, і говорив: Збулися часи, і Боже Царство 

наблизилось. Покайтеся, і віруйте в Євангелію! (Мар. 1:14_15); А дехто з 

філософів епікуреїв та стоїків сперечалися з ним. Одні говорили: Що то хоче 

сказати оцей пустомов? А інші: Здається, він проповідник чужих богів, бо він 

їм звіщав Євангелію про Ісуса й воскресення. (Дії 17:18);  Але я ні про що не 
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турбуюсь, і свого життя не вважаю для себе цінним, аби но скінчити дорогу 

свою та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію 

благодаті Божої (Дiї 20:24); А вони ж, засвідчивши, і Слово Господнє 

звістивши, повернулись до Єрусалиму, і звіщали Євангелію в багатьох 

самарійських оселях (Дiї. 8:25);  Яка ж нагорода мені? Та, що, благовістячи, я 

безкорисливо проповідував Христову Євангелію, не використовуючи 

особистих прав щодо благовістя (1 Кор. 9:18); Усякою молитвою й благанням 

кожного часу моліться духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю 

та молитвою за всіх святих, і за мене, щоб дане було мені слово відкрити уста 

свої, і зо сміливістю провіщати таємницю Євангелії (Еф. 6: 18, 19); Так бувши 

ласкаві до вас, хотіли ми вам передати не тільки Божу Євангелію, але й душі 

свої, бо були ви улюблені нам (1 Сол. 2: 8);  Бо свідок мені Бог, Якому служу 

духом своїм у звіщанні Євангелії Його Сина, що я безперестанно згадую про 

вас (Рим. 1: 9); Сліпі прозрівають, і криві ходять, стають чистими прокажені, 

і чують глухі, і померлі встають, а вбогим звіщається Добра Новина 

(Матв.11:5). 

Концептуальне поле про проповідь, звіщення Євангелія формується 

також співвіднесенням із рядом словосполучень, фраз, які виступають 

контекстуальними синонімами до лексем на позначення проповіді, звіщення, 

донесення благовісті до людей:  виконувати святу службу Євангелії Божої, 

породити через Євангелію, досягли із Євангелією Христовою, припоруати 

Євангелію, доручити Євангелію, служити для Євангелії, утвердження 

Євангелії та ін., які значно розширюють його межі. Контекстуальне середовище 

для зближення цих слів і словосполучень з метою відтворення ситуацій про 

проповідування Євангелії створюється завдяки їх сполучуваності із словом 

Євангеліє. Ці складники демонструють активне текстове використання і є 

дієвим засобом для формування досліджуваного концептуального поля. Вони 

використані в численних текстових фрагментах: щоб був я слугою Христа Ісуса 

між поганами, і виконував святу службу Євангелії Божої, щоб приношення 

поган стало приємне й освячене  Духом Святим (Рим.15: 16);  Бо хоч би ви мали 
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десять тисяч наставників у Христі, та отців не багато; а я вас породив у 

Христі Ісусі через Євангелію (1 Кор. 4:15);  А з ним разом послали ми брата, 

якого по всіх Церквах хвалять за Євангелію (2 Кор.8:18); Бо ми не 

розтягуємося над міру, ніби не досягли ми до вас, бо ми досягли аж до вас із 

Євангелією Христовою (2 Кор.10:14); Як велике ж змагання повстало, Петро 

встав і промовив до них: Мужі-браття, ви знаєте, що з давнішніх днів вибрав 

Бог поміж нами мене, щоб погани почули слово Євангелії через уста мої, та й 

увірували (Дiї 15:7); Та ви знаєте досвід його, бо він, немов батькові син, зо 

мною служив для Євангелії (Фил. 2:22); мені припоручена Євангелія для 

необрізаних, як Петрові для обрізаних (Гал. 2:7); Бог визнав нас гідними, щоб 

нам доручити Євангелію (1 Сол. 2:4); Дякую Богові своєму при кожній згадці 

про вас і завжди в усякій молитві своїй за всіх вас чиню я молитву з радощами, 

за участь вашу в Євангелії від першого дня аж дотепер (Фил.1:3-4); Бо то 

справедливо мені думати це про всіх вас, бо я маю вас у серці, а ви всі в 

кайданах моїх, і в обороні, і в утвердженні Євангелії спільники мої в благодаті 

(Фил. 1:7). Таким чином смислове коло досліджуваного поняття отримало через 

текстове функціонування таку складову: «Євангеліє проповідуються, 

звіщається». 

Лексема Євангеліє актуалізується в контекстах, функціонування яких 

дало поштовх для творення поля, в якому прослідковується зв'язок зі словами 

на позначення імен і найменувань Ісуса Христа та слів на позначення Його 

воскресіння. Таким чином виділяється ще один напрям формування 

концептуальної парадигми цього ключового слова. Конструктивними для його 

творення стали складники Ісус Христос, Син та воскресіння, воскресати, які 

конкретизують концепт, формуючи таку його інформаційну складову: «У 

Євангелії сповіщається про Ісуса Христа, Його воскресіння». Ця інформація 

міститься в таких текстових фрагментах: А дехто з філософів епікуреїв та 

стоїків сперечалися з ним. Одні говорили: Що то хоче сказати оцей пустомов? 

А інші: Здається, він проповідник чужих богів, бо він їм звіщав Євангелію про 

Ісуса й воскресення (Дiї. 17: 18); Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам 
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благовістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте,  якою й спасаєтесь, коли 

пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви ввірували не 

наосліп. Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради 

наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він 

воскрес за Писанням (1 Кор.15:1); Пам'ятай про Ісуса Христа з насіння 

Давидового, що воскрес із мертвих, за моєю Євангелією (2 Тим.2:8); І ми 

благовістимо вам ту обітницю, що дана була нашим отцям, що її нам, їхнім 

дітям, Бог виконав, воскресивши Ісуса, як написано в другім псалмі: Ти Мій 

Син, Я сьогодні Тебе породив! (Дії. 13:32). 

Концептуальна перспектива поняття «Євангеліє» формується також через 

ряд інших текстових смислів. Значна кількість контекстів його вживання вказує 

на змістову складову, пов’язану з концептуальним полем, яке свідчить про 

Боже Царство, його наближення. Для віруючих в Євангеліє Царство Боже 

проявляється вже нині, але з другим пришестям Ісуса Христа воно буде 

встановлено в усій силі та славі. Про його звіщення, проповідь свідчить ряд 

текстових фрагментів:  І ходив Він по всій Галілеї, по їхніх синагогах навчаючи, 

та Євангелію Царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу, і всяку 

неміч між людьми (Матв. 4:23);  І проповідана буде ця Євангелія Царства по 

цілому світові, на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець! (Матв. 24: 14); 

А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї, і проповідував Божу 

Євангелію, і говорив: Збулися часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтеся, і 

віруйте в Євангелію! (Мар. 1:14-15); Він же промовив до них: І іншим містам 

Я повинен звіщати Добру Новину про Боже Царство, бо на те Мене послано 

(Лук. 4:43); І сталось, що Він після того проходив містами та селами, 

проповідуючи та звіщаючи Добру Новину про Боже Царство (Лук. 8: 1); Закон 

і Пророки були до Івана; відтоді Царство Боже благовіститься, і кожен 

силкується втиснутись в нього (Лук. 16:16); Та коли йняли віри Пилипові, що 

благовістив про Боже Царство й Ім'я Ісуса Христа, чоловіки й жінки 

охристилися (Дiї. 8:12).  



198 
 

 
 

Таким чином на основі стійкого текстового зв'язку ключового поняття 

«Євангеліє» з найменуванням (Боже) Царство у тексті моделюється 

концептуальне поле  «Євангеліє – це звістка про Боже Царство». 

Аналізоване найменування об'єктивуються при опорі на різні набори 

текстових ознак. Ряд фрагментів демонструє смисловий зв'язок досліджуваного 

концепту зі словами спасіння, спасатися. Біблія показує, що Божа справа 

спасіння людини є дуже багатогранною, одна із її сторін змодельована саме в 

концепті «Євангеліє». Євангеліє має велику силу, тому що тільки в ньому 

міститься істина про спасіння у Христі. Таким чином текстовим цілим 

утворюється ще одна інформаційна складова концепту, яка подана в таких 

фрагментах: Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння 

кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім гелленові (Рим. 1:16); Звіщаю ж 

вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій і 

стоїте,  Якою й спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, 

якщо тільки ви ввірували не наосліп (1 Кор. 15: ); Пам'ятай про Ісуса Христа з 

насіння Давидового, що воскрес із мертвих, за моєю Євангелією, за яку я 

терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець. Але Слова Божого не 

ув'язнити! Через це переношу я все ради вибраних, щоб і вони доступили 

спасіння, що в Христі Ісусі, зо славою вічною (2 Тим.2:8-10);  А ми завжди 

повинні дякувати Богові за вас, улюблені Господом браття, що Бог вибрав вас 

спочатку на спасіння освяченням Духа та вірою в правду, до чого покликав Він 

вас через нашу Євангелію, щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа 

(2 Сол.2:13-14); У Ньому й ви, як почули були слово істини, Євангелію спасіння 

свого, та в Нього й увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці 

(Еф.1:13). Отже, семантичне виведення складника концепту із сукупності 

мовних одиниць на позначення спасіння є джерелом формування текстового 

смислу «Євангеліє спасає, дає спасіння». 

Аналіз функціонування досліджуваного найменування в тексті Нового 

Завіту дозволяє встановити ще одну його важливу складову. Вона  

об'єктивується концептуальним полем на позначення віри. Конструктивними 
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для його утворення виступають лексеми вірувати, увірувати, віра. Як свідчить 

Біблія, апостоли, проповідники закликають вірити в Євангеліє, також вони 

свідчили, що воно наділене силою давати віру тим, хто його слухає і приймає. 

Ця інформація міститься в таких контекстах: А коли Іван виданий був, то 

прийшов Ісус до Галілеї, і проповідував Божу Євангелію, і говорив: Збулися 

часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію! (Мар.1: 

14-15); Як велике ж змагання повстало, Петро встав і промовив до них: Мужі-

браття, ви знаєте, що з давнішніх днів вибрав Бог поміж нами мене, щоб 

погани почули слово Євангелії через уста мої, та й увірували (Дiї. 15:7);  Бо я 

не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, 

перше ж юдеєві, а потім гелленові. Правда бо Божа з'являється в ній з віри в 

віру, як написано: А праведний житиме вірою  (Рим.1:16-17);  Тільки живіть 

згідно з Христовою Євангелією, щоб чи прийду я й побачу вас, чи й не бувши 

почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру 

євангельську (Фил.1:27);  Та коли йняли віри Пилипові, що благовістив про 

Боже Царство й Ім'я Ісуса Христа, чоловіки й жінки охристилися (Дiї. 8:12);  

Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в 

якій і стоїте, Якою й спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив 

вам, якщо тільки ви ввірували не наосліп (1Кор.15:1-2); Церквам же 

Христовим в Юдеї я знаний не був особисто,тільки чули вони, що той, що 

колись переслідував їх, благовістить тепер віру, що колись руйнував був її. І 

славили Бога вони через мене! (Гал.1:22-23). Таким чином, концептуальна 

складова аналізованого поняття формуються завдяки сполучуваності зі словом 

віра, декларуючи таке смислове наповнення: «проповідники закликають 

вірувати в Євангеліє: воно дає віру, допомагає увірувати». 

Отже, аналіз мовної репрезентації досліджуваного концепту в Новому 

Завіті представляє його як одну з одиниць текстової концептосфери твору. 

Численні поля, сформовані на основі стійких зв'язків слова – номінанта 

концепту із планом вираження сукупності різнорідних засобів, які описують 

його в тексті, демонструють основні його характеристики. Вони, в свою чергу, 
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формують концептуальну парадигму, моделюючи такий зміст: «Євангеліє – це 

звістка про Ісуса Христа, Його воскресіння, про прихід Божого Царства, воно 

проповідується для спасіння віруючих».  

      

3. 2.10.  Концепт «Господь» 

Найменування Господь виражає істину про абсолютну владу Бога над 

Своїм творінням. Концепт, утворений навколо цього поняття, є одним із 

ключових у Новому Завіті. Він постає у вигляді складного комплексу, утвореного 

внаслідок поєднання й перетину трьох ліній його концептуалізації, які 

формуються численними концептуальними полями, що характеризують основні 

напрямки розвитку цього концепту.  

Перша з них, яка утворюється навколо імені Ісус Христос (Ісус, Христос), 

орієнтована на реалізацію інформації про те, хто є Господом. Активна текстова 

сполучуваність досліджуваного концепту із найменуванням Ісус Христос 

дозволяє кваліфікувати це концептуальне поле як одну з домінантних 

складових концепту. Учні назвали Ісуса «Господом» уже під час Його земного 

життя, і Він підтвердив їм, що це найменування Йому належить по праву; крім 

того, нагадав фарисеям на те, що в Псалмі 109 Давид називає Месію своїм 

Господом:  «Він до них промовляє:  Як же то силою Духа Давид Його Господом 

зве, коли каже: Промовив Господь Господеві моєму: сядь праворуч Мене, доки 

не покладу Я Твоїх ворогів підніжком ногам Твоїм. Тож, коли Давид зве Його 

Господом, як же Він йому син?» (Матв.22:43-44).  

Сутнісна характеристика концепту «Ісус Христос є Господом» 

моделюється численними текстовими компонентами, про що свідчать такі 

контексти: Господь же Ісус, по розмові із ними, вознісся на небо, і сів по Божій 

правиці (Мар.16:19); Він слово послав для Ізраїлевих синів, благовістячи мир 

через Ісуса Христа, що Господь Він усім (Дiї.10: 36); Тому то кажу вам, що 

ніхто, хто говорить Духом Божим, не скаже: Нехай анатема буде на Ісуса, і 

не може сказати ніхто: Ісус то Господь, як тільки Духом Святим (1Кор. 

12:3); Я знаю, і пересвідчений у Господі Ісусі, що нема нічого нечистого в 
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самому собі; тільки коли хто вважає що за нечисте, тому воно нечисте (Рим. 

14:14); Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, Який є 

Христос Господь (Лук. 2:11); для нас один Бог Отець, що з Нього походить 

усе, ми ж для Нього, і один Господь Ісус Христос, що все сталося Ним, і ми 

Ним (1 Кор.8:6); і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос то Господь, на славу 

Бога Отця! (Фил. 2:11); І апостоли з великою силою свідчили про воскресення 

Ісуса Господа, і благодать велика на всіх них була! (Дiї. 4:33); Благословенний 

Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив 

усяким благословенням духовним у небесах (Еф. 1:3).  

Базуючись на сполученні досліджуваного поняття зі словом Бог, ця 

концептуальна сфера знаходить продовження в польовому утворенні «Бог є 

Господом». Активність текстового зв'язку лексем «Господь» і «Бог» дозволяє 

кваліфікувати створене на його основі концептуальне ціле як одне з 

домінантних у цьому концепті. Моделюючий характер для його формування 

виявили такі текстові фрагменти:  Ісус відповів: Перша: Слухай, Ізраїлю: наш 

Господь Бог Бог єдиний (Мар.12:29); Він же буде Великий, і Сином 

Всевишнього званий, і Господь Бог дасть Йому престола Його батька Давида 

(Лук.1:32); Благословенний Господь, Бог Ізраїлів, що зглянувся й визволив люд 

Свій! (Лук.1:68); Я зараз по тебе послав, ти добре зробив, що прийшов. Тож 

тепер перед Богом ми всі стоїмо, щоб почути все те, що Господь наказав був 

тобі (Дiї.10:33); Бо написано: Я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно 

передо Мною, і визнає Бога кожен язик! (Рим.14:11); Нехай тільки так ходить 

кожен, як кому Бог призначив, як Господь покликав його. І так усім Церквам я 

наказую (1Кор.7:17); Я Альфа й Омега, говорить Господь, Бог, Той, Хто є, і 

Хто був, і Хто має прийти, Вседержитель! (Об.1:8).  

Таким чином, частина полів концепту «Господь» формується завдяки 

інформаційним параметрам, які демонструють, хто є Господом. 

Системотвірними для моделювання смислової структури концепту стала його 

активна сполучуваність із словами Ісус Христос і Бог, яка демонструє, що він 

розвивається у напрямках: «Ісус Христос є Господом», «Бог є Господом».  
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Експлікація іншої концептуальної лінії «Господь – люди» здійснюється 

на основі демонстрації тих дій Господа, які стосуються людей. Вона 

представляє багатство текстових зв’язків ключового поняття «Господь» із 

лексико-семантичними одиницями Нового Завіту, відкриваючи різні сторони 

стосунків Бога й людей. Компонентами цієї концептосфери є найменування 

людей. Це широке коло таких лексем: людина, люд, народ, син, дитина, слуга, 

чоловік, жінка, сліпий, сліпець, муж, пан, дружина, брат,  браття, матір, 

недужий,  юдей, геллен. Ізраїлеві сини, коліно, в’язень, проповідник Євангелії, 

раб, муж, поганин, побожний, безбожний та ін., а також імен людей, їх 

займенникових відповідників та описових найменувань. 

Досліджувана концептуальна сфера розширюється завдяки текстовому 

утворенню, яке містить інформацію про те, що Господь є владикою, Господом 

людей. Інтерпретаційне поле концепту містить крім найменувань людей також 

займенникові засоби, які позиціонують Господа як владику всіх людей (усі, ті, 

всі, ми, ви, вони, всякий, той, ваш, мій, Його). Таким чином це мікрополе є 

частиною загального концептуального поля про спільність, близькість людей і 

Господа. Інформація про це розвивається в ряді текстових фрагментів: Він 

слово послав для Ізраїлевих синів, благовістячи мир через Ісуса Христа, що 

Господь Він усім (Дiї. 10:36); А Ісус відказав йому в відповідь: Сказано: Не 

спокушай Господа Бога свого! (Лук. 4:12); Бо нема різниці поміж юдеєм та 

гелленом, бо той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе 

Його (Рим.10:12); А пани, чиніть їм те саме, занехаюйте погрози, знайте, що 

для вас і для них є на небі Господь, а Він на обличч я не дивиться! (Еф. 6:9); Та 

однак стоїть міцна Божа основа та має печатку оцю: Господь знає тих, хто 

Його, та: Нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє Ім'я називає! 

(2 Тим.2:19); Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш 

(Матв. 24:42); І звідкіля мені це, що до мене прийшла мати мого Господа? 

(Лук.1:43); І почув я ніби голос великого натовпу, і наче шум великої води, і мов 

голос громів гучних, що вигукували: Алілуя, бо запанував Господь, наш Бог 

Вседержитель! (Об. 19:6). 
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 Слід відзначити тісний взаємозв'язок сфер концептуалізації 

досліджуваного найменування. Будучи Господом людей, Бог виявляє Свою 

владу над ними, даючи їм Свої заповіді, настанови. Функціонування концепту 

містить у собі імпульс для розвитку сполучуваності слова Господь і 

найменувань людей із низкою лексем зі значенням волевиявлення. Тут 

спостерігаємо широке вживання цих слів у формі наказового способу дієслів: 

люби, ходіть, робіть, коріться, служіть, виявляйте, зміцняйтеся, слухайтеся, 

будьте слухняні,  треба давати, треба пам’ятати, нехай пробуває та ін. Вони 

локалізуються в таких текстових фрагментах: Він же промовив йому: Люби 

Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю 

думкою. Це найбільша й найперша заповідь. А друга однакова з нею: Люби 

свого ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідях увесь Закон і Пророки 

стоять (Матв.22:37-39); Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, 

так і в Ньому ходіть (Кол.2:6); І все, що тільки робите словом чи ділом, усе 

робіть у Ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві (Кол.3:17); 

Дружини, слухайтеся чоловіків своїх, як лицює то в Господі! (Кол.3:18); Діти, 

будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господеві приємне! (Кол.3:20); І все, 

що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям! (Кол.3:23);  

Пани, виявляйте до рабів справедливість та рівність, і знайте, що й для вас є 

на небі Господь! (Кол.4:1); Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві 

(Еф.5:22); А пани, чиніть їм те саме, занехаюйте погрози, знайте, що для вас 

і для них є на небі Господь, а Він на обличчя не дивиться! (Еф.6:9); Нарешті, 

мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його! (Еф.6:10); 

Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господеві приємне! (Кол.3:20); 

Вийдіть тому з-поміж них та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь 

нечистого, і Я вас прийму, і буду Я вам за Отця, а ви за синів і дочок Мені 

будете, говорить Господь Вседержитель! (2Кор.6:17-18). 

Смисловому розвитку концепту в цьому напрямку, тобто покликанню 

людей служити Господу як їхньому володареві, сприяє вживання контекстів на 

позначення конкретних завдань, доручень, які дає людям Господь. 
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Маніфестація заклику Господа послужити Йому через конкретні доручення 

нерідко виражаєтся через уживання дієслівних лексем у наказовій формі, а 

також із словаом треба: іди, піди, говори, не мовчи, не бійся, уставай, вийдіть, 

треба свідкувати  та ін. Цю інформацію містять численні фрази Нового Завіту:  

А в Дамаску був учень один, на ймення Ананій. І Господь у видінні промовив до 

нього: Ананію! А він відказав: Ось я, Господи! Господь же до нього: Устань, і 

піди на вулицю, що Простою зветься, і пошукай в домі Юдовім Савла на 

ймення, тарсянина, ось бо він молиться (Дiї. 9: 10-11); Сказав же Павлові 

Господь у видінні вночі: Не бійся, але говори й не мовчи (Дiї. 18: 9); А 

наступної ночі став Господь перед ним і промовив: Будь бадьорий! Бо як в 

Єрусалимі про Мене ти свідчив, так треба тобі свідкувати й у Римі! (Дiї. 

23:11); А я запитав: Що я, Господи, маю робити? Господь же до мене 

промовив: Уставай та й іди до Дамаску, а там тобі скажуть про все, що тобі 

призначено робити (Дiї. 22: 10); Вийдіть тому з-поміж них та й відлучіться, 

каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і Я вас прийму (2 Кор. 6: 17). Таким 

чином, до числа актуальних характеристик концепту відноситься інформація 

про те, що Господь дає учням, послідовникам конкретні доручення. 

Картину стосунків Господа й людей доповнює концептуальне поле, яке 

використовується на позначення того,  що Господь Сам вибирає, кличе, ставить 

Собі учнів. Варто зазначити, що контексти, які реалізують зазначені смисли, 

сприяють подальшому розгортанню теми про Господа як владики людей. 

Концепт актуалізується в полі із словами зі словами і словосполученнями на 

позначення заклику, поклику, призначення (призначати, покликати, 

покликання, вибирати, вибраний, поставляти, посилати, наказувати, ставити 

на служіння та ін). Смислове наповнення цього польового утворення 

формується завдяки функціонуванню таких фрагментів:  Після того призначив 

Господь і інших Сімдесят, і послав їх по двох перед Себе до кожного міста та 

місця, куди Сам мав іти (Лук.10:1); Бо для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і 

для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. 

(Дiї.2:39); Так і Господь наказав проповідникам Євангелії жити з Євангелії 
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(1Кор.9:14). [І] дякую тому, хто зміцнює мене, – нашому Господеві Ісусові 

Христові, що відніс мене до числа вірних, поставивши на служіння  

(1Тим.1:12); А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, улюблені Господом 

браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння освяченням Духа та вірою в 

правду, до чого покликав Він вас через нашу Євангелію, щоб отримати славу 

Господа нашого Ісуса Христа (2Сол.2.13-14); А молившись, казали: Ти, 

Господи, знавче всіх сердець, покажи з двох одного, котрого Ти вибрав, щоб 

він зайняв місце тієї служби й апостольства, що Юда від нього відпав, щоб 

іти в своє місце. І дали жеребки їм, і впав жеребок на Маттія, і він 

зарахований був до одинадцятьох апостолів (Дiї.1:24-26). 

Один із найбільших концептуальних обсягів демонструє поле, яке містить 

інформацію про те, що Господь спасає людей. При цьому спостерігається 

активне сполучення слова Господь, Господній із лексемами на позначення 

спасіння: спасатися, Спаситель, спасений, які переважно стосуються Ісуса 

Христа. Інтерпретаційна ознака концепту створюється при цьому численними 

контекстами, які відносять її до числа стійких його характеристик. У її 

організації задіяні такі текстові утворення: І коли б Господь не вкоротив був 

тих днів, не спаслася б ніяка людина; але ради вибраних, кого вибрав, 

укоротив Він ті дні (Мар.13:20); Бо сьогодні в Давидовім місті народився для 

вас Спаситель, Який є Христос Господь (Лук.2:11); І кожного дня перебували 

вони однодушно у храмі, і, ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю 

та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І 

щоденно до Церкви Господь додавав тих, що спасалися (Дiї. 2:46-47); А Ісая 

взиває про Ізраїля: Коли б число синів Ізраїлевих було, як морський пісок, то 

тільки останок спасеться, бо вирок закінчений та скорочений учинить 

Господь на землі! (Рим. 8.27-28); Та ми віруємо, що спасемося благодаттю 

Господа  Ісуса так само, як і вони (Дiї. 15:11); Бо коли ти устами своїми 

визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог 

воскресив Його з мертвих, то спасешся (Рим. 10:9); Бо кожен, хто покличе 
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Господнє Ім'я, буде спасений (Рим. 10:13); бо Бог нас не призначив на гнів, але 

щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом (1 Сол.5:9). 

Розвитком теми спасіння Господом людей виступає ще один напрям 

концептуалізації досліджуваного найменування. Йдеться про ті контексти, які 

демонструють наявність у нього сполучуваності зі словами, які свідчать про те, 

що Господь прощає гріхи, звільняє від них. Така характеристика концепту 

знаходить свою локалізацію в тексті через регулярне використання слова –

найменування концепту зі словами на позначення прощення гріхів. Їх текстова 

системність формує концептуалье поле «Господь прощає гріхи людей». Його 

компонентами є такі слова виправдатися, освячуватися, прощатися (гріхи, 

замір серця). Наприклад: і молитва віри вздоровить недужого, і Господь його 

підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться  (Як. 5:15); Тож 

покайся за це лихе діло своє, і проси Господа, може прощений буде тобі замір 

серця твого! (Дiї.8:22); І такими були дехто з вас, але ви обмились, але 

освятились, але виправдались Іменем Господа Ісуса Христа й Духом нашого 

Бога (1Кор.6:11).  

Певне функціональне навантаження при формуванні цього поля падає на 

перифрастичні найменування прощення гріхів: визволяти від лихого вчинку; 

зміцнювати серця невинними в святості; ви були колись темрявою, тепер же 

ви світло; вважайте себе за мертвих для гріха; заплата за гріх смерть, а дар 

Божий вічне життя. Прагматична настанова цих словосполучень – прощення, 

виправдання від гріхів, перебування у святості – об'єднує їх в єдине внутрішньо 

скріплене ціле. Вони стали складниками ряду контекстів: А від усякого вчинку 

лихого Господь мене визволить та збереже для Свого Небесного Царства. 

Йому слава на віки вічні, амінь! (2 Тим. 4:18); Нехай Він зміцнить серця ваші 

невинними в святості перед Богом і нашим Отцем, при приході Господа 

нашого Ісуса з усіма святими Його! (1 Сол.3:13); Ви бо були колись темрявою, 

тепер же ви світло в Господі (Еф.5:8);  Так само ж і ви вважайте себе за 

мертвих для гріха й за живих для Бога в Христі Ісусі, Господі нашім (Рим. 
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6:11); Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, 

Господі нашім! (Рим. 6:23). 

Лексема Господь часто концептуалізується в текстах із лексемами 

вздоровлювати, очищати, видужувати. Ряд таких мовних реалізацій 

досліджуваного поняття  передає інформацію про Господа як цілителя людей. Її 

використання у фразах на позначення зцілення, вздоровлення людей є 

закономірним, адже семантика слова Господь базується на компоненті із 

значенням володарювання, панування. Утворене поле також корелює з темою 

спасіння Господом людей, яке можна розглядати як видове щодо родового. 

Елементами його множини виступають такі контексти Нового Завіту: Чи хворіє 

хто з вас? Хай покличе пресвітерів Церкви, і над ним хай помоляться, 

намастивши його оливою в Господнє Ім'я, і молитва віри вздоровить 

недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому 

простяться (Як. 5:14-15); А як Він перебував в одному з міст, ось один чоловік, 

увесь укритий проказою, Ісуса побачивши, упав ницьма, та й благав Його, 

кажучи: Господи, коли хочеш, Ти можеш очистити мене! А Він руку простяг, 

доторкнувся до нього й сказав: Хочу, будь чистий! І зараз із нього проказа 

зійшла... (Лук. 5:12-13);  І сталось одного із днів, коли Він навчав, і сиділи 

фарисеї й законовчителі, що посходилися зо всіх сіл Галілеї й Юдеї та з 

Єрусалиму, а сила Господня готова була вздоровляти  їх, і ось люди на ложі 

принесли чоловіка, що розслаблений був, і намагалися внести його, і перед Ним 

покласти (Лук. 5:17-18); А коли Він до Капернауму ввійшов, то до Нього 

наблизився сотник, та й благати зачав Його, кажучи: Господи, мій слуга 

лежить удома розслаблений, і тяжко страждає. Він говорить йому: Я прийду 

й уздоровлю його. А сотник Йому відповів: Недостойний я, Господи, щоб 

зайшов Ти під стріху мою... Та промов тільки слово, і видужає мій слуга! 

(Матв. 8:5-8); І промовив до нього Петро: Енею, тебе вздоровляє Ісус Христос. 

Уставай, і постели собі сам! І той зараз устав... І його оглядали усі, хто 

мешкав у Лідді й Сароні, які навернулися до Господа (Дії 34:35).  
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Характерною особливістю розвитку семантичного поля, що характеризує 

Господа як цілителя, є значна вага компонентів на позначення зцілення від 

сліпоти. Вона реалізується за рахунок активного використання досліджуваного 

ключового поняття в контекстах разом зі словосполученнями стати видющим, 

відкрилися очі, розкрилися очі, прозріли очі. Вони знайшли відображення у 

таких синтаксичних конструкціях: І ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, 

почувши, що переходить Ісус, стали кричати, благаючи: Змилуйсь над нами, 

Господи, Сину Давидів! Народ же сварився на них, щоб мовчали, вони ж іще 

більше кричали, благаючи: Змилуйсь над нами, Господи, Сину Давидів! Ісус же 

спинився, покликав їх та й сказав: Що хочете, щоб Я вам зробив? Вони Йому 

кажуть: Господи, нехай нам розкриються очі! І змилосердивсь Ісус, 

доторкнувся до їхніх очей, і зараз прозріли їм очі, і вони подалися за Ним 

(Матв. 20:30-34); Що ти хочеш, щоб зробив Я тобі? А той відповів: Господи, 

нехай стану видющим! Ісус же до нього сказав. Стань видющий! Твоя віра 

спасла тебе! І зараз видющим той став, і пішов вслід за Ним, прославляючи 

Бога. А всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові (Лук.18:41-43); І коли Він 

додому прийшов, приступили до Нього сліпці. А Ісус до них каже: Чи ж вірите 

ви, що Я можу вчинити оце? Говорять до Нього вони: Так, Господи. Тоді Він 

доторкнувся до їхніх очей і сказав: Нехай станеться вам згідно з вашою вірою! 

І очі відкрилися їм. А Ісус наказав їм суворо, говорячи: Глядіть, щоб ніхто не 

довідавсь про це! (Матв. 9:28-30). 

Стосунки Господа й людей концептуалізуються ще в одному напрямі. 

Досліджуване найменування пов’язане в тексті із словосполученнями Небесне 

(вічне) Царство, вічне життя та їх синонімічними відповідниками (вінець 

життя, життя наше на небесах). Проєктуючись на такі контексти, воно стає 

носієм інформації про те, що Бог, Ісус Христос є Господом Небесного Царства, 

вічного життя. Демонстрацією цього смислового наповнення концепту служить 

ряд контекстів: А від усякого вчинку лихого Господь мене визволить та 

збереже для Свого Небесного Царства. Йому слава на віки вічні, амінь! (2 Тим. 

4:18); Блаженна людина, що витерпить пробу, бо, бувши випробувана, дістане 
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вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його (Як. 1:12); Закон 

же прийшов, щоб збільшився переступ. А де збільшився гріх, там зарясніла 

благодать, щоб як гріх панував через смерть, так само й благодать запанувала 

через праведність для життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим 

(Рим.5:20-21); Життя ж наше на небесах, звідки ждемо й Спасителя, 

Господа Ісуса Христа (Фил. 3:20); Бо щедро відкриється вам вхід до вічного 

Царства Господа нашого й Спасителя Ісуса Христа (2 Петр.1:11); А ви, 

улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліться Духом Святим, 

бережіть себе самих у Божій любові, і чекайте милості Господа нашого Ісуса 

Христа для вічного життя (Юд. 1:20,21); А погани, почувши таке, раділи та 

Слово Господнє хвалили. І всі ті, хто призначений був в життя вічне, 

увірували. І ширилось Слово Господнє по цілій країні (Дiї.13:48-49). Такий 

контекстуальний розвиток концепту спрямований на формування польового 

утворення «Господь веде людей до вічного життя, Небесного Царства». Його 

трактуємо як концептуальну розбудову, продовження теми спасіння, прощення 

гріхів, адже доступ до вічного життя, Небесного Царства можливий за умови 

прощення Господом гріхів, спасіння людини.  

Реалізуючись у площині «Господь – люди», досліджуваний концепт 

доповнюється змістовим параметром на позначення допомоги людям. Його 

інформаційне навантаження формується переважно дієслівними засобами, що 

іменують дії, ситуації, які свідчать про сприяння Господа людям, про те, що Він 

допомагає в різних ситуаціях, проблемах. Для цього в тексті широко 

використані синонімічні можливості лексичних одиниць і словосполучень. При 

цьому актуальну для формування поля інформацію демонструють 

найменування із широкою, узагальненою семантикою (помагати, помічник, 

зглянутися, послати милість, давати перемогу) і семантично вужчі, що 

використовуються на позначення конкретних випадків допомоги Господа 

людям (визволяти, виводити, підкріпляти, зберігати). Контекстуальному 

створенню цього концептуального поля служать такі текстові фрагменти: І 

пішли вони, і скрізь проповідували. А Господь помагав їм, і стверджував слово 
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ознаками, що його супроводили. Амінь (Мар.16:20); Тому то ми сміливо 

говоримо: Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого: що зробить людина 

мені? (Євр. 13:6);  А вона, підійшовши, уклонилась Йому та й сказала: Господи, 

допоможи мені! А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом 

перемогу нам дав (1 Кор.15:57); А Він відповів і сказав: Не годиться взяти хліб 

у дітей, і кинути щенятам... Вона ж відказала: Так, Господи! Але ж і щенята 

їдять ті кришки, що спадають зо столу їхніх панів.  Тоді відповів і сказав їй 

Ісус: О жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш! І тієї години 

дочка її видужала (Матв.15:25-28); Благословенний Господь, Бог Ізраїлів, що 

зглянувся й визволив люд Свій! (Лук. 1: 68); Але Господь став при мені та й 

мене підкріпив, щоб проповідь виконалась через мене, та щоб усі погани почули 

її. І я визволився з пащі лев'ячої... (2 Тим.4:17); переслідуваннями та 

стражданнями, що спіткали були мене в Антіохії, в Іконії, у Лістрах, такі 

переслідування переніс я, та Господь від усіх мене визволив (2 Тим.3:11); І 

почули сусіди й родина її, що Господь Свою милість велику на неї послав, та й 

утішалися разом із нею (Лук. 1:58). 

Смислове наповнення концептуального поля розвивається також за 

рахунок зв’язку слова Господь із перифразами для найменування численних 

конкретних випадків Його допомоги людям. Фактом розуміння людьми того, 

що Бог є Господом обставин, проблем, служить активне використання цього 

найменування у фразах, вжитих  від імені людей. При цьому звичайно йдеться 

про різні конкретні ситуації, в яких виявляється сприяння Господа у вирішенні 

проблем, у порятунку від загроз. При цьому в тексті задіюються такі 

фрагменти: Сказав же Петро, опритомнівши: Тепер знаю правдиво, що 

Господь послав Свого Ангола і видер мене із рук Іродових та від усього 

чекання народу юдейського (Дiї. 12:11); Махнувши ж рукою до них, щоб 

мовчали, він їм розповів, як Господь його вивів із в'язниці. І сказав: Сповістіть 

про це Якова й браттю. І, вийшовши, він до іншого місця пішов (Дiї. 12:17);  

Так для мене Господь учинив за тих днів, коли зглянувся Він, щоб зняти наругу 

мою між людьми! (Лук. 1:25); І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози, і дай 
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Своїм рабам із повною сміливістю слово Твоє повідати, коли руку Свою 

простягатимеш Ти на вздоровлення, і щоб знамена та чуда чинились Ім'ям 

Твого Святого Отрока Ісуса (Дiї. 4:29);  вміє Господь рятувати побожних 

від спокуси, а неправедних берегти на день суду для кари (2 Петр. 2:9);  Бо 

каже про Нього Давид: Мав я Господа завсіди перед очима своїми, бо Він по 

правиці моїй, щоб я не захитався (Дiї. 2:25). 

Входження лексеми Господь у ланцюжки зв'язків із словами благодать, 

віра, любов, мир та їх дериватів демонструє ще один параметр осмислення 

досліджуваного концепту. В цьому випадку моделювання здійснюється за 

рахунок цілого ряду фраз, які демонструють широке використання аналізованого 

найменування у Новому Завіті. Їх постійне функціонування в однотипних 

контекстах створює своєрідні ланцюжки, які поєдують їх у єдиному полі. Таким 

чином, численні контекстуальні зв'язки слова Господь маніфестують зміст 

концептуального поля: «Господь дає віру, благодать, любов, мир». Це 

відображено в таких текстових фрагментах: А в вас хай примножить Господь, і 

нехай збагатить вашу любов один до одного, і до всіх, як і наша є до вас! (1 

Сол. 3: 12); І багато збільшилась у мені благодать Господа нашого з вірою та 

з любов'ю в Христі Ісусі (2 Сол. 4:14); Мир братам і любов із вірою від Бога 

Отця й Господа Ісуса Христа! (Еф. 6: 23); Але ласка нашого Господа багато 

збільшилась у мені з вірою та любов'ю, що в Ісусі Христі (1 Тим. 1: 14); А Бог 

миру потопче незабаром сатану під ваші ноги. Благодать Господа нашого 

Ісуса Христа нехай буде з вами! Амінь (1 Кор. 1:2); Благодать Господа 

нашого Ісуса Христа, і любов Бога й Отця, і причастя Святого Духа нехай 

буде зо всіма вами! Амінь (2 Кор. 13:13); Мир братам і любов із вірою від Бога 

Отця й Господа Ісуса Христа! (Еф.  6:23). Таким чином, численні 

контекстуальні зв'язки слова Господь відтворюють зміст концептуального поля: 

«Господь дає віру, благодать, любов, мир».  

Досліджуваний концепт корелює також із словами і словосполученнями 

на позначення відплати Господа людям: помста, месник, судити, суд, 

вигублювати, відплачувати, винуватити, кара, погибель, віддавати за 
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вчинками, давати помсту, учинити суд, а також із синонімічними їм 

словосполученнями й реченнями, які є їх контекстуальними синонімами. 

Утворення змістової системи цього концептуального поля пов'язана з такими 

текстовими фрагментами: Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву 

Божому, бо написано: Бо знаємо Того, Хто сказав: Мені помста належить, Я 

відплачу, – говорить Господь. І ще: Господь буде судити народа Свого! (Євр. 

10:30); Щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якій-будь справі, бо 

месник Господь за все це, як і перше казали ми вам та засвідчили (1 Сол. 4: 6); 

…вміє Господь рятувати побожних від спокуси, а неправедних берегти на 

день суду для кари (2 Петр.2:9); А я хочу нагадати вам, що раз усе знаєте, що 

Господь визволив людей від землі єгипетської, а згодом вигубив тих, хто не 

вірував (Юд. 1:5); Ось іде Господь зо Своїми десятками тисяч святих, щоб суд 

учинити над усіма, і винуватити всіх безбожних за всі вчинки безбожності 

їхньої, що безбожно накоїли, та за всі жорстокі слова, що їх говорили на Нього 

безбожні грішники (Юд.14,15); І тепер ось на тебе Господня рука, ти 

станеш сліпий, і сонця бачити не будеш до часу! І миттю обняв того морок 

та темрява, і став він ходити навпомацки та шукати поводатора (Дiї.13:11); 

Про них же звіщав був Енох, сьомий від Адама, і казав: Бо очі Господні до 

праведних, а вуха Його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто 

чинить лихе (1Петр.3:12). У світлі такої текстової сполучуваності 

досліджуваний концепт отримує таке осмислення: «Господь відплачує людям 

за гріхи, за безбожні вчинки». 

Численні контексти Нового Завіту служать текстовому розвиткові 

досліджуваного концепту в напрямку його збагачення концептуальними 

ознаками про прихід Господа. Утворене ними концептуальне поле представляє 

один із найбільших текстових масивів, що свідчить про його інформаційну 

важливість і актуальність. Його змістовому наповненню служать такі 

контексти: Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш 

(Матв. 24:42); Сам бо Господь із наказом, при голосі Архангола та при Божій 

сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі (1 Сол 4:16); Бо то 
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справедливе в Бога віддати утиском тим, хто вас утискає, а вам, хто утиски 

терпить, відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з Анголами 

сили Своєї (2 Сол.1:6,7); І тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь 

Ісус заб'є Духом уст Своїх і знищить з'явленням приходу Свого (2 Сол.2:8);  

Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть 

Господь, Суддя праведний; і не тільки мені, але й усім, хто прихід Його 

полюбив (2 Тим.4:8); Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь 

близько! (Фил.4:5); День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з 

гуркотом небо мине, а стихії, розпечені, рунуть, а земля та діла, що на ній, 

погорять (2 Петр.3:10); І засурмив сьомий Ангол, і на небі зчинились гучні 

голоси, що казали: Перейшло панування над світом до Господа нашого та до 

Христа Його, і Він зацарює на вічні віки! І двадцять чотири старці, що на 

престолах своїх перед Богом сидять, попадали на обличчя свої, та й уклонилися 

Богові, кажучи: Дяку складаємо Тобі, Господи  Боже Вседержителю, що Ти є 

й що Ти був, що прийняв Свою силу велику та й зацарював! (Об.11:15-17); І 

почув я ніби голос великого натовпу, і наче шум великої води, і мов голос громів 

гучних, що вигукували: Алілуя, бо запанував Господь наш Бог Вседержитель! 

(Об. 19:6);  Той, Хто свідкує, говорить оце: Так, незабаром прийду! Амінь. 

Прийди, Господи  (Об. 22:20). Це концепуальне поле є добре розвиненим у 

лексико-семантичному плані, оскільки представлене великою кількістю 

одиниць на позначення приходу Господа: приходити, прихід, з’явитися (з 

неба), з’явлення, зацарювати, запанувати, зійти з неба, день Господній 

(прибуде) та ін. 

Лексема Господь актуалізується у великій кількості фрагментів, які 

моделюють формування стійких парадигматичних зв'язків, що виступають 

концептотвірним фактором. Мовна об’єктивація досліджуваного поняття 

демонструє утворення ще однієї – третьої концептуальної лінії – «люди – 

Господь», що формується рядом концептуальних полів із різним смисловим 

наповненням. Репрезентовані ними концептуальні ознаки стосується інформації 

про ставлення людей до Господа, про зв’язок, стосунки з Ним. Розвиток цієї 
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концептосфери, як і попередньої, переважно пов’заний зі словами, які прямо 

або опосередковано називають людей. Вона співвідноситься з цілим рядом 

концептуальних полів, які виявляють усю багатоманітність стосунків між 

Богом і людьми, а дослідження задіяних при цьому засобів дає можливість 

окреслити основні складові концепту.  

 Одним із виявів концептуалізації слова «Господь» за параметром 

«Господь – володар, владика людей» є його функціонування в ряді контекстів. 

У цьому випадку концепт вербалізується в тексті Нового Завіту через 

використання в мовленні людей звертання Господи, що свідчить про визнання 

ними Його влади. Лексичною опорою при цьому служать мовні одиниці для 

найменування людей, а також на позначення їх мовлення (казати, сказати, 

скричати, озватися, промовляти та ін.). Це відбито в таких контекстах:  Петро 

ж відповів і сказав: Коли, Господи, Ти це, то звели, щоб прийшов я до Тебе по 

воді (Матв.14:28); Але, бачачи велику бурю, злякався, і зачав потопати, і 

скричав: Рятуй  мене, Господи!... (Матв.14:30); А ті Сімдесят повернулися з 

радістю, кажучи: Господи, навіть демони коряться нам у Ім'я Твоє! (Лук. 

10:17); І сталось, як молився Він у місці одному, і коли перестав, озвався до 

Нього один із Його учнів: Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх 

учнів (Лук. 11:1); І сказали апостоли Господу: Додай Ти нам віри! (Лук. 17:5); І 

Марта сказала Ісусові: Коли б, Господи, був Ти отут, то не вмер би мій 

брат... (Iван. 11:21); Тоді відповідять Йому праведні й скажуть: Господи, 

коли то Тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли? 

(Матв. 25:37); Тоді відповідять і вони, промовляючи: Господи, коли то Тебе 

ми голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи 

недужого, чи в в'язниці і не послужили Тобі? (Матв.25:44). 

Текстова концептуалізація досліджуваної ключової лексеми найбільшою 

мірою стосується інформації про належність людей Господові, їх перебування в 

Господі. Розбудова такої концептуальної ознаки базується на функціонуванні 

відповідного поля, при цьому значний текстовий масив формується навколо 

фрагментів, у яких функціонують найменування людей у поєднанні із словами 
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в Господі, для Господа, з Господом, від Господа, до Господа. Наприклад: 

Вітайте Амплія, мого улюбленого в Господі (Рим. 16:8); Вітайте Трифену й 

Трифосу, що працюють у Господі. Вітайте улюблену Персиду, що багато 

попрацювала в Господі (Рим. 16:12); Вітайте вибраного в Господі Руфа, і 

матір його та мою (Рим. 16:13); А хто з Господом злучується, стає одним 

духом із Ним (1 Кор.6:17); Бо покликаний в Господі раб визволенець Господній; 

так само покликаний і визволенець він раб Христа (1 Кор. 7:22); Одначе в 

Господі ані чоловік без жінки, ані жінка без чоловіка (1 Кор. 11:11);  Отож, 

благаю вас я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до 

нього покликано вас (Ефес. 4.1); Ви бо були колись темрявою, тепер же ви 

світло в Господі, поводьтеся, як діти світла (Еф.5:8); Зрештою, браття мої, 

радійте у Господі! (Фил. 3:1); Хто вважає на день, для Господа вважає, а хто 

не вважає на день, для Господа не вважає. Хто їсть, для Господа їсть, бо 

дякує Богові. А хто не їсть, для Господа не їсть, і дякує Богові (Рим.14:6); 

Вірний Бог, що ви через Нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, 

Господа нашого (1 Кор.1:9). 

Із цим польовим утворенням корелюють фрагменти із лексемами, 

переважно дієслівними, які в тексті зблизились контекстуально, відтворюючи 

інформацію про близькість, спільність людей із Господом (держатись, 

приймати, збагачуватись, давати, пробува́ти, поводитися, зміцнюватися, 

робити,  коритись, чинити, служити, примножувати, знати, удосконалювати, 

думати, радіти, потішитися, приймати, ходити, співати, відроджувати, 

зростити, прославлятись та ін.). Реалізація цих текстових смислів 

здійснюється також завдяки активності таких словосполучень, як віддавати 

себе; бути слухняним; зміцнювати серця; зростати в пізнанні; мати надію, 

покладати надію; дати розум; поводитися належно щодо Господа; 

відмовитися всього;  стати наслідувачами та ін. Таким чином формується ще 

одне мікрополе, представлене такими фрагментами:  І не так, як надіялись ми, 

але віддали себе перш Господеві та нам із волі Божої (2 Кор. 8:5); Бо ви знаєте 

благодать Господа нашого Ісуса Христа, Який, бувши багатий, збіднів ради 
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вас, щоб ви збагатились Його убозтвом (2 Кор. 8:9); А це я кажу вам самим на 

пожиток, а не щоб сильце вам накинути, але щоб пристойно й горливо 

держались Господа (1 Кор. 7:35); щоб ви поводилися належно щодо Господа 

в усякому догодженні, в усякому доброму ділі приносячи плід і зростаючи в 

пізнанні Бога (Кол. 1:10); Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, 

так і в Ньому ходіть (Кол. 2:6); Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом 

та могутністю сили Його! (Еф. 6:10); І все, що тільки робите словом чи ділом, 

усе робіть у Ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві (Кол. 

3:17); Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня (Кол. 

3:23); ви стали наслідувачі нам і Господеві, слово прийнявши в великому 

утискові з радістю Духа Святого (1 Сол. 1:6); але щоб зростали в благодаті й 

пізнанні Господа нашого й Спасителя Ісуса Христа. Йому слава і тепер, і дня 

вічного! Амінь (2 Петр.3.18). Таким чином це мікрополе є частиною загального 

концептуального поля про спільність, близькість людей і Господа. 

Співвіднесеність досліджуваного ключового поняття із рядом контекстів, 

в яких функціонують слова на позначення служіння Господу, формує ще одну 

складову концептуальної лінії «люди – Господь». Ця грань концепту 

розкривається завдяки елементам для найменування служіння Господу 

(служити, служіння, служба, служитель). Опорою для її розвитку служать такі 

контексти:  І, як до нього вони прибули, він промовив до них: Ви знаєте, як із 

першого дня, відколи прибув в Азію, я з вами ввесь час перебував, і служив 

Господеві з усією покорою, і з рясними слізьми та напастями, що спіткали 

мене від юдейської змови (Дiї. 20:18-19); У ревності не лінуйтеся, духом 

палайте, служіть Господеві (Рим. 12:11); А щоб знали і ви щось про мене, та 

що я роблю, то все вам розповість Тихик, улюблений брат і в Господі вірний 

служитель (Еф. 6:21); Та скажіть Архіпові: Доглядай того служіння, що 

прийняв його в Господі, щоб ти його виконав! (Кол. 4:17); Я дяку складаю Тому, 

Хто зміцнив мене, Христу Ісусу, Господу нашому, що мене за вірного визнав і 

поставив на службу (2 Сол. 4:12); Як служили ж вони Господеві та постили, 

прорік Святий Дух: Відділіть Варнаву та Савла для Мене на справу, до якої 
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покликав Я їх! (Дiї. 13:2); і не тільки оце, але вибраний був від Церков бути 

товаришем нашим у дорозі для благодаті тієї, якій служимо ми на хвалу 

Самого Господа (2 Кор. 8:19); Знайте, що від Господа приймете в нагороду 

спадщину, бо служите ви Господеві Христові (Кол. 3:24); [І] дякую тому, хто 

зміцнює мене, - нашому Господеві Ісусові Христові, що відніс мене до числа 

вірних, поставивши на служіння (1 Тим.1:12); Що зо мною, то все вам 

розповість Тихик, улюблений брат і вірний служитель і співробітник у 

Господі (Кол. 4:7).  

Концептуальне поле «Люди служать Господові» характеризується 

кореляцією з текстовими фрагментами, які містять синонімічні найменування 

служіння як праці для Господа (працювати, попрацювати, робити, праця, діло, 

справа). Наприклад: Вітайте Трифену й Трифосу, що працюють у Господі. 

Вітайте улюблену Персиду, що багато попрацювала в Господі (Рим. 16:12); 

Отож, брати любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в 

Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі! (1 

Кор.15:58); Коли ж прийде до вас Тимофій, то пильнуйте, щоб він був 

безпечний у вас, бо діло Господнє він робить, як і я (1 Кор.16:10); Хіба ж я не 

вільний? Чи ж я не апостол? Хіба я не бачив Ісуса Христа, Господа нашого? 

Хіба ви то не справа моя перед Господом? (1 Кор.9:1); Ми згадуємо 

безперестанку про ваше діло віри, і про працю любові, і про терпіння надії на 

Господа нашого Ісуса Христа, перед Богом і Отцем нашим (1 Сол.1:3).  

Таким чином, текстова інформація про служіння людей Господу 

концептуалізується у двох вимірах, які формують одне польове текстове 

утворення. Найчастіше для цього задіяні контексти із лексемами на позначення 

служіння й праці. Загалом усі наведені концептуальні поля служать розбудові 

однієї теми про належність людей Господові, демонструючи різні текстуальні 

трактування цього широкого текстового утворення. 

У рамках концептосфери «люди – Господь» досліджуване поняття 

характеризується стійкими зв'язками зі словами свідчити, засвідчити, 

благовістити, проповідувати, навертати, навчати звіщати Євангелію (Слово 
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Господнє, Боже), провіщати Слово Господнє та ін. Ці синонімічні 

найменування встановлюють його кореляцію із широким спектром контекстів. 

Наприклад: І апостоли з великою силою свідчили про воскресення Ісуса 

Господа, і благодать велика на всіх них була! (Дiї.4:33); А вони ж, засвідчивши, 

і Слово Господнє звістивши, повернулись до Єрусалиму, і звіщали Євангелію в 

багатьох самарійських оселях (Дiї.8:25); А між ними були мужі деякі з Кіпру 

та з Кірінеї, що до Антіохії прийшли, і промовляли й до греків, благовістячи 

про Господа Ісуса (Дiї.11:20); А по декількох днях промовив Павло до Варнави: 

Ходімо знов, і відвідаймо наших братів у кожному місті, де ми провіщали 

Слово Господнє, як вони пробувають  (Дiї.15:36);  Бо ми не себе самих 

проповідуємо, але Христа Ісуса, Господа, ми ж самі раби ваші ради Ісуса (2 

Кор. 4:5); і проповідував він Боже Царство, та з відвагою повною беззаборонно 

навчав про Господа Ісуса Христа! (Дiї. 28:31); Бо він буде великий у Господа, 

ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще з утроби 

своєї матері. І багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога 

(Лук. 1:15); І я свідчив юдеям та гелленам, щоб вони перед Богом покаялись, та 

ввірували в Господа нашого Ісуса Христа (Дiї.20:21). Такі типові для  

досліджуваного концепту сполучення зі словами на позначення проповіді, 

свідчення про Господа служать формуванню концептуального поля «люди 

проповідують, свідчать про Господа». 

Досліджуваний концепт активно включається в ряд інших контекстів, що 

формують у ньому нові смисли. Концептуальне поле «люди вірують у Господа» 

акумулює нові ознаки через сполучуваність лексичної домінанти із дериваційним 

гніздом слів на позначення віри (віра, вірувати, ввірувати). Таким чином активне 

функціонування цих словосполучень доповнює текстову концептуалізацію 

найменування Господь  ще однією смисловою складовою. Наприклад: Промовив 

до нього Ісус: І ти бачив Його, і Той, Хто говорить з тобою то Він!... А він 

відказав: Я вірую, Господи! І вклонився Йому (Iван. 9: 37-38); Вона каже Йому: 

Так, Господи! Я вірую, що Ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ 

(Іван. 11.27); І все збільшувалось тих, хто вірує в Господа, безліч чоловіків і 
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жінок (Дiї. 5:14); А це стало відоме по цілій Йоппії, і багато хто в Господа 

ввірували (Дії 9.42); Отож, коли Бог дав однаковий дар їм, як і нам, що 

ввірували в Господа Ісуса Христа, то хто ж я такий, щоб міг заперечити 

Богові? (Дiї.11:17); А погани, почувши таке, раділи та Слово Господнє хвалили. 

І всі ті, хто призначений був в життя вічне, увірували (Дії13:48); І 

рукопоклали їм пресвітерів по Церквах, і помолилися з постом та й їх передали 

Господеві, в Якого ввірували (Дiї.14:23); А Крисп, старший синагоги, увірував в 

Господа з усім домом своїм; і багато з коринтян, почувши, увірували й 

охристились (Дiї.18:8); Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за 

Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то 

спасешся (Рим.10:9); Тому й я, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса, і про 

любов до всіх святих, 16 не перестаю за вас дякувати, і в молитвах своїх за вас 

згадую (Ефес. 1:15-16);  Бо я чув про любов твою й віру, яку маєш до Господа 

Ісуса, і до всіх святих (Флм. 1:5).  

Спільне вживання в контекстах лексеми Господь і найменувань для 

позначення прославлення супроводжується розвитком ще одного 

концептуального поля. Його формує використання дериваційно й синонімічно 

пов’язаних лексем слава, славити, славитися, прославити, прославитися, 

виславляти, хвалити та ін. Цьому служать наведені текстові фрагменти: І це 

стало відоме юдеям та гелленам, усім, що в Ефесі замешкують, і острах напав 

на всіх їх, і славилося Ім'я Господа Ісуса (Дiї. 19:17); За це ми й молимось 

завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання, і міццю наповнив 

усю добру волю добрості й діло віри, щоб прославилося Ім'я Господа нашого 

Ісуса в вас, а ви в Ньому, за благодаттю Бога нашого й Господа Ісуса Христа 

(2 Сол. 1:11,12); щоб ви однодушно, одними устами славили Бога й Отця 

Господа нашого Ісуса Христа (Рим.15:6); а для поган щоб славили Бога за 

милосердя, як написано: Тому я хвалитиму Тебе, Господи, серед поган, і Ім'я 

Твоє буду виспівувати! (Рим.15:9); І ще: Хваліть, усі погани, Господа, 

виславляйте Його, усі люди! (Рим.15:11); а це ми й молимось завжди за вас, 

щоб наш Бог учинив вас гідними покликання, і міццю наповнив усю добру волю 
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добрості й діло віри, щоб прославилося Ім'я Господа нашого Ісуса в вас, а ви в 

Ньому, за благодаттю Бога нашого й Господа Ісуса Христа (2 Сол.1:11-12); 

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! (Об. 15:4). Співвіднесеність слова Господь із контекстами такого змісту 

служить актуалізації в ньому складової «люди славлять Господа». 

Таким чином, функціонування багаторівневого концепту «Господь» у 

Новому Завіті формує  польові утворення, представлені мовними одиницями, 

об'єднаними на основі загальних інтегральних ознак. Він постає як складна 

структура, базовим для моделювання якої є три концептуальні лінії: «хто є 

Господом», «Госполь – люди» і «люди – Господь», навколо яких групується 

множина концептуальних полів. Інтерпретаційне поле концепту є обширним, воно 

генерує численні текстові смисли, які можна представити у вигляді такої 

структури: 1) «Хто є Господом» (Ісус Христос є Господом, Бог є Господом); 2) 

«Господь – люди» (Господь є владикою, Господом людей; дає людям Свої 

заповіді, настанови; вибирає, кличе, ставить Собі учнів; дає конкретні завдання, 

доручення; спасає людей; зцілює людей; прощає гріхи, звільняє від них; дарує 

вічне життя, веде до Небесного (вічного) Царства; допомагає людям; дає віру, 

благодать, любов; відплачує за гріхи, за безбожні вчинки; прийде з неба); 3) 

«люди – Господь» (люди – належать Господу, перебувають в Господі; служать 

Господові; проповідують, свідчать про Господа; вірують в Господа;  славлять 

Господа). 

 

3.2.11.  Концепт «Отець» 

Найменування «Отець» представляє один із найважливіших біблійних 

концептів. Святе Письмо називає причину й походження всякого отцівства в 

Богові як Творці неба й землі, всього видимого й невидимого. Біблія говорить, 

що Бог є Отцем і Творцем усього сущого, а ми частина Його творіння: «Мені, 

найменшому від усіх святих, дана була оця благодать, благовістити поганам 

недосліджене багатство Христове та висвітлити, що то є зарядження таємниці, 
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яка від віків захована в Бозі, Який створив усе» (Еф. 3:8-9); «Бо хоч і існують 

так звані боги чи на небі, чи то на землі, як існує багато богів і багато панів, та 

для нас один Бог Отець, що з Нього походить усе, ми ж для Нього, і один 

Господь Ісус Христос, що все сталося Ним і ми Ним» (1 Кор. 8:5-6).  

У Новому Завіті найменування Отець належить до ключових лексем, 

оскільки демонструє високу частотність і має численні контекстуальні 

асоціативно-семантичні зв’язки з іншими словами. Основними 

концептуальними лініями його представлення у творі є такі:  «Хто такий Отець, 

Його характеристики, атрибути», «Отець – Його Син Ісус Христос», «Отець – 

люди».  

Перша концептуальна лінія ідентифікує Отця як Бога. Системна текстова 

сполучуваність лексем Отець і Бог спрямована на констатацію саме цього 

факту. Причина та походження всякого отцівства – у Бога, у владі Творця, Який 

викликає до життя те, чого раніше не існувало. Загалом назва Отець означає 

роль Бога як родоначальника життя і творця, захисника і помічника, –  

великого, всемогутнього, всезнаючого й всюдисущого. Ці два найменування 

отримують контекстуальну сполучуваність у таких контекстах: Пильнуйте не 

про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку 

дасть нам Син Людський, бо відзначив Його Бог Отець (Iван. 6:27); Бо хоч і 

існують так звані боги чи на небі, чи то на землі, як існує багато богів і 

багато панів,6 та для нас один Бог Отець, що з Нього походить усе, ми ж для 

Нього, і один Господь Ісус Христос, що все сталося Ним, і ми Ним (1 Кор. 8:5);  

не перестаю за вас дякувати, і в молитвах своїх за вас згадую, щоб Бог 

Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам Духа премудрості та 

відкриття для пізнання Його (Еф. 1:16); Один Господь, одна віра, одне 

хрещення, один Бог і Отець усіх, що Він над усіма, і через усіх, і в усіх (Еф. 4:5); 

Говорить до неї Ісус: Не торкайся до Мене, бо Я ще не зійшов до Отця. Але 

йди до братів Моїх та їм розповіж: Я йду до Свого Отця й Отця вашого, і до 

Бога Мого й Бога вашого! (Iван. 20:17); благодать вам і мир від Бога Отця 

нашого й Господа Ісуса Христа! (1 Кор.1:3); А потому кінець, коли Він 
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передасть царство Богові й Отцеві, коли Він зруйнує всякий уряд, і владу всяку 

та силу (1 Кор.15:24); А Богові й нашому Отцеві слава на віки віків. Амінь 

(Фил.4:20); Бо Він честь та славу прийняв від Бога Отця, як до Нього прийшов 

від величної слави голос такий: Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав! (2 

Петр.1:17).  

Нерідко досліджуване ключове слово вживається у сполученні зі словом 

Небесний, словосполученням що на небі, які формують розуміння Отця як Бога, 

що живе на небесах. У Старому Завіті неодноразово пишеться про небесні 

обителі Бога, наприклад, є така згадка про них: «Споглянь же з святого 

мешкання Свого, із небес, і поблагослови народ Свій, Ізраїля, та землю, яку Ти 

дав нам, як присягнув був нашим батькам, Край, що тече молоком та медом» 

(Повт.26:15). У Новому Завіті відтворення такої інформацїї бачимо в текстових 

фрагментах: Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не 

збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви не багато 

вартніші за них? (Матв. 6:26); Тож як ви, бувши злі, потрапите добрі дари 

своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра 

тим, хто проситиме в Нього! (Матв. 7:11); І коли стоїте на молитві, то 

прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам 

прогріхи ваші (Мар. 11:25); Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари 

своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого 

всім тим, хто проситиме в Нього? (Лук. 11:13); Отже, кожного, хто Мене 

визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем Моїм визнаю й Я. Хто ж 

Мене відцурається перед людьми, того й Я відцураюся перед Небесним Отцем 

Моїм (Матв. 10:32-33); Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб 

вони бачили ваші добрі діла, та прославляли Отця вашого, що на небі (Матв. 

5:16); Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили 

вас; а як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі (Матв. 

6:1); Не кожен, хто каже до Мене: Господи, Господи! увійде в Царство 

Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі (Матв. 7:21). 
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Інше поле концептуальної лінії «Хто такий Отець, Його характеристики, 

атрибути» демонструє характерні риси, якості Отця. Через їх відтворення 

відкривається можливість побачити справжню Його велич, наскільки дозволяє 

це людський розум. У Новому Завіті розкриті Його якості, що передані такими 

словами, як благословенний, досконалий, милосердний. Системні зв’язки 

ключового слова із прикметниками на їх позначення створюють  багатогранний 

образ люблячого  Отця. Для цього задіяні такі контексти: Благословенний Бог і 

Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя й Бог потіхи всілякої (2 

Кор.1:3); Знає Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, а Він благословенний 

навіки, що я не говорю неправди (2 Кор.11:31); Благословенний Бог і Отець 

Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким 

благословенням духовним у небесах (Еф.1:3); Благословенний Бог і Отець 

Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя й Бог потіхи всілякої (2 Кор. 

1:3); Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний! (Матв. 

5:48); Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний! (Лук.6:36). 

Значне текстове поширення отримала ще одна концептуальна лінія 

досліджуваної концептосфери «Отець – Його Син Ісус Христос», яка 

демонструє стосунки, зв’язки між Богом Отцем і Його Сином Ісусом Христом. 

Ісус Христос сказав про це так: «Я й Отець Ми одне!» (Iван.10:30). 

Досліджувана концептуальна лінія досить об’ємна, що є свідченням 

багатогранності та багатоманітності стосунків Отця із Сином. Їх зміст формує 

декілька концептуальних полів, основним репрезентантом яких є найменування 

Ісуса Христа (Ісус Христос, Ісус, Христос, Син (Людський, Божий), Слово), а 

також їх займенникові відповідники.  

В одному з полів, що утворюють цю лінію, задекларована думка про те, 

що Отець і Син – одне ціле. Вона вербалізується переважно через відтворення 

мовлення Ісуса Христа, Його свідчення про Отця. Перш за все це контексти, які 

передають інформацію про їх єдність, близькість, єдинородність (переважно 

через використання присвійних займенників Мій, Свій, Його, а також 

контекстуальних синонімів одне, однороджений, рівний). Для цього 
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функціонують такі фрагменти:  А Ісус відповів і до нього промовив: Блаженний 

ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але Мій Небесний 

Отець (Матв. 16:17); І я глянув, і ось Агнець стоїть на Сіонській горі, а з Ним 

сто сорок чотири тисячі, що мають Ім'я Його й Ім'я Отця Його, написане на 

своїх чолах (Об. 14:1);  Я й Отець Ми одне! (Iван.10:30); Ото настає година, і 

вже настала, що ви розпорошитесь кожен у власне своє, а Мене ви Самого 

покинете... Та не Сам Я, бо зо Мною Отець! (Iван.16:32); Та промовив Ісус до 

Петра: Всунь у піхви меча! Чи ж не мав би Я пити ту чашу, що Отець дав 

Мені? (Iван.18:11);  А Він їм відказав: Чого ж ви шукали Мене? Хіба ви не знали, 

що повинно Мені бути в тому, що належить Моєму Отцеві? (Лук. 2:49); І 

Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми 

бачили славу Його, славу як Однородженого від Отця (Iван.1:14); Кажу ж 

вам, що віднині не питиму Я від оцього плоду виноградного аж до дня, коли з 

вами його новим питиму в Царстві Мого Отця (Матв. 26:29); Переможець 

зодягнеться в білу одежу, а ймення його Я не змию із книги життя, і ймення 

його визнаю перед Отцем Своїм і перед Його Анголами (Об. 3:5).  

Актуалізація концептуальної ознаки про єдність Отця і Сина 

здійснюється також через інші мовні засоби. Таке функціональне навантаження 

має словосполучення Отець у Мені, Я в Отці. Зазначений напрям 

концептуалізації підтверджується цілим рядом контекстів: А коли Я чиню, то 

хоч ви Мені віри й не ймете, повірте ділам, щоб пізнали й повірили ви, що 

Отець у Мені, а Я ув Отці! (Iван.10:38); Чи не віруєш ти, що Я в Отці, а 

Отець у Мені? Слова, що Я вам говорю, говорю не від Себе, а Отець, що в 

Мені перебуває, Той чинить діла ті. Повірте Мені, що Я в Отці, а Отець у 

Мені! Коли ж ні, то повірте за вчинки самі (Iван. 14: 10, 11);  Того дня 

пізнаєте ви, що в Своїм Я Отці, а ви в Мені, і Я в вас (Iван. 14:20). 

Назване польове утворення формують також контексти, де функціонують 

лексеми із словами на позначення емоцій, взаємин. Вони передають 

інформацію про близькість у стосунках Отця і Сина, Їхнє спілкування. Для її 

експлікації використовуються лексеми любити, полюбити, перебувати в 
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любові, шанувати, шукати волі, зберігати заповіді, навчити та ін. Їх 

функціонування спостерігається в таких фрагментах: Отець любить Сина, і 

дав усе в Його руку (Iван. 3:35);  Як Отець полюбив Мене, так і Я полюбив вас. 

Перебувайте в любові Моїй! (Iван. 15:9); Якщо будете ви зберігати Мої 

заповіді, то в любові Моїй перебуватимете, як і Я зберіг Заповіді Свого Отця, і 

перебуваю в любові Його (Iван. 15:10); Ісус відповів: Не маю Я демона, та 

шаную Свого Отця, ви ж Мене зневажаєте (Iван. 8:49); Як Отець Мене знає, 

так і Я Отця знаю, і власне життя Я за вівці кладу (Iван. 10:15); Передав 

Мені все Мій Отець. І Сина не знає ніхто, крім Отця, і Отця не знає ніхто, 

окрім Сина, та кому Син захоче відкрити (Матв. 11:27); Я нічого не можу 

робити Сам від Себе. Як Я чую, суджу, і Мій суд справедливий, не шукаю бо 

волі Своєї, але волі Отця, що послав Мене (Iван.5:30); Тож Ісус їм сказав: Коли 

ви підіймете Людського Сина, тоді зрозумієте, що то Я, і що Сам Я від Себе 

нічого не дію, але те говорю, як Отець Мій Мене був навчив (Iван. 8:28); Якщо 

будете ви зберігати Мої заповіді, то в любові Моїй перебуватимете, як і Я 

зберіг Заповіді Свого Отця, і перебуваю в любові Його (Iван. 15:10). 

 Назване поле продукується ще одним складником – мовними засобами 

на позначення ставлення до Ісуса Христа. Контексти свідчать, що ставлення 

людей до Сина демонструє ставлення їх до Отця, що означає єдність. близькість 

Ісуса Христа з Отцем. При цьому задіяні такі лексеми, як знати, визнавати, 

пізнавати, бачити, любити, ненавидіти, відрікатися  та ін. Фрази, в яких вони 

використані, будуються на паралелізмі – композиційному прийомі, що 

підкреслює зв'язок певних компонентів. У досліджуваному тексті наведені 

слова ужиті поряд із найменуваннями Ісуса Христа і Його Отця для відтворення 

близьких стосунків між Ними. Наприклад:  І сказали до Нього вони: Де Отець 

Твій? Ісус відповів: Не знаєте ви ні Мене, ні Мого Отця. Якби знали Мене, то й 

Отця Мого знали б (Iван. 8:19); Коли б то були ви пізнали Мене, ви пізнали 

були б і Мого Отця. Відтепер Його знаєте ви, і Його бачили (Iван.14:7); Хто 

Мене ненавидить, і Мого Отця той ненавидить (Iван.15:23); Хто 

неправдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос? Це антихрист, 
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що відрікається Отця й Сина! Кожен, хто відрікається Сина, не має Отця; 

хто визнає Сина, той має Отця (1 Iван. 2:22-23); Хто заповіді Мої має та їх 

зберігає, той любить Мене. А хто любить Мене, то полюбить його Мій 

Отець, і Я полюблю Його, і об'явлюсь йому Сам (Iван. 14:21); Ісус відповів і до 

нього сказав: Як хто любить Мене, той слово Моє берегтиме, і Отець Мій 

полюбить його, і Ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього (Iван. 

14:23). 

Такий само композиційний прийом спостерігається у польовому 

утворенні, яке свідчить про те, Син робить те, що й Отець, те, що до вподоби 

Отцю, діє за волею Отця. При цьому переважно використовуються структури, 

які містять паралелізм – найменування однакових дій Отця і Сина. Для 

об'єктивації текстових смислів тут активізована в більшості випадків дієслівна 

лексика на позначення роботи, праці, певних процесів: працювати, робити, 

чинити, воскрешати, оживляти, показати та ін.  Про це інформують такі 

контексти: А Ісус відповів їм: Отець Мій працює аж досі, працюю і Я (Iван. 

5:17);  Відповів же Ісус і сказав їм: Поправді, поправді кажу вам: Син нічого 

робити не може Сам від Себе, тільки те, що Він бачить, що робить Отець; 

бо що робить Він, те так само й Син робить (Iван. 5:19); Бо як мертвих 

Отець воскрешає й оживлює, так і Син, кого хоче, оживлює (Iван. 5:21); Бо 

як має Отець життя Сам у Собі, так і Синові дав життя мати в Самому 

Собі  (Iван. 5:26);  та щоб світ зрозумів, що люблю Я Отця, і як Отець наказав 

Мені, так роблю. Уставайте, ходім звідсіля (Iван. 14:3); Чи не віруєш ти, що Я 

в Отці, а Отець у Мені? Слова, що Я вам говорю, говорю не від Себе, а Отець, 

що в Мені перебуває, Той чинить діла ті (Iван. 14:10); Але Я маю свідчення 

більше за Іванове, бо ті справи, що Отець Мені дав, щоб Я виконав їх, ті 

справи, що Я їх чиню, самі свідчать про Мене, що Отець Мене послав! (Iван. 

5:36);  А Той, Хто послав Мене, перебуває зо Мною; Отець не зоставив Самого 

Мене, бо Я завжди чиню, що Йому до вподоби (Iван. 8:29); Відповів їм Ісус: Я 

вам був сказав, та не вірите ви. Ті діла, що чиню їх у Ймення Свого Отця, 

вони свідчать про Мене (Iван.10:25);  Відповів їм Ісус: Від Отця показав Я вам 
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добрих учинків багато, за котрий же з тих учинків хочете Мене каменувати? 

(Iван. 10:32). 

Ще одне концептуальне поле сформоване семантичними зв’язками 

ключової лексеми Отець зі словами на позначення таких дій Отця, Ісуса 

Христа, які свідчать про повноваження Ісуса Христа, надані Йому Отцем, про 

місію, яку Він доручив Йому виконати. Такі контексти представлені словами і 

словосполученнями судити, приходити, виходити, винуватити приймати, 

звіщати, заповідати, давати, відзначати, передати царство, віддати суд, 

покидати світ та ін.  Завдяки їх функціонуванню у цьому полі розкривається 

ще одна важлива грань стосунків Отця і Сина Його Ісуса Христа. Для цього в 

Новому Завіті використані такі фрагменти: Наприклад: Від Отця вийшов Я, і 

на світ Я прийшов. І знов покидаю Я світ та й іду до Отця (Iван.16:28); А 

отож, як правицею Божою був Він вознесений, і обітницю Духа Святого 

прийняв від Отця, то й злив Він оте, що ви бачите й чуєте (Дiї. 2:33); і буде 

пасти їх залізним жезлом; вони, немов глиняний посуд, покрушаться, як і Я 

одержав владу від Свого Отця (Об. 2:27); А потому кінець, коли Він передасть 

царство Богові й Отцеві, коли Він зруйнує всякий уряд, і владу всяку та силу (1 

Кор. 15:24); Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що 

зостається на вічне життя, яку дасть нам Син Людський, бо відзначив Його 

Бог Отець (Iван. 6:27);  Ви ж оті, що перетривали зо Мною в спокусах Моїх, і 

Я вам заповітую Царство, як Отець Мій Мені заповів (Лук. 22:28). 

У зазначеному полі одним із найбільших є фрагмент, що стосується місії 

Ісуса Христа, покладеної на Нього Отцем, із ключовою лексемою посилати. У 

біблійних пророцтвах сказано, що Отець пошле на землю Свого Сина 

Спасителем світу для прощення наших гріхів, щоб ми змогли знову жити з 

Небесним Отцем. З цією метою використані такі контексти: І ми бачили й 

свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу (1 Iван. 4:14); А коли Я 

суджу, то правдивий Мій суд, бо не Сам Я, а Я та Отець, що послав Він 

Мене! (Iван. 8:16);  Я Сам свідчу про Себе Самого, і свідчить про Мене Отець, 

що послав Він Мене (Iван. 8:18);  А Ісус їм сказав: Якби Бог був Отець ваш, ви 
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б любили Мене, бо від Бога Я вийшов і прийшов, не від Себе ж Самого прийшов 

Я, а Мене Він послав (Iван. 8:42);  Але Я маю свідчення більше за Іванове, бо ті 

справи, що Отець Мені дав, щоб Я виконав їх, ті справи, що Я їх чиню, самі 

свідчать про Мене, що Отець Мене послав! (Iван. 5:36); Як Живий Отець 

послав Мене, і живу Я Отцем, так і той, хто Мене споживає, і він житиме 

Мною (Iван. 6:57).  

Досліджуване концептуальне поле об'єднане також контекстами, які 

містять ряд словосполучень, які містять інформацію про владні повноваження 

Ісуса Христа, надані Отцем (одержувати владу, сідати на престолі, віддавати 

суд, освятити і послати в світ, дати справи). Вони використані в таких 

фрагментах: і буде пасти їх залізним жезлом; вони, немов глиняний посуд, 

покрушаться, як і Я одержав владу від Свого Отця (Об. 2:27); Переможцеві 

сісти Я дам на Моєму престолі зо Мною, як і Я переміг був, і з Отцем Своїм 

сів на престолі Його (Об. 3:21);  Бо Отець і не судить нікого, а ввесь суд 

віддав Синові (Iван. 5:22); Але Я маю свідчення більше за Іванове, бо ті справи, 

що Отець Мені дав, щоб Я виконав їх, ті справи, що Я їх чиню, самі свідчать 

про Мене, що Отець Мене послав! (Іван. 5:36); то Тому, що Отець освятив і 

послав Його в світ, закидаєте ви: Зневажаєш Ти Бога, через те, що сказав Я: 

Я Син Божий? (Іван. 10:36). 

Обсяг аналізованого концепту доповнюється константними ознаками про 

те, що Отець прославляє Свого Сина. Їх мовне втілення здійснюється через  

фрагменти зі словами слава, прославляти, прославлятись. Ісус Христос  

прославив Свого Отця безгрішним життям, чудесами, стражданням, смертю і 

Своїм воскресінням, здійснивши ту справу спасіння, яку Отець доручив Йому. 

Текст Нового Завіту демонструє численне використання таких контекстів: Бо 

прийде  Син Людський  у  славі Свого Отця з Анголами Своїми, і тоді 

віддасть кожному згідно з ділами його (Матв. 16:27); Бо хто буде Мене та 

Моєї науки соромитися в роді цім перелюбнім та грішнім, того посоромиться 

також Син Людський, як прийде у славі Свого Отця з Анголами святими 

(Мар. 8:38); І  Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті 
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та правди, і ми бачили славу Його, славу як Однородженого від Отця (Iван. 

1:14); Отож, ми поховані з Ним хрищенням у смерть, щоб, як воскрес Христос 

із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновленні життя 

(Рим. 6:4); Бо Він честь та славу прийняв від Бога Отця, як до Нього прийшов 

від величної слави голос такий: Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав! (2 

Петр. 1:17); Ісус відповів: Як Я славлю Самого Себе, то ніщо Моя слава. Мене 

прославляє Отець Мій, про Якого ви кажете, що Він Бог ваш (Iван. 8:54); І 

коли що просити ви будете в Імення Моє, те вчиню, щоб у Сині прославивсь 

Отець (Iван. 14:13). 

Значна кількість складових поняття «Отець» указує на концептуальне 

утворення, яке формується лексемами для найменування людей. Їх 

сполучуваність із словом – номінантом концепту дала поштовх для 

функціонування значної за обсягом концептуальної лінії «Отець – люди», 

сформованої рядом концептуальних полів. Вони детерміновані текстовим 

завданням розкрити взаємостосунки Бога Отця і людей. Бог тому й іменується 

Отцем, що Він створив людей, і стосунки людей з Ним схожі на стосунки 

батьків і дітей. 

Одне із системних польових утворень реалізує думку, що Бог є Отцем 

людей. Дозволити людям називати Бога Отцем може тільки сам Бог. Він 

дарував це право людям, зробивши їх синами Божими через віру в Ісуса Христа 

і благодать відродження людини через принесену Ним хресну жертву. Опорою 

для єднання окремих текстових фрагментів в одне концептуальне ціле  

послужили займенники, переважно присвійні, на позначення людей. Вони  

задіяні в тексті для формування думки про спільність, єдність їх із Отцем (наш, 

ваш, свій, твій та ін.). Для цього задіяні такі контексти:  Сам же Бог і Отець 

наш, і Господь наш Ісус нехай вирівняє нашу дорогу до вас! (1 Сол. 3:11); І не 

називайте нікого отцем на землі, бо один вам Отець, що на небі (Матв. 23:9); 

Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі 

діла, та прославляли Отця вашого, що на небі (Матв. 5:16); А Я вам кажу: 
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Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро 

тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути 

синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю Своєму над злими 

й над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних (Матв. 5:44-45); 

Вийдіть тому з-поміж них та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь 

нечистого, і Я вас прийму, і буду Я вам за Отця, а ви за синів і дочок Мені 

будете, говорить Господь Вседержитель! (2 Кор. 6:17-18; А ти, коли молишся, 

увійди до своєї комірчини, зачини свої двері, і помолися Отцеві своєму, що в 

таїні; а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно (Матв. 6:6); Нехай 

Він зміцнить серця ваші невинними в святості перед Богом і нашим Отцем, 

при приході Господа нашого Ісуса з усіма святими Його! (1 Сол. 3:13); Павло, і 

Силуан, і Тимофій до Солунської Церкви в нашім Бозі Отці й Господі Ісусі 

Христі: благодать вам і мир від Бога Отця й Господа Ісуса Христа! (2 Сол. 

1:1-3). 

На основі експлікації твердження про те, що Отець Небесний дає людям 

Свої настанови, заповіді, формується інше концептуальне утворення. Воно 

репрезентоване рядом контекстів із використанням дієслівних форм наказового 

способу (любіть, нехай світить, благословляйте, творіть, стережіться, 

моліться, будьте досконалі та ін.). Отець хоче, щоб люди були щасливі, тому в 

Його Слові містяться численні настанови людям. У тексті Нового Завіту вони 

представлені таким чииом: Отак ваше світло нехай світить перед людьми, 

щоб вони бачили ваші добрі діла, та прославляли Отця вашого, що на небі 

(Матв. 5:16); А Я вам кажу: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто 

вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, 

хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує 

сходити сонцю Своєму над злими й над добрими, і дощ посилає на праведних і 

на неправедних (Матв. 5:44-45); Отож, будьте досконалі, як досконалий 

Отець ваш Небесний! (Матв. 5:48); Стережіться виставляти свою 

милостиню перед людьми, щоб бачили вас; а як ні, то не матимете нагороди 

від Отця вашого, що на небі  (Матв. 6:1); А ти, коли молишся, увійди до своєї 
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комірчини, зачини свої двері, і помолися Отцеві своєму, що в таїні; а Отець 

твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно (Матв. 6:6); А ти, коли постиш, 

намасти свою голову, і лице своє вмий, щоб ти посту свого не виявив людям, а 

Отцеві своєму, що в таїні; і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі 

явно (Матв. 6: 17,18); Не любіть світу ані  що в світі. Коли любить хто світ, у 

тім немає любові Отцівської (1 Iван. 2:15). 

Текстове втілення названої концептуальної лінії базується на фрагментах 

із використанням лексеми Царство, його контекстуального синоніма вічне 

життя у сполученні зі словами заповідати, засяяти, посісти, сидіти, давати, 

звіщати, з'являтися. Вони вживаються для втілення твердження, що Отець 

дарує людям Небесне Царство. Це відображено в таких фрагментах: Тоді 

праведники, немов сонце, засяють у Царстві свого Отця. Хто має вуха, нехай 

слухає! (Матв.13:43); Тоді скаже Цар тим, хто праворуч Його: Прийдіть, 

благословенні Мого Отця, посядьте Царство, уготоване вам від закладин 

світу (Матв. 25:34);  Не лякайся, черідко мала, бо сподобалося Отцю вашому 

дати вам Царство (Лук. 12: 32); а життя з'явилось, і ми бачили, і свідчимо, і 

звіщаємо вам життя вічне, що в Отця перебувало й з'явилося нам (1 Iван. 

1:2). 

Модель концепту будується також завдяки польовому утворенню, що 

містить інформацію про блага, що дає людям Отець. Бог благий і тому 

поширює на людей Свою благість, що передано в Новому Завіті словами 

благодать, мир, милість, любов і наділяє їх своїми небесними благами й 

благословіннями. Це концептуальне поле представлене численними 

контекстами: усім, хто знаходиться в Римі, улюбленим Божим, вибраним 

святим, благодать вам та мир від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса 

Христа! (Рим. 1:7); Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога й 

Отця, і причастя Святого Духа нехай буде зо всіма вами! Амінь (2 Кор. 13:13);  

благодать вам і мир від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа (Гал. 1:3); 

Мир братам і любов із вірою від Бога Отця й Господа Ісуса Христа! (Еф. 

6:23); нехай буде з вами благодать, милість, мир від Бога Отця та Ісуса 
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Христа, Сина Отцевого, у правді та в любові! (2 Iван. 1:3); Подивіться, яку 

любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ нас не 

знає тому, що Його не пізнав (1 Iван. 3:1); до святих і вірних братів у Христі, 

що в Колосах: благодать вам і мир від Бога, Отця нашого! (Кол. 1:2).  

Інформація про спільність людей із Отцем реалізується також завдяки 

ряду інших текстових смислів. Базовими для їх утворення виступають 

контексти з лексемами, які об’єднані семантикою на позначення спільності, 

єдності, близькості: спільність, коритися, пізнавати, пробува́ти, вклонятися, 

славити, дякувати, покликані, улюблені та ін. Їх концептуальний потенціал 

формується за допомогою використання таких фраз: А до того, ми мали 

батьків, що карали наше тіло, і боялися їх, то чи ж не далеко більше повинні 

коритися ми Отцеві духів, щоб жити? (Євр. 12:9); що ми бачили й чули про 

те ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами. Спільність же наша з 

Отцем і Сином Його Ісусом Христом  (1 Iван.1:3); Пишу, діти, вам, бо ви 

пізнали Отця. Я писав вам, батьки, бо ви пізнали Того, Хто від початку. Писав 

я до вас, юнаки, бо міцні ви, і Слово Боже в вас пробуває, і лукавого перемогли 

ви (1 Iван. 2:14); Тож що ви чули з початку, нехай в вас пробуває воно; якщо в 

вас пробуватиме те, що ви чули з початку, то й ви пробуватимете в Сині й 

Отці (1 Iван.2:24); Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці 

правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець Собі прагне 

таких богомільців (Iван. 4:23); Кожен, хто робить переступ та не пробуває в 

науці Христовій, той Бога не має. А хто пробуває в науці Його, той має і 

Отця, і Сина (2 Iван. 1:9); Юда, раб Ісуса Христа, а брат Якова, покликаним, 

улюбленим у Бозі Отці та збереженим Ісусом Христом: милість вам, і мир, і 

любов хай примножиться! (Юд. 1:1); І все, що тільки робите словом чи ділом, 

усе робіть у Ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві (Кол. 

3:17). 

Таким чином, функціонування концепту «Отець» у Новому Завіті виявляє 

особливості його формування як багатомірного смислового утворення, що 

демонструє велику узагальнювальну силу, виступаюи фокусом, у якому 
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сходяться всі види текстової інформації про нього. Як продемонструвало 

дослідження, це поняття є одним із найбільш містких текстових утворень, його 

структура містить три концептуальні лінії, породжені численними 

концептуальними полями. Польова методика дослідження засобів вербалізації 

концепту «Отець» дозволила змоделювати їх у вигляді складного структурного 

утворення, що представляє таку інформацію: 1) Хто є Отцем, Його 

характеристики, атрибути (Бог є Отцем; Отець є благословенним, досконалим, 

милосердним); 2) Отець – Його Син Ісус Христос (Отець і Син – одне; Вони 

мають стосунки, спілкування; Отець і Син близькі, єдині; Отець наділив Сина 

повноваженнями, доручив здійснити місію; Син робить те, що й Отець, що до 

вподоби Отцю, діє по волі Отця; Отець прославляє Сина); 3) Отець – люди (Бог 

є Отцем людей; Отець дає людям свої настанови, заповіді; Отець дарує людям 

Небесне Царство; Отець дає людям благодать, мир, милість і любов; люди 

мають спільність, єдність, близькість з Отцем).  

Як демонструє матеріал, текстова вербалізація цього концепту 

здійснюється в напрямках, які демонструють  багатогранні стосунки Бога Отця 

із Сином Ісусом Христом і з людьми, розкриваючи Його вічну батьківську 

природу.  

 

3.2.12.  Концепт «Небесне Царство» 

Концепт «Небесне Царство» у Новому Завіті належить до числа 

провідних. На думку більшості релігійних богословів, це поняття є одним з 

найскладніших. Для його позначення використовуються найменування Небесне 

Царство, Боже Царство, рідше – Царство, які, на думку теологів, є 

синонімічними: «Царство Боже» і «Царство Небесне» виражають одне й те ж 

поняття. В іудеїв вирази «небо» і «Царство Небесне» часто вживалися як 

синоніми «божества» [Теологический энциклопедический словарь 2003, 

с. 1347]. 

Назване поняття отримує різні смислові інтерпретації, але вони не 

суперечать одна одній, а доповнюють його текстове представлення, даючи 
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різносторонні характеристики. Про його важливість і вагу свідчить той факт, 

що Ісус Христос прийшов у світ для того, щоб відкрити людям шлях до 

Небесного Царства. І головне місце в проповіді Ісуса Христоса займає Царство 

Небесне, оскільки перша фраза Його першої проповіді була саме про це:  «Із 

того часу Ісус розпочав проповідувати й промовляти: Покайтеся, бо 

наблизилось Царство Небесне!» (Матв. 4:17). Це свідчить про те, що Небесне 

Царство є ключовим поняттям у Благій Звістці. Теологи вважають, що 

моральне вчення Христа побудовано на фундаментальному твердженні про 

Царство Боже як про реальність не тільки майбутнього, посмертного існування, 

але й земного життя людини. 

 Концептуальний аналіз поняття «Небесне Царство» сприяє з'ясуванню 

особливостей його текстового функціонування, результатом якого є 

реконструювання значимих складових його змісту. Він формується рядом  

концептуальних полів, кожне із яких додає певну смислову ознаку 

досліджуваному найменуванню. Контекстуальне втілення концепту свідчить 

перш за все про те, що Царство – це владарювання Бога, Ісуса Христа, Його 

царські повноваження, необмежена влада над світом, в тому числі над 

людиною. Досліджуваний матеріал демонструє, що назване польове утворення 

сформоване вживанням слова Царство у сполученні із такими словами, як 

Боже, Бога, Ісуса Христа, Сина (Людського), Христовий, Христа, Господа 

нашого й Спасителя Ісуса Христа та ін., а також їх займенниковими 

відповідниками. Їх функціонування забезпечує можливість констатації того 

факту, що Царство Боже явлене в Богові та Ісусі Христі та формується через 

такі контексти: Шукайте ж найперш Царства Божого й правди Його, а все це 

вам додасться (Матв. 6:33); Він їм відповів: Вам дано пізнати таємниці 

Божого Царства, а тим, що за вами, усе відбувається в притчах (Мар. 4:11); 

Знайте бо це, що жаден розпусник, чи нечистий, або зажерливий, що він 

ідолянин, не має спадку в Христовому й Божому Царстві! (Еф. 5:5); Бо щедро 

відкриється вам вхід до вічного Царства Господа нашого й Спасителя Ісуса 

Христа (2 Петр. 1:11); Бо прийде Син Людський у славі Свого Отця з Анголами 
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Своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його. Поправді кажу вам, що 

деякі з тут-о приявних не скуштують смерти, аж поки не побачать Сина 

Людського, що йде в Царстві Своїм (Матв. 16:27-28); дякуючи Отцеві, що 

вчинив нас достойними участи в спадщині святих у світлі, що визволив нас із 

влади темряви й переставив нас до Царства Свого улюбленого Сина, в Якім 

маємо відкуплення і прощення гріхів (Кол. 1:12). 

Спостереження над текстовими засобами, які номінують і описують  

Небесне Царство, дозволило виявити, що одним із найбільших у 

досліджуваному концепті є польове утворення на позначення того, що Ісус 

Христос проповідував про Царство Небесне і дав наказ робити це Своїм учням:  

«Цих Дванадцятьох Ісус вислав, і їм наказав, промовляючи: На путь до поган не 

ходіть, і до самарянського міста не входьте, але йдіть радніш до овечок 

загинулих дому Ізраїлевого. А ходячи, проповідуйте та говоріть, що 

наблизилось Царство Небесне» (Матв.10:5-7). Небесне Царство було фокусом, 

центром їх проповіді. Така інформація закріплена в цілому ряді контекстів:  І 

обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах, та Євангелію 

Царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку (Матв. 

9:35); А як люди довідалися, то пішли вслід за Ним. І Він їх прийняв, і розповідав 

їм про Боже Царство, та тих уздоровляв, хто потребував уздоровлення (Лук. 

9:11); І проповідана буде ця Євангелія Царства по цілому світові, на 

свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець! (Матв. 24:14); І скликав Він 

Дванадцятьох, і дав їм силу та владу над усіма демонами, і вздоровляти 

недуги. І послав їх проповідувати Царство Боже та вздоровляти недужих 

(Лук. 9:1-2); Він же йому відказав: Зостав мертвим ховати мерців своїх. А ти 

йди та звіщай Царство Боже (Лук. 9:60); А коли Павло руки на них поклав, то 

зійшов на них Дух Святий, і різними мовами стали вони промовляти та 

пророкувати! А всіх їх було чоловіка з дванадцять. А до синагоги ввійшовши, 

промовляв він відважно, три місяці про Боже Царство навчаючи та 

переконуючи (Дiї. 19:6-8); І сталось, що Він після того проходив містами та 

селами, проповідуючи та звіщаючи Добру Новину про Боже Царство (Лук. 
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8:1); А по муці Своїй Він ставав перед ними живий із засвідченнями багатьма, і 

сорок день їм з'являвся та про Божеє Царство казав (Дiї.1:3); Та коли йняли 

віри Пилипові, що благовістив про Боже Царство й Ім'я Ісуса Христа, 

чоловіки й жінки охристилися (Дiї. 8:12). У таких фрагментах 

використовуються лексеми для найменування Ісуса Христа та Його учнів, а 

також на позначення проповіді (проповідувати, розповідати, промовляти, 

навчати, переконувати, звіщати, благовістити, благовіститися, давати 

свідоцтво та ін.). 

Лексичні одиниці, які вербалізують досліджуваний об’єкт, маніфестують 

інформацію на позначення наближення Небесного Царства, компонентами якої 

є слова наблизитись, надходити, прийти, близько. Їх використання допомагає 

розширенню інтерпретаційного поля про проповідь Царства інформацією про 

те, що воно реальне, воно наближається, приходить. Ці лексеми лягли в основу 

створення таких текстових фрагметів: Тими ж днями приходить Іван 

Христитель, і проповідує в пустині юдейській, та й каже: Покайтесь, бо 

наблизилось Царство Небесне! (Матв.3:2); А коли Іван виданий був, то 

прийшов Ісус до Галілеї, і проповідував Божу Євангелію, і говорив: Збулися 

часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтеся, і віруйте в Євангелію! (Мар. 

1:14-15); Уздоровлюйте хворих, що в нім, промовляйте до них: Наблизилося 

Царство Боже до вас! (Лук. 10:9); Ми обтрушуємо вам навіть порох, що 

прилип до нас із вашого міста. Та знайте оце, що наблизилося Царство 

Боже! (Лук. 10:11); Благословенне Царство, що надходить, Отця нашого 

Давида! Осанна на висоті! (Мар. 11:10);  Ви ж моліться отак: Отче наш, що 

єси на небесах! Нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай 

буде воля Твоя, як на небі, так і на землі (Матв. 6:9);  А коли перстом Божим 

вигоню Я демонів, то справді прийшло до вас Боже Царство (Лук. 11:20);  А 

як фарисеї спитали Його, коли Царство Божеє прийде, то Він їм відповів і 

сказав: Царство Боже не прийде помітно (Лук.17:20); Так і ви, як побачите, 

що діється це, то знайте, що Боже Царство вже близько! (Лук. 21:31); Кажу 
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ж вам, що віднині не питиму Я від оцього плоду виноградного, доки Божеє 

Царство не прийде (Лук. 22:18).  

Об’єктивація досліджуваного концепту відбувається також при його 

використанні в контекстах із дієсловами дати, входити, належати, сідати, 

випереджувати, хапати, засісти, шукати, належати, сідати, даватися, 

посідати, побачити, сподіватись, споживати хліб та ін. Ці лексеми у 

сполученні із найменуваннями людей уживаються для формування думки про 

те, що Небесне Царство існує, створене Богом для людей. Це концептуальне 

поле є продуктом абстрагування змісту двох типів текстових фрагментів. Ряд із 

них свідчить, що люди увійдуть у Боже Царство, наприклад: Кажу ж вам, що 

багато хто прийдуть від сходу та заходу, і засядуть у Царстві Небеснім із 

Авраамом, Ісаком та Яковом (Матв. 8:11);  Шукайте ж найперш Царства 

Божого й правди Його, а все це вам додасться (Матв. 6:33  Тому кажу вам, що 

від вас Царство Боже відійметься, і дасться народові, що плоди його буде 

приносити (Матв.21:43); І прийдуть інші від сходу й заходу, і півночі й півдня, і 

при столі в Царстві Божім засядуть! (Лук. 13:29); Як почув це один із отих, 

що сиділи з Ним при столі, то до Нього сказав: Блаженний, хто хліб 

споживатиме в Божому Царстві! (Лук. 14:15); Правдиво ж кажу вам, що 

деякі з тут-о приявних не скуштують смерті, аж поки не побачать Царства 

Божого (Лук. 9:27).  

Інші текстові фрагменти інформують, що існує три категорії людей, а 

саме: які увійдуть до Царства, яким важко увійти до нього та які не зможуть 

увійти. Для цього використаний ряд контекстів Нового Завіту: Не лякайся, 

черідко мала, бо сподобалося Отцю вашому дати вам Царство (Лук. 12:32); 

Поправді кажу вам: коли не навернетесь, і не станете, як ті діти, не ввійдете 

в Царство Небесне! (Матв. 18:2-4); Котрий же з двох учинив волю батькову? 

Вони кажуть: Останній. Ісус промовляє до них: Поправді кажу вам, що 

митники та блудодійки випереджують вас у Боже Царство (Матв. 21:31); 

Ісус же сказав: Пустіть діток, і не бороніть їм приходити до Мене, бо 

Царство Небесне належить таким (Матв. 19:14); Горе ж вам, книжники та 



238 
 

 
 

фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте Царство Небесне, бо й самі ви 

не входите, ані тих, хто хоче ввійти, увійти не пускаєте! (Матв. 23:13); ); Він 

же дитину покликав, і поставив її серед них,та й сказав: Ісус же сказав Своїм 

учням: Поправді кажу вам, що багатому трудно ввійти в Царство Небесне 

(Матв.19:23); Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого 

Царства? Не обманюйте себе: ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні 

блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні 

злоріки, ні хижаки Царства Божого не вспадкують вони! (1 Кор. 6:9-10). 

Концептуальна повнота досліджуваного поля  «Небесне Царство створене 

для людей» реалізується на фоні опори на фрагменти, в яких вживаються 

сполучення слова – найменування концепту поряд із займенниками й 

прикметниками їхній, ваш, найменший, найбільший, великий, які актуалізують 

концептуальну ознаку про належність Небесного Царства людям. Наприклад:  

Блаженні вбогі духом, бо їхнєє Царство Небесне (Матв. 5:3); Блаженні вигнані 

за правду, бо їхнє Царство Небесне (Матв. 5:10); А Він, звівши очі на учнів 

Своїх, говорив: Блаженні убогі, Царство Боже бо ваше (Лук. 6:20);  Поправді 

кажу вам: Між народженими від жінок не було більшого над Івана 

Христителя! Та найменший у Царстві Небеснім той більший від нього! 

(Матв. 11:11); Підійшли до Ісуса тоді Його учні, питаючи: Хто найбільший у 

Царстві Небеснім? (Матв. 18:1); Отже, хто впокориться, як дитина оця, той 

найбільший у Царстві Небеснім (Матв.18:4).  

Ряд мовних засобів структуровані в концептуальному полі, яке 

відображає ще одну грань досліджуваного явища. Дуже часто про наближення 

Царства пишеться в одному контексті з інформацією про покаяння. 

Співвіднесення цього найменування з одиницями на позначення покаяння 

(дієслово покаятися, що вжите у формі наказового способу) демонструє ще 

одну складову його концептосфери: Небесне Царство приготоване для людей, 

які покаються. В конструктивних для її змістового наповнення фразах 

міститься заклик до покаяння. Ця думка представлена такими контекстами: 

Тими ж днями приходить Іван Христитель, і проповідує в пустині юдейській, 
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та й каже: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне! (Матв. 3:2); Із того 

часу Ісус розпочав проповідувати й промовляти: Покайтеся, бо наблизилось 

Царство Небесне! (Матв. 4:17); А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до 

Галілеї, і проповідував Божу Євангелію, і говорив: Збулися часи, і Боже 

Царство наблизилось. Покайтеся, і віруйте в Євангелію! (Мар.1:14-15).  

Як контекстуальні синоніми до слова покаятися використовуються такі 

описові висловлювання: праведність ваша не буде рясніша, як книжників та 

фарисеїв; виконує волю Мого Отця, що на небі; скопці, що самі оскопили себе; 

обіцяв Він тим, хто любить Його. Наприклад: Кажу бо Я вам: коли 

праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не 

ввійдете в Царство Небесне! (Матв. 5:20); Не кожен, хто каже до Мене: 

Господи, Господи! увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого 

Отця, що на небі (Матв. 7:21);  Бо бувають скопці, що з утроби ще матерньої 

народилися так; є й скопці, що їх люди оскопили, і є скопці, що самі оскопили 

себе ради Царства Небесного (Матв.19:12); Послухайте, мої брати любі, чи ж 

не вибрав Бог бідарів цього світу за багатих вірою й за спадкоємців Царства, 

яке обіцяв Він тим, хто любить Його? (Як. 2:5). 

Таким чином, дослідження продемонструвало, що «Небесне Царство» є 

значним за обсягом концептом тексту Нового Завіту, розвиненим і добре 

структурованим інтерпретаційним полем. Джерелом його концептуалізації 

послужили ті текстовві компоненти, які виявили найбільш суттєві 

характеристики досліджуваного об’єкта. Отже, зміст поняття Небесне Царство 

реалізується через текстові смисли, формуючи таку його концептуальну 

модель: Небесне Царство – це владарювання Бога, Ісуса Христа; Ісус Христос, 

Його учні, послідовники проповідували про Царство Небесне, його 

наближення, воно було центром їхньої проповіді; Небесне Царство створене 

для людей, але  увійдуть туди лише ті, хто покається. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

Проведений аналіз біблійних концептів дозволив виявити їхній склад  і 

структуру, специфіку організації, яка базується на їх зв’язках – мовно-системних і 

текстових. Як показало дослідження, зоною референції ключового слова є 

фрагменти тексту, які актуалізуються як концептуальне поле 

переважно при опорі на лексичні засоби, рідше – на словосполучення 

чи фрази. Основним концептотвірним фактором при цьому служить повтор 

певних мовних засобів.  

Цілісність і зв'язність поля забезпечується опорою на актуалізовані 

текстових повтором компоненти концептотворення – слова і словосполучення, 

які формують концептуальні ознаки полів. Вони стали типовими засобами їх 

змістового моделювання, продукуючи утворення константної зони полів. 

Варіантний сегмент концептуальних полів породжується синтаксичним рівнем 

продукування текстових концептів.  

Специфіка творення концептуальних полів, що є результатом 

акумуляції сукупності семантично пов'язаних і екстралінгвістично 

обумовлених елементів, які представляють фрагмент текстової дійсності, 

дозволяє трактувати їх як компоненти концептосфери, в яких втілені основні 

змістові комплекси твору. Динаміка їх текстового функціонування реалізується 

через відтворення концептуальних ліній – так званих ланцюжків найменувань-

репрезентантів плану змісту тексту.  

Концептуальні поля отримали в цьому дослідженні статус концептем, які 

формують концептоносії – концептуальні лінії. Концептуальні поля виявляють 

специфіку текстового розгортання концептуальних ліній як сукупностей 

концептуальних ознак в різних напрямках продукування змісту тексту Нового 

Завіту.  

У досліджуваному творі виявлено два основні структурні типи концептів: 

однорівневі (які складаються з однієї концептуальної лінії, яку формує 

набір концептуальних полів) та багаторівневі (які складаються з 

кількох концептуальних ліній із відповідними концептуальними 

полями). Однорівневими в досліджуваному тексті є концепти 

«жертва», «благодать», «Закон», «спасіння», «віра», «Євангеліє», 
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«Небесне Царство», багаторівневими – «Ісус Христос», «Бог», 

«Господь», «Отець», «гріх». Багаторівневими є складні, розгалужені 

концепти, які мають декілька напрямків розгортання, розвитку концептосфер, а 

також демонструють взаємопов'язану та взаємообумовлену єдність ряду 

концептуальних полів через ці напрямки. Системно-типологічні утворення в 

переважній більшості таких ліній створюються завдяки опорі на слова – 

найменування людей (апостол, пророк, людина, люди, народ, син, учень, брат, 

книжник, фарисей, дочка, дитина, чоловік, муж жінка, слуга, хворий, теща, 

сотник, сліпий, розслаблений, прокажений, кривий, каліка, сліпий, сліпець, 

німий, грішник, священик, первосвященик, служитель, вибранець, грішний, 

грішник,  співробітник, загиблий, іудей, світ, Ізраїль та ін., а також власні імена 

людей і відповідні займенники).  

Представлені моделі сприяють комплексному осмисленню 

процесів детермінації змістової сторони текстової концептосфери, її 

складу й формуванню через функціонування і взаємодію мовних 

засобів. 
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РОЗДІЛ 4 

МОВНІ ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ  

НОВОГО ЗАВІТУ 

 

4.1.  Наукові дослідження засобів формування концептів 

Змістове втілення концептів реалізується в тексті мовними засобами, 

тому важливою ланкою моделювання концептуального простору Нового Завіту 

є аналіз мовних явищ, задіяних для його відтворення. У цьому плані 

актуальними залишаються спостереження В. фон Гумбольдта над мовною 

матерією: «Як би ми не фіксували, як би ми не виділяли, як би ми не дробили, 

не розчленовували в мові все те, що в ній втілено, все-таки багато в ній 

залишається непізнаним, і саме тут приховується загадка єдності та 

одухотвореної життєвості мови. Через цю особливість мов опис їх форми не 

може бути достатньо вичерпним, але він достатній, щоб отримати про мову 

загальне уявлення. Таким чином. поняття форми відкриває досліднику шлях до 

осягнення таємниць мови, до з’ясування її сутності. Нехтуючи цим шляхом, він 

неодмінно прогледить безліч моментів, і вони залишаться невивченими; без 

пояснення залишиться і маса фактів, і, нарешті, окремі факти будуть 

представлятися ізольованими там, де в дійсності їх поєднує живий зв’язок» 

[Гумбольдт 2000, с. 72]. 

Досліджена на попередньому етапі аналізу змістова структура концептів 

підлягає розгляду з погляду з’ясування мовних механізмів їх створення. У 

процесі текстового функціонування концепт вербалізується, набуваючи 

структурних рис, які характеризуються взаєморозміщенням і взаємозв’язком 

складових частин. Дослідники сходяться на тому, що концепти мають складну 

багатопланову структуру і дають їй свою інтерпретацію. Звернемося до 

найбільш відомих і поширених на сьогодні підходів, які використані в багатьох 

роботах із лінгвоконцептології.  

Слід підкреслити, що в більшості досліджень концептів учені виходять із 

уявлення про них як про ментальні утворення. Саме цей факт детермінує 
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складники концептів, які декларуються в наукових працях. Вони називаються 

шарами, зонами, компонентами, складовми, рівнями, вимірами, фреймами та ін. 

Проте ряд науковців висловлюють думку про необхідність поєднання в 

концептуальному аналізі різних методик. Так, дослідниця концептів 

О. П. Левченко вважає, що при їх вивченні «не треба розділяти явища власне 

мовного й немовного планів […]. Такі метамови, орієнтовані на когнітивну 

парадигму і комп’ютерне моделювання процесів мислення, мають суттєво 

більшу пояснювальну силу, ніж чисто лінгвістичний інструментарій 

семантичного опису» [Левченко 2005, с. 6]. У працях О. М. Кагановської 

представлено текстовий концепт «як двоїсту сутність, що інтегрує мовленнєвий 

і розумовий плани. Мовленнєвий план текстового концепту є виявом його 

вербального характеру, й у такому разі концепт постає як реальність, що 

віддзеркалена у свідомості не безпосередньо, а через мову. У розумовому плані 

текстовий концепт розглядається як образ, у якому втілено певні культурно-

зумовлені уявлення мовців про навколишній світ» [Кагановська 2003, с. 3–4]. 

Вважається, що концепт як одиниця структурованого знання має певну, 

але не жорстку структуру. На думку вчених, неможливо чітко виокремити усі їх 

концептуальні ознаки, такі намагання не будуть відображати реального стану 

речей. В. А. Маслова пише про концепт як «живе знання, тобто динамічне 

функціональне утворення – продукт перероблення вербального й 

невербального досвіду, і як будь-яке знання він змінюваний, рухомий, часом 

невловимий» [Маслова 2004, c. 70]. М. В. Нікітін вважає, що «концепт – 

дискретна багатофакторна ментальна одиниця зі стохастичною (ймовірнісною) 

структурою» [Нікітін 2004, c. 53]. Крім того, зміст концепту залежать від змін у 

масовій свідомості, які, в свою чергу, визначаються змінами в суспільному 

житті, змінами пріоритетів і цінностей. У концепту немає чіткої послідовності 

складників, їх взаєморозташування є індивідуальним і залежить від умов 

формування концепту в кожної особистості. Така структура  концепту пов'язана 

з активною динамічною роллю концепту в процесі мислення – він увесь час 

функціонує, актуалізується в різних своїх складових частинах і аспектах, 
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поєднується з іншими концептами й відштовхується від них. У цьому й полягає 

смисл мислення [Стернин 2001, с. 58]. 

Узагальнення даних ряду концептуальних досліджень демонструє, що 

вчені не вважають компоненти концептів рівнозначними, окремі компоненти 

концептів позиціонуються як основні, базові, інші – як другорядні. Такі 

характеристики складових концепту містяться в дослідженнях 

М. Ф. Алефіренка, Л. Г. Бабенко, М. М. Болдирева, Н. С. Болотнової, 

С. Г. Воркачова, В. І. Кононенка, В. В. Левицького, З. Д. Попової, 

А. М. Приходька, Т. В. Радзієвської, О. О. Селіванової, М. В. Скаб, 

Ю. С. Степанова, Й. А. Стерніна та ін.  

Так, Ю. С. Степанов виділяє в структурі концепту такі складники: «(1) 

«основна ознака», «актуальний шар» концепту, в якому «концепт актуально 

існує для всіх, хто користується цією мовою (мовою даної культури) як засіб їх 

взаєморозуміння і спілкування»; (2) додатковий, або декілька додаткових, 

«пасивних» ознак, які є вже неактуальними, «історичними», які актуалізуються 

«при спілкуванні людей лише деяких соціальних груп»; (3) «буквальний смисл» 

або «внутрішня форма, звичайно зовсім не усвідомлювана, відбита в зовнішній, 

словесній формі», або етимологічна, найбільш віддалена в історію, ознака 

концепту» [Степанов 2001, с. 45–46]. Із кількох зон у складі концепту 

Г. Г. Слишкін виокремлює дві основні (інтразону, экстразону) та дві додаткові 

– квазізону й квазіекстразону [Слышкин 2004, с. 31–32]. Інтразона – це ознаки 

концепту, що відображають власні ознаки денотата (ведмідь – любить мед, 

клишоногий, сильний, куций хвіст, головний у лісі, його дресирують та ін), 

в  екстразону входять ознаки, які добуваються з паремій і переносних значень 

(лінивий – сильний ведмідь, та в болоті лежить), важкий (ведмідь – каток для 

укладання дороги), велика кількість шерсті (брови що ведмідь лежать) та 

ін. Квазіінтразона й квазіекстразона пов'язані з формальними асоціаціями, що 

виникають у результаті співзвучності імені концепту з іншим словом, 

використанням евфемізмів та ін. [Слышкин 2004, с. 65–66]. У вигляді польової 

моделі представлені концептуальні утворення в дослідженнях З. Д. Попової та 
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Й. А. Стерніна. Автори репрезентують структуру концепту через ядерний і 

периферійні пласти. До ядра належать пласти з найбільшою чуттєво-наочною 

конкретністю, первинні найбільш яскраві образи; більш абстрактні шари 

складають периферію концепту. Проте периферійний статус тієї чи іншої 

концептуальної ознаки зовсім не свідчить про його малозначимість або 

маловажливіть в полі концепту, статус ознаки вказує на ступінь його 

віддаленості від ядра за ознакою конкретності та наочності образного 

представлення. Також підкреслюється, що «численних концептуальних пластів 

у концепті може не бути, але базовий когнітивний пласт із чуттєво-образним 

ядром є в кожного концепту, інакше концепт не може фіксуватися в 

універсальному предметному коді як дискретна одиниця мислення (смислова 

окремість), не може функціонувати як розумова одиниця» [Попова, Стернин 

2002, с. 34]. Структура концепту як одиниці знання, на думку М. М. Болдирева, 

складається з різних ознак, які відрізняються ступенем абстрактності. Ядро 

концепту – це конкретно-образні характеристики, які є результатом чуттєвого 

сприйняття світу, його буденного пізнання. Абстрактні ознаки є похідними, 

вони відображають знання про об'єкти, отримані в результаті теоретичного, 

наукового пізнання. Взаєморозташування цих ознак носить індивідуальний 

характер і залежить від умов формування концепту в кожної окремої людини 

[Болдирев 2000, с. 32]. 

Дослідники також осмислюють концепт як структуру з рівноцінними 

складовими. Наприклад, С. Г. Воркачов звертає увагу на такі складові 

концепту: понятійну (ознакова й дефініційна структури), образну (когнітивні 

метафори, що підтримують концепт у свідомості) та значеннєву (етимологічні, 

асоціативні характеристики концепту, що визначають його місце в лексико-

граматичній системі мови) [Воркачев 2004, с. 7]. В. А. Маслова вважає 

релевантною для представлення концепту структуру у вигляді кола, в центрі 

якого лежить основне поняття – ядро концепту, а на периферії знаходиться все 

те, що внесено культурою, традиціями, народним та власним досвідом  

[Маслова 2004, с. 58]. У роботах В. І. Карасика концепт позиціонується як 
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комплекс таких складових: образно-перцептивний компонент, понятійний 

(інформаційно-фактуальний) компонент і ціннісна складова (оцінка та 

поведінкові норми) [Карасик 2004, с. 118]. В. В. Колесов відзначає, що 

смислова єдність концепту забезпечується послідовністю його «проявлення у 

вигляді образу, поняття і символу» [Колесов 2002, с. 107], де образ представляє 

психологічну основу знака, поняття відображає логічні функції свідомості, а 

символ – загальнокультурний компонент словесного знака [Колесов 2002, 

с. 42]. Трактуючи концепт як ментально-психонетичний комплекс, 

О. О. Селіванова фокусується на його компонентах, що представлені таким 

чином: вербалізований компонент мислення, що включає знання в мові, що 

існують у мовній формі, або у вигляді текстової, дискурсивної інформації, що є 

будь-якими способами опису світу (наукові, художні, фольклорні); 

невербалізований компонент мислення (дослідні, образні, математичні знання, 

знання культури, мистецтва та ін.); образи (гештальти), що можуть мати 

невербальний і вербальний статуси; психічні функції: почуття, відчуття, 

інтуїція, трансцеденція, які корелюють з мисленням у мисленнєво-пізнавальних 

процесах, в тому числі з використанням мови; рефлекси в ментально-

психонетичному комплексі, що мають архетипи колективного несвідомого 

[Селиванова 2000, с. 113–114]. М. Ф. Алефіренко називає складники 

концептуальної структури шарами, які, на його думку, співвідносяться з 

різними за характером семантичними компонентами слова: 

суперкатегоріальний, найбільш абстрактний шар концепту, вказує на ту область 

концептосфери, до якої належить цей концепт (предметність, кількість, ознака), 

що співвідноситься з класемою; категоріальний (або груповий) шар концепту 

співвідноситься з архісемою; понятійний шар – з субкатегоріальними 

(первинними денотативними) семами; етнокультурний шар, що відображає 

специфічне бачення світу членами однієї етноязикової спільноти, – із семами 

вторинно-денотативного характеру; нарешті, образно-асоціативний шар 

концепту, що виражає предметно-чуттєві уявлення кожного носія тієї чи іншої 

мови, співвідноситься з широким спектром первинних і вторинних 
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конотативных сем. Водночас він підкреслює: «Наявність образно-асоціативного 

шару – одна з найважливіших ознак концепту, за яким він відрізняється від 

поняття та завдяки якому йому властива необхідна комунікативно-змістова 

варіативність» [Алефиренко 2003, с. 28].  

Представлені, на перший погляд, різні погляди науковців на структуру 

концепту як ментального утворення загалом демонструють принципову 

спільність у підходах до виділення його складників. Їхній аналіз свідчить, що в 

більшості робіт компоненти концептуальної структури репрезентовані таким 

чином. За матеріалами одних досліджень, існує певне  інформаційно-понятійне 

ядро, навколо якого групуються складники (сюди відносять когнітивні ознаки, 

що визначають основні, найбільш важливі розрізнювальні риси 

концептуалізованого об’єкта). Інші вчені дотримуються думки, що всі 

складники є рівноправними; вони представлені образною, ціннісною, 

понятійною складовими, а також рядом додаткових ознак, що містять 

енциклопедичну, загальнонаціональну та соціально-культурну інформацію.   

Вивчення структури текстових концептів дало науковцям можливість 

зробити висновки про склад мовних засобів, використаних для їх утворення. 

Загалом картина представлення цих засобів подана в дослідженнях з більшим 

чи меншим ступенем конкретності. Вчені підкреслюють складну структуру 

концепту, виражену різними групами ознак, які реалізуються різноманітними 

мовними способами й засобами. Водночас вони зазначають, що вербалізація 

текстових концептів завжди має індивідуальний характер, і залучення 

достатнього корпусу контекстів дозволяє не тільки описати аналізований 

концепт, але й структурувати його, вичленовуючи найбільш типові складники. 

Це створює передумови для виявлення правил і моделей утворення концептів, 

з’ясувати характерні процеси концептотворення. Так, дослідник концептів 

М. Ф. Алефіренко вважає найбільш поширеними засобами їх вербалізації слово, 

фразеологізм, словосполучення, структурну схему пропозиції й навіть текст, 

«якщо в ньому розкривається сутність будь-якого концепту» [Алефиренко 

2003, с. 8]. У своєму дослідженні А. М. Приходько акцентує на такій 
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функціональній особливості концептів, як «багато способів мовної апеляції до 

нього (входів у концепт), тобто можливість вираження за допомогою одиниць 

різних рівнів – лексем, фразеологізмів, словосполучень, речень» [Приходько 

2013, с. 16]. Представники когнітивної лінгвістики проаналізували, що 

засобами концептотворення виступають слова, словосполучення, типові 

пропозиції та їх реалізації у вигляді конкретних висловлювань, а також окремі 

тексти й навіть окремі твори  [Болдирев 2016, с. 25].  

 

4. 2. Методика аналізу засобів вербалізації концептуальних утворень 

Нового Завіту 

Завданням цього етапу дослідження концептосфери є з’ясування набору 

мовних засобів моделювання концептів і концептосфери Нового Завіту, 

виділення серед них основних і допоміжних, а також з’ясування їх задіяність у 

творенні константної та варіантної зон концептосфери. Для цього в роботі 

використана така методика аналізу. Виявлені на попередньому етапі 

дослідження концептуальні поля як одиниці структури концептосфери 

демонструють комплекс мовних компонентів, які обумовлють її змістовий 

простір. Cистемний опис цих компонентів дає можливість не тільки 

представити в упорядкованому вигляді ділянку текстових засобів, що 

об'єктивують концепти, проаналізувати закономірності її творення, але також 

передбачає у ході інтерпретації отриманих результатів визначити 

закономірності мовного моделювання концептів.  

Мовна експлікація концептосфери відбувається на двох рівнях – 

парадигматичному («по вертикалі») та синтагматичному («по горизонталі»). 

Рівень парадигматики, що представляє набір дискретних однотипних одиниць, 

з допомогою арсеналу відповідних засобів формує константну зону 

концептосфери тексту Нового Завіту. Досить активно задіяна до цього процесу 

синтагматика детермінує створення варіантної зони концептосфери.  

 Основним концептотвірним прийомом у тексті виступає повтор мовних 

одиниць, що служить забезпеченням структурної зв’язності його компонентів. 
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Можна стверджувати, що арсенал засобів мовної парадигматики включається в 

механізми концептотворення завдяки потенціалу, закладеному в їх текстовому 

повторі. Він служить їх «провідником» в організацію концептуальних полів 

через продукування семантичної та тематичної спільності повторюваних 

елементів. Завдяки текстовій повторюваності мовні компоненти набувають 

концептотвірних властивостей, забезпечуючи єдність і цілісність утворюваних 

полів. 

Загалом аналіз мовного втілення концептів продемонстрував, що засоби  

моделювання концептуальних полів формуються звичайно на базі іменникових 

і дієслівних категорій. Як концептотвірні компоненти прикметникові 

найменування задіюються для утворення певних полів, що актуалізують цю 

категорію слів для виконання певних текстових завдань. Прикладом змістового 

середовища, де використовуються прикметники, може служити поле для 

відтворення характеристик та атрибутів Бога, Отця, у яких функціональне 

навантаження падає на прикметники. Наприклад: Благословенний Бог і Отець 

Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя й Бог потіхи всілякої (2 Кор. 

1:3); Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний! (Матв. 

5:48); Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний! (Лук. 6:36); Ісус же 

йому відказав: Чого звеш Мене Добрим? Ніхто не є Добрий, крім Бога Самого 

(Мар.10:18); Вірний Бог, що ви через Нього покликані до спільноти Сина Його 

Ісуса Христа, Господа нашого (1Кор.1:9); Зовсім ні! Бо ж Бог правдивий, а 

кожна людина неправдива, як написано: Щоб був Ти виправданий у словах 

Своїх, і переміг, коли будеш судитися (Рим.3:4); І не називайте нікого отцем на 

землі, бо один вам Отець, що на небі (Матв. 23:9); Отож, будьте досконалі, як 

досконалий Отець ваш Небесний! (Матв.5:48); І не на світі вже Я, а вони ще 

на світі, а Я йду до Тебе. Святий Отче, заховай в Ім'я Своє їх, яких дав Ти 

Мені, щоб як Ми, єдине були! (Iван.17:11); Вірний Бог, що ви через Нього 

покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого (1Кор.1:9). 
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4.3. Синонімічна основа творення концептосистем 

Широка частина палітри парадигматичних концептотвірних компонентів 

створена на основі синонімічних та інших семантичних асоціативних зв'язків. 

Вивчення тексту Нового Завіту показало, що мовна концептуалізація як 

сукупність прийомів семантичного представлення плану змісту лексичних 

одиниць значною мірою створюються за допомогою засобів лексико-

семантичної парадигматизації, а саме через синонімічні відношення.  

Синонімія й синонімічні засоби репрезентують один із провідних 

способів концептуалізації світу. Представляючи об’єкт об’ємно й 

багатоманітно, вони сприяють поліаспектній розбудові як окремих концептів, 

так і текстової концептосфери в цілому, даючи їм вичерпну характеристику. 

При цьому існує така закономірність, що чим більшу змістову вагу має 

концепт, тим більше він отримує  синонімічних характеристик, а отже, й 

розвиненішу структуру.  

Існування синонімів пов'язане зі здатністю мовної системи мати кілька 

означників для одного означуваного, тобто гетерогенністю як іманентною 

властивістю мови, що передбачає «варіативні властивості вираження одного й 

того ж смислу, множинність реалізацій системних потенцій, стилістичну й 

ситуативну градацію засобів» [Крысин 1989, с. 36]. Синонімія як семантична 

категорія репрезентує відношення семантичної еквівалентності формально 

різних слів, що реалізують функції уточнення, заміщення, а також стилістичні 

функції. Польові властивості синонімії ґрунтуються на системній близькості 

значень слів, яка й формує смислову та структурну єдність концептуальних 

полів, для творення яких вони використовуються. Як стилістичний засіб 

синоніми дають можливість варіювати засоби вербалізації, урізноманітнювати 

склад концептуальних полів, сприяючи якомога повнішому й точнішому 

відтворенню їхнього змісту. Важко переоцінити роль синонімів «як засобу 

смислової та структурної цілісності та зв’язності тексту» [Москальская 1981, 

с. 132]. Їх вибір у тексті продиктований прагматичним потенціалом і 
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комунікативним значенням певного синоніма як одного з номінативних 

варіантів. 

Слід відзначити, що загалом синонімічне структурування словникового 

складу мови відбувається на різних засадах – власне лінгвістичних і 

позамовних. Дослідник польових об’єднань М. М. Покровський вказує на те, 

що в лексичній системі мови існують різні групи, або «поля слів». Одні з них є 

внутрішньомовними об'єднаннями («за сферами уявлень»), інші – позамовними 

(«за предметними областями»). За цими параметрами формуються й 

відношення у синонімічних підсистемах. Існують синонімічні об’єднання за 

сигнифікатом і за денотатом. Синоніми за сигнифікатом вживаються для 

позначення певного поняття і відрізняються певними ознаками в його межах. 

Синоніми за денотатом використовуються для позначення одного й того ж 

позамовного об’єкта, але при цьому дають йому різні найменування. 

[Покровский 1959, с. 27–30]. Обидва типи синонімічних відношень знайшли 

своє представлення у концептосфері Нового Завіту. Вони виявляються через 

функціонування загальномовних, контекстуальних (синоніми за сигніфікатом) і 

так званих умовних синонімів (синоніми за денотатом). 

Складна природа семантики слів, які відображають дійсність через 

елементи значення, відкриває можливості застосування методики 

компонентного аналізу. «Компонентний аналіз відіграє виняткову роль, 

особливо при описі лексики, і жодна адекватна теорія смислу не може обійтися 

без процедур, що забезпечують в тій чи іншій мірі компонентний аналіз 

значень» [Апресян 1963, с. 113]. Процедура утворення синонімів за 

сигніфікатом веде до розгляду спільних і диференційних ознак поняття, що 

створює платформу для формування синонімічних відношень. Семантичну 

структуру слова можна представити як набір її складників – сем, тобто 

найменших компонентів семантичної структури значення слова. Семний метод 

дозволяє описати значення як упорядковану сукупність окремих семантичних 

компонентів. 
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 За спостереженнями науковців, значення слова має ієрархічну 

організацію, в якій виділяються три типи сем: архісема (загальна сема родового 

значення), що відображає ознаки, які властиві цілим класам об’єктів, 

диференційні семи видового значення й потенційні семи, що виражають побічні 

та можливі характеристики денотата 
 
[Гак 1977, с. 80]. Ці елементи структури 

слова знайшли кваліфікацію в семасіологічному методі опису значень слів 

шляхом компонентного аналізу, коли семантичну структуру слова можна 

представити як набір сем для виявлення спільного компонента значень слів 

[Шрамм 1981, с. 60]. 

Таким чином, синонімія за сигніфікатом (загальномовні та контекстуальні 

синоніми) як тип семантичних відношень слів виражається в повному або 

частковому збігові їх семного складу. Саме завдяки таким збігам у лексичній 

системі мови виникає семантична близькість слів, яка об’єднує їх у синонімічні 

ряди. У текстовій тканині твору вони створюють мережу зв’язків і відношень, 

яка обумовлює системність компонентів текстової організації. У роботах 

представників лінгвістики тексту, де аналізуються способи створення цілісності 

тексту у взаємозв’язку його складових елементів, підкреслюється роль 

використання синонімів, значення синонімічних відношень слів у розгортанні 

дискурсу. Завдяки своїй властивості бути системотвірними компонентами 

синонімічні слова виступають активним засобом моделювання концептів. 

Константною частиною у створенні концептосфери при цьому виступає 

смислова спільність певних сем синонімічних слів (як правило, архісем), що 

складає семантичну основу їх об’єднання в польові уворення й дає підґрунтя 

для їх взаємозв’язків і взаємодії.  

Поряд із спільними семантичними ознаками у синонімів є також 

розрізнювальні, що виявляється у складі диференційних сем, які визначають 

індивідуальність слів, уточнюючи, конкретизуючи їх значення, виявляють 

різницю між словами синонімічного ряду, допомагаючи представити об'єкт у 

його складності та багатогранності.  
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Особливості семантичного будови слів-синонімів, тобто їх семного 

складу, були виявлені методом аналізу дефініцій, представлених тлумачним 

словником, матеріали якого використовуються для встановлення семантичного 

складу синонімічних одиниць. «Семний аналіз може проводитися на основі 

аналізу словникових дефініцій – семи можна «вилучити» із них логічним 

аналізом» [Левицкий, Стернин 1989, с. 145]. Дані словників дозволяють 

визначати спільні семи, що представляють загальні та особливі ознаки 

семантики слів, необхідні для об'єднання їх у єдину лексико-семантичну 

парадигму.  

Таким чином одним із важливих засобів концептотворення виступає 

сфера епідигматики, яка виявляється у внутрішніх процесах, що здійснюються 

по лінії зв’язків слів на семантичному рівні. Між пов’язаними словами 

встановлюються відношення лексико-семантичного узгодження, які 

актуалізуються при опорі на семну структуру слів. Формою реалізації такого 

узгодження є повтор сем, які набувають різних форм словесного втілення. В 

умовах концептуальних полів у слів, що їх утворюють, актуалізуються ті 

семантичні компоненти, які зумовлюють смислову спільність об’єднань. При 

цьому ключову роль відіграє тематичне навантаження поля і зв’язок 

концептотвірних засобів зі словом-номінантом концепту. З погляду 

семантичних відношень процес моделювання концептуального поля 

відбувається на фоні «мобілізації» у слів одних сем і «приглушення» інших. 

А. М. Приходько вважає епідигматичний рівень лексики середовищем 

природного побутування концептів, зауважуючи при цьому, що він є найменш 

упорядкованим: «у кожному конкретному випадку своєї текстової реалізації 

концепт повертається лише незначною частиною своїх ознак – тією, яка 

виявляється затребуваною у зв’язку з певною прагманастановою» (Приходько 

2013, с. 96). 

У зв’язку із розглядом епідигматичних зв’язків концептотвірних лексем 

доцільним буде звернення до питання про одиницю лексичної семантики, яка 

представляє в тексті ключове слово тексту – номінант концепту, – чи це окреме 
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значення слова (семема) чи сукупність значень слова (семантема). Мовна 

одиниця репрезентує концепт у комунікативній тканині твору, і текст може 

апелювати як до окремого її значення, так і до всієї сукупності значень. 

Дослідження дало можливість виявити залежність між внутрішнім змістом 

слова – його семантичною структурою та внутрішнім змістом концепту як 

сукупністю смислів. 

На матеріалі Нового Завіту всі номінації концептів, які представлені 

загальними назвами, є багатозначними лексемами: віра, закон, гріх, спасіння, 

благодать, жертва. Постає питання, яким чином виявляється задіяною в 

процесах концептотворення сукупність семем названих лексем. Оскільки 

семний склад слів виявляють їх словникові дефініції, для роботи були задіяні 

матеріали Словника української мови в 11 томах (далі – СУМ). З'ясувалося, що 

під час формування концептуальної моделі в тексті можуть бути активними усі 

значення багатозначного слова. Цей факт демонструють, наприклад, 

особливості формування концепту «віра». Лексема віра має в Словнику два 

значення: ВІ̀РА
1
, и, ж. 1. Упевненість у чомусь, у здійсненні чого-небудь; 2. Те 

саме, що дові́р'я [СУМ I, c. 679]; ДОВІР̀'Я, я, с. Те саме, що дові̀ра; ДОВІ̀РА, 

и, ж. Ставлення до кого-небудь, що виникає на основі віри в чиюсь правоту, 

чесність, щирість і т. ін.) [СУМ IІІ, c. 335]. Існує велика група контекстів, яка 

включає слова на позначення віри. У Новому Завіті до кожного вірного 

звернений гарячий заклик слухати Святе Письмо, зберігати його в своєму серці 

та слідувати йому в повсякденному житті, вірувати всьому, що там написано. В 

ряді текстів поняття віри може використовуватися стосовно певних реалій: віра 

в Євангеліє, Слово Боже, у зцілення, прощення гріхів, чудеса, спасіння, 

воскресіння Ісуса Христа та ін. Актуальним для об’єднання таких фрагментів у 

єдине концептуальне поле є перше значення лексеми віра: ‘упевненість у 

чомусь, у здійсненні чого-небудь’. Це відображено в таких фрагментах: А коли 

Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї, і проповідував Божу Євангелію, і 

говорив: Збулися часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтеся, і віруйте в 

Євангелію! (Мар.1:14-15); Визволяю тебе від твого народу та від поган, до 
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яких Я тебе посилаю, відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви в 

світло та від сатаниної влади до Бога, щоб вірою в Мене отримати їм 

дарування гріхів і долю з освяченими (Дiї. 26:17-18);  Ісус, обернувшись, 

побачив її та й сказав: Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе! І 

одужала жінка з тієї години (Матв. 9:22); Вірою вони перейшли Червоне 

море, немов суходолом, на що спокусившись єгиптяни, потопились. Вірою 

впали єрихонські мури по семиденнім обходженні їх (Євр.11:29-31); Та ми 

віруємо, що спасемося благодаттю Господа Ісуса так само, як і вони (Дiї.15:7-

12); Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш 

вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся 

(Рим.10:9).  

У тому випадку, коли в тексті йде мова про стосунки людини з Богом, то 

розкриття цієї інформації базується на задіянні значення ‘ставлення до кого-

небудь, що виникає на основі віри в чиюсь правоту, чесність, щирість і т. ін.’ 

Тут віра постає як відповідь на Божий заклик увірувати в Нього. Названа 

семема у слові віра актуальна для об'єднання таких контекстів у спільне 

концептуальне поле: Нехай серце вам не тривожиться! Віруйте в Бога, і в 

Мене віруйте! (Іван. 14:1); Поправді, поправді кажу вам: Хто слухає слова 

Мого, і вірує в Того, Хто послав Мене, життя вічне той має, і на суд не 

приходить, але перейшов він від смерті в життя (Іван. 5:24); Ми ж увірували 

та пізнали, що Ти Христос, Син Бога Живого! (Іван. 6. 69); А коли ми 

дізнались, що людина не може бути виправдана ділами Закону, але тільки 

вірою в Христа Ісуса, то ми ввірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися 

вірою в Христа, а не ділами Закону (Гал. 2:16);  І я свідчив юдеям та гелленам, 

щоб вони перед Богом покаялись, та ввірували в Господа нашого Ісуса Христа 

(Дiї.20:21).  

Інші фрагменти тексту репрезентують поняття віри як Божий дар людині, 

що співвідноситься із значенням лексеми ‘дар Бога людині, завдяки якому 

встановлюється її зв'язок з Богом’, яка відсутня в СУМі. Ця грань концепту 

формується за рахунок таких фраз, які розкривають віру як те, що дається 
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Богом. Наприклад: Одному бо Духом дається слово мудрості, а другому слово 

знання тим же Духом, а іншому віра тим же Духом, а іншому дари 

вздоровлення тим же Духом, а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а 

іншому розпізнавання духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов. А все 

оце чинить один і той Самий Дух, уділяючи кожному осібно, як Він хоче 

(1Кор.12:8-11); Бо хто ж Аполлос? Або хто то Павло? Вони тільки служителі, 

що ви ввірували через них, і то скільки кому дав Господь (1Кор.3:5); Бо спасені 

ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто 

не хвалився (Еф.2:8-9). 

Концептуальна інтерпретація поняття «Закон» здійснюється шляхом 

актуалізації однієї семеми багатозначного слова-номінанта концепту, а саме 

‘сукупність догматів (основних положень) якої-небудь релігії, віровчення’ 

[СУМ IІІ, c. 154]. У тексті Нового Завіту це значення актуалізується тоді, коли 

йдеться про Закон Божий, що містить Божі заповіді та був даний людям через 

пророка Мойсея. Про це свідчать контексти, в яких це слово функціонує: Закон 

бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса 

Христа (Iван.1: 17); А коли за Законом Мойсея минулися дні їхнього очищення, 

то до Єрусалиму принесли Його, щоб поставити Його перед Господом, як у 

Законі Господнім написано: Кожне дитя чоловічої статі, що розкриває 

утробу, має бути посвячене Господу, і щоб жертву скласти, як у Законі 

Господньому сказано, пару горличат або двоє голубенят (Лук.2:22-24); Коли ж 

чоловік у суботу приймає обрізання, щоб Закону Мойсеєвого не порушити, чого 

ж ремствуєте ви на Мене, що Я всю людину в суботу вздоровив? (Iван.7:23); 

Що ж скажемо? Чи Закон то гріх? Зовсім ні! Але я не пізнав гріха, як тільки 

через Закон, бо я не знав би пожадливості, коли б Закон не наказував: Не 

пожадай (Рим. 7:7);  Бо що було неможливе для Закону, у чому був він безсилий 

тілом, Бог послав Сина Свого в подобі гріховного тіла, і за гріх осудив гріх у 

тілі (Рим.8:3); Тому то Закон виховником був до Христа, щоб нам 

виправдатися вірою (Гал. 3:24). 
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Таким чином, дослідження показує, що в процесі текстового 

моделювання концептів функціональним можуть бути як увесь комплекс семем 

лексеми, що їх об’єктивує (концепт «віра»), так і окремі з них (концепт 

«Закон»). Можна стверджувати, що специфікою текстових номінацій концептів 

є їх повна залежність від текстового оточення, а звідси варіантність щодо 

набору концептотвірних компонентів значення.  

 

4.3.1. Загальномовні синоніми 

Загальномовна синонімія представлена у концептосфері Святого Письма 

небагатьма синонімічними рядами, серед яких превалюють іменникові та 

дієслівні, що створюються за допомогою слів і словосполучень. Найбільш 

розвиненими з них виявилися ті, які розбудовують концептуальні поля на 

позначення гріха, прощення гріхів Ісусом Христом, зцілення, прославлення 

Бога та ін. На рівні формування полів концептуалізація тексту передбачає 

наявність константної зони у вигляді єдиного семантичного  простору на основі 

семантично близьких компонентів значення слів, які їх формують. 

Так, ряд слів вживаються у досліджуваному тексті як загальномовні 

синоніми для найменування поняття гріха (гріх, прогріх, провина, беззаконня, 

переступ, пристрасті гріховні). Гріх є одним із ключових понять Нового 

Завіту, що став складником ряду концептуальних полів. У названому 

синонімічному ряду семантична єдність слів базується на близьких за змістом  

архісемах на позначення порушення Божих заповідей, принципів і норм 

поведінки людини в суспільстві (‘порушення’, ‘відступ’, ‘негативний учинок’). 

Диференційні семи вводять ці слова в єдиний семантичний простір на 

позначення найменуваннь релігійного, морального планів: ГРІХ, а́, ч. 1. 

Порушення релігійно-моральних настанов, відступ від Божих заповідей [СУМ 

ІІ, c. 171]; ПРОГРІХ, а, ч., заст. Гріх [Там само VІII, с. 162]; БЕЗЗАКОННЯ, 

я, с. Порушення правового порядку, законів, установлених у певному 

суспільстві, державі, в певну епоху [Там само І, c. 128]; ПЕРЕСТУП, у, ч. 1. 

заст. Злочин, порушення закону [Там само VІ, с. 290]; ПРОВИНА, и, ж. Те 
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саме, що вина́ [СУМ VIIІ, с. 131]; ВИНА, и́, ж. 1. Негативний учинок або 

злочин; причетність до якоїсь неприємної події) [Там само І, с. 438]. Ділянки 

інтерпретаційних полів на позначення цих найменувань представлені в Новому 

Завіті такими контекстами: Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне 

життя в Христі Ісусі, Господі нашім! (Рим. 6:23); і нас, що мертві були через 

прогріхи, оживив разом із Христом, спасені ви благодаттю (Еф. 2:5); маємо в 

Ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин, через багатство благодаті 

Його (Еф. 1:7); Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня. Бо гріх то 

беззаконня (1Iван.3:4);  Закон же прийшов, щоб збільшився переступ. А де 

збільшився гріх, там зарясніла благодать, щоб, як гріх панував через смерть, 

так само й благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом 

Христом, Господом нашим (Рим. 5:20,21); Бо коли ми жили за тілом, то 

пристрасті гріховні, що походять від Закону, діяли в наших членах, щоб 

приносити плід смерті  (Рим. 7:5). 

У складі концептуальних полів на позначення гріха досить широко 

задіяні лексеми, які дають найменування про прощення людей Ісусом Христом. 

Мовне втілення цієї думки здійснюється при опорі на дієслівні та іменникові 

синонімічні ряди. Їх наявність дозволяє створити тісний семантичний 

взаємозв’язок фраз для формування відповідного польового утворення. Вони 

інтегровані в одне синонімічне об’єднання завдяки спільним інтегральним 

семам ‘вибачати’, ‘бути вибаченим’, ‘бути поблажливим до когось’. Їх 

наявність відображає ряд словникових дефініцій: ВИПРАВДОВУВАТИ, 

ВИПРА́ВДУВАТИ, ую, уєш, недок., ВИ́ПРАВДАТИ, аю, аєш, док. 1. кого. 

Визнаючи кого-небудь невинним, правим, доводити це. [Там само І, с. 459]; 

ВИПРАВДОВУВАТИСЯ, ВИПРА́ВДУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок., 

ВИ́ПРАВДАТИСЯ, аюся, аєшся, док. 1. Доводити свою правоту, невинність; 2. 

тільки недок. Пояснювати свої вчинки, дії, наводити причини, які дають 

можливість, дозволяють вибачити [Там само І, с. 459]; ПРОЩАТИ, а́ю, а́єш, 

недок., ПРОСТИ́ТИ, прощу́, прости́ш, док. 1. що, кому, кого і без прям. дод. 

Пробачати чию-небудь провину; виявляти поблажливість до когось [Там само 
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VIIІ, с. 354]; ВІДПУСКАТИ, а́ю, а́єш, недок., ВІДПУСТИ́ТИ, ущу́, у́стиш, 

док.  8. що і без прям. дод., рел. Прощати (гріхи) [СУМ І, с. 625]; ДАРУВАТИ, 

у́ю, у́єш, недок. і рідше док. 1. кому, чому, кого, що.3. кому що і без дод., розм. 

Вибачати, прощати [Там само ІI, с. 213]. 

Прикладами функціонування цих слів у тексті послужили фрази, в яких 

вжиті дієслівні синоніми. Концептуальний смисл вибудовується в таких 

контекстах завдяки семантичній єдності названих вище слів – позначення 

виправдання гріха. Для цієї мети використані дієслівні (виправдовувати, 

виправдовуватися, прощати, пробачати, відпускатися) та іменникові  

(виправдання, прощення, відпущення, дарування) синоніми. Їх відтворено в 

таких контекстах І такими були дехто з вас, але ви обмились, але освятились, 

але виправдались Іменем Господа Ісуса Христа й Духом нашого Бога 

(1Кор.6:11); Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу Син 

Людський, тож каже Він розслабленому: Уставай, візьми ложе своє, та й іди 

у свій дім! (Матв.9:6); А тому, хто не виконує, але вірує в Того, Хто виправдує 

нечестивого, віра його порахується в праведність  (Рим. 4. 5); І коли стоїте на 

молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний 

пробачив вам прогріхи ваші (Мар. 11:25); А Ісус, віру їхню побачивши, каже 

розслабленому: Відпускаються, сину, гріхи тобі! (Мар.2:5); а також  

іменникові синоніми(прощення, виправдання, дарування, відпущення): І дар не 

такий, як те, що сталось від одного, що згрішив; бо суд за один прогріх на 

осуд, а дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів (Рим. 5:16); 

…маємо в Ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин, через багатство 

благодаті Його (Еф. 1:7); Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через 

віру, щоб виявити Свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів, за 

довготерпіння Божого, щоб виявити Свою правду за теперішнього часу, щоб 

бути Йому праведним, і виправдувати того, хто вірує в Ісуса.(Рим. 3:26-27); 

Визволяю тебе від твого народу та від поган, до яких Я тебе посилаю, 

відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви в світло та від сатаниної 
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влади до Бога, щоб вірою в Мене отримати їм дарування гріхів і долю з 

освяченими (Дiї. 26:17-18). 

Значне поширення знайшла синонімія при конструюванні 

концептуальних польових об’єднань для найменування зцілення людей Ісусом 

Христом, адже в Євангелії важливі тематичні лінії функціонують для 

відтворення численних фактів уздоровлення людей від немочів і хвороб. 

Відповідне концептуальне поле існує в тексті як мікросистема, що містить два 

складники – компоненти на позначення хвороб і компоненти на позначення 

зцілення.  

Основними елементами поля на позначення немочів і хвороб є перш за 

все іменникові лексеми із широкою семантикою (хвороба, недуга, неміч, мука), 

а також слова для найменування окремих хвороб (проказа, кровотеча, гарячка). 

Їх використання в тексті формує окреме польове утворення, яке продукує 

динамічна модель текстового представлення названих найменувань. 

Наприклад: А чутка про Нього пішла по всій Сирії. І водили до Нього недужих 

усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і 

розслаблених, і Він їх уздоровляв (Матв.4:24); А Ісус простяг руку, і 

доторкнувся до нього, говорячи: Хочу, будь чистий! І тієї хвилини очистився 

той від своєї прокази (Матв.8:3); А саме тоді багатьох уздоровив був Він від 

недугів і мук, і від духів злих, і сліпим багатьом вернув зір (Лук.7:21); І Він 

уздоровив багатьох, на різні хвороби недужих, і багатьох демонів повиганяв. А 

демонам не дозволяв Він казати, що знають Його (Мар.1:34);  І обходив Ісус всі 

міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах, та Євангелію Царства 

проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку (Матв.9:35);  І ото 

одна жінка, що дванадцять літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду, і 

доторкнулась до краю одежі Його (Матв.9:20); Як прийшов же Ісус до 

Петрового дому, то побачив тещу його, що лежала в гарячці. І Він 

доторкнувся руки її, і гарячка покинула ту... І встала вона, та й Йому 

прислуговувала!  (Матв.8:14-15); І ось там була одна жінка, що вісімнадцять 

років мала духа немочі, і була скорчена, і не могла ніяк випростатись. А Ісус, як 
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побачив її, то покликав до Себе. І сказав їй: Жінко, звільнена ти від недуги 

своєї.  І Він руки на неї поклав, і вона зараз випросталась, і стала славити 

Бога! (Лук.13:11-13). 

Актуалізовані текстом лексико-семантичні варіанти наведених 

найменувань хвороб відтворені в таких статтях Словника української мови: 

ХВОРОБА, и, жін. 1. Порушення нормальної життєдіяльності організму під 

впливом несприятливих чинників внутрішнього й зовнішнього середовища; 

недуга, захворювання [СУМ ХІ, с. 47]; НЕДУГА, и, жін. Сильне нездужання, 

хвороба; НЕМІЧ, мочі, жін. 1. Недостатність фізичних сил; слабість [Там само 

V, с. 303]; МУКА, и, жін., чого, з означ. і без додатка. Страждання, зумовлені 

фізичними болями, духовними переживаннями тощо [Там само ІV, с. 824]; 

ПРОКАЗА, и, жін. Тяжке хронічне інфекційне захворювання людини, що 

уражає шкіру, м'язи, гортань, внутрішні органи та нервову систему; лепра [Там 

само VIIІ, с. 194]; КРОВОТЕЧА, і, жін. Витікання крові за межі кровоносних 

судин [Там само ІV, с. 362]; ГАРЯЧКА, и. 1. жін. Хвороба, що 

супроводжується високою температурою тіла; пропасниця [Там само ІI, с. 38]. 

Семантична спільність цих синонімів підтримується завдяки наявності 

компонентів ‘нездужання’, слабкість’, ‘недостатність сил’, ‘страждання 

через фізичні болі’. Вищий рівень абстракції лексеми хвороба дозволяє 

розглядати  її архісему ‘порушення нормальної життєдіяльності організму’ як 

інваріантну стосовно архісем інших слів наведеного ряду.   

Внутрішньотекстовими елементами, які організують структуру поля на 

позначення хвороб, є також найменування людей, які мають певні 

захворювання. До них відносяться такі слова, як хворий, недужий, слабий; 

кривий, каліка, сліпий, німий, розслаблений, біснувантий, сновида та ін. Вони 

отримали шароку репрезентацію у Новому Завіті через використання у таких 

текстових фрагментах: А люди тієї місцевости, пізнавши Його, сповістили по 

всій тій околиці, і до Нього принесли всіх хворих І благали Його, щоб бодай 

доторкнутися краю одежі Його. А хто доторкавсь, уздоровлений був 

(Матв.14:35,36); І куди тільки Він прибував до сіл, чи до міст, чи до осель, клали 
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недужих на майданах, і благали Його, щоб могли доторкнутись хоч краю 

одежі Його. І хто тільки до Нього доторкувався, той був уздоровлений! 

(Мар.6:56); І промовив Ісус їм у відповідь: Ідіть, і перекажіть Іванові, що ви 

бачили й чули: Сліпі прозрівають, криві ходять, очищуються слабі на проказу, 

і чують глухі, воскресають померлі, убогим звіщається Добра Новина 

(Лук.7:22); І приступило до Нього багато народу, що мали з собою кривих, 

калік, сліпих, німих і інших багато, і клали їх до Ісусових ніг. І Він 

уздоровлював їх (Матв.15:30); Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має 

владу Син Людський, тож каже Він розслабленому: Уставай, візьми ложе 

своє, та й іди у свій дім! Той устав і пішов у свій дім (Матв.9:6-7);  А чутка про 

Нього пішла по всій Сирії. І водили до Нього недужих усіх, хто терпів на різні 

хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і Він їх уздоровляв 

(Матв.4:24); І ось там була одна жінка, що вісімнадцять років мала духа 

немочі, і була скорчена, і не могла ніяк випростатись. А Ісус, як побачив її, то 

покликав до Себе. І сказав їй: Жінко, звільнена ти від недуги своєї.  І Він руки на 

неї поклав, і вона зараз випросталась, і стала славити Бога! (Лук.13:11-13). 

Наведені вище лексеми входять до однієї лексико-семантичної групи на 

основі наявності в їх семантичній структурі спільних сем, які служать їх 

смисловій організації. При цьому в ряду актуальних для створення цього поля 

лексем окремі з них мають значення, що містить максимальний рівень 

узагальнення. Це стосується найменувань хворий, недужий, слабий. У цих слів 

у ході дериваційного акту відбувається актуалізація тих семантичних 

компонентів (‘хвороба’, ‘недуга’), які мають функціональне навантаження 

архісем. Інші лексеми досліджуваного поля  (кривий, каліка, сліпий, німий, 

розслаблений, біснувантий, скорчений, сновида) мають значно вужчу 

семантичну референцію, їх понятійний обсяг малий, а конкретний зміст 

значенні слова уточнюється архісемами на позначення певної хвороби або вади 

здоров’я. Процес об’єднання значень усіх названих вище слів в одне 

семантичне утворення відбувається на основі наявності сем на позначення 

хвороб чи вад організму. Це демонструють такі формули тлумачення Словника 
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української мови: ХВОРИЙ, а, е. 1. на що, чим і без додатка. Який має яку-

небудь хворобу, нездужає; нездоровий; протилежне здоровий  [СУМ ХІ, 

с. 46];  НЕДУЖИЙ, а, е. 1. Який хворіє; хворий. //  у знач. ім. недужий, жого, 

чол.; недужа, жої, жін. Хвора людина [Там само V, с. 303]; СЛАБИЙ, а, е. 1. 

Хворий, недужий. //  у знач. ім. слабий, бого, чол.; слаба, бої, жін. Хвора людина 

[Там само ІХ, с. 340]; КРИВИЙ, а, е. 5. Який має одну ногу пошкоджену або 

коротшу від другої; кульгавий [Там само ІV, с. 339]; СЛІПИЙ, а, е.  1. 

Позбавлений зору, здатності бачити; протилежне зрячий . //  у знач. ім. сліпий, 

пого, чол.; сліпа, пої, жін. Людина, позбавлена зору [СУМ ІХ, с. 361]; НІМИЙ, 

а, е. 1. Який не говорить, позбавлений здатності говорити. //  у знач. ім. німий, 

мого, чол.; німа, мої, жін. Людина, позбавлена здатності говорити [Там само V, 

с. 424]; РОЗСЛАБЛЕНИЙ, а, е. 1. Дієпр. пас. мин. ч. до розслабити. 2. у знач. 

прикм. Фізично та психічно слабий, кволий, немічний [Там само VIIІ, с. 810]; 

БІСНУВАТИЙ, а, е, заст. Психічнохворий, божевільний [Там само І, с. 190]; 

СКОРЧЕНИЙ, а, е. Дієпр. пас. мин. ч. до скорчити [Там само ІХ, с. 305]; 

СКОРЧИТИ, чу, чиш, док., перех. 1. Док. до корчити. [Там само ІХ, с. 305]; 

КОРЧИТИ, чу, чиш, недок., перех. 1. також без додатка, перев. безос. 

Виникати, з'являтися (про корчі); судомити [Там само ІV, с. 302]; СНОВИДА, 

и, чол. і жін. Те саме, що лунатик. [Там само ІХ, с. 428]; ЛУНАТИК, а, чол. 

Хворий на лунатизм [Там само ІV, с. 555]; КАЛІКА, и, чол. і жін. 1. Той, хто 

позбувся якої-небудь частини тіла або втратив здатність рухати нею [Там само 

ІV, с. 78]. 

Образ досліджуваної реальності поля про зцілення людей Ісусом 

структурується також за допомогою синонімів на позначення уздоровлення, 

зцілення. Архісеми ‘робити здоровим, позбавляти хвороби’, ‘ставати здоровим, 

поправлятися після хвороби’ об’єднуть слова і словосполучення переважно з 

високим рівнем абстрагування дійсності (в(у)здоровлювати, вздоровлюватись, 

робити здоровим) ви(о)дужувати, ставати здоровим). Вони регулярно 

активізуються при використанні слів в дослідуваному тексті та фіксується в 

таких словникових дефініціях: УЗДОРОВЛЮВАТИ, юю, юєш, недок., 

http://sum.in.ua/s/rozslabyty
http://sum.in.ua/s/skorchyty
http://sum.in.ua/s/korchyty
http://sum.in.ua/s/lunatyk
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УЗДОРОВИ́ТИ, ровлю́, ро́виш; мн. уздоро́влять; док., кого, діал. Зціляти, 

виліковувати [СУМ Х, с.  406–407]; ВИДУЖУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ВИ́ДУЖАТИ, аю, аєш, док. 1. Ставати здоровим, поправлятися після хвороби, 

поранення і т. ін. [Там само І, 392]; ОДУЖУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ОДУ́ЖАТИ, аю, аєш, док. Ставати здоровим, поправлятися після хвороби [Там 

само V, с. 641]; ЗДОРОВИЙ, ЗДОРОВ (до 1 знач.: у складі деяких зворотів; 

розм.), а, е. 1. Який має здоров'я; протилежне хворий, слабий, недужий [Там 

само IIІ, с. 546].  

Наведені значення лексем знайшли активну реалізацію при їх 

функціонуванні у тексті Нового Завіту. Вони формують системні зв’язки слів у 

таких фрагментах: Ісус, розізнавши, пішов Собі звідти. І багато пішло вслід за 

Ним, і Він їх уздоровив усіх (Матв.12:15); А чутка про Нього ще більше пішла, і 

багато народу приходило слухати та вздоровлятись від Нього з недугів своїх 

(Лук.5:15); Коли ж сонце заходило, то всі, хто мав яких хворих на різні недуги, 

до Нього приводили їх. Він же клав Свої руки на кожного з них, та їх 

уздоровляв (Лук.4:40); А Він їй сказав: Твоя віра, о дочко, спасла тебе; іди з 

миром, і здоровою будь від своєї недуги! (Мар.5:34); Тоді відповів і сказав їй 

Ісус: О жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш! І тієї години 

дочка її видужала (Матв.15:28): Потому Ісус погрозив йому, і демон вийшов із 

нього. І видужав хлопець тієї години! (Матв.17:18); І, позирнувши на всіх них, 

сказав чоловікові: Простягни свою руку! Той зробив, і рука його стала здорова! 

(Лук.6:10); Потім знов Він поклав Свої руки на очі йому, і прозрів той, і 

одужав, і виразно став бачити все! (Мар.8:25). 

Семантичні параметри досліджуваного концептуального поля отримують 

розширення також через функціонування фраз, у яких використані слова із 

найменуванням людей із певними недугами, захворюваннями (сліпий, німий, 

кривий, глухий, скорчений, слабий на проказу). У тексті вони вживаються у 

сполученні зі словами на позначення дій, які виконує людина за допомогою 

органів тіла (говорити, ходити, бачити, чути, випростатись), або словами для 

найменування звільнення від певної хвороби (спинятися, очищуватися). Таке 
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поєднання детермінує виникнення в тексті смислової мікротеми – зцілення 

певного органу тіла або звільнення від якогось захворювання.  

У Новому Завіті семантичний простір поля про зцілення від хвороб 

сформований на основі таких фраз: Тоді привели до Нього німого сліпця, що 

був біснуватий, і Він уздоровив його, так що німий став говорити та бачити 

(Матв.12:22); А жінка одна, що дванадцять років хворою на кровотечу була, 

що ніхто вздоровити не міг її, підійшовши ззаду, доторкнулась до краю одежі 

Його, і хвилі тієї спинилася їй кровотеча! (Лук.8:43-44);  І промовив Ісус їм у 

відповідь: Ідіть, і перекажіть Іванові, що ви бачили й чули: Сліпі прозрівають, 

криві ходять, очищуються слабі на проказу, і чують глухі, воскресають 

померлі, убогим звіщається Добра Новина (Лук.7:22).  

Рідше використовуються слова для найменування зцілення від конкретної 

хвороби, в досліджуваному тексті – від сліпоти (прозріти, стати видющим, 

бачити). Наприклад: І зараз видющим той став, і пішов вслід за Ним, 

прославляючи Бога. А всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові (Лук.18:43); 

Потім знов Він поклав Свої руки на очі йому, і прозрів той, і одужав, і виразно 

став бачити все! (Мар.8:25); І ось там була одна жінка, що вісімнадцять 

років мала духа немочі, і була скорчена, і не могла ніяк випростатись. А Ісус, 

як побачив її, то покликав до Себе. І сказав їй: Жінко, звільнена ти від недуги 

своєї. І Він руки на неї поклав, і вона зараз випросталась, і стала славити 

Бога! (Лук.13:11-13). 

Названі вище лексико-семантичні групи мають певні структуротвірні та 

семантичні особливості. Характерною рисою синонімічного ряду на позначення 

зцілення, уздоровлення людей є наявність родо-видових зв’язків між його 

членами, коли синонімічні одиниці виражають поняття, одне з яких ширше за 

інше. Так, компонентам синонімічного ряду видужувати, одужувати, 

ставати, бути здоровим властива більш загальна, родова семантика (‘ставати 

повністю уздоровленим, позбавленим від усіх або усякої хвороби’), тоді як інші 

слова цього ряду мають вужчу видову семантику і стосуються зцілення від 

конкретних захворювань. 
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Концептуальне поле «Люди прославляють Бога, поклоняються Йому» 

базується на використанні синонімічних слів славити, прославляти, 

переславляти, хвалити  величати, звеличувати, вклонятися, схилятися, 

дякувати, благословляти, любити та ін. У процесі вивчення особливостей 

конструювання смислової єдності цього поля звертає на себе увагу актуалізація 

однорідних у смисловому відношенні семем. Названі слова об'єднані в одне 

смислове ціле завдяки певним компонентам у структурі їх значень, які 

детермінують матеріали СУМа: СЛАВИТИ, влю, виш; мн. сла́влять; недок., 

кого, що. 1. Звеличувати, прославляти кого-, що-небудь [СУМ ІХ, с. 346]; 

ПРОСЛАВЛЯТИ, я́ю, я́єш, недок., ПРОСЛА́ВИТИ, влю, виш; мн. 

просла́влять; док., кого, що. 2. Звеличувати, вихваляти кого-, що-небудь, 

створювати популярність, славу комусь, чомусь (перев. описуючи в 

художньому творі, оспівуючи у пісні і т. ін.) [Там само VIIІ, с. 287]; 

ХВАЛИТИ, хвалю́, хва́лиш, недок., кого, що і без прям. дод. 1. Висловлювати 

похвалу, схвалення кому-, чому-небудь: 2. Звеличувати, прославляти [Там само 

ХІ, с. 33]; ВЕЛИЧАТИ, аю, аєш, недок., перех. 2. Прославляти, вихваляти, 

звеличувати [Там само І, с. 321]; ЗВЕЛИЧУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ЗВЕЛИ́ЧИТИ, чу, чиш, ЗВЕЛИЧА́ТИ, а́ю, а́єш, док. 1. кого, що. Створювати 

велич кому-, чому-небудь, сприяти величі, славі когось, чогось; 2. кого, що. 

Вихваляти, прославляти кого-, що-небудь [Там само IIІ, с. 464]; 

УКЛОНЯТИСЯ (ВКЛОНЯ́ТИСЯ), я́юся, я́єшся, недок., УКЛОНИ́ТИСЯ 

(ВКЛОНИ́ТИСЯ), лоню́ся, ло́нишся, док. 1. кому і без дод. 2. перед ким – чим. 

Бути великим прихильником, шанувальником кого-, чого-небудь. [Там само Х, 

с. 418]; БЛАГОСЛОВЛЯТИ, я́ю, я́єш, недок., БЛАГОСЛОВИТИ, влю, виш; 

мн. благословлять; док. і рідко недок., кого, що. 4. уроч. Прославляти, хвалити 

кого-, що-небудь [Там само І, с. 194]; ЛЮБИТИ, люблю́, лю́биш; мн. лю́блять; 

недок., кого, що. 1. Відчувати глибоку відданість, прихильність до кого-, чого-

небудь [Там само ІV, с. 562]. 

Семасіологічний аналіз наведених значень слів показує, що вони 

формують константну зону поля на основі спільних синонімічно пов’язаних 
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компонентів – сем на позначення звеличення, прославлення, похвали, визнання, 

шани (‘звеличувати’, ‘славити’, ‘прославляти’, ‘висловлювати похвалу, 

схвалення’, ‘вихваляти’ та ін.). Вони актуалізовані певним текстовим оточенням 

концептотвірних лексем, що демонструють такі фрагменти Нового Завіту: А 

народ не виходив із дива, бо бачив, що говорять німі, каліки стають здорові, 

криві ходять, і бачать сліпі, і славив він Бога Ізраїлевого! (Матв.15:31);  А 

Марія промовила: Величає душа моя Господа  (Лук.1:46) Пастухи ж 

повернулись, прославляючи й хвалячи Бога за все, що почули й побачили, так 

як їм було сказано (Лук.2:20); Бо чули вони, що  мовами різними ті розмовляли 

та Бога звеличували..Петро тоді відповів: (Дiї.10:46); І постійно вони 

перебували в храмі, переславляючи й хвалячи Бога. Амінь (Лук.24:53); А Богові 

й нашому Отцеві слава на віки віків. Амінь (Фил.4:20); Але, як написано: Чого 

око не бачило й вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував 

був тим, хто любить Його! (1Кор.2:9); Коли ж любить хто Бога, той 

пізнаний Ним (1Кор.8:3); Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці 

правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець Собі прагне 

таких богомільців (Iван.4:23);  І в тій хвилі уста та язик розв'язались йому, і 

він став говорити, благословляючи Бога! (Лук.1:64). 

Набір лексичних репрезентантів цього поля доповнений іменниковими 

засобами. Розбудова його наповнення відбувається за допомогою таких 

іменникових найменувань, як слава, дяка, подяка, честь, благословення, що 

використані в мовленні людей. Семантична структура цих слів відбита у 

відповідних тлумачних частинах: СЛА́ВА, и, жін. 4. Вигук, який виражав 

схвалення, визнання і т. ін. [СУМ ІХ, с. 344]; ДЯ́КА, и, жін. Почуття вдячності 

за зроблене добро, виявлену увагу; вираження такого почуття; подяка. //  Слова, 

що виражають вдячність [Там само II, с. 450]; ПОДЯ́КА, и, жін. 1. Почуття 

вдячності за послугу, допомогу, зроблене добро і т. ін.; вияв цього почуття. 

//  Слова, які виражають вдячність; спасибі [Там само VІ, с. 763]; ЧЕСТЬ, і, 

жін. 2. Повага, пошана, визнання кого-, чого-небудь [Там само ХІ, с. 316]; 

БЛАГОСЛОВЕ́ННЯ, я, сер., заст. 1. Дія за значенням благословляти, 

http://sum.in.ua/s/blaghoslovljaty
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благословити 1, 2. [СУМ І, с. 194]; БЛАГОСЛОВЛЯ́ТИ, яю, яєш і рідко 

БЛАГОСЛОВИ́ТИ, влю, виш; мн. благословлять; недок., БЛАГОСЛОВИ́ТИ, 

влю, виш; мн. благословлять; док., перех. 3. уроч. Славити, прославляти, 

вихваляти кого-, що-небудь (у подяку за щось) [Там само І, с. 194]. 

Семантична єдність поля забезпечується наявністю у структурі слів 

архісем ‘схвалення’, ‘визнання’, ‘вдячність’, ‘пошана’ та ін. Ці слова 

функціонують у таких контекстах Нового Завіту: єдиному мудрому Богові, 

через Ісуса Христа, слава навіки! Амінь. (Рим.16:27 ); А Богові й нашому 

Отцеві слава на віки віків. Амінь (Фил.4:20); ); Дяка Богові за невимовний дар 

Його! (2 Кор.9:15); А Цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богові 

честь і слава на вічні віки. Амінь  (2 Сол.4:17);  Дяка Богові за невимовний дар 

Його! (2 Кор.9:15); А Богові подяка, що Він постійно чинить нас переможцями 

в Христі, і запашність знання про Себе через нас виявляє на всякому місці! (2 

Кор.2:14); І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, 

і все, що в них, чув я, говорило: Тому, Хто сидить на престолі, і Агнцеві 

благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки! (Об.5:13).  

У концептуальному полі на позначення того, що Господь Сам вибирає, 

кличе, ставить Собі учнів семна спільність слів призначати, покликати, 

вибирати, поставляти, ставити на служіння виникає завдяки їх використанню 

в такому текстовому оточенні: Після того призначив Господь і інших 

Сімдесят, і послав їх по двох перед Себе до кожного міста та місця, куди Сам 

мав іти (Лук.10:1); Бо для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх, що 

далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш (Дiї. 2:39);  Як 

побачив він це видіння, то ми зараз хотіли піти в Македонію, зрозумівши, що 

Господь нас покликав звіщати їм Євангелію (Дiї. 16: 10); [І] дякую тому, хто 

зміцнює мене, – нашому Господеві Ісусові Христові, що відніс мене до числа 

вірних, поставивши на служіння  (1 Тим. 1:12); А ми завжди повинні дякувати 

Богові за вас, улюблені Господом браття, що Бог вибрав вас спочатку на 

спасіння освяченням Духа та вірою в правду, до чого покликав Він вас через 
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нашу Євангелію, щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа (2 Сол. 2: 

13-14).  

Спільний семантичний простір детермінують певні семи, відтворені в  

тлумаченнях названих дієслів. Наведені контексти дають можливість 

вичленувати їх семний склад, що формує смислову єдність слів. Це семи 

‘виконувати щось’, ‘взяти участь у чомусь’, ‘призначати на якусь роботу’. 

Названа інформація відбита у тлумачній частині Словника української мови: 

ПРИЗНАЧАТИ, аю, аєш і рідко ПРИЗНАЧУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ПРИЗНАЧИТИ, ачу, ачиш, док., перех. 4. Надавати кому-небудь офіційне 

право займати якусь посаду, виконувати якісь обов'язки. //  Давати 

розпорядження кому-небудь виконувати щось. //  Посилати кого-небудь за 

наказом кудись [СУМ VII, с. 619–620]; ПОКЛИКАТИ, ичу, ичеш, док., перех. і 

без додатка. 3. до чого, на що і з інфін. Звернутися до когось із закликом взяти 

участь у чому-небудь, залучити до виконання важливого завдання, політичної 

вимоги і т. ін. [Там само VII, с. 30]; ВИБИРАТИ, аю, аєш, недок., ВИБРАТИ, 

беру, береш, док., перех. 1. Виділяючи за якими-небудь ознаками, 

відокремлювати від інших предметів. //  з кого. Надавати переваги кому-небудь, 

вважаючи кращим [Там само І, с. 351]; ПОСТАВИТИ1, влю, виш; мн. 

поставлять; док., перех. 2. перев. у сполуч. з інфін. Наказати кому-небудь 

виконувати якусь роботу (звичайно стоячи). //  ким, за кого, рідше на кого — що, 

розм. Призначити на якусь посаду, роботу [Там само VII, с. 363];.  

Оскільки людей на служіння вибирає Сам Господь, у тексті Нового Завіту 

вони називаються вибраними й вибранцями. Ці слова стали матеріалом для 

розширення меж названого вище поля завдяки функціонуванню в таких 

контекстах: Вони воюватимуть проти Агнця та Агнець переможе їх, бо Він 

Господь над панами та Цар над царями. А ті, хто з Ним, покликані, і вибрані, і 

вірні (Об. 17:14); І пошле Анголів Своїх Він із голосним сурмовим гуком, і 

зберуть Його вибраних від вітрів чотирьох, від кінців неба аж до кінців його 

(Матв.24:31); Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире 

милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння (Кол.3:12). 
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На основі синонімічних відношень здійснюється концептуальне 

об’єднання слів про служіння людей Ісусу Христу. У Новому Завіті апостоли, 

учні, послідовники Ісуса Христа служили Йому і при Його земному житті, і 

після Його воскресіння й вознесіння. Для відтворення цієї інформації 

використані іменникові та дієслівні синоніми. Іменникова синонімія 

представлена у тексті численними ілюстраціями перш за все на позначення осіб 

за видом діяльності. Вона використана в таких текстових фрагментах: Бо тепер 

чи я в людей шукаю признання чи в Бога? Чи людям дбаю я догоджати? Бо 

коли б догоджав я ще людям, я не був би рабом Христовим (Гал.1:10); Що зо 

мною, то все вам розповість Тихик, улюблений брат і вірний служитель і 

співробітник у Господі (Кол.4:7); Як хто служить Мені, хай іде той за Мною, і 

де Я, там буде й слуга Мій. Як хто служить Мені, того пошанує Отець 

(Iван.12:26); щоб був я слугою Христа Ісуса між поганами, і виконував святу 

службу Євангелії Божої, щоб приношення поган стало приємне й освячене 

Духом Святим (Рим.15:16); Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, 

працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди (2Тим.2:15); Бо ми 

співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля (1Кор.3:9); І промовив до 

них: Хоч жниво велике, та робітників мало; тож благайте Господаря жнива, 

щоб робітників вислав на жниво Своє (Лук.10:2); І кожному з них дано білу 

одежу, і сказано їм іще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні 

співслуги, і брати їхні, що будуть побиті, як і вони (Об.6:11). 

Моделювання відповідного концептуального поля на основі цих 

контекстів здійснюється завдяки наявності дериваційних відношень між 

названими іменниковими позначеннями осіб. Вони детерміновані існуванням 

спільних сем на позначення служіння, праці, виконання роботи і відтворені в 

складі таких словникових тлумачень: СЛУГА, и, чол. і жін. 2. Людина, яка 

служить кому-, чому-небудь, захищає чиїсь інтереси [СУМ ІХ, с. 376]; 

СЛУЖИТЕЛЬ, я, чол. 3. чого і з означ. Той, хто служить чому-небудь, працює 

на користь чогось. [Там само ІХ, с. 379]; СПІВРОБІТНИК, а, чол. 1. Той, хто 

працює разом із ким-небудь, допомагає йому в якійсь справі [Там само ІХ, 
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с. 519]; РАБ, а, чол. 2. перен. Той, хто виконує волю вищестоящої особи, осіб 

[Там само VIIІ, с. 425]; РОБІТНИК, а, чол. 2. Той, хто працює, трудиться; 

трудівник; ПРАЦІВНИК, а, чол. 1. Трудяща людина, трудівник [Там само VIIІ, 

с. 585].  

Це концептуальне поле отримує розвиток через ряд іменникових 

найменувань на позначення роботи, діяльності. Для цього задіяні такі 

абстрактні назви із широким семантичним діапазоном, як праця, служіння, діло, 

робота, справа, послуга, служба. Контекстну основу поля на позначення 

служіння людей Ісусу Христу, Богу складає ряд  текстових фрагментів: Отож, 

брати любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому 

ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі! (1Кор.15:58); Ми згадуємо 

безперестанку про ваше діло віри, і про працю любові, і про терпіння надії на 

Господа нашого Ісуса Христа, перед Богом і Отцем нашим (1Сол.1:2-3); Як 

були ж в Саламіні, то звіщали вони Слово Боже по синагогах юдейських; до 

послуг же мали й Івана (Дiї.13:5); І раду даю вам про це, бо це вам на пожиток, 

що не тільки чинили, але перші ви стали й бажати з минулого року. А тепер 

закінчіть роботу, щоб ви, як горливо бажали, так і виконали б у міру 

можності (2Кор.8:10-12); Як служили ж вони Господеві та постили, прорік 

Святий Дух: Відділіть Варнаву та Савла для Мене на справу, до якої покликав 

Я їх! (Дiї.13:2); Хіба ж я не вільний? Чи ж я не апостол? Хіба я не бачив Ісуса 

Христа, Господа нашого? Хіба ви, то не справа моя перед Господом? 

(1Кор.9:1); А Варнава та Савл, службу виконавши, повернулись із Єрусалиму, 

узявши з собою Івана, що прозваний Марком (Дiї.12:25); Поздоровивши ж їх, 

розповів він докладно, що Бог через служіння його вчинив між поганами 

(Дiї.21:19). 

Мотиваційним чинником об'єднання цих контекстів в єдине 

концептуальне утворення послужили ті ж семи на позначення діяльності, 

служіння, роботи, занять людини. Вони зафіксовані в таких тлумачних 

частинах Словника української мови: ПРАЦЯ, і, жін. 1. Діяльність людини; 

сукупність цілеспрямованих дій, що потребують фізичної або розумової енергії 
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і мають своїм призначенням створення матеріальних та духовних цінностей; 

труд [СУМ VII, с. 522];. ДІЛО, а, с., розм. 1. Робота, заняття людини, пов'язані з 

розумовим і фізичним напруженням [Там само ІII, с. 304]; РОБОТА, и, ж., 1. 

Дія за значенням робити 1–3, 7, 8. [Там само VIIІ, с. 587]; РОБИТИ, роблю, 

робиш; мн. роблять; недок. 1. перех. Займатися якою-небудь справою, 

діяльністю [Там само VIIІ, с. 582]; СПРАВА1 1, и, жін. 1. Робота, заняття 

людини, пов'язані з розумовим або фізичним напруженням; те, що робить 

людина, чим займається; діло, праця [Там само ІХ, с. 585]; СЛУЖБА, и, жін. 1. 

Дія за значенням служити 1–5, 7, 8. [ТАМ ІХ, с. 377]; СЛУЖИТИ, служу, 

служиш, недок. 1. неперех. Працювати, займаючись розумовою працею, а також 

фізичною працею, пов'язаною не з виробництвом, а з обслуговуванням кого-, 

чого-небудь [Там само ІХ, с. 379]; СЛУЖІННЯ, я, с. 1. уроч. Дія за значенням 

служити 3–5. 2. Те саме, що служба 7. [Там само ІХ, с. 380].  

Описуване концептуальне поле має в тексті Нового Завіту об’ємне 

представлення завдяки використанню лексики для характеристики служіння 

через дії людей. Задіяні при цьому дієслівні найменування характеризуються 

широкою семантикою. Такі слова активуються у контекстах, що описують 

динамічний аспект служіння людей Господу. Наприклад: І все, що тільки 

чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям! Знайте, що від Господа 

приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові  (Кол.3:23-

24); що вони, як Він був у Галілеї, ходили за Ним та Йому прислуговували; і 

інших багато, що до Єрусалиму прийшли з Ним (Мар.15:41);  Та благодаттю 

Божою я те, що є, і благодать Його, що в мені, не даремна була, але я 

працював більше всіх їх, правда не я, але Божа благодать, що зо мною вона 

(1Кор.15:10); Вітайте Трифену й Трифосу, що працюють у Господі. Вітайте 

улюблену Персиду, що багато попрацювала в Господі (Рим.16:12); І 

посходилися до Ісуса апостоли, і розповіли Йому все, як багато зробили вони, і 

як багато навчили (Мар.6:30); щоб був я слугою Христа Ісуса між поганами, і 

виконував святу службу Євангелії Божої, щоб приношення поган стало 

приємне й освячене Духом Святим (Рим.15:16) 

http://sum.in.ua/s/robyty
http://sum.in.ua/s/sluzhyty
http://sum.in.ua/s/sluzhyty
http://sum.in.ua/s/sluzhba
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Словникові дефініції цих дієслів демонструють коло сем (‘виконувати’, 

‘працювати’, ‘займатися’, ‘здійснювати’) на позначення діяльності, служіння, 

роботи, занять людини: СЛУЖИТИ, служу, служиш, недок. 2. неперех. Бути 

слугою (у 1 знач.), прислугою; виконувати роботу по найму [СУМ ІХ, с. 379]; 

ПРИСЛУГОВУВАТИ, ую, уєш, ПРИСЛУЖУВАТИ, ую, уєш і рідко 1. заст. 

Виконувати обов'язки слуги, прислуги [Там само VIIІ, с. 24]; ПРАЦЮВАТИ, 

юю, юєш, недок. 1. неперех. Затрачаючи фізичну й розумову енергію, брати 

участь у створенні матеріальних і духовних цінностей; трудитися [СУМ VII, 

с. 521]; ПОПРАЦЮВАТИ, юю, юєш, док. Працювати якийсь час [Там само 

VII, с. 224]; РОБИТИ, роблю, робиш; мн. роблять; недок. 1. перех. Займатися 

якою-небудь справою, діяльністю [Там само VIIІ, с. 582]; ВИКОНУВАТИ, ую, 

уєш, недок., ВИКОНАТИ, аю, аєш, док., перех. 1. Здійснювати що-небудь, 

реалізувати завдання, наказ, задум і т. ін., проводити в життя [Там само І, 

с. 411].   

Синонімічні стосунки виникають також між словами у концепті 

«Господь». Семантична близьксть компонентів дієслівних найменувань формує 

єдиний образ для цілісного відтворення теми про майбутній прихід Господа. 

Вона виступає системотвірним фактором фунціональної організації поля в 

тексті, де задіяні такі номінації: приходити, прибувати, з’являтися (з неба), 

сходити та ін. Поле створене рядом таких текстових фрагментів: Тож 

пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш (Матв. 24:42); Сам 

бо Господь із наказом, при голосі Архангола та при Божій сурмі зійде з неба, і 

перше воскреснуть умерлі в Христі (1 Сол.4:16); Бо то справедливе в Бога 

віддати утиском тим, хто вас утискає, а вам, хто утиски терпить, 

відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з Анголами сили Своєї (2 

Сол.1: 6); Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько! 

(Фил.4:5); День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо 

мине, а стихії, розпечені, рунуть, а земля та діла, що на ній, погорять... (2 

Петр. 3:10). 
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Для організації названого тематичного об'єднання задіяні також 

іменникові найменування на позначення приходу Господа, такі, як з'явлення, 

прихід. Вони відображені в таких ілюстраціях: І тоді то з'явиться той 

беззаконник, що його Господь Ісус заб'є Духом уст Своїх і знищить з'явленням 

приходу Свого (2 Сол.2:8); Наказую перед Богом, що оживлює все, і перед 

Христом Ісусом, Який добре визнання засвідчив за Понтія Пилата, щоб 

додержав ти заповідь чистою та бездоганною аж до з'явлення Господа 

нашого Ісуса Христа (1 Тим. 6:13); Наостанку мені призначається вінок 

праведності, якого мені того дня дасть Господь, Суддя праведний; і не тільки 

мені, але й усім, хто прихід Його полюбив (2 Тим. 4:8);  Бо то справедливе в 

Бога віддати утиском тим, хто вас утискає, а вам, хто утиски терпить, 

відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з Анголами сили Своєї (2 

Сол.1:6); Промовляє до нього Ісус: Ти сказав... А навіть повім вам: відтепер ви 

побачите Людського Сина, що сидітиме праворуч сили Божої, і на хмарах 

небесних приходитиме! (Матв.26:64); І того часу на небі з'явиться знак Сина 

Людського, і тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони Сина 

Людського, що йтиме на хмарах небесних із великою потугою й славою 

(Матв.24:30). 

Моделювання цього концептуального об'єднання здійснюється на основі  

спільних архісем в семантичній структурі наведених вище слів ‘приходити’ 

(‘прихід’), ‘прибувати’ (‘прибуття’), ‘іти’, ‘рухатися’. Їх наявність детермінує 

реалізацію смислової єдності поля на позначення лругого приходу Господа. 

Названі архісеми представлені тлумачною частиною Словнка української мови: 

З'ЯВЛЯТИСЯ, яюся, яєшся, недок., З'ЯВИТИСЯ, з'явлюся, з'явишся, док. 1. 

Приходити, прибувати куди-небудь; З’ЯВЛЕННЯ, я, сер., рідко. 1. Прихід, 

прибуття кого-небудь кудись [СУМ IIІ, с. 743]; ПРИХОДИТИ, джу, диш, 

недок., ПРИЙТИ, прийду́, при́йдеш, док. 1. куди, до кого — чого і без додатка. 

Йдучи, з'являтися десь, у когось; прибувати куди-небудь, до когось пішки; 

ПРИХІД, ходу, чол. 1. Дія за значенням приходити [Там само VIIІ, с. 85–86];  

СХОДИТИ і рідше ЗІХОДИТИ, джу, диш, недок., ЗІЙТИ, зійду, зійдеш, док. 

http://sum.in.ua/s/prykhodyty
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2. Ідучи, спускатися куди-небудь [СУМ ІХ, с. 893]; ІТИ (ЙТИ), іду (йду), ідеш 

(йдеш); мин. ч. ішов (йшов), ішла (йшла), ішло (йшло), ішли (йшли); наказ. сп. 

іди (йди); недок. 1. Ступаючи ногами, пересуватися, рухатися, змінюючи місце 

в просторі (про людину або тварин); протилежне стояти , бігти  [Там само IV, 

с. 53].   

Це концептуальне утворення отримує розбудову також через інші мовні 

засоби, а саме функціонування слів зацарювати, запанувати. Вони 

представлені такими контекстами: І засурмив сьомий Ангол, і на небі зчинились 

гучні голоси, що казали: Перейшло панування над світом до Господа нашого та 

до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки! І двадцять чотири старці, що на 

престолах своїх перед Богом сидять, попадали на обличчя свої, та й уклонилися 

Богові, кажучи: Дяку складаємо Тобі, Господи  Боже Вседержителю, що Ти є й 

що Ти був, що прийняв Свою силу велику та й зацарював! (Об.11:15–16); І почув 

я ніби голос великого натовпу, і наче шум великої води, і мов голос громів 

гучних, що вигукували: Алілуя, бо запанував Господь наш Бог Вседержитель! 

(Об. 19:6). 

Актуалізація цієї моделі відбувається на основі наявності у словах 

зацарювати і запанувати спільних архісем ‘правити’, ‘управляти’. Це відбито 

в тлумаченнях названих слів: ЗАЦАРЮВАТИ, юю, юєш, док. 1. Почати 

царювати [Там само IIІ, с. 395]; ЦАРЮВАТИ, юю, юєш, недок. 1. Бути царем, 

правити царством [Там само ХІ, с. 184]; ЗАПАНОВУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ЗАПАНУВАТИ, ую, уєш, док. 1. тільки док., перев. над чим. Почати правити, 

управляти ким-, чим-небудь, одержувати владу над кимсь, чимсь [Там само IIІ, 

с. 245].  

У концепті «Небесне Царство» функціонує поле для відтворення 

інформації про наближення Небесного Царства. Компонентами моделювання 

поля є дієслівні лексеми наближатись, надходити, приходити. Вони 

вживаються в таких контекстах: Із того часу Ісус розпочав проповідувати й 

промовляти: Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне! (Матв.4:17); А 

ходячи, проповідуйте та говоріть, що наблизилось Царство Небесне (Матв. 
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10:7); А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї, і проповідував Божу 

Євангелію, і говорив: Збулися часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтеся, і 

віруйте в Євангелію! (Мар.1:14-15); Уздоровлюйте хворих, що в нім, 

промовляйте до них: Наблизилося Царство Боже до вас! (Лук.10:9); 

Благословенне Царство, що надходить, Отця нашого Давида! Осанна на 

висоті! (Мар.11:10);  Ви ж моліться отак: Отче наш, що єси на небесах! 

Нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, 

як на небі, так і на землі (Матв.6:9-10); А коли перстом Божим вигоню Я 

демонів, то справді прийшло до вас Боже Царство (Лук.11:20). 

Основою системної організації таких фраз про наближення Небесного 

Царства є семантика згаданих дієслів, тобто спільність семного складу. Ці слова 

мають типові архісеми, а саме – ‘наставати’, ‘наближатися’, що демонструють 

матеріали СУМа: НАБЛИЖАТИСЯ, аюся, аєшся і рідше 

НАБЛИЖУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок., НАБЛИЗИТИСЯ, ижуся, изишся, 

док. 2. Ставати близьким у часі; наставати [СУМ V, с. 17–18]; ПРИХОДИТИ, 

джу, диш, недок., ПРИЙТИ, прийду́, при́йдеш, док. 1. куди, до кого – чого і без 

додатка.  5. тільки 3 ос. Наставати, наближатися, розпочинатися (про час, пору 

року, певний стан, життєві обставини, події тощо). 2. Ставати близьким у часі; 

наставати [Там само VIII, с. 85–86]; НАДХОДИТИ, джу, диш, недок., 

НАДІЙТИ, дійду, дійдеш, док. 2. Наступати, наставати, наближатися в часі 

(про пори року, частини дня і т. ін.) [Там само V, с. 83]. 

 

4.3.2. Контекстуальні синоніми 

Вагоме місце у механізмі концептотворення займають контекстуальні 

синоніми – слова, які в певному тексті набувають семантичної подібності, 

спільності. Явище контекстуального зближення слів зумовлене як факторами, 

що лежать в основі семантичного зв’язку лексем у системі мови, так і 

загальними законами побудови зв’язного тексту, його прагматичними цілями, 

функціональним значенням контексту при створенні номінативних варіантів: 

«контекстуальне значення [...] виникає лише в певних ситуаціях, тобто лише за 
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умови функціонування цієї лексеми в тому чи іншому словесному оточенні, 

тобто контексті. Отримавши його, слово може вступати в синонімічні зв’язки з 

тими словами і виразами, з якими у словниковому значенні воно не 

синонімізується»
 

[Думашівський 2000, 49] Як варіантні найменування 

референтів контекстуальні синоніми завдяки спільним семам мають 

інтегрувальний потенціал для створення спільного концептуального простору. 

Проте семантичне зближення таких слів відбувається лише на фоні вираженої 

контекстуальної обумовленості. При цьому нерідко відбувається перебудова 

семного складу: головні, центральні семи нейтралізуються, відходять на другий 

план, а другорядні семи набувають семантичної ваги.  

Дослідження показує, що задіяний лексичний ресурс демонструє в тексті 

Нового Завіту багатий інвентар мовних засобів стосовно можливостей 

номінації. Серед контекстуальних синонімів Нового Завіту найбільш 

розвиненими, як і серед загальномовних, є дієслівні та іменникові.  

Аналіз матеріалу виявив багатоманітність контекстуальних синонімічних 

зближень у текстових фрагментах. Концептуалізація текстового простору 

Нового Завіту про спасіння людства від гріхів через Ісуса Христа, прощення 

гріхів, звільнення від них детермінує використання номінацій, які 

демонструють значний діапазон їх варіювання. Спільність значень на основі 

виконання певного функціонального навантаження спостерігається у слів 

спасати, визволяти, очищати, знищувати, відіймати, відпувкати та ін. Роль 

ланки, що зв’язує їх спільною семантикою, виконують синонімічні семи на 

позначення позбавлення, звільнення від чогось, що містяться у значеннях 

дієслівних лексем, а саме усувати, допомагати позбутися, звільняти, 

позбавляти. Про це свідчать такі словникові статті: СПАСАТИ2, а́ю, а́єш, 

недок., СПАСТИ́, су́, се́ш; мин. ч. спас, ла́, ло́; док., кого, що. 1. розм. Те саме, 

що рятува́ти; 2. рел. За християнським віровченням — визволяти від вічних 

мук у загробному житті [СУМ ІХ, с. 491]; РЯТУВАТИ, у́ю, у́єш, недок., кого, 

що. Усувати загрозу смерті, знищення і т. ін. для кого-, чого-небудь; захищати 

когось, щось від чогось, небезпечного для життя, існування [Там само VІII, 
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с. 927]; ВИЗВОЛЯТИ, я́ю, я́єш, недок., ВИ́ЗВОЛИТИ, лю, лиш, док. 1. кого, 

що і без прям. дод. Робити вільним кого-, що-небудь, надавати свободу кому-, 

чому-небудь; 2. кого, що, перев. док. Допомагати позбутися чого-небудь 

неприємного (хвороби, болю і т. ін.) [СУМ І, с. 397]; ВІДНІМАТИ, 

ВІДІЙМАТИ, аю, аєш, недок., ВІДНЯТИ, ВІДІЙНЯТИ, відніму, віднімеш; 

мин. ч. відняв, няла, ло; мн. відняли; док., перех. 1. у кого. Забирати, відбирати 

що-небудь силою. //  перен. Позбавляти когось певних властивостей [Там само І, 

с. 611]; ОЧИЩАТИ, аю, аєш і рідко ОЧИЩУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ОЧИСТИТИ, ищу, истиш, док., перех. 2. Забирати звідкись усе зайве, 

непотрібне, стороннє; звільняти від усього зайвого, непотрібного, стороннього. 

//  Звільняти від чого-небудь стороннього, шкідливого, небажаного [Там само, 

с. 832]; ВІДПУСКАТИ, аю, аєш, недок., ВІДПУСТИТИ, ущу, устиш, док., 

перех. 1. Дозволяти кому-небудь піти, залишити когось або щось; 2. Давати 

комусь волю, звільняти з-під варти [Там само І, с. 625]; ЗНИЩУВАТИ, ую, 

уєш, недок., ЗНИ́ЩИТИ, щу, щиш; наказ. сп. знищ; док. 2. що. Позбавляти 

чого-небудь, усувати щось. [Там само ІII, с. 664].  

Функціональне зближення слів на позначення позбавлення від гріха 

відбувається в ряді фрагментів. Контекстуальною умовою для такого 

зближення стала взаємодія слів спасати, визволяти, очищати, знищувати зі 

словом гріх. Механізм побудови синонімічних відношень базується при цьому 

на актуалізації у дієсловах сем на позначення позбавлення, звільнення, 

визволення. Про це свідчать такі текстові фрагменти: Бо як людям ви простите 

прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець (Матв.6:14); Але щоб 

ви знали, що прощати гріхи на землі має владу Син Людський, тож каже Він 

розслабленому: Уставай, візьми ложе своє, та й іди у свій дім! (Матв.9:6); І 

вона вродить Сина, ти ж даси Йому ймення Ісус, бо спасе Він людей Своїх від 

їхніх гріхів (Матв. 1:21); Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у 

Христі Ісусі не за тілом, а за духом, бо закон духа життя в Христі Ісусі 

визволив мене від закону гріха й смерті. Бо що було неможливе для Закону, у 

чому був він безсилий тілом, Бог послав Сина Свого в подобі гріховного тіла, і 
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за гріх осудив гріх у тілі (Рим.8:1-2); Коли ж ходимо в світлі, як Сам Він у 

світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, 

очищує нас від усякого гріха (1Iван.1:7); бо інакше Він мусів би часто 

страждати ще від закладин світу, а тепер Він з'явився один раз на схилку 

віків, щоб власною жертвою знищити гріх (Євр.9:26). 

Системні відношення в ряді контекстуальних синонімів виникають при 

формуванні концептуального поля на позначення допомоги Бога людям: 

помагати, визволяти, підкріпляти, зглянутися, зберігати, рятувати, давати 

перемогу та ін. Семантична спільність між цими словами актуалізується 

завдяки архісемам, що детерміновані формулами тлумачення Словника: 

‘виявити співчуття’, ‘робити вільним’, ‘підтримувати’, ‘оберігати’, ‘усувати 

загрозу’ та ін., які виявляють асоціативну близькість, оскільки називають дію, 

спрямовану на допомогу. Ця інформація представлена такими словниковими 

дефініціями: ПОМАГА̀ТИ, а́ю, а́єш, недок., ПОМОГТИ́, ожу́, о́жеш, док. 1. 

Подавати допомогу кому-небудь, виконуючи допоміжну чи однакову з кимсь 

дію, роботу. [СУМ VII, с. 110]; ЗГЛЯНУТИСЯ, рідше ІЗГЛЯНУТИСЯ і 

ЗОГЛЯНУТИСЯ, нуся, нешся, док. 2. на кого, над ким і без дод., перен. 

Виявити співчуття, милосердя до кого-небудь, пожаліти когось, 

змилостивитися над ким-небудь. [Там само ІII, с. 515]; ВИЗВОЛЯТИ, яю, яєш, 

недок, ВИЗВОЛИТИ, лю, лиш, док. 1. кого, що і без прям. дод. Робити вільним 

кого-, що-небудь, надавати свободу кому- , чому-небудь; 2. кого, що, перев. док. 

Допомагати позбутися чого-небудь неприємного (хвороби, болю і т. ін.) [Там 

само І, с. 397]; ПІДКРІПЛЮВАТИ, юю, юєш і ПІДКРІПЛЯТИ, яю, яєш, 

недок., ПІДКРІПИТИ, іплю, іпиш; мн. підкріплять; док., кого, що. 1. чим і без 

дод. Підтримуючи кого-небудь, збільшувати силу, міць і т. ін. [Там само VІ, 

с. 444]; ЗБЕРІГАТИ, аю, аєш, недок., ЗБЕРЕГТИ, ежу, єжеш; мин. ч. зберіг, 

зберегла, ло; перех. 1. Оберігаючи, тримати цілим, не давати пропасти, 

зникнути» [Там само ІII, с.  428]; РЯТУВАТИ, ую, уєш, недок, перех. Усувати 

загрозу смерті, знищення і т. ін. для кого-, чого-небудь; захищати когось, щось 

від чогось, небезпечного для життя, існування [Там само VІII, с. 927]. 
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Утворення концептуального поля про допомогу Бога людям тісно 

пов’язане із загальномовними значеннями таких слів. Єдність семантичного 

простору таких контекстів забезпечується тим, що названі слова представляють 

різноманітність конкретних виявів допомоги. Це відображено в ряді фраз  

Нового Завіту: А Господь помагав їм, і стверджував слово ознаками, що його 

супроводили. Амінь (Мар.16:20); Благословенний Господь, Бог Ізраїлів, що 

зглянувся й визволив люд Свій! (Лук.1:68); Я все можу в Тім, Хто мене 

підкріпляє, в Ісусі Христі (Фил.4:13); Коли з ними на світі Я був, Я беріг їх у 

Ймення Твоє, тих, що дав Ти Мені, і зберіг, і ніхто з них не згинув, крім 

призначеного на загибіль, щоб збулося Писання (Iван.17:12); Так для мене 

Господь учинив за тих днів, коли зглянувся Він, щоб зняти наругу мою між 

людьми! (Лук.1:25); то вміє Господь рятувати побожних від спокуси, а 

неправедних берегти на день суду для кари  (2 Петр.2:9); Але Господь став при 

мені та й мене підкріпив, щоб проповідь виконалась через мене, та щоб усі 

погани почули її (2Тим. 4:17). 

У концептуальному полі для відтворення допомоги Бога людям 

активними компонентами виступають також словосполучення на позначення 

Його конкретних дій: виводити із в’язниці, посилати милість, знімати наругу. 

Об’єднання цих компонентів у названому полі відбувається на основі 

співвіднесення з певними позамовними ситуаціями, завдяки чому вони 

функціонують у тексті як синонімічні до таких найменувань, як  помагати, 

визволяти, підкріпляти, зглянутися, зберігати, рятувати, давати перемогу. Це 

демонструють такі контексти: Махнувши ж рукою до них, щоб мовчали, він їм 

розповів, як Господь його вивів із в'язниці. І сказав: Сповістіть про це Якова й 

браттю. І, вийшовши, він до іншого місця пішов (Дiї. 12:17);  І почули сусіди й 

родина її, що Господь Свою милість велику на неї послав, та й утішалися 

разом із нею (Лук. 1:58). Так для мене Господь учинив за тих днів, коли 

зглянувся Він, щоб зняти наругу мою між людьми! (Лук.1:25); А Богові дяка, 

що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав (1 Кор.15: 57). 

Загальна позатекстова орієнтація – формування змістової єдності для 
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вираження заклику покаятися, не грішити детермінує функціонування в тексті 

Нового Завіту форми наказового способу дієслова грішити із часткою не, 

сполукою більше не, а також синонімічних засобів – дієслів (покаятися, 

навернутися, відвертатися, очистити(ся), освятитися, обмитися та ін.). Їх 

носіями виступають численні контексти: Після того Ісус стрів у храмі його, та 

й промовив до нього: Ось видужав ти. Не гріши ж уже більше, щоб не 

сталось тобі чого гіршого! (Iван. 5:14); А вона відказала: Ніхто, Господи... І 

сказав їй Ісус: Не засуджую й Я тебе. Іди собі, але більш не гріши! (Iван. 8:11); 

А Бог учинив так, як Він провіщав був устами Своїх усіх пророків, щоб терпіти 

Христові. Покайтеся ж та наверніться, щоб Він змилувався над вашими 

гріхами, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього, і щоб послав 

заповідженого вам Ісуса Христа, що Його небо мусить прийняти аж до часу 

відновлення всього, про що провіщав Бог від віку устами всіх святих пророків 

Своїх! (Дiї. 3: 18-21); щоб оком дивились вони і не бачили, вухом слухали і не 

зрозуміли, щоб коли вони не навернулися, і відпущені будуть гріхи їм! 

(Мар.4:12); Воскресивши Свого Отрока, Бог послав Його перше до вас, щоб вас 

поблагословити, щоб кожен із вас відвернувся від злих своїх учинків! (Дiї.3:26); 

Отож, мої любі, мавши ці обітниці, очистьмо себе від усякої нечисті тіла та 

духа, і творімо святиню у Божім страху! (2Кор.7:1);  І такими були дехто з 

вас, але ви обмились, але освятились, але виправдались Іменем Господа Ісуса 

Христа й Духом нашого Бога (1Кор.6:11).  

Семантика наведених слів відбита у таких формулах тлумачення: 

ГРІШИТИ, шу́, ши́ш, недок. 1. Робити, чинити гріх (у 1, 2 знач.) [СУМ II, 

с. 172]; ГРІХ, а́, 1. рел. 1. Порушення релігійно-моральних догм, настанов і т. 

ін. 2. Поганий, непорядний вчинок; якийсь недолік, помилка, недогляд [Там 

само II, с. 171]; ПОКАЯТИСЯ, а́юся, а́єшся; наказ. сп. пока́йся; док. 1. Визнати 

свою провину, виявляючи жаль з приводу зробленого, того, що сталося, і т. ін. 

// Змінити свою поведінку, думку, погляд, визнаючи їх неслушними, 

відмовляючись від чогось, засуджуючи щось і т. ін. 2. Пошкодувати, 

пожалкувати за зробленим учинком [Там само, с. 18]; ОСВЯЧУВАТИСЯ, 
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уюся, уєшся, недок., ОСВЯТИ́ТИСЯ, ячу́ся, я́тишся, док. 1. Ставати святим, 

освяченим [СУМ V, с. 758]; СВЯТИЙ, поет.СВЯТ, а́, е́. 4. перен. Морально 

чистий, благородний, бездоганний у житті, поведінці тощо [Там само IХ, с. 

101–102]; НАВЕРТАТИСЯ, а́юся, а́єшся, недок., НАВЕРНУ́ТИСЯ, верну́ся, 

ве́рнешся, док. 5. перен. Визнаючи що-небудь, переконуючись у чомусь, 

змінювати свої дії, погляди і т. ін. [Там само V, с. 28–29]; ВІДВЕРТАТИСЯ, 

а́юся, а́єшся, недок., ВІДВЕРНУ́ТИСЯ, ерну́ся, е́рнешся, док. 5. перен. 

Виявляти небажання, нехіть робити що-небудь [Там само І, с. 562–563]; 

ОЧИЩАТИ, а́ю, а́єш і рідко ОЧИ́ЩУВАТИ, ую, уєш, недок., ОЧИ́СТИТИ, 

и́щу, и́стиш, док., перех. 3. перен. Робити чистим у моральному відношенні. 

[СУМ V, с. 832]. 

Семна спільність слів для відтворення заклику до покаяння базується на 

певних компонентах, які активізовані текстовими фрагментами, тобто 

семантичне зближення названих слів обумовлене розвитком в таких контекстах 

певних індивідуальних умов, що сприяють цьому. Такі умови виникли завдяки 

відтворенню комунікативних ситуацій на відображення покаяння. Названі вище 

слова виокремлюються у спільний розряд близьких за значенням найменувань 

завдяки семам на позначення визнання провини, зміни своїх дій, поглядів, 

морального очищення, які можна узагальнити таким чином – полишення 

гріховного життя (‘не чинити гріха’, ‘визнати провину’, ‘ставати святим, 

освяченим’, ‘змінювати погляди’ та ін.). 

Сукупність контекстів на позначення того, що Бог виявляє до людей 

суворість і гнів, обумовлює близькість значень таких дієслів, як судити, 

засуджувати, осуджувати, вигублювати, відплачувати, винуватити, 

знівечити та ін. Носієм потенціалу появи семантичної кореляції таких лексем, 

що створює смислову єдність фрагментів, у яких вони вживаються, служить 

спільний компонент значення цих слів для найменування заходів покарання до 

людини або її осудження звичайно у відповідь на її злі вчинки та вияв 

негативних рис характеру. Диференційні ознаки слів дають можливість 

актуалізувати їх різні смислові нюанси. Таку семантику відображають 
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тлумачення слів: СУДИТИ, суджу́, су́диш, недок. і док., перех. і без додатка. 

Оцінювати кого-, що-небудь, чиїсь учинки, поведінку. / /  Висловлювати свій 

осуд, засуджувати кого-, що-небудь [СУМ ІХ, с. 825]; ЗАСУДЖУВАТИ, ую, 

уєш, недок.; ЗАСУДИТИ, суджу, судиш, док., перех. 1. Визнаючи когось 

винним, встановлювати йому яку-небудь міру покарання. [Там само ІII, с. 338]; 

ОСУДЖУВАТИ, ую, уєш і рідко ОСУДЖАТИ, аю, аєш, недок., ОСУДИТИ, 

осуджу, осудиш, док., перех. 3. Те саме, що засуджувати. [Там само V, с. 793]; 

ВИГУБЛЮВАТИ, юю, юєш і ВИГУБЛЯТИ, яю, яєш, недок., ВИГУБИТИ, 

блю, биш; мн. вигублять; док., перех. Знищувати, умертвляти всіх або багатьох 

[СУМ І, с. 380]; ВІДПЛАЧУВАТИ, ую, уєш, недок., ВІДПЛАТИТИ, ачу, 

атиш, док., кому. / / Мститися за вчинене зло. ВИНУВАТИТИ, ачу, атиш, 

недок.; наказ. сп. винувать; перех. Вважати кого-небудь винним, висловлювати 

впевненість у чиїйсь вині, провині [Там само І, с. 444]; ЗНІВЕЧИТИ, чу, чиш, 

док., перех 4. перен. Призвести до загибелі, знищити, загубити кого-, що-небудь 

[Там само ІII, с. 665]. 

Наведені слова виявляють близькість своїх значень у рамках текстового 

оточення «Бог – люди», яке породжує мікротему про осуд, покарання Богом 

людей, що згрішили перед Ним. Таке об’єднаня слів формується фразами: 

Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити 

живих і мертвих за Свого приходу та за Свого Царства (2Тим.4:1); Нехай буде 

в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог 

(Євр.13:4); Бо знаємо Того, Хто сказав: Мені помста належить, Я відплачу, -  

говорить Господь. І ще: Господь буде судити народа Свого! (Євр. 10: 30); А я 

хочу нагадати вам, що раз усе знаєте, що Господь визволив людей від землі 

єгипетської, а згодом вигубив тих, хто не вірував (Юд.1:5); Як хто знівечить 

Божого храма, того знівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той то ви! 

(1Кор.3:17); А хто має сумнів, коли їсть, буде осуджений, бо не робить із віри, 

а що не від віри, те гріх (Рим. 14:23); Хто увірує й охриститься, буде спасений, 

а хто не ввірує, засуджений буде (Мар.16:16); Ось іде Господь зо Своїми 

десятками тисяч святих, щоб суд учинити над усіма, і винуватити всіх 
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безбожних за всі вчинки безбожності їхньої, що безбожно накоїли, та за всі 

жорстокі слова, що їх говорили на Нього безбожні грішники (Юд.14:15). 

Семантична ознака на позначення відплати, помсти за щось, осуду когось 

знайшла значне поширення також у вживанні контекстуальних синонімів – 

іменників (гнів, суд, суворість, осуд, присуд,  кара, погибель, помста та ін.). Їх 

значення відбиті у наступних формулах тлумачення: ГНІВ, у, чол. Почуття 

сильного обурення; стан нервового збудження, роздратування [СУМ ІІ, с. 94]; 

ПОМСТА, и, жін. Відплата кому-небудь за вчинену кривду, заподіяне зло і т. 

ін. 2. Засіб впливу на того, хто вчинив який-небудь злочин, мав якусь провину і 

т. ін. [Там само VII, с. 136]; КАРА, и, жін. 1. Суворе покарання, відплата за що-

небудь [Там само ІV, с. 99]; ПОКАРАННЯ, я, сер. 1. Дія за значенням 

покарати. 2. Засіб впливу на того, хто вчинив який-небудь злочин, мав якусь 

провину і т. ін. [Там само VII, с. 16]; ПОКАРАТИ, аю, аєш, док., перех. 

Накласти кару за який-небудь злочин, якусь провину і т. ін. [Там само VII, 

с. 16]; СУВОРІСТЬ, рості, жін. 2. Суворе ставлення до кого-, чого-небудь, 

суворе поводження з кимсь [Там само ІХ, с. 820]; ОСУД, у, чол. 1. Вияв 

негативного, несхвального ставлення до кого-, чого-небудь. //  Міра покарання 

за що-небудь [Там само V, с. 792]; ПРИСУД, у, чол. 1. Ухвала суду про 

винність або невинність підсудного; вирок. //  Чиє-небудь рішення про 

покарання когось [Там само VІII, с. 51]; ПОГИБЕЛЬ, і, жін. Передчасна, 

насильницька смерть; гибель [Там само VI, с. 707]; ПОМСТА, и, жін. Відплата 

кому-небудь за вчинену кривду, заподіяне зло і т. ін. [Там само VII, с. 136]. 

Синонімічна близькість між цими словами встановлюється завдяки 

наявності певних ідентифікаторів групи слів, які формують у ній міжелементні 

відношення, а саме: ‘суворе ставлення’, ‘покарання’, ‘відплата’ тощо. Така 

близькість детермінована контекстуальним середовищем, де відображено 

відповідне ставлення та дії Бога стосовно до людей. Наприклад: 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! (Об. 

15:4); Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: 
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Мені помста належить, Я відплачу, – говорить Господь (Рим.12:19); Бо то 

справедливе в Бога віддати утиском тим, хто вас утискає, а вам, хто утиски 

терпить, відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з Анголами 

сили Своєї, в огні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і 

не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони кару приймуть, вічну погибель 

від лиця Господнього та від слави потуги Його (2 Сол.1:6); Хто вірує в Сина, 

той має вічне життя; а хто в Сина не вірує, той життя не побачить а гнів 

Божий на нім перебуває (Iван. 3:36); Вони знають присуд Божий, що ті, хто 

чинить таке, варті смерті, а проте не тільки самі чинять, але й хвалять тих, 

хто робить таке (Рим.1:32); Отже, бач добрість і суворість Божу, на 

відпалих суворість, а на тебе добрість Божа, коли перебудеш у добрості, коли 

ж ні, то й ти будеш відтятий (Рим.11:22). 

Інтерпретаційне поле на позначення людей, що належать Богові (концепт 

«Бог»), відзначене системним використанням засобів, об’єднаних 

епідигматичними зв’язками на основі спільного семного складу. Воно 

представлене найменуваннями дитина, син, спадкоємець, раб, вибранець, рід, 

служитель, домашній.  

Семантична взаємодія слів дитина, син, домашній, рід обумовлена 

спільними семами на позначення єдності людей на підставі родинних зв'язків 

(‘син’, ‘дочка’, ‘батьки’, ‘член сім'ї’, ‘предок’). Це відображено в таких 

словникових статтях: ДИТИНА, и, жін. (мн. діти, ей). 2. Син або дочка 

незалежно від їх віку [СУМ VІ, с. 287]; СИН, а, чол. 1. Особа чоловічої статі 

стосовно своїх батьків [Там само ІХ, с. 178]; ДОМАШНІЙ, я, є. 4. у знач. ім. 

домашні, ніх, мн. Члени сім'ї; всі, хто живе в одній сім'ї, разом з ким-небудь 

[Там само II, с. 361–362]; РІД, роду, чол. 2. Ряд поколінь, що походять від 

одного предка [Там само VІII, с. 555].  

Реалізація зв’язків між словами  спадкоємець, раб, вибранець, служитель 

здійснюється при опорі на семи, що позначають спільні зв’язки між людьми на 

підставі певних стосунків між ними, а саме спадкоємства, підпорядкування, 

служіння. Це демонструють такі словникові статті: СПАДКОЄМЕЦЬ, мця, 
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чол. 1. Особа, що одержала спадщину або має право на її одержання. 2. перен. 

Продовжувач чиєї-небудь діяльності, справи, певних традицій і т. ін. [СУМ ІХ, 

с. 482]; РАБ, а, чол. 3. перен. Той, хто повністю підпорядковує чому-небудь 

свою волю, вчинки і т. ін. [Там само VІII, с. 424]; СЛУЖИТЕЛЬ, я, чол.  1. 

заст. Те саме, що слуга [Там само ІХ, с. 379]; СЛУГА, и, чол. і жін. 2. Людина, 

яка служить кому-, чому-небудь, захищає чиїсь інтереси [Там само ІХ, с. 376]. 

Обсяг такого концептуального утворення формується через ряд текстових 

фрагментів. Спільність їх змісту виникає в реченнях, де функціонує сполучення 

названих слів із словом Божий, формуючи думку про належність людей, 

позначених цими словами, Богу й детермінуючи таким чином їх 

контекстуальне середовище. У Новому Завіті вони мають широку 

функціональну представленість: Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не 

виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що, коли з'явиться, то будем подібні до 

Нього, бо будемо бачити Його, як Він є (1Iван.3:2); Бо ви всі сини Божі через 

віру в Христа Ісуса! (Гал.3:26); Тому ти вже не раб, але син. А як син, то й 

спадкоємець Божий через Христа (Гал.4:7); Отже, ви вже не чужі й не 

приходьки, а співгорожани святим, і домашні для Бога (Еф.2:19); Бо така 

Божа воля, щоб доброчинці гамували неуцтво нерозумних людей, як вільні, а не 

як ті, що мають волю на прикриття лихого, але як раби Божі (1Петр.2:15–17); 

Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог Той, що виправдує (Рим.8:33); 

Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що Божество 

подібне до золота, або срібла, чи до каменю, твору мистецтва чи людської 

вигадки (Дiї.17:29); Ні в чому ніякого спотикання не робимо, щоб служіння було 

бездоганне, а в усьому себе виявляємо як служителів Божих, у великім 

терпінні, у скорботах, у бідах, у тіснотах (2 Кор.6:3,4). 

У Новому Завіті червоною ниткою проходить тема проповідування Благої 

Звістки про спасіння. Спочатку воно здійснювалося Ісусом Христом, потім – 

Його апостолами, учнями. Для її багатогранного висвітлення задіяна 

синонімічна лексика. Мовні засоби, що характеризують проповідування, 

конкретизуються через уживання в тексті таких синонімів: благовістити, 
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свідчити, засвідчувати, проповідувати, навертати, навчати, звіщати, 

провіщати та ін. Серед наведених найменувань лише слово проповідувати має 

значення «виголошувати проповідь». Інші слова отримують таке значення в 

певному контекстуальному середовищі, зокрема, у поєднанні із словами Ісус 

Христос, Боже Царство, Слово Господнє, Божі слова та ін.  

Тенденції їх семантичного об’єднання для утворення концептуального 

поля виникають на основі певних сем, які активізуються в тексті. Слова для 

найменування проповідування представлені такими дефініціями: СВІДЧИТИ, 

чу, чиш, недок., перех. і неперех. 1. Будучи свідком, очевидцем або обізнаною у 

певній справі особою, підтверджувати істинність, правильність чого-небудь 

[СУМ ІХ, с. 78]; ЗАСВІДЧУВАТИ, ую, уєш, недок, ЗАСВІДЧИТИ, чу, чиш, 

док., перех. і неперех. 1. Повідомляючи про щось, підтверджувати його 

правдивість, правильність; свідчити (у 1 знач.) [Там само ІІІ, с. 302], 

ЗВІЩАТИ, аю, аєш, недок, ЗВІСТИТИ, іщу, істиш, док, перех. 1. Оголошувати 

для загального відома, нагадувати про що-небудь. [Там само ІІІ, с. 489], 

ПРОПОВІДУВАТИ, ую, уєш і рідко ПРОПОВІДАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

неперех., рел. Виголошувати проповідь (у 1 знач.). 2. перех. і без додатка, 

перен. Поширювати, пропагувати яке-небудь вчення, ідеї і т. ін.; виступати 

поборником чого-небудь [Там само VІII, с. 258]; НАВЕРТАТИ, аю, аєш, недок, 

НАВЕРНУТИ, верну, вернеш, док. 3. перех, перен. Переконуючи, умовляючи, 

спрямовувати, залучати до чого-небудь [Там само V, с. 27].  

Як показують матеріали СУМа, ці лексеми об’єднані семантично завдяки 

наявності спільних компонентів на позначення говоріння, мовлення 

(проповідувати, сповіщати, підтверджувати, оголошувати, нагадувати, 

повідомляти, виголошувати, пропагувати, переконувати, передавати та ін.), 

що відтворені у відповідних формулах тлумачень. У фразах зі словами та 

словосполученнями для найменування Бога, Ісуса Христа, Слова Божого, 

Божого Царства та ін. вони формують значний за обсягом текстовий масив про 

проповідь Євангелія. Загалом мотивом благовістя наскільки пронизаний Новий 

Завіт, що використання в ньому численних синонімічних відповідників 
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стосовно благовісті є цілком природним. Вони стали важливим чинником 

розвитку концептосфери твору, вживаючись у таких контекстах: І апостоли з 

великою силою свідчили про воскресення Ісуса Господа, і благодать велика на 

всіх них була! (Дiї. 4:33); І цілих два роки Павло пробув у найнятім домі своїм, і 

приймав усіх, хто приходив до нього, і проповідував він Боже Царство, та з 

відвагою повною беззаборонно навчав про Господа Ісуса Христа! (Дiї.28:30); А 

між ними були мужі деякі з Кіпру та з Кірінеї, що до Антіохії прийшли, і 

промовляли й до греків, благовістячи про Господа Ісуса (Дiї.11:20); А по 

декількох днях промовив Павло до Варнави: Ходімо знов, і відвідаймо наших 

братів у кожному місті, де ми провіщали Слово Господнє, як вони 

пробувають (Дiї. 15:36); І Слово Господнє звіщали йому та й усім, хто був у 

домі його (Дiї. 16:32); Бо ми не себе самих проповідуємо, але Христа Ісуса, 

Господа, ми ж самі раби ваші ради Ісуса (2 Кор. 4:5); Та коли йняли віри 

Пилипові, що благовістив про Боже Царство й Ім'я Ісуса Христа, чоловіки й 

жінки охрестилися (Дії 8:12); Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив 

двері слова, звіщати таємницю Христову, що за неї я й зв'язаний (Кол.4:3); А 

коли прибули Сила та Тимофій з Македонії, Павло слову віддався, і він свідчив 

юдеям, що Ісус то Христос (Дiї.18:5); Бо Кого Бог послав, Той Божі слова 

промовляє, бо Духа дає Бог без міри (Iван.3:34); Але я ні про що не турбуюсь, і 

свого життя не вважаю для себе цінним, аби но скінчити дорогу свою та 

служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію 

благодаті Божої (Дiї.20:24). 

Концептуальні поля, що містять інформацію про проповідь Слова 

Божого, вибудовуються також через іменникову синонімію, а саме завдяки 

використанню слів проповідь, благовістя, звіщання, свідчення, засвідчення та 

ін. Моделювання константної зони концептуальних полів здійснюється на 

основі тих же сем на позначення мовлення, говоріння: ПРО́ПОВІДЬ, і, жін. 1. 

Промова релігійно-повчального змісту, яка виголошується в церкві під час 

відправи. 3. Те саме, що проповідування [СУМ VІII, с. 258]; 

ПРОПОВІДУВАННЯ, я, сер. Дія за значенням проповідувати [Там само VІII, 

http://sum.in.ua/s/propoviduvannja
http://sum.in.ua/s/propoviduvaty
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с. 258]; ПРОПОВІДУВАТИ, ую, уєш і рідко ПРОПОВІДАТИ, аю, аєш, недок. 

1. неперех., рел. Виголошувати проповідь (у 1 знач.). 2. перех. і без додатка, 

перен. Поширювати, пропагувати яке-небудь вчення, ідеї і т. ін.; виступати 

поборником чого-небудь [СУМ VІII, с.258]; СВІДЧЕННЯ, я, сер. 2. 

Повідомлення про щось, підтвердження чого-небудь очевидцем або обізнаною 

у певній справі людиною [Там само ІХ, с. 78]; ЗАСВІ́ДЧЕННЯ, я, сер. 1. Дія за 

значенням засвідчити [Там само ІII, с. 302]; ЗАСВІДЧУВАТИ, ую, уєш, 

недок., ЗАСВІДЧИТИ, чу, чиш, док., перех. і неперех. 1. Повідомляючи про 

щось, підтверджувати правдивість, правильність чого-небудь [Там само ІII, 

с. 302].  

Система текстових смислів формується із структур, які описують 

численні випадки проповідування Євангелія та містять спільну семантичну 

ознаку. Цей синонімічний ряд зафіксовано в таких контекстах: Бо свідок мені 

Бог, Якому служу духом своїм у звіщанні Євангелії Його Сина, що я 

безперестанно згадую про вас (Рим.1:9); Яка ж нагорода мені? Та, що, 

благовістячи, я безкорисливо проповідував Христову Євангелію, не 

використовуючи особистих прав щодо благовістя (1Кор.9:18); Це одне хочу 

знати від вас: чи ви прийняли Духа ділами Закону, чи із проповіді про віру? 

(Гал.3:2); Тож не соромся засвідчення Господа нашого, ні мене, Його в’язня, 

але страждай з Євангелією за силою Бога, що нас спас  (2 Тим.1: 8); Я, Іван, 

ваш брат і спільник у біді, і в царстві, і в терпінні в Ісусі, був на острові, що 

зветься Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа (Об.1:9). 

Актуалізація сем ‘працювати’, ‘виконувати’ у словах доручати, 

припоручати, служити дозволяє розширити межі семантичного об’єднання про 

проповідь Слова Божого. Наведені словникові статті демонструють наявність 

таких семантичних компонентів: ДОРУЧАТИ, аю, аєш, недок., ДОРУЧИТИ, 

ручу, ручиш, док., перех., також з інфін., кому, чому. Покладати на когось 

виконання чого-небудь [Там само IІ, с. 381]; ПРИПОРУЧАТИ, аю, аєш, 

недок., ПРИПОРУЧИТИ, ручу, ручиш, док., перех., заст. Доручати. [Там само 

http://sum.in.ua/s/zasvidchyty
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VII, с. 715]; СЛУЖИТИ, служу, служиш, недок. 4. неперех., кому, чому. 

Працювати на користь кого-, чого-небудь, в ім'я когось, чогось. [СУМ ІХ, 

с. 380].  

Ці лексеми задіяні в таких текстових ілюстраціях: Та ви знаєте досвід 

його, бо він, немов батькові син, зо мною служив для Євангелії (Фил.2:22); 

мені припоручена Євангелія для необрізаних, як Петрові для обрізаних (Гал. 2: 

7); Бог визнав нас гідними, щоб нам доручити Євангелію (1 Сол. 2:4); Я хотів 

був тримати його при собі, щоб він замість тебе мені послужив у кайданах за 

Євангелію (Флм.1:13). 

Крім категорії людей, які служать Богу, є інша група людей, які Його 

ненавидять. Вони виокремлені в одне польове утворення завдяки іменниковим 

(ворог, ворожнеча, богозневага, богозневажник, богоненавидник) і дієслівним 

(богозневажати, ненавидіти, зневажати, зненавидіти) найменуванням. 

Сукупність мовних одиниць, які використані в тексті Нового Завіту для 

відтворення інформації про ненависть до Бога, зібрана в таких текстових 

фрагментах: Як юдеї ж побачили натовп, то наповнились заздрощів, і стали 

перечити мові Павла та богозневажати (Дiї.13:45); Будуть бо люди тоді 

самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам 

неслухняні, невдячні, непобожні (2 Тим.3:2); і Бога Небесного вони зневажали 

від болю свого й від своїх болячок, та в учинках своїх не покаялись! (Об.16:11); 

Вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрости, 

убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, 

богоненавидники, напасники, чваньки, пишні, винахідники зла, неслухняні 

батькам (Рим.1:29-30); Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що 

дружба зо світом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові 

приятелем, той ворогом Божим стається (Як.4:4); Хто Мене ненавидить, і 

Мого Отця той ненавидить. Коли б Я серед них не вчинив був тих діл, яких не 

чинив ніхто інший, то не мали б гріха. Та тепер вони бачили, і зненавиділи і 

Мене, і Мого Отця (Iван.15:23,24); А один із розп'ятих злочинників став 
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зневажати Його й говорити: Чи Ти не Христос? То спаси Себе й нас! 

(Лук.23:39). 

Польове упорядкування концептуального об’єднання формується через 

семантичний взаємозв’зок компонентів семного складу названих найменувань. 

Його системна організація базується на виділенні спільних смислових 

компонентів, актуальних для цього польового утворення слів. Наявність 

спільних сем у іменників ворог, ворожнеча, зневага, зневажник, ненавидник, 

ненависник робить їх співвіднесеними за змістом. В одну лексичну 

мікросистему їх об’єднують такі диференційні ознаки, як ‘ворожнеча’, 

‘ненависть’, ‘зневага’. Наявність цих компонентів демонструють матеріали 

Словника української мови: ВОРОГ, а, чол. 1. Той, хто перебуває в стані 

ворожнечі, боротьби з ким-небудь; недруг, супротивник [СУМ І, с. 739]; 

ВОРОЖНЕЧА, і, жін. Відносини й дії між ким-небудь, пройняті ненавистю, 

недоброзичливістю [Там само І, с. 740]; ЗНЕВАГА, и, жін. 1. Почуття 

презирства, відсутність поваги до кого-небудь. [Там само ІII, с. 651]; 

ЗНЕВАЖНИК, а, чол., рідко. Той, хто зневажає кого-, що-небудь. [Там само 

ІII, с. 652]; НЕНАВИДНИК, а, чол., діал. Ненависник [Там само V, с. 340]; 

НЕНАВИСНИК, а, чол. 1. кого, чого і без додатка. Людина, яка ненавидить 

кого-, що-небудь [Там само V, с. 341].  

Єдність і взаємодія слів богозневажати, ненавидіти, зневажати,  

зненавидіти задається їх семантичною природою. Опора на ці дієслова 

дериваційних процесах актуалізує в них семантично однорідний компонентний 

склад. При цьому маркерами названих слів як складників системної організації 

досліджуваного поля є семи ‘презирство’, ‘неповага’, ‘ненависть’. 

Компонентні ознаки, характерні для цих лексем, відображають наведені 

дефініції: ЗНЕВАЖАТИ, аю, аєш і рідко ЗНЕВАЖУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ЗНЕВАЖИТИ, жу, жиш, док., перех. 1. Виявляти презирство, неповагу до 

кого-, чого-небудь; протилежне поважати .  [Там само ІII, с. 652]; 

НЕНАВИДІТИ, джу, диш, недок., перех. і без додатка. Відчувати ненависть до 

кого-, чого-небудь [Там само V, с. 340]; ЗНЕНАВИДІТИ і рідко 
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ІЗНЕНАВИДІТИ, джу, диш, док., перех. Відчути зненависть, перейнятися 

почуттям зненависті до кого-, чого-небудь. [СУМ ІII, с. 656]. 

У фразовому вживанні дієлова відкидати, обминати, порушувати, 

занехаяти, знівечити, спротивлятися стають контекстуальними синонімами до 

названих вище найменувань. У сполученні із словами Бог, заповідь Божа, воля 

Божа, суд та Божа любов, Боже Слово у цієї дієслівної лексики з’являються 

контекстуальні умови, які роблять їх одиницями єдиної концептуальної 

мікросистеми. Це демонструють такі текстові фрагменти: А фарисеї й 

законники відкинули Божу волю про себе, і не христились від нього (Лук.7:30); 

Горе вам, фарисеям, бо ви десятину даєте з м'яти та рути й усякого зілля, але 

обминаєте суд та Божу любов; це треба робити, і того не лишати! 

(Лук.11:42); А Він відповів і промовив до них: А чого й ви порушуєте Божу 

заповідь ради передання вашого? (Матв.15:3); порушуючи Боже Слово вашим 

переданням, що його ви самі встановили. І багато такого ви іншого робите 

(Мар.7:13); Занехаявши заповідь Божу, передань людських ви тримаєтесь: 

обмиваєте глеки та чаші, і багато такого подібного й іншого робите ви 

(Мар.7:8); А ви кажете: Коли скаже хто батьку чи матері: Те, чим би ви 

скористатись від мене хотіли, то дар Богові,6 то може вже й не шанувати 

той батька свого або матір свою. Так ви ради передання вашого знівечили 

Боже Слово  (Матв.15:5,6). 

Названу вище лексику об’єднує в єдине семантично скріплене ціле 

семний склад на позначення відмови від чогось, а саме: ‘відхиляти’, ‘уникати’, 

‘ухилятися’ та ін. Завдяки текстовій активізації ці одиниці стають 

компонентами єдиного концептуального об’єднання на позначення того, що 

люди зневажають, ненавидять Бога, відкидають Його волю. Семантична 

специфіка вжитих у тексті слів відбита в таких дефініціях: ВІДКИДАТИ, аю, 

аєш, док., перех. 4. перен. Рішуче відхиляти щось, не визнавати чогось, 

відмовлятися від чого-небудь (теорії і т. ін.) [Там само І, с. 589]; ОБМИНАТИ 

1, аю, аєш, недок., ОБМИНУТИ, ну, неш, док., перех. 3. перен. Уникати чого-

небудь, утримуватися від чогось (у розмові, письмовому викладі і т. ін.). 
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//  Навмисне ухилятися від чого-небудь. //  Залишати поза увагою [СУМ V, 

с. 538]; ПОРУШУВАТИ, ую, уєш і діал. ПОРУШАТИ, аю, аєш, недок., 

ПОРУШИТИ, ушу, ушиш, док., перех. 1. Робити що-небудь всупереч наказові, 

закону і т. ін. [Там само VII, с. 298]; ЗАНЕХАЮВАТИ, юю, юєш, недок., 

ЗАНЕХАЯТИ, аю, аєш, док., перех. 1. Переставати дбати, піклуватися про 

кого-, що-небудь; послаблювати догляд за кимсь, чимсь, увагу до когось, 

чогось. //  Нехтувати чимось [Там само ІII, с. 229]; ЗНІВЕЧИТИ, чу, чиш, док., 

перех., розм. Скалічити, заподіявши фізичних або моральних травм. //  перен. 

Викривити, спотворити що-небудь неправильним викладом, поясненням і т. ін. 

[Там само ІII, с. 665]; СПРОТИВИТИСЯ, влюся, вишся; мн. спротивляться; 

док.; 2. Не погодитися з ким-, чим-небудь; запротестувати проти когось, чогось; 

вчинити опір комусь [Там само ІХ, с. 607]. 

 

4.3.3. Умовні синоніми  

У процесі моделювання концептуальних полів Нового Завіту був 

виділений ще один пласт парадигматичних груп – слова, що вступають у 

системні відношення під впливом екстралінгвістичної дійсності, тобто 

синоніми за денотатом. Вони використовуються для найменування одного й 

того ж об’єкта або теми, ситуації позамовної дійсності. Єдність таких слів 

визначається спільністю референції, тобто їх співвіднесеністю з певним 

предметом відтворення. У роботі вони отримали найменування умовних 

синонімів, оскільки загальноприйняте поняття мовної синонімії базується на 

близькості значень слів, в основі якого лежить компонентний аналіз. У тексті 

Нового Завіту такі слова мають досить широкий простір у колі інших засобів 

формування його концептосфери. 

Становлення константної ознаки концептуальних полів обумовлене в 

таких випадках спільністю позамовних зв'язків і відношень компонентів поля з 

відповідним фрагментом позамовної дійсності. Таким чином палітра 

вербальних засобів, що апелюють до концептів, знаходить продовження в 

умовносинонімічних найменуваннях. 
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У тексті Нового Завіту умовносинонімічні відношення в концептуальних 

полях широко представлені через іменники, прикметники й дієслова. Вони 

характерні перш за все для власних назв, зокрема найменувань Бога: Ісус 

Христос, Бог, Отець. Так, наприклад, із найменуванням Ісус Христос 

співвідносяться такі власні назви: Бог, Господь (слави), Син (Божий, Бога 

Живого, Людський, Отчий, Давидовий, Всевишнього), Спаситель, Спас, Месія, 

Агнець (Божий; що заколений), Отрок, Учитель, Наставник, Первосвященник, 

Улюблений, Праведний, Цар (Юдейський, Ізраїлів), Цар над царями, Пан над 

панам, Світло для світу, Начальник і Виконавець віри, Посередник Нового 

Заповіту, Свідок вірний, Первенець з мертвих, Владика (земних царів). Із 

найменуванням Бог співвідносяться слова Отець (Небесний, що на небі, 

Господа нашого Ісуса Христа, слави), Господь (неба й землі), Вседержитель, 

Всевишній. Цар (віків), Бог (миру, любові, милосердя, потіхи); із найменуванням 

Отець – Бог, Отець Небесний, Отець, що на небі.  

Наприклад, найменування Ісуса Христа несуть у тексті певне 

фунціональне навантаження, у першу чергу вони свідчать, Хто Він (Бог, Син 

Божий, Син Людський, Учитель, Син Давидів). Це відображено в таких 

контекстах: А той чоловік, що демони вийшли із нього, став благати Його, щоб 

бути при Ньому. Та Він відпустив його, кажучи: Вернися до дому свого, і 

розповіж, які речі великі вчинив тобі Бог! І той пішов, і по цілому місту 

звістив, які речі великі для нього Ісус учинив! А коли повернувся Ісус, то люди 

Його прийняли, бо всі чекали Його (Лук.8:38–39); Ми знаємо, що Син Божий 

прийшов, і розум нам дав, щоб пізнати Правдивого, і щоб бути в правдивому 

Сині Його, Ісусі Христі. Він Бог правдивий і вічне життя! (1Iван.5:20); А Ісус 

відказав їм: Поправді кажу вам, що коли, при відновленні світу, Син Людський 

засяде на престолі слави Своєї, тоді сядете й ви, що за Мною пішли, на 

дванадцять престолів, щоб судити дванадцять племен Ізраїлевих (Матв.19:28); 

Коли ж Ісус звідти вертався, ішли за Ним два сліпці, що кричали й казали: 

Змилуйсь над нами, Сину Давидів! (Матв.9:27).  
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Ряд найменувань Ісуса Христа демонструють Його повноваження, владу 

й апелюють до Його місії. Вони актуалізуються в таких текстових фрагментах: 

Наказую перед Богом, що оживлює все, і перед Христом Ісусом, Який добре 

визнання засвідчив за Понтія Пилата, щоб додержав ти заповідь чистою та 

бездоганною аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа, що його свого 

часу покаже блаженний і єдиний міцний, Цар над царями та Пан над панами 

(1Тим.6:13-16); Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, 

Який є Христос Господь (Лук.2:11); Він знайшов перше Симона, брата свого, 

та й говорить до нього: Знайшли ми Месію, що визначає: Христос. І привів він 

його до Ісуса. На нього ж споглянувши, промовив Ісус: Ти Симон, син Йонин; 

будеш званий ти Кифа, що визначає: скеля (Iван.1:41-43); І, поглянувши на 

Ісуса, що проходив, Він сказав: Ото Агнець Божий! (Iван.1:36);  А Ісус відповів 

і сказав йому: Що ти хочеш, щоб зробив Я тобі? Сліпий же Йому відказав: 

Учителю, нехай я прозрю! Ісус же до нього промовив: Іди, твоя віра спасла 

тебе! І той зараз прозрів, і пішов за Ісусом дорогою (Мар.10:51,52); І не 

звіться наставниками, бо один вам Наставник, Христос (Матв.23:10).  

Слід підкреслити, що наведені приклади умовносинонімічних 

найменувань стосуються не певного концептуального поля, вони функціонують 

у всій концептосфері твору, беручи участь у формуванні тих полів, які 

стосуються  Ісуса Христа. 

Іншим характерним різновидом об’єднань умовних синонімів є  

прикметники, що використовуються у сполученні з найменуваннями Бога.  

Вони виступають у тексті як мікросистема, компонентні зв’язки якої 

детерміновані позамовною дійсністю – позначенням характерних рис Бога 

(благословенний, святий, праведний, мудрий, добрий, вірний, правдивий, 

милосердний, досконалий, нетлінний, невидимий, єдиний, Бог милосердя 

(потіхи, любові, миру) (концепт «Бог») і Отця (благословенний, досконалий, 

милосердний) (концепт «Отець»). Прикладами їх функціонування служать такі 

фрагменти: Ісус же йому відказав: Чого звеш Мене Добрим? Ніхто не є 

Добрий, крім Бога Самого (Мар.10:18); Вірний Бог, що ви через Нього 
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покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого (1Кор.1: 9); А 

накінець, браття, радійте, удосконалюйтесь, тіштеся, будьте однодумні, 

майте мир, і Бог любові та миру буде з вами! (2 Кор.13:11); єдиному мудрому 

Богові, через Ісуса Христа, слава навіки! Амінь (Рим. 16:27); Зовсім ні! Бо ж 

Бог правдивий, а кожна людина неправдива, як написано: Щоб був Ти 

виправданий у словах Своїх, і переміг, коли будеш судитися (Рим.3:4); Вірний 

Бог, що ви через Нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, 

Господа нашого (1Кор.1:9);  І не на світі вже Я, а вони ще на світі, а Я йду до 

Тебе. Святий Отче, заховай в Ім'я Своє їх, яких дав Ти Мені, щоб як Ми, єдине 

були! (Iван.17:11); Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш 

Небесний! (Матв.5:48); Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса 

Христа, Отець милосердя й Бог потіхи всілякої (2 Кор. 1:3); Будьте ж 

милосердні, як і Отець ваш милосердний! (Лук. 6:36). 

У концепті «Отець» маркерами, що стимулюють появу 

умовносинонімічних відношень, є дієслівні лексеми і словосполучення  

(судити, посилати. приходити, винуватити, виходити, приймати, звіщати, 

заповідати, давати, відзначати; передавати Царство, одержати владу, 

віддати суд, взяти заповідь та ін.). Вони функціонують у концептуальному 

полі на позначення таких дій Отця, Ісуса Христа, які формують уявлення про 

повноваження Ісуса Христа, надані Йому Отцем, про діяння, які Він виконує 

для людства. Ці умовні синоніми використані в таких контекстах: А потому 

кінець, коли Він передасть Царство Богові й Отцеві, коли Він зруйнує всякий 

уряд, і владу всяку та силу (1 Кор. 15:24); Наприклад: А коли Я суджу, то 

правдивий Мій суд, бо не Сам Я, а Я та Отець, що послав Він Мене! (Iван. 

8:16);  …то Тому, що Отець освятив і послав Його в світ, закидаєте ви: 

Зневажаєш Ти Бога, через те, що сказав Я: Я Син Божий? (Iван. 10:36);  І ми 

бачили й свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу (1 Iван. 4:14); …і 

буде пасти їх залізним жезлом; вони, немов глиняний посуд, покрушаться, як і 

Я одержав владу від Свого Отця (Об. 2. 27); Бо Отець і не судить нікого, а 

ввесь суд віддав Синові (Iван. 5:22); Ніхто в Мене його не бере, але Я Сам від 
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Себе кладу його. Маю владу віддати його, і маю владу прийняти його знову, Я 

цю заповідь взяв від Свого Отця (Iван.10:18);  Ви ж оті, що перетривали зо 

Мною в спокусах Моїх, і Я вам заповітую Царство, як Отець Мій Мені заповів 

(Лук.22:28-39) та ін. 

Завдяки дії позамовних чинників відбувається структурування польового 

утворення у концепті «Господь». Так, досить великого поширення у тексті 

набули фрагменти на позначення близькості, спільності людей з Господом. Для 

їх моделювання переважно використовується дієслівна лексика, яка передає 

інформацію про стосунки любові, взаєморозуміння, послуху, служіння людей 

Господу. Ці смисли виникають у тексті завдяки функціонуванню таких слів, як 

держатись, приймати, збагачуватись, давати, пробувати, поводитися, 

зміцнюватися, робити, служити, коритись, чинити, служити, 

примножувати, знати, удосконалювати, думати, радіти, потішитися, 

приймати, ходити, співати, відроджувати, прославлятись, придбати та ін. 

Наприклад: І не так, як надіялись ми, але віддали себе перш Господеві та нам 

із волі Божої (2 Кор.8:5); Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса 

Христа, Який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились Його 

убозтвом (2 Кор. 8:9); Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і 

в Ньому ходіть (Кол. 2: 6); Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та 

могутністю сили Його! (Еф. 6: 10); щоб ви поводилися належно щодо Господа 

в усякому догодженні, в усякому доброму ділі приносячи плід і зростаючи в 

пізнанні Бога (Кол. 1:10); але щоб зростали в благодаті й пізнанні Господа 

нашого й Спасителя Ісуса Христа. Йому слава і тепер, і дня вічного! Амінь (2 

Петр. 3: 18);  Тож усе я вважаю за втрату ради переважного пізнання Христа 

Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього, і вважаю все за 

сміття, щоб придбати Христа (Фил. 3:8). 

Значною кількістю умовних синонімів представлене найменування 

Небесного Царства. Теологи з'ясували, що вираз «Царство Небесне» особливо 

часто зустрічається в Євангелії від Матвія. В інших Євангеліях і Посланнях він 

замінюється виразом Царство Боже, Царство Христове або просто Царство. На 
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основі функціонування таких словосполучень, як Небесне Царство, Боже 

Царство, Христове Царство, Царство Бога, вічне Царство, в концептуальній 

системі тексту вибудовуються лінії представлення інформації про існування 

Небесного Царства, яке Бог приготував для тих, хто любить Його, отримав 

спасіння через Ісуса Христа. Залежні слова в цьому словосполученні є 

конкретизаторами, які вказують на Того, Хто є володарем Царства – Бог, Ісус 

Христос. Про це свідчать такі ілюстрації: А коли Іван виданий був, то прийшов 

Ісус до Галілеї, і проповідував Божу Євангелію,  і  говорив: Збулися часи, і Боже 

Царство наблизилось. Покайтеся, і віруйте в Євангелію! (Мар. 1: 14-15); А від 

усякого вчинку лихого Господь мене визволить та збереже для Свого 

Небесного Царства. Йому слава на віки вічні, амінь! (2 Тим. 4:18); І я почув 

гучний голос на небі, який говорив: Тепер настало спасіння, і сила, і Царство 

нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших 

скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч! (Об.12:10); Знайте 

бо це, що жаден розпусник, чи нечистий, або зажерливий, що він ідолянин, не 

має спадку в Христовому й Божому Царстві! (Еф.5:5). 

Чинником умовносинонімічного об’єднання дієслівних лексем і 

словосполучень дати, входити, належати, сідати, випереджувати, хапати, 

засісти, шукати, належати, сідати, даватися, посідати, побачити, 

сподіватись, споживати хліб та ін. є розкриття теми «Царство Небесне 

створене Богом для людей» (концепт «Небесне Царство»). У сполученні з 

найменуванням Царство Небесне (Боже) вони використовуються в таких 

фразах: Не лякайся, черідко мала, бо сподобалося Отцю вашому дати вам 

Царство (Лук. 12:32); Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від сходу та 

заходу, і засядуть у Царстві Небеснім із Авраамом, Ісаком та Яковом (Матв. 

8:11); Шукайте ж найперш Царства Божого й правди Його, а все це вам 

додасться (Матв. 6:33); Ісус же сказав: Пустіть діток, і не бороніть їм 

приходити до Мене, бо Царство Небесне належить таким (Матв. 19:14); Ісус 

же сказав Своїм учням: Поправді кажу вам, що багатому трудно ввійти в 

Царство Небесне (Матв.19:23);  Котрий же з двох учинив волю батькову? 
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Вони кажуть: Останній. Ісус промовляє до них: Поправді кажу вам, що 

митники та блудодійки випереджують вас у Боже Царство (Матв. 21:31); Як 

почув це один із отих, що сиділи з Ним при столі, то до Нього сказав: 

Блаженний, хто хліб споживатиме в Божому Царстві! (Лук. 14:15) та ін. 

Одним із найбільш розвинених є ряд умовних синонімів на позначення  

Євангелія. Для цього у тексті задіяні чотирнадцять синонімів (Євангеліє, 

Євангеліє Царства, Євангеліє Сина, слово Євангелії, слово, Слово Боже, Слово 

Христове, слово про хреста; Слово Господнє, слово істини; слово віри,  всіяне 

слово, Добра Новина, проповідь). Усі вони систематизовані в Новому Завіті в 

семантичне об’єднання завдяки своїй функції в тексті – найменування Доброї 

Звістки про викупну справу Божу, що здійснилася у Христі ради спасіння 

гріховного людства. Їх функціонування відображене в таких контекстах: 

Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в 

якій і стоїте,  якою й спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив 

вам, якщо тільки ви ввірували не наосліп. Бо я передав вам найперш, що й 

прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був 

похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням (1 Кор.1 5:1); І 

проповідана буде ця Євангелія Царства по цілому світові, на свідоцтво 

народам усім. І тоді прийде кінець! (Матв. 24:14); І вийшли вони, та й ходили по 

селах, звіщаючи Добру Новину та всюди вздоровляючи (Лук. 9:6);  Тому то 

відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби, і прийміть із лагідністю всіяне 

слово, що може спасти ваші душі (Як.1:21); Бо Христос не послав мене, щоб 

христити, а звіщати Євангелію, і то не в мудрості слова, щоб безсилим не 

став хрест Христа. Бо ж слово про хреста тим, що гинуть, то глупота, а для 

нас, що спасаємось, Сила Божа! (1 Кор.1. 17); Це одне хочу знати від вас: чи ви 

прийняли Духа ділами Закону, чи із проповіді про віру? (Гал. 3:2); А вони ж, 

засвідчивши, і Слово Господнє звістивши, повернулись до Єрусалиму, і звіщали 

Євангелію в багатьох самарійських оселях (Дiї.8:25); І сталось, як тиснувся 

натовп до Нього, щоб почути Слово Боже, Він стояв біля озера 

Генісаретського (Лук.5:1). 
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Для розбудови копцептуального поля про проповідь, поширення Благої 

Звістки використаний ряд слів, які в сполученні зі словом Євангеліє 

використовується у фразах, які описують її поширення.  Репрезентантами цього 

поля стали слова виконувати, породжувати, хвалити, припоручати, служити, 

досягати; участь, утвердження. Вони представлені такими контекстами: щоб 

був я слугою Христа Ісуса між поганами, і виконував святу службу Євангелії 

Божої, щоб приношення поган стало приємне й освячене  Духом Святим 

(Рим.15:16); Бо хоч би ви мали десять тисяч наставників у Христі, та отців не 

багато; а я вас породив у Христі Ісусі через Євангелію (1 Кор. 4:15); А з ним 

разом послали ми брата, якого по всіх Церквах хвалять за Євангелію (2 Кор. 

8:18); Бо ми не розтягуємося над міру, ніби не досягли ми до вас, бо ми досягли 

аж до вас із Євангелією Христовою (2 Кор.10:14); Як велике ж змагання 

повстало, Петро встав і промовив до них: Мужі-браття, ви знаєте, що з 

давнішніх днів вибрав Бог поміж нами мене, щоб погани почули слово 

Євангелії через уста мої, та й увірували (Дiї 15:7). Дякую Богові своєму при 

кожній згадці про вас і завжди в усякій молитві своїй за всіх вас чиню я 

молитву з радощами, за участь вашу в Євангелії від першого дня аж дотепер 

(Фил.1:3–5); Бо то справедливо мені думати це про всіх вас, бо я маю вас у 

серці, а ви всі в кайданах моїх, і в обороні, і в утвердженні Євангелії спільники 

мої в благодаті (Фил. 1:7).  

У Новому Завіті функціонує ряд іменників, які в поєднанні зі словом гріх  

використовуються для позначення прощення гріхів. Релевантними для 

відтворення відповідних текстових ситуацій стали такі слова, як відкуплення, 

прощення, очищення, вблагання, виправдання, дарування. Єдиний мовний 

простір при функціонуванні таких слів формується завдяки текстовій 

сполучуваності зі словом гріх для відтворення позатекстової ситуації – 

прощення гріхів. Такі ілюстрації є регулярно повторюваними текстовими 

побудовами. Їх представено в такому текстовому матеріалі: що визволив нас із 

влади темряви й переставив нас до Царства Свого улюбленого Сина, в Якім 

маємо відкуплення і прощення гріхів.Він є образ невидимого Бога, роджений 
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перш усякого творива (Кол.1:13-14); Він був сяєвом слави та образом істоти 

Його, тримав усе словом сили Своєї, учинив Собою очищення наших гріхів, і 

засів на правиці величности на висоті (Євр.1:3); Не в тому любов, що ми 

полюбили Бога, а що Він полюбив нас, і послав Свого Сина вблаганням за наші 

гріхи (1Iван.4:10). що був виданий за наші гріхи, і воскрес для виправдання 

нашого (Рим.4:25); відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви в світло 

та від сатаниної влади до Бога, щоб вірою в Мене отримати їм дарування 

гріхів і долю з освяченими (Дiї. 26:18).  

Для самого найменування гріха, крім загальномовних синонімів, у тексті 

задіяні також умовні. Близькість значень слів безбожність, нечистість, 

загинуле на позначення гріха виявляється на фоні системної сполучуваності 

слів на позначення гріха зі словами на позначення спасіння від нього. Таким 

чином близькість семантичних обсягів названих слів зі словом гріх 

детермінована спільністю загальної понятійної основи на основі параметра 

системного використання в типових контекстах. Вони активізуються в ряді 

таких концептів, як «Ісус Христос», «гріх», «спасіння» й використовуються для 

формування концептуального поля на позначення того, що Ісус Христос 

звільняє від гріхів. Їх функціонування зафіксовно в таких текстових 

фрагментах: Прийде з Сіону Спаситель, і відверне безбожність від Якова, і це 

заповіт їм від Мене, коли відійму гріхи їхні! (Рим. 11:26); Бо з'явилася Божа 

благодать, що спасає всіх людей, і навчає нас, щоб ми, відцуравшись 

безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно, і 

побожно в теперішнім віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави 

великого Бога й Спаса нашого Христа Ісуса, що Самого Себе дав за нас, щоб 

нас визволити від усякого беззаконства та очистити Собі людей вибраних, у 

добрих ділах запопадливих (Тит. 2:11–12); Син бо Людський прийшов, щоб 

спасти загинуле (Матв. 18.11); Бо коли хто втече від нечистості світу через 

пізнання Господа й Спасителя Ісуса Христа, а потому знов заплутуються 

ними та перемагаються, то останнє буває для них гірше першого (2 Петр. 

2:20). 
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Концептуальні утворення, репрезентовані як сукупність слів, об'єднаних 

на основі позамовної спільності позначуваних понять, представлені також  

найменуваннями благ, які дає Ісус Христос, Бог. Системні умовносинонімічні 

взаємозв’язки між одиницями поля детерміновані співвіднесеніcтю слів 

благодать, мир, милість, любов із найменуваннями Ісус Христос, Бог. Те, що їх 

джерелом є саме Божественне начало, демонструє такий ілюстративний 

матеріал: А Бог миру потопче незабаром сатану під ваші ноги. Благодать 

Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вами! Амінь (Рим.16:20); нехай буде 

з вами благодать, милість, мир від Бога Отця та Ісуса Христа, Сина 

Отцевого, у правді та в любові! (2 Iван.1:3); Благодать Господа нашого Ісуса 

Христа, і любов Бога й Отця, і причастя Святого Духа нехай буде зо всіма 

вами! Амінь (2Кор.13:13); до Тимофія, сина улюбленого: благодать, милість, 

мир від Бога Отця й Христа Ісуса, Господа нашого! (2 Тим.1:2); благодать 

вам і мир від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа! (Фил.1:2); Мир 

братам і любов із вірою від Бога Отця й Господа Ісуса Христа! (Еф.6:23);  Я 

завжди дякую моєму Богові за вас, через Божу благодать, що була вам дана в 

Христі Ісусі (1Кор.1:4). 

На основі співвіднесення з позамовною дійсністю сформована єдність 

слів у концептуальному утворенні про страждання Ісуса Христа, знущання над 

Ним людей. Використані при цьому номінації (слова й словосполучення) 

демонструють різні аспекти наруги над Ним: лихослів’я, побиття й розп’яття. 

Всі вони об’єднані між собою єдністю представленої теми. При цьому основне 

змістове навантаження несуть дієслівні лексеми (лихословити, сміятися, 

насміхатися, засудити, плювавши, бити, збичувати, ув'язнити, знущатися, 

переслідувати, вдарити, вбити, заподіяти смерть та ін.). Прикладом їх 

уживання є такі контексти: Із того часу Ісус став виказувати Своїм учням, що 

Він мусить іти до Єрусалиму, і постраждати багато від старших, і 

первосвящеників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня 

(Матв.16:21); І тростиною по голові Його били, і плювали на Нього. І 

навколішки кидалися та вклонялись Йому... (Мар.15:19); А хто побіч проходив, 
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Його лихословили та головами своїми хитали, і казали: Ти, що храма руйнуєш 

та за три дні будуєш, спаси Самого Себе! Коли Ти Божий Син, то зійди з 

хреста! (Матв.27:39-40); А люди, які ув'язнили Ісуса, знущалися з Нього та 

били. І, закривши Його, вони били Його по обличчі, і питали Його, 

приговорюючи: Пророкуй, хто то вдарив Тебе? І багато інших богозневаг 

говорили на Нього вони... (Лук.22:63-65); А первосвященики й старші 

попідмовляли народ, щоб просити за Варавву, а Ісусові смерть заподіяти 

(Матв.27:20); І багато з юдеїв читали цього написа, бо те місце, де Ісус був 

розп'ятий, було близько від міста. А було по-гебрейському, по-грецькому й по-

римському написано (Iван.19:20); Бог наших отців воскресив нам Ісуса, Якому 

ви смерть були заподіяли, повісивши на дереві (Дiї.5:30); що вбили вони й 

Господа Ісуса, і пророків Його, і вигнали нас, і Богові не догоджають, і 

супротивні всім людям (1Сол.2:15); Ви Праведного засудили й убили, Він вам 

не противився! (Як.5:6). 

Моделювання поля про знущання над Ісусом Христом доповнюється 

найменуваннями про Його муки і страждання. Концептотвірне навантаження  в 

досліджуваному тексті при цьому падає на такі слова й словосполучення: 

страждати, постраждати, приймати муки, душа обгорнена сумом. Джерелом 

інформації про це стали фрази, які разом з інформацією про знущання над 

Ісусом Христом формують динамічну модель концептуального утворення: І 

почав їх навчати, що Синові Людському треба багато страждати, і Його 

відцураються старші, і первосвященики, і книжники, і Він буде вбитий, але 

третього дня Він воскресне (Мар.8:31); Із того часу Ісус став виказувати 

Своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму, і постраждати багато від 

старших, і первосвящеників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути 

третього дня (Матв.16:21); І промовив до них: Я дуже бажав спожити цю 

пасху із вами, перш ніж муки прийму (Лук.22:15); І сказав Він до них: 

Обгорнена сумом смертельним душа Моя! Залишіться тут і пильнуйте! 

(Мар.14:34). 
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Системотвірним для включення словосполучень вінець життя, життя 

на небесах, вічне життя до поля на позначення Небесного Царства є їх спільна 

текстова функція – використання для найменування цього поняття. Таким 

чином ці словосполучення функціонують у Новому Завіті як умовні синоніми 

до таких позначень, як Небесне Царство, Боже Царство, Христове Царство, 

Царство Бога, вічне Царство. Їх взаємозв'язок демонструє такий 

ілюстративний матеріал: Блаженна людина, що витерпить пробу, бо, бувши 

випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить 

Його (Як. 1:12); Закон же прийшов, щоб збільшився переступ. А де збільшився 

гріх, там зарясніла благодать,  щоб, як гріх панував через смерть, так само й 

благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, 

Господом нашим (Рим. 5: 20); Життя ж наше на небесах, звідки ждемо й 

Спасителя, Господа Ісуса Христа (Фил. 3:20); А ви, улюблені, будуйте себе 

найсвятішою вашою вірою, моліться Духом Святим, бережіть себе самих у 

Божій любові, і чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного 

життя (Юд. 1: 20:2). 

Такий спосіб текстової концептуалізації, як умовносинонімічні 

об'єднання компонентів використовується для відтворення певної теми з 

використанням засобів, виражених різними частинами мови, між якими існує 

смислова близькість. На цій основі виникає об'ємне багатокомпонентне 

концептуальне поле, яке представляє певну ситуацію. Таке утворення існує в 

концепті «Отець», де лексеми спільність, коритися, пізнавати, пробувати, 

вклонятися, славити, дякувати, покликані, улюблені та  ін. конструюють 

концептуальне об'єднання на основі певної функції в тексті – передавання 

інформації про спільність людей із Отцем. Моделювання на їх основі 

концептуального поля базується на таких контекстах: А до того ми мали 

батьків, що карали наше тіло, і боялися їх, то чи ж не далеко більше повинні 

коритися ми Отцеві духів, щоб жити? (Євр. 12:9); що ми бачили й чули про те 

ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами. Спільність же наша з 

Отцем і Сином Його Ісусом Христом (1Iван. 1:3); Пишу, діти, вам, бо ви 
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пізнали Отця. Я писав вам, батьки, бо ви пізнали Того, Хто від початку. Писав 

я до вас, юнаки, бо міцні ви, і Слово Боже в вас пробуває, і лукавого перемогли 

ви (1Iван. 2:14); Тож що ви чули з початку, нехай в вас пробуває воно; якщо в 

вас пробуватиме те, що ви чули з початку, то й ви пробуватимете в Сині й 

Отці (1Iван. 2:24); Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці 

правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець Собі прагне 

таких богомільців (Iван. 4:23); Юда, раб Ісуса Христа, а брат Якова, 

покликаним, улюбленим у Бозі Отці та збереженим Ісусом Христом: милість 

вам, і мир, і любов хай примножиться! (Юд. 1:1). 

Умовносинонімічні зв’язки в лексиці Нового Завіту задіяні також для 

утворення концептуальних ліній. Окремі концептуальні лінії формуються в 

тексті як умовносинонімічні об’єднання, що корелюють з певним денотатом, і 

характеризуються тематичною спільністю. Такими об’єднаннями постають лінії 

на позначення того, Ким є Ісус Христос, Його діяння (Бог, Господь, Син 

(Божий, Людський, Отчий, Давидовий), Спаситель, Месія, Агнець (Божий, що 

заколений), Отрок, Учитель, Цар над царями, Пан над панами; померти, 

воскреснути); сутнісних рис, характеристик, атрибутів Бога (Отець (Небесний, 

що на небі, Господа нашого Ісуса Христа, слави), Господь (неба й землі), 

Вседержитель, Всевишній. Цар, Бог (миру, любові, милосердя, потіхи); святий, 

праведний, мудрий, добрий, вірний, правдивий, милосердний, досконалий); Хто є 

Отцем, Його характеристики, атрибути (Бог, Отець Небесний, Отець. що на 

небі; благословенний, досконалий, милосердний). 

Текст Нового Завіту демонструє також комбіноване використання засобів 

створення концептуальних утворень, зокрема, на основі контекстуальних і 

позамовних зв'язків. Так, концептотвірним для формування концепту «Жертва» 

виступає  повтор слова жертва в різноманітних контекстах. На умовах 

контекстуального  синоніма для розбудови цього утворення використане також 

слово дар. Прикладами вживання цих найменувань є такі фрази: Добре, 

Учителю! Ти поправді сказав, що Один Він, і нема іншого, окрім Нього,  і що 

Любити Його всім серцем, і всім розумом, і всією душею, і з цілої сили, і що 
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Любити свого ближнього, як самого себе, це важливіше за всі цілопалення й 

жертви!  (Мар. 12:32-34): А першого дня Опрісноків, коли пасху приношено в 

жертву, сказали Йому Його учні: Куди хочеш, щоб пішли й приготували ми 

Тобі пасху спожити? (Мар. 14:12);  І настав день Опрісноків, коли пасху 

приносити в жертву належало. І послав Він Петра та Івана, говорячи: Підіть, 

і приготуйте нам пасху, щоб її спожили ми (Лук. 22:7); Тоді взяв Павло мужів 

отих, і назавтра очистився з ними, і ввійшов у храм, і звістив про виконання 

днів очищення, так, аж за кожного з них була жертва принесена (Дiї 21:26); 

Бо коли б на землі перебував, то не був би Він священиком, бо тут пробувають 

священики, що дари приносять за Законом (Євр. 8:4); Кожен бо первосвященик, 

що з-між людей вибирається, настановляється для людей на служіння Богові, 

щоб приносити дари та жертви за гріхи,  і щоб міг співчувати недосвідченим 

та заблудженим, бо й сам він перейнятий слабістю.  І тому він повинен як за 

людей, так само й за себе самого приносити жертви за гріхи (Євр. 5:1-3). 

Названі найменування інтегровані в смислове об’єднання завдяки 

наявності спільних сем – ‘дар’, ‘подарунок’, ‘те, що жертвується’. Вони 

відтворені в таких словникових тлумаченнях: ЖЕРТВА, и, жін. 1. За 

релігійними обрядами деяких народів – предмет або жива істота, яких 

приносили як дар богам [СУМ ІІ, с. 521]; ДАР, у, чол., уроч. 1. Те, що 

підноситься, жертвується; подарунок [Там само ІІ, с. 211]. 

На засадах умовного синоніма у концепті «Жертва» функціонує також 

слово кров. У семному складі значень цього слова немає компонентів на 

позначення жертви. Фрази, в яких ужите це найменування, створюють 

загальний денотативний фон для співвіднесення його із системою 

жертвоприношень, описаною в Святому Письмі. Це демонструють такі текстові 

фрагменти: При такому ж урядженні до першої скинії входили завжди 

священики, правлячи служби Богові, а до другої раз на рік сам первосвященик, 

не без крові, яку він приносить за себе й за людські провини. Святий Дух 

виявляє оцим, що ще не відкрита дорога в святиню, коли ще стоїть перша 

скинія (Євр. 9:6); Маємо жертівника, що від нього годуватися права не мають 
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ті, хто скинії служить, бо котрих звірят кров первосвященик уносить до 

святині за гріхи, тих м'ясо палиться поза табором (Євр. 13:10). 

Таким чином, смислова єдність концептів створюється в тексті за 

допомогою комбінованих засобів – синонімів, одні з яких функціонують як 

найменування жертвоприношень на засадах спільності семантичних 

компонентів, інші задіяні разом з ними в єдину систему найменувань завдяки 

співвіднесеності з одним і тим же позатекстовим об'єктом опису. 

 

4.4. Формування концептуальних одиниць на основі функціонування 

дериваційних рядів слів 

Аналіз мовної тканини твору, в якій сформовані виявлені концептуальні 

поля, виявив, що одним із провідних засобів моделювання концептуальних 

полів у Новому Завіті виступають формально-змістові парадигматичні 

об’єднання, а саме гнізда спільнокореневих слів, або деривати. Вони 

представляють  спосіб угруповання лексики з урахуванням семантики й 

словотворчих зв'язків – дериваційний ряд (або дериваційне гніздо) – спільність 

однокореневих слів, у складі якої вони пов'язані за значенням, граматичними 

властивостями, морфемною та словотворчою структурою. Оскільки 

дериваційні об’єднання слів об’єднані між собою семантичними зв'язками, 

вони вербалізують взаємопов'язані текстові ознаки концептів. Це одиниці, які 

повторюються в  тексті й формують його наскрізні вертикальні ряди. Таким 

чином експлікація концепту черпає свої ресурси в можливостях мовної 

системи, а саме парадигматики. Про це свідчить весь комплекс 

концептотвірних компонентів, співвіднесений зі словом-номінантом концепту. 

У творі вони є одиницями, що є «частиною внутрішньої форми тексту, 

сполучними стержнями, що втілюють у повторах слів і морфем його 

онтологічну єдність» [Шкуропацкая 2004, с. 26],  служачи реалізації 

внутрішньотекстових зв’язків і відношень мовних одиниць, Вони «формуються 

в процесі породження тексту як складна смислова одиниця, різні їх типи 

неоднакові за ступенем актуалізації формально-семантичних зв'язків і відносин 
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між одиницями. Детермінаційні відношення між членами ряду дозволяють 

розглядати його як цілісний об'єкт, що представляє собою систему зв'язків між 

одиницями, які в нього входять» [Трубникова 2010, с. 28]. 

При формуванні дериваційних гнізд у тексті Нового Завіту превалюють  

афіксальні морфеми. Константою, яка зумовлює системність концептуальних 

полів, є корінь спільнокореневих слів. Як головна значима частина слова корінь 

містить спільну частину споріднених слів, передає основне лексичне значення, 

є структурно й семантично організуючим центром слова. Він «виступає у 

функції певного типу «гена» – носія спадковості, що забезпечує спадковість у 

семантиці, є матеріальним виразником семантичної єдності спільнокореневих 

слів» [Тихонов 1971, с. 179]. Спільнокореневі слова пов'язані між собою 

тотожністю специфікованого лексичного значення, вираженого кореневою 

частиною, і відрізняються унікальністю своєї морфо-дериваційної структури й 

вираженого нею категоріального значення. Засобами поширення 

концептуальних ознак у тексті, які лежить в основі об’єднання мовних засобів у 

концептуальне поле і, відповідно, формування концептосфери, є афіксальні 

морфеми як матеріал для створення дериватів.  

Розосереджені по всьому тексту, слова в дериваційних об’єднаннях 

перебувають між собою у відношеннях мотивації, утворюють складну й досить 

розгалужену семантичну мережу, обумовлюють єдність теми контекстів, 

беручи тим самим активну участь у створенні концептів. На переконання 

О. С. Кубрякової, «похідні слова відіграють величезну роль у концептуалізації 

та категоризації світу, і її своєрідність потрібно вбачати як у правилах 

картування світу (mapping), так і в особливих правилах моделювання […] 

[словотвірних – Л. Ш.] процесів» [Кубрякова 2006, с. 80]. Отже, властивість 

дериваційних утворень формувати близькі за семантикою об'єднання і в той же 

час існування у членів дериваційного ряду власного словотвірного значення дає 

їм можливість брати активну участь у процесах концептотворення. 

Дериваційні ряди покривають широкий простір концептуальних полів у 

тексті Нового Завіту. Вони відзначаються неоднаковою продуктивністю й 
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об'єктивовані на досліджуваному матеріалі різною кількістю компонентів. 

Дериваційні об'єднання слів у тексті організовані взаємодією трьох детермінант 

– системномовної, текстової та позатекстової. Спираючись на матеріал мовної 

системи, вони реалізується в процесі текстового функціонування, 

стимулюючись прагматичними настановами.  

Серед багатоманітності дериваційних рядів у концептосфері Нового 

Завіту представимо декілька найбільших. Найчисленніший із них – це ряд для 

найменування віри, що свідчить про його актуальність і вагу для формування 

концептуальних полів. Як демонструє текстовий матеріал, поняття віри є 

містким і об’ємним, що знаходить відображення в дериваційній взаємодії 

численних мовних одиниць, значення яких проєктуються на динаміку 

відтворення його в тексті. У дериваційний ряд на позначення віри входять  

слова віра, вірувати, вірити, віруючий, вірний, повірити, вірувати, увірувати, 

невіра, невірство, недовірство, маловірство, маловірний, нововірець. Вони 

беруть участь у вербалізації багатьох концептів «Ісус Христос», «Бог», «віра». 

«гріх», «спасіння», «Євангеліє», «Господь». Це демонструють такі текстові 

фрагменти: Отож, ми визнаємо, що людина виправдується вірою, без діл 

Закону (Рим.  3:28); А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, 

хто вірує, бо різниці немає, бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави, але дарма 

виправдовуються Його благодаттю, через відкуплення, що в Ісусі Христі (Рим. 

3:22-24); А коли ми дізнались, що людина не може бути виправдана ділами 

Закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми ввірували в Христа Ісуса, щоб 

нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами Закону. Бо жадна людина 

ділами Закону не буде виправдана! (Гал. 2:16); Він сказав їм: Через ваше 

маловірство. Щиру правду кажу вам: коли маєте віру, як зерно гірчиці, 

скажете цій горі: Перейди звідси туди - і вона перейде; і ніщо не буде для вас 

неможливим (Матв.17:20); І сказав Ісус сотникові: Іди, і як повірив ти, нехай 

так тобі й станеться! І тієї ж години одужав слуга його (Матв.8:13); І коли 

он траву, що сьогодні на полі, а взавтра до печі вкидається, Бог так зодягає, 

скільки ж краще зодягне Він вас, маловірні! (Лук.12:28); Та все зачинило 
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Писання під гріх, щоб віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа (Гал. 

3:22);  Потім каже Хомі: Простягни свого пальця сюди, та на руки Мої 

подивись. Простягни й свою руку, і вклади до боку Мого. І не будь ти 

невіруючий, але віруючий! А Хома відповів і сказав Йому: Господь мій і Бог 

мій! (Iван. 20:27). 

У досліджуваному тексті широкого обсягу набули моделі поширення 

дериваційного ряду слів на позначення поняття свідчення. Динамічний 

розвиток цього ряду відбувається через дієслівну та іменникову лексику. 

Значний діапазон морфо-дериваційного варіювання слів на позначення 

свідчення демонструє їх значну роль в системно-структурній організації 

текстових концептів. Зазначені найменування інтегровані в такий дериваційний 

ряд: свідчити, свідкувати, свідоцтво, свідок, свідчення, освідчення, 

засвідчувати, засвідчення, засвідчений, досвідчення, посвідчення, кривосвідок, 

кривосвідчення. Формування дериваційних відношень названих лексем 

здійснюється через функціонування в наступних контекстах: І говорить до 

нього Ісус: Гляди, не розповідай нікому. Але йди, покажися священикові, та дар 

принеси, якого Мойсей заповів, їм на свідоцтво (Матв.8:4);  Знаєш заповіді: Не 

вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй 

свого батька та матір (Мар.10:19); А первосвященики та ввесь синедріон 

шукали посвідчення на Ісуса, щоб Йому заподіяти смерть, і не знаходили 

(Мар.14:55); І я бачив, і засвідчив, що Він Божий Син! (Iван.1:34); Бог Ісуса 

Цього воскресив, чого свідки всі ми! (Дiї.2:32); 33 І апостоли з великою силою 

свідчили про воскресення Ісуса Господа, і благодать велика на всіх них була! 

(Дiї.4:33); знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість (Як.1:3); Хто 

вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той учинив 

Його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про Сина Свого 

(1 Iван.5:10). 

У системних дериваційних зв'язках перебуває широке коло лексем на 

позначення суду. В тексті вони  формують динамічну модель для найменування 

Божого суду. Біблія часто називає Бога Суддею праведним, і ця думка 
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знаходить у тексті системний розвиток. Утворення польового об’єднання «Бог 

судитиме світ» мотивоване наявністю в тексті сполучень слів Бог, Божий, Ісус 

Христос, Господь, Отець із дериватами суд, засуд, осуд, судити, осудити, 

судний, судовий, Суддя, засуджувати, суджений, засуджений, осудження,  

наявних у концептах «Ісус Христос», «Бог», «Господь», «Отець». У процесі 

текстотворення виникає концептуальна динамічна модель, яка відтворює 

фрагменти дійсності, представляючи їх через засоби деривації в системній 

цілісності та єдності. У тексті Нового Завіту вони подають інформацію про 

Божий суд таким чином: і до Церкви первороджених, на небі написаних, і до 

Судді всіх до Бога, і до духів удосконалених праведників (Євр.12:23); Та через 

жорстокість свою й нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та 

об'явлення справедливого суду Бога (Рим.2:5); А ти нащо осуджуєш брата 

свого? Чи чого ти погорджуєш братом своїм? Бо всі станемо перед судним 

престолом Божим (Рим.14:10); Та засуджені від Господа, караємося, щоб нас 

не засуджено з світом (1Кор.11:32); Отже, я свідкую тобі перед Богом і 

Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за Свого приходу та за 

Свого Царства (2 Тим.4:1); І я чув, як жертівник говорив: Так, Господи, Боже 

Вседержителю! Правдиві й справедливі суди Твої! (Об.16: 7); О змії, о роде 

гадючий, як ви втечете від засуду до геєнни? (Матв.23:33); І бачив я мертвих 

малих і великих, що стояли перед Богом. І розгорнулися книги, і розгорнулась 

інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за 

вчинками їхніми (Об.20:12); що вдовині хати поїдають, і моляться довго 

напоказ, вони тяжче осудження приймуть! (Мар.12:40); Бо Отець і не судить 

нікого, а ввесь суд віддав Синові (Iван.5:22). 

Значним концептотвірним потенціалом відзначається також дериваційний 

ряд на позначення поняття «гріх», який знаходить текстову актуалізацію через 

численні компоненти: грішити, згрішити, прогрішити, прогрішитися, 

погрішитися, грішний, гріховний, гріх, прогріх, грішник. Фрагменти цього 

динамічного концептуального формування представлені в таких контекстах: І 

дар не такий, як те, що сталось від одного, що згрішив; бо суд за один прогріх 
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на осуд, а дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів (Рим. 5:16); А 

Бог доводить Свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були 

ще грішниками. Тож тим більше спасемося Ним від гніву тепер, коли кров'ю 

Його ми виправдані (Рим.5:8); Вірне це слово, і гідне всякого прийняття, що 

Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я (2 Сол. 4. 

15); Бо хай гріх не панує над вами, ви бо не під Законом, а під благодаттю. Що 

ж? Чи будемо грішити, бо ми не під Законом, а під благодаттю? Зовсім ні! 

(Рим. 6: 14); А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди й йому викажи 

поміж тобою та ним самим; як тебе він послухає, ти придбав свого брата 

(Матв.18:15); Стережися ж базікань марних, бо вони ще більше провадять до 

безбожності,а їхнє слово, як рак, буде ширитися. Від таких Гіменей і Філіт, 

що вони погрішилися в правді, казавши, що воскресіння було вже, і віру деяких 

руйнують (2Тим.2:16); Ви в Ньому були й обрізані нерукотворним обрізанням, 

скинувши людське тіло гріховне в Христовім обрізанні (Кол.2:11). Загалом цей 

дериваційний ряд задіяний в тексті для формування шести концептів («Ісус 

Христос», «жертва», «благодать», «Закон», «гріх», «спасіння», «віра», 

«Господь»). 

Велику дериваційну активність виявляють у Новому Завіті слова із 

першою частиною бого-, яка зустрічається в різних частиномовних утвореннях 

– іменникових, прикметникових і дієслівних. Умовою формування й реалізації  

їхнього потенціалу є текстові потреби, які утворюють моделі дериваційного 

функціонування цих одиниць. Слова дериваційного ряду із формантом бого- 

використані для творення  назв людей за їх ставленням до Бога, стосунками з 

Ним (богобійний, богомолець, богоборець, богоненавидник, богобояний), в 

абстрактних та інших найменуваннях (богослужба, богозневага, 

богозеважати). Приклади їх функціонування у концепті «Бог» відтворено в 

такому ілюстративному матеріалі: Але наступає година, і тепер вона є, коли 

богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець 

Собі прагне таких богомільців (Iван.4:23); Та ми знаємо, що грішників Бог не 

послухає; хто ж богобійний, і виконує волю Його, того слухає Він (Iван.9:31); А 
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коли те від Бога, то того зруйнувати не зможете, щоб випадком не стати і 

вам богоборцями! І послухались ради його (Дiї.5:39); Також свідків фальшивих 

поставили, які говорили: Чоловік оцей богозневажні слова безперестань 

говорить на це святе місце та проти Закону (Дiї.6:13); Вони повні всякої 

неправди, лукавства, зажерливости, злоби, повні заздрости, убивства, 

суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненавидники, 

напасники, чваньки, пишні, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні, 

зрадники, нелюбовні, немилостиві (Рим.1:29-30); Мужі-браття, сини роду 

Авраамового, та хто богобоязний із вас! Для вас було послане слово спасіння 

цього (Дiї.13:26); Як юдеї ж побачили натовп, то наповнились заздрощів, і 

стали перечити мові Павла та богозневажати (Дiї.13:45);  вони ізраїльтяни, 

що їм належить синівство, і слава, і заповіти, і законодавство, і богослужба, і 

обітниці (Рим.9:4); І часто по всіх синагогах караючи їх, до богозневаги 

примушував я, а лютуючи вельми на них, переслідував їх навіть по закордонних 

містах (Дiї.26:11). 

Системний план лексики на позначення спасіння великою мірою 

стимулюється найменуваннями, що знайшли реалізацію у можливостях 

деривації. Так, у тексті розгортається словотвірний ряд на позначення спасіння, 

сформований лексемами спасати, спасатися, спасений, спасіння, Спаситель, 

Спас. Ці найменування несуть вагоме смислове навантаження в 

концептотвірній системі засобів Нового Завіту, оскільки задіяні у моделюванні 

восьми концептів. Це такі концепти, як «Ісус Христос», «Бог», «благодать», 

«спасіння», «гріх», «віра», «Євангеліє», «Господь». Наприклад: Через це 

переношу я все ради вибраних, щоб і вони доступили спасіння, що в Христі 

Ісусі, зо славою вічною (2Тим.2:10); Та ми віруємо, що спасемося благодаттю 

Господа Ісуса так само, як і вони (Дiї. 15:11); І вона вродить Сина, ти ж даси 

Йому ймення Ісус, бо спасе Він людей Своїх від їхніх гріхів (Матв. 1:21); Бо це 

добре й приємне Спасителеві нашому Богові,  що хоче, щоб усі люди спаслися, і 

прийшли до пізнання правди (1 Тим. 2:3); Хто увірує й охриститься, буде 

спасений, а хто не ввірує засуджений буде (Мар.16. 16); Бо кожен, хто 
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покличе Господнє Ім'я, буде спасений (Рим. 10: 13); Звіщаю ж вам, браття, 

Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте, Якою й 

спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви 

ввірували не наосліп (1 Кор. 15:1); Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх 

людей, і навчає нас, щоб ми, відцуравшись безбожності та світських 

пожадливостей, жили помірковано та праведно, і побожно в теперішнім віці, і 

чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога й Спаса нашого 

Христа Ісуса, що Самого Себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого 

беззаконства та очистити Собі людей вибраних, у добрих ділах запопадливих“ 

(Тит. 2:11). 

Актуалізація в тексті слів, пов'язаних із поняттям слави, прославлення, 

сприяє розбудові понятійного простору концептосфери Нового Завіту. Воно 

реалізується через такий дериваційний ряд слів: славити, слава, прославляти, 

переславляти, прославлятися, славний. Вони детерміновані текстовою 

комунікативною потребою переважно в номінаціях, що вживаються для 

прославлення Бога. Розгортаючи дериваційні лінії в тексті, ці слова 

забезпечують багатоманітність варіантів розбудови концептуального простору 

Нового Завіту. Вони вступають у системні відношення через функціонування в 

численних текстових фрагментах: щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, 

Отець слави, дав вам Духа премудрості та відкриття для пізнання Його, 

просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і 

який багатий Його славний спадок у святих,і яка безмірна велич Його сили в 

нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його (Еф.1:17-18); Слава Богу на 

висоті, і на землі мир, у людях добра воля! (Лук.2:14); Ісус відповів: Як Я 

славлю Самого Себе, то ніщо Моя слава. Мене прославляє Отець Мій, про 

Якого ви кажете, що Він Бог ваш (Iван.8:54); Вони кару приймуть, вічну 

погибіль від лиця Господнього та від слави потуги Його, як Він прийде того 

дня прославитися в Своїх святих, і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення 

наше знайшло віру між вами (2 Сол.1:9-10); Один же з них, як побачив, що 

видужав, то вернувся, і почав гучним голосом славити Бога (Лук.17:15); Отак 
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ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, та 

прославляли Отця вашого, що на небі (Матв.5:16); І постійно вони перебували 

в храмі, переславляючи й хвалячи Бога. Амінь (Лук.24:53). 

Словотвірні ряди, що формують текстову концептосферу, тяжіють до 

максимального вираження через усі можливі компоненти. Це демонструють 

розлогі дериваційні об’єднання концептотвірних дериваційних груп слів, що 

задають динамічну модель концептуальних зв’язків у різних частинах текстової 

структури. Прикладом їх функціонування є найменування для позначення 

служіння для Господа. Для цього в тексті задіяні дериваційні ряди на 

позначення служіння та праці (служити, послужити, служба, служитель, 

служіння; працювати, попрацювати, праця, працівник). Наприклад:  Бо хто ж 

Аполлос? Або хто то Павло? Вони тільки служителі, що ви ввірували через 

них, і то скільки кому дав Господь (1 Кор. 3:5); Та ви знаєте досвід його, бо він, 

немов батькові син, зо мною служив для Євангелії (Фил. 2:22); А молившись, 

казали: Ти, Господи, знавче всіх сердець, покажи з двох одного, котрого Ти 

вибрав, щоб він зайняв місце тієї служби й апостольства, що Юда від нього 

відпав, щоб іти в своє місце. І дали жеребки їм, і впав жеребок на Маттія, і він 

зарахований був до одинадцятьох апостолів (Дiї.1:24); Але я ні про що не 

турбуюсь, і свого життя не вважаю для себе цінним, аби но скінчити дорогу 

свою та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію 

благодаті Божої (Дiї 20:24); Що зо мною, то все вам розповість Тихик, 

улюблений брат і вірний служитель і співробітник у Господі (Кол. 4:7); 

Вітайте Трифену й Трифосу, що працюють у Господі. Вітайте улюблену 

Персиду, що багато попрацювала в Господі (Рим. 16:12); Отож, брати любі 

мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, 

що ваша праця не марнотна у Господі! (1 Кор. 15:58);  Силкуйся поставити 

себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки 

правди (2 Тим.2:15). 

Активне залучення дериваційних засобів до утворення концептуальних 

полів тісно пов’язане з їх текстовою значимістю, воно є індикатором 
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важливості позначуваних ними понять для моделювання концептосфери 

Нового Завіту. Аналіз механізмів словотвірної деривації продемонстував 

найбільш типові її вияви. Формування дериваційних гнізд у досліджуваному 

тексті базується, як уже зазначалося, в основному на афіксальному 

словотворенні. Матеріалом для таких слів є переважно дієслова та іменники, 

рідко – прикметники. Вони служать основою конструювання 

внутрішньотекстових систем, функціональна взаємодія яких є джерелом 

моделювання концептосфери.  

З’ясування загальної семантики слів, задіяних у афіксальному 

дериваційному функціонуванні в Новому Завіті, продемонструвало такі її 

вияви. Стосовно дієслів в першу чергу воно спрямоване на вираження 

завершеності, закінченості дії, на уточнення різних відтінків слів, відображення 

семантичних нюансів їх уживання. Прикладами можуть служити  

функціонування таких слів, як воскрешати, воскресити, воскреснути: Бо як 

мертвих Отець воскрешає й оживлює, так і Син, кого хоче, оживлює (Iван. 

5:21); Бог наших отців воскресив нам Ісуса, Якому ви смерть були заподіяли, 

повісивши на дереві (Дiї.5:30); Ісус став виказувати Своїм учням, що Він 

мусить іти до Єрусалиму, і постраждати багато від старших, і 

первосвящеників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня 

(Матв.16:21); увірувати (ввірувати), повірити: Промовляє до нього Ісус: Тому 

ввірував ти, що побачив Мене? Блаженні, що не бачили й увірували! 

(Iван.20:29); А Крисп, старший синагоги, увірував в Господа з усім домом своїм; 

і багато з коринтян, почувши, увірували й охристились (Дiї.18:8); Блаженна ж 

та, що повірила, бо сповниться проречене їй від Господа! (Лук.1:45); 

невірство, маловірство, недовірство:  Нарешті з'явився одинадцятьом, коли 

ті були за столом; дорікав їм за невірство і твердосердя, бо не повірили тим, 

які побачили Його воскреслим (Мар.16:14); Він сказав їм: Через ваше 

маловірство. Щиру правду кажу вам: коли маєте віру, як зерно гірчиці, 

скажете цій горі: Перейди звідси туди - і вона перейде; і ніщо не буде для вас 

неможливим (Матв.17:20); Ісус же сказав йому: Щодо «якщо щось можеш», 
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то – все можливе віруючому. Тут батько хлопця, скрикнувши, зі сльозами 

промовив: Вірую, поможи моєму недовірству (Мар.9:23-24); згрішити, 

прогрішити: А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, 

бо різниці немає, бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави, але дарма 

виправдовуються Його благодаттю, через відкуплення, що в Ісусі Христі (Рим. 

3:22-24); А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди й йому викажи 

поміж тобою та ним самим; як тебе він послухає, ти придбав свого брата 

(Матв.18:15). 

Нерідко утворювані словами дериваційного гнізда семантичні відтінки є 

незначними, представлючи фактично рівнозначні текстові смисли. Про це 

свідчить, наприклад, функціонування діслівних утворень, а саме слів 

виславляти, прославляти, переславляти: І ще: Хваліть, усі погани, Господа, 

виславляйте Його, усі люди! (Рим.15: 11); І постійно вони перебували в храмі, 

переславляючи й хвалячи Бога. Амінь (Лук.24:53); І зараз видющим той став, і 

пішов вслід за Ним, прославляючи Бога. А всі люди, бачивши це, віддали хвалу 

Богові (Лук.18:43); а також найменувань звіщати, провіщати: Моліться разом і 

за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова, звіщати таємницю Христову, що за 

неї я й зв'язаний (Кол.4:3); Бо ми не такі, як багато хто, що Боже Слово 

фальшують, але ми провіщаємо, як із щирості, як від Бога, перед Богом, у 

Христі! (2 Кор. 2:17).  

Дослідження специфіки деривації в тексті виявило, що в рамках 

словотвірних гнізд іменників одним із найбільш регулярних і продуктивних 

семантичних об’єднань, яке формує дериваційні лінії, є об’єднання на 

позначення особи, яка здійснює дію, названу мотивуючим дієсловом. Аналіз 

таких слів свідчить про актуальність використання в їх морфологічній 

структурі суфіксів -тель (Створитель, Вседержитель, Спаситель, 

Христитель, Утішитель, Священнослужитель, учитель, служитель, 

приятель. домоправитель та ін.);  -ник  (Наставник, співробітник, грішник, 

благовісник, священик, первосвященник, книжник, митик, сотник, перелюбник 

та ін.). Це знаходить об’єктивацію в таких фрагментах:  І сталось, як із Ним 
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розлучались вони, то промовив Петро до Ісуса: Учителю, добре нам бути 

отут! Поставмо ж отут три шатрі: задля Тебе одне, і Мойсею одне, і одне 

для Іллі! Він не знав, що говорить... (Лук.9:33); Життя ж наше на небесах, 

звідки ждемо й Спасителя, Господа Ісуса Христа (Фил.3:20); Що зо мною, то 

все вам розповість Тихик, улюблений брат і вірний служитель і співробітник у 

Господі (Кол.4:7); Отак ви і навчилися від Епафра, улюбленого співробітника 

нашого, що за вас він вірний служитель Христа (Кол.1:7); Він, отож, 

настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а 

тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для 

збудування тіла Христового, що погани співспадкоємці, і одне тіло, і 

співучасники Його обітниці в Христі Ісусі через Євангелію, якій служителем я 

став через дар благодаті Божої, що дана мені чином сили Його (Дiї. 4:33); 

Вірним і гідним усякого сприйняття є слово, що Ісус Христос прийшов у світ, 

щоб спасти грішників, серед яких першим є я (1Тим.1:15).  

Серед похідних слів – назв осіб, в тому числі збірних, використовуються 

також утворення із суфіксом -ств- (священство, апостольство, братство, 

товариство), які називають заняття особи, названої твірною основою або 

спільноту людей. Наприклад: Але ви вибраний рід, священство царське, народ 

святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти Того, Хто покликав вас із 

темряви до дивного світла Свого, колись ненарод, а тепер народ Божий, 

колись непомилувані, а тепер ви помилувані! (1Петр.2:9-10); через Нього 

прийняли ми благодать і апостольство на послух віри через Ім'я Його між 

усіма народами (Рим. 1:5); Шануйте всіх, братство любіть, Бога бійтеся, 

царя поважайте (1 Петр.2:17). 

Узагальнення особливостей реалізації дериваційного потенціалу слів у 

Новому Завіті виявило ще одне їхнє об’єднання. У тексті спостерігається 

активне функціонування іменників на позначення опредмечених дій чи станів, 

створених за допомогою суфіксів -анн- / -янн-, -енн-, -інн- (навчання, 

потішання, воскресіння, з’явлення, хрещення, обрання, покаяння, служіння, 

спасіння, нетління, дарування, прощення, покаяння, відпущення, утвердження 
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та ін.). Вони репрезентуються такими контекстами: І тоді то з'явиться той 

беззаконник, що його Господь Ісус заб'є Духом уст Своїх і знищить з'явленням 

приходу Свого (2 Сол.2:8); А коли промовляли вони до народу оце, до них 

приступили священики, і влада сторожі храму й саддукеї, обурюючись, що 

навчають народ та звіщають в Ісусі воскресіння з мертвих (Дiї.4:1-32); Ми 

згадуємо безперестанку про ваше діло віри, і про працю любови, і про терпіння 

надії на Господа нашого Ісуса Христа, перед Богом і Отцем нашим, 4 знаючи, 

Богом улюблені браття, про ваше обрання (1Сол.1:3); А Ісус відповів і 

промовив до них: Лікаря не потребують здорові, а слабі. Не прийшов Я, щоб 

праведних кликати до покаяння, а грішних (Лук. 5:31); Але я ні про що не 

турбуюсь, і свого життя не вважаю для себе цінним, аби но скінчити дорогу 

свою та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію 

благодаті Божої (Дiї 20:24). У Ньому й ви, як почули були слово істини, 

Євангелію спасіння свого, та в Нього й увірували, запечатані стали Святим 

Духом обітниці (Еф.1:13); Визволяю тебе від твого народу та від поган, до 

яких Я тебе посилаю, відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви в 

світло та від сатаниної влади до Бога, щоб вірою в Мене отримати їм 

дарування гріхів і долю з освяченими (Дiї. 26: 17). за первосвящеників Анни й 

Кайяфи було Боже слово в пустині Іванові, сину Захарія. І він перейшов усю 

землю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів 

(Лук. 3:2); Бо то справедливо мені думати це про всіх вас, бо я маю вас у серці, 

а ви всі в кайданах моїх, і в обороні, і в утвердженні Євангелії спільники мої в 

благодаті (Фил. 1:7). 

Значну вагу в Новому Завіті засвідчили також віддієслівні безсуфіксні 

іменники (суд, мир, віра, слава, хвала, обмова, омана, зло, злоба, гнів, дар, діло, 

чудо, знамено, блого, правда, сила, добро та ін.), і відіменникові та віддієслівні 

утворення із суфіксами -ств-, -цтв-, -ість, -н-, -нн- (невірство, безбожність, 

братолюбство, беззаконство, злочинство, лукавство, пророцтво, свідоцтво, 

праведність, доброчинність, вірність, безбожність, спільність, добрість, 

добродійство, маловірство, управительство, знання, довготерпіння  та ін.), що 
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позначають абстрактні найменування, на які падає велике функціональне 

навантаження. Їх використання засвідчене такими текстовими фрагментами:  

Отож, відкладіть усяку злобу, і всіляку оману й лицемірство, і заздрість та 

всі обмови (1Пет.2:1); Та через жорстокість свою й нерозкаяність серця 

збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога 

(Рим.2:5); А що перед Богом Законом ніхто не виправдується, то це ясно, бо 

праведний житиме вірою (Гал.3:11); А Богові й нашому Отцеві слава на віки 

віків. Амінь (Фил.4:20); А про братолюбство немає потреби писати до вас, бо 

самі ви від Бога навчені любити один одного (1Сол.4:9);  І ми маємо різні дари, 

згідно з благодаттю, даною нам: коли пророцтво то виконуй його в міру віри 

(Рим.12:6); Що бо Писання говорить? Увірував Авраам Богові, і це йому 

залічено в праведність (Рим. 4:3); І проповідана буде ця Євангелія Царства по 

цілому світові, на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець! (Матв. 24:14);  

бо постійного міста не маємо тут, а шукаємо майбутнього! Отож, завжди 

приносьмо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що Ім'я Його славлять. Не 

забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо жертви такі вгодні 

Богові (Євр. 13:14); Він сказав їм: Через ваше маловірство. Щиру правду кажу 

вам: коли маєте віру, як зерно гірчиці, скажете цій горі: Перейди звідси туди  

– і вона перейде; і ніщо не буде для вас неможливим (Матв.17:20). 

 

4.5.  Морфологічні й синтаксичні засоби створення концептосфери 

Організація концептуальних структур здійснюється не лише на основі 

парадигматичних об'єднань слів і словосполучень. Перелік концептотвірних 

засобів буде неповним без урахування можливостей морфології та синтаксису, 

виявлених при аналізі текстової концептосфери. Науковці, пишучи про засоби  

вербального представлення змісту концептів, наголошують на можливостях 

«лексичної та граматичної семантики мови як засобу доступу до змісту 

концептів, як засобу їх моделювання» [Попова, Стернин 2010, с. 16]. Звертає 

увагу на важливість дослідження засобів морфології та синтаксису М. В. Скаб: 

«Граматичні – як морфологічні, так і синтаксичні – засоби є важливими, хоч і 
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другорядними, допоміжними засобами вираження концепту. Їх урахування 

допомагає побачити й уточнити ті концептуальні ознаки, які часто є не зовсім 

помітними або завуальованими з плином часу» [Скаб 2007, с. 89].  

Створення концептуального змісту морфологічними засобами 

відбувається через взаємодію з іншими факторами, а саме в нерозривному  

взаємозв’язку із семантикою відповідного слова та його контекстуальним 

оточенням. Крім цього, необхідною умовою набуття концептотвірних 

властивостей для морфологічних засобів виступає їх багаторазове використання 

у тексті. При створенні концептуального простору досліджуваного тексту 

задіяні переважно морфологічні можливості дієслівної та іменникової лексики. 

Текстовий потенціал концептуальних полів знаходить свій розвиток у 

засобах повтору мовних одиниць у певній формі. Так, одним із мовних 

механізмів морфологічної репрезентації концептів стало задіяння наказового 

способу дієслова. Активність цього засобу спостерігається, наприклад, при 

утворенні концептуального поля «Бог дає людям Свої заповіді, настанови, 

обітниці» у концепті «Бог». При його моделюванні активізуються дієслова, які 

вживаються на позначення ставлення людини до Бога, її стосунків із Ним, а 

також стосунків між людьми. Його формування відтворене численними 

контекстами: А той відповів і сказав: Люби Господа Бога свого всім серцем 

своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого 

ближнього, як самого себе (Лук.10:27); Ви ж моліться отак: Отче наш, що 

єси на небесах! Нехай святиться Ім’я Твоє,нехай прийде Царство Твоє, нехай 

буде воля Твоя, як на небі, так і на землі (Матв.6:9); Бо Бог заповів: Шануй 

батька та матір, та: Хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре 

(Матв.15:4); І промовив Ісус йому в відповідь: Написано: Господеві Богові 

своєму вклоняйся, і служи Одному Йому! (Лук.4:8);  І відповів мені голос із 

неба вдруге: Що від Бога очищене, не вважай за огидне того! (Дiї.11:9); 

Отож, мої любі, мавши ці обітниці, очистьмо себе від усякої нечисті тіла та 

духа, і творімо  святиню у Божім страху! (2Кор.7:1); Отже, як ви прийняли 

були Христа Ісуса Господа, так і в Ньому ходіть (Кол. 2:6). 
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Системотвірна функція морфологічних засобів  виявляється у концепті 

«Гріх» через використання дієслова грішити у формі наказового способу. 

Взаємодія цих слів у тексті Нового Завіту разом з іншими мовними засобами 

проєктується на створення поля – заклику до людей не грішити. Ця динамічна 

текстова структура представлена такими ілюстраціями: Після того Ісус стрів у 

храмі його, та й промовив до нього: Ось видужав ти. Не гріши ж уже більше, 

щоб не сталось тобі чого гіршого! (Iван. 5:14); А вона відказала: Ніхто, 

Господи... І сказав їй Ісус: Не засуджую й Я тебе. Іди собі, але більш не гріши! 

(Iван. 8:11); Протверезіться правдиво, та й не грішіть, бо деякі Бога не 

знають, говорю вам на сором! (1Кор.15:34); Гнівайтеся, та не грішіть, сонце 

нехай не заходить у вашому гніві (Еф.4:26); Діточки мої, це пишу я до вас, щоб 

ви не грішили! А коли хто згрішить, то маємо Заступника перед Отцем, Ісуса 

Христа, Праведного (1Iван.2:1). 

Повтор активізує використання слів у формі звертання, яким властива 

здатність утворення концептів. Так, концептотвірні можливості слова Господи 

задіяні при формуванні концептуального поля «Господь – володар, владика 

людей» у концепті «Господь». Ця словоформа використовується у фразах, які  

відтворюють звертання людей до Бога, Ісуса Христа, формуючи уявлення про 

те, що вони визнають Його владу як свого Господа. Інформація про це 

представлена в досліджуваному тексті таким чином: Петро ж відповів і сказав: 

Коли, Господи, Ти це, то звели, щоб прийшов я до Тебе по воді (Матв.14: 28); 

Але, бачачи велику бурю, злякався, і зачав потопати, і скричав: Рятуй  мене, 

Господи!... (Матв.14:30); А ті Сімдесят повернулися з радістю, кажучи: 

Господи, навіть демони коряться нам у Ім'я Твоє! (Лук. 10:17); І сталось, як 

молився Він у місці одному, і коли перестав, озвався до Нього один із Його 

учнів: Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів (Лук. 11:1); І 

сказали апостоли Господу: Додай Ти нам віри! (Лук. 17:5); І Марта сказала 

Ісусові: Коли б, Господи, був Ти отут, то не вмер би мій брат... (Iван. 11:21); 

Тоді відповідять Йому праведні й скажуть: Господи, коли то Тебе ми 

голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли? (Матв. 25:37); Тоді 
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відповідять і вони, промовляючи: Господи, коли то Тебе ми голодного бачили, 

або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи в в'язниці і не 

послужили Тобі? (Матв.25:44). 

Для відтворення тих чи інших концептуальних характеристик широку 

опору в тексті виявляють морфолого-синтаксичні засоби, які більшою чи 

меншою мірою використані у формуванні фактично кожного концептуального 

поля. Концептуальне навантаження синтаксичної конструкції формується 

позамовною дійсністю, тобто базується на фунціональному призначенні – 

створенні спільної мікротеми як композиційної частини в організації всього 

тексту. Системність таких засобів базується на асоціаціях, які поєднують ці 

найменування в єдиний комплекс для відтворення певної ситуації. 

Група мовних одиниць, що формує спільність смислового простору, 

виявляє ресурси сполучуваності для характеристики певної сторони концепту. 

Так, сполучення прийменників із іменником Господь виступає одним із засобів 

моделювання поля, дає матеріал для певної смислової характеристики 

концепту. Аналіз тексту дозволив виділити ці одиниці в концепті «Господь» (в 

Господі, для Господа, з Господом, до Господа), які використовуються у 

польовому утворенні «Люди перебувають у Господі, служать Йому». 

Наприклад:  А хто хвалиться, нехай хвалиться в Господі!  Бо достойний не 

той, хто сам себе хвалить, але кого хвалить Господь! (2 Кор.10:17); Ви бо були 

колись темрявою, тепер же ви світло в Господі, поводьтеся, як діти світла 

(Еф.5:8); Бо коли живемо для Господа живемо, і коли вмираємо для Господа 

вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо ми Господні! (Рим.14:8); А він, як прийшов 

і благодать Божу побачив, звеселився, і всіх став просити, щоб серцем 

рішучим трималися Господа. Бо він добрий був муж, повний Духа Святого та 

віри. І прилучилось багато народу до Господа! (Дiї.11:23-25); А хто з Господом 

злучується, стає одним духом із Ним (1Кор.6:17); І Господня рука була з ними; і 

велике число їх увірувало, і навернулось до Господа! (Дiї.11:21). 

Універсальним засобом для створення концептуальної текстової моделі є 

займенники, які завдяки своїй природі є одним із найактивніших текстових 
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компонентів моделювання концептосфери. У Новому Завіті на них припадає 

значне функціональне навантаження в процесі вибудовування його змісту,  

системної та структурної організації.   

Наприклад, досліджуваний матеріал демонструє широке використання 

можливостей присвійних займенників. Так, для створення польового 

об'єднання про спільність, близькість людей функціональне навантаження 

припадає на сполучуваність слова Господь із присвійними займенниками наш, 

ваш, мій. У рамках фраз із застосуванням таких словосполучень формується 

думка про те, що Бог є Господом людей. Вона передана такими контекстами: Бо 

для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б 

тільки покликав Господь, Бог наш (Дiї. 2: 39); про Сина Свого, що тілом був із 

насіння Давидового,  об'явився Сином Божим у силі, за духом святости, через 

воскресення з мертвих, про Ісуса Христа, Господа нашого (Рим. 1:3); Потім 

каже Хомі: Простягни свого пальця сюди, та на руки Мої подивись. Простягни 

й свою руку, і вклади до боку Мого. І не будь ти невіруючий, але віруючий! А 

Хома відповів і сказав Йому: Господь мій і Бог мій! (Iван. 20:27); Тож 

пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш (Матв. 24:42); Тож 

пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш (Матв.24:42); А Сам 

Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш, і душа, 

і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса 

Христа! (1 Сол. 5:23). 

Процес конструювання концептуального поля про єдність Ісуса Христа з 

Богом Отцем (концепт «Отець») мотивується присвійними займенниками Мій, 

Свій. Вони використані переважно у фразах Ісуса Христа при Його 

найменуванні Отця, Якого Він називає Моїм, Своїм Отцем. Процес формування 

змісту цього поля здійснюється при використанні ряду текстових фрагментів: А 

Ісус відповів і до нього промовив: Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не 

тіло і кров тобі оце виявили, але Мій Небесний Отець (Матв. 16:17); І я глянув, 

і ось Агнець стоїть на Сіонській горі, а з Ним сто сорок чотири тисячі, що 

мають Ім'я Його й Ім'я Отця Його, написане на своїх чолах (Об. 14:1);  А Він їм 
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відказав: Чого ж ви шукали Мене? Хіба ви не знали, що повинно Мені бути в 

тому, що належить Моєму Отцеві? (Лук. 2:49); Кажу ж вам, що віднині не 

питиму Я від оцього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його новим 

питиму в Царстві Мого Отця (Матв. 26:29); Переможець зодягнеться в білу 

одежу, а ймення його Я не змию із книги життя, і ймення його визнаю перед 

Отцем Своїм і перед Його Анголами (Об. 3:5); Передав Мені все Мій Отець. І 

Сина не знає ніхто, крім Отця, і Отця не знає ніхто, окрім Сина, та кому Син 

захоче відкрити (Матв.11:27); І я глянув, і ось Агнець стоїть на Сіонській горі, 

а з Ним сто сорок чотири тисячі, що мають Ім'я Його й Ім'я Отця Його, 

написане на своїх чолах (Об. 14:1).  

Текстові можливості концептуалізації названого поля розширюються 

завдяки таким фразам, як Отець у Мені, Я в Отці. Динаміка системи 

розгортання  змісту знаходить опору в таких контекстах: А коли Я чиню, то хоч 

ви Мені віри й не ймете, повірте ділам, щоб пізнали й повірили ви, що Отець у 

Мені, а Я ув Отці! (Iван.10:38); Чи не віруєш ти, що Я в Отці, а Отець у 

Мені? Слова, що Я вам говорю, говорю не від Себе, а Отець, що в Мені 

перебуває, Той чинить діла ті. Повірте Мені, що Я в Отці, а Отець у Мені! 

Коли ж ні, то повірте за вчинки самі (Iван. 14: 10, 11);  Того дня пізнаєте ви, 

що в Своїм Я Отці, а ви в Мені, і Я в вас (Iван. 14:20). 

Процес формування змісту поля про гріховну природу людини 

здійснюється завдяки використанню слова гріх із присвійними займенниками 

(їхній, свій, наш, ваш) (концепт «Гріх»). В аспекті передачі цієї інформації у 

тексті спостерігаємо системне використання відповідних словосполучень. Вони 

відтворені в численних контекстах: І вона вродить Сина, ти ж даси Йому 

йменна Ісус, бо спасе Він людей Своїх від їхніх гріхів (Матв. 1:21); І до нього 

приходила вся країна Юдейська та всі єрусалимляни, і в річці Йордані від нього 

христились вони, і визнавали гріхи свої (Мар.1:5); Та не написано за нього 

одного, що залічено йому, а за нас, залічиться й нам, що віруємо в Того, Хто 

воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого, що був виданий за наші гріхи, і 

воскрес для виправдання нашого (Рим. 4:23); Бо я передав вам найперш, що й 
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прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був 

похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням (1Кор.15:3); Покайтеся 

ж та наверніться, щоб Він змилувався над вашими гріхами (Дiї. 3:19); Коли 

ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити, 

та очистити нас від неправди всілякої (1Iван.1:9).  

Властивість моделювати концептуальне поле про Божі заповіді, 

настанови демонструють синтаксичні структури зі словом щоб. Вони 

використовуються в складних реченнях для приєднання підрядних частин із 

значенням мети. З їх допомогою фіксується інформація про те, як повинні 

поводитися люди, яким має бути їх ставлення до Бога і людей. Вона демонструє 

достатню репрезентативність для формування однієї з граней концептосфери 

Вербальним маркером концепту вона стає за умови системного текстового 

повтору. Результат моделювання таких структур відтворений у таких текстових 

фрагментах: І ввесь людський рід Він з одного створив, щоб замешкати всю 

поверхню землі, і призначив окреслені доби й границі замешкання їх, щоб Бога 

шукали вони, чи Його не відчують і не знайдуть, хоч Він недалеко від кожного з 

нас (Дiї.17:27); Не зважаючи ж Бог на часи невідомости, ось тепер усім людям 

наказує, щоб скрізь каялися (Дiї.17:30);  щоб ви поводилися належно щодо 

Господа в усякому догодженні, в усякому доброму ділі приносячи плід і 

зростаючи в пізнанні Бога (Кол.1:10); просили ми вас, і намовлювали та 

показували, щоб ви гідно поводилися перед Богом, що покликав вас у Своє 

Царство та в славу (1Сол.2:12).  

Формою репрезентації концептів на синтаксичному рівні («по 

горизонталі») виступають текстові фрагменти, які за певних умов виконують 

концептотвірні функції. Їх активне застосування є характерною рисою 

конструювання концептосфери Нового Завіту. Із дериваційними й 

синонімічними рядами формування концептів їх поєднує текстово-

асоціативний зв’язок. Такі фрагменти складають варіативну зону 

концептосфери твору, оскільки вони не мають сталих повторюваних 

компонентів, властивих іншим засобам репрезентації концептів.   
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Наприклад, взаємозв’язок одиниць концептуального поля про прощення 

гріхів через Ісуса Христа (концепт «Ісус Христос») визначається текстовим 

сполученням слова гріх і його дериватів із дієслівними загальномовними 

(виправдовувати, прощати, пробачати, відпускатися) й контекстуальними 

синонімами, представленими словосполученнями спасати від гріха, визволяти 

від гріха, очищати від гріха, знищувати гріх. Використання ряду фраз, які 

пов’язані із названими синонімами тотожністю референції, створює умови їх 

включення до єдиного концептуального простору. Наприклад: А з Нього ви в 

Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж, і освяченням, 

і відкупленням (1Кор.1:30); і з неба очікувати Сина Його, що Його воскресив 

Він із мертвих, Ісуса, що визволює нас від майбутнього гніву (1Сол.1:10); 

…тому то Ісус, щоб кров’ю Своєю людей освятити, постраждав поза 

брамою (Євр.13:12); Але Христос, Первосвященик майбутнього доброго, 

прийшов із більшою й досконалішою скинією, нерукотворною, цебто не цього 

втворення, і не з кров’ю козлів та телят, але з власною кров’ю увійшов до 

святині один раз, та й набув вічне відкуплення (Євр. 9: 11,12); …скільки ж 

більш кров Христа, що Себе непорочного Богу приніс Святим Духом, 

очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові 

Живому! (Євр.9:14); Ви в Ньому були й обрізані нерукотворним обрізанням, 

скинувши людське тіло гріховне в Христовім обрізанні (Кол.2:11); Тому мусів 

бути Він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним 

Первосвящеником у Божих справах, для вблагання за гріхи людей (Євр.2:17). 

Наведені текстові фрагменти мають загальну позатекстову орієнтацію - 

формування поля на позначення  звільнення Ісусом Христом людей від гріхів. 

Організація концептуального поля про стосунки людей з Господом 

(концепт «Господь») базується на функціонуванні в тексті ряду фрагментів, у 

яких відображена  картина їх близькості, спільності. Вона формується на основі 

численних фраз. Наприклад: І не так, як надіялись ми, але віддали себе перш 

Господеві та нам із волі Божої (2 Кор. 8:5); Бо ви знаєте благодать Господа 

нашого Ісуса Христа, Який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви 
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збагатились Його убозтвом (2 Кор. 8: 9); А це я кажу вам самим на пожиток, 

а не щоб сильце вам накинути, але щоб пристойно й горливо держались  

Господа (1 Кор. 7: 35); щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому 

догодженні, в усякому доброму ділі приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога 

(Кол. 1: 10); Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в Ньому 

ходіть (Кол. 2:6); Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та 

могутністю сили Його! (Еф. 6:10); І все, що тільки робите словом чи ділом, усе 

робіть у Ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві (Кол. 3:17); 

Позатекстова реальність, відтворена в наведених текстових фрагментах, 

служить фокусом, навколо якого утворюється мовна спільність наведених 

фрагментів.  

Польове утворення у концепті «Бог», яке передає концептуальну ознаку 

про те, що люди виявляють до Бога неслухняність, зневагу, ненависть, 

ворожість, крім дериватів і контекстуальних синонімів, має в своєму арсеналі 

концептотвірних засобів численні фрази. Наприклад: Перелюбники та 

перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зо світом то ворожнеча супроти 

Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається 

(Як.4:4); що вбили вони й Господа Ісуса, і пророків Його, і вигнали нас, і Богові 

не догоджають, і супротивні всім людям (1Сол.2:15); але вас Я пізнав, що 

любові  до Бога в собі ви не маєте (Iван.5:42); Горе вам, фарисеям, бо ви 

десятину даєте з м'яти та рути й усякого зілля, але обминаєте суд та Божу 

любов; це треба робити, і того не лишати! (Лук.11:42); Бо любили вони славу 

людську більше, аніж славу Божу (Iван.12:43). 

Концептуальне поле, яке свідчить про зв’язок людей із Богом (концепт 

«Бог»), значною мірою формується з допомогою повтору слова Божий у 

сполученні з найменуваннями людей (народ, людина, браття, чоловік, стадо, 

раб, дитина, син, спадкоємець, співробітник та ін.). Картина належності людей 

Богові, їхніх стосунків із Ним, відтворена на основі функціонування таких 

сполучень, також доповнюється численними фразами, які значно розширюють 

межі поля. Наприклад: Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб 
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ними ви стали учасниками Божої Істоти, утікаючи від пожадливого 

світового тління (2Петр.1:4); Хто від Бога, той слухає Божі слова; через те ви 

не слухаєте, що ви не від Бога (Iван.8:47); і зодягнутися в нового чоловіка, 

створеного за Богом у справедливості й святості правди (Еф.4:24); Бо Того, 

Хто не відав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в 

Нім! (2Кор.5:21); Так, мої браття, і ви вмерли для Закону через тіло Христове, 

щоб належати вам іншому, Воскреслому з мертвих, щоб приносити плід 

Богові (Рим.7:4); Бо хоч Він був і розп’ятий в немочі, та живий із сили Божої. 

Так і ми, хоча немічні в Нім, та з Ним будемо жити з Божої сили у вас 

(2Кор.13:4).   

Значимим напрямком формування концептуального поля – «через віру 

Ісус Христос творить чудеса» (концепт «Ісус Христос») – є опис таких чудес на 

основі використання синтаксичних структур – речень. Основним засобом 

моделювання цього поля служить повтор лексеми чудо. Вживання численних 

фраз із описом різноманітних чудес також служить висвітленню багатовимірної 

картини чудес, які творив Ісус Христос. Наприклад: Ісус каже до слуг: 

Наповніть водою посудини. І їх поналивали вщерть. І Він каже до них: Тепер 

зачерпніть, і занесіть до весільного старости. І занесли. Як весільний же 

староста скуштував воду, що сталась вином, а він не знав, звідки воно, знали 

ж слуги, що води наливали, то староста кличе тоді молодого (Iван.2:7–9); І 

сказав Він до них: Чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте? А вони 

налякалися страхом великим, і говорили один до одного: Хто ж це такий, що 

вітер і море слухняні Йому? (Мар. 4:40,41); І дуже всі дивувалися та говорили: 

Він добре все робить: глухим дає чути, а німим говорити! (Мар.7:37); І Він 

підійшов, і доторкнувся до мар, носії ж зупинились. Тоді Він сказав: Юначе, 

кажу тобі: встань! І мертвий устав, і почав говорити. І його Він віддав його 

матері. А всіх острах пройняв, і Бога хвалили вони й говорили: Великий Пророк 

з’явився між нами, і зглянувся Бог над народом Своїм! (Лук.7:14–16); І взяв Він 

за руку дівча та й промовив до нього: Таліта, кумі що значить: Дівчатко, 
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кажу тобі встань! І в ту мить підвелося й ходило дівча; а років мало з 

дванадцять. І всі зараз жахнулися з дива великого!... (Мар.5:41–42). 

У тексті Нового Завіту трапляються випадки функціонування 

концептуальних полів, що утворюються лише на синтаксичному рівні. При 

цьому такі поля виступають як концептуальні системи, що формують із певних 

фраз семантико-синтаксичні єдності. Вони актуалізуються на основі смислових, 

асоціативних зв’язків цих фраз завдяки їх спільній комунікативній 

спрямованості, тобто в них відтворюється певна ситуація різними  

вербалізаторами. Така картина представлена в концептуальному полі «Ісус 

Христос прощає людям гріхи» у концепті «Гріх», де використовуються фрази: 

Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже: Оце Агнець 

Божий, що на Себе гріх світу бере! (Iван. 1:29); Він тілом Своїм Сам підніс 

гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили  (1 

Петр. 2:24);  Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер 

ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він 

воскрес за Писанням, і що з’явився Він Кифі, потім Дванадцятьом (1 Кор. 

15:3–5); Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи 

багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає Його на 

спасіння (Євр. 9:28); благодать вам і мир від Бога, Отця нашого, і Господа 

Ісуса Христа, що за наші гріхи дав Самого Себе, щоб від злого сучасного віку 

нас визволити, за волею Бога й Отця нашого, Йому слава на віки вічні, амінь! 

(Гал. 1:3–6);  Він Свідок вірний, Первенець з мертвих і Владика земних царів. 

Йому, що нас полюбив і кров’ю Своєю обмив нас від наших гріхів, що вчинив 

нас царями, священиками Богові й Отцеві Своєму, Тому слава та сила на вічні 

віки! Амінь (Об. 1:5–7). 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

Таким чином, досліджувані процеси концептуалізації тексту Нового 

Завіту спираються на внутрішньоструктурні механізми моделювання 

системності. Одиниці, які детермінують текстову концептосферу, 
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розподіляються між кількома найбільш вагомими мовними засобами і 

представляють її як дискретне утворення, якому властива досить упорядкована 

внутрішня структура.  

На лексико-морфологічному рівні концептотвірних процесів 

спостерігається два базові вектори парадигматичного варіювання слів – 

функціонування синонімічних і дериваційних об’єднань. На матеріалі нашого 

дослідження – це 77 синонімічних рядів і 43 дериваційні ряди. Як показав 

аналіз, ці засоби є найбільш регулярними й типовими компонентами творення 

концептуальних полів. Їх концептуальна єдність реалізується завдяки наявності 

семантичних складників цих об’єднань (у загальномовних, контекстуальних 

синонімах і дериватах), тобто мовного чинника, і формується при оперті на такі 

компоненти, як сема значення слова (у синонімічних рядах) і корінь слова (у 

дериваційних рядах). Ці мовні компоненти – семи й корені слів – несуть 

функціональне навантаження концептем як складників концептоносіїв – слів 

синонімічних і дериваційних рядів. Концептуальна єдність полів із умовними 

синонімами скріплена позамовним, тематичним чинником – обумовленістю їх 

функціонального навантаження в тексті – служити номінантами певного 

об’єкта. Саме ці семантико-структурні моделі побудови тексту виступають 

базовими для формування константної зони польових утворень, формуючи  

загальну системність його концептосфери. Засобами поширення 

концептуальних ознак і, відповідно, формування концептосфери є диференційні 

семи як опора для формування загальномовних і контекстуальних синонімів і 

некореневі морфеми як матеріал для створення дериватів. Текстовий повтор 

виступає засобом продукування названих мовних одиниць у концептуальних 

полях. 

Іншими підвалинами константної зони концептуальних полів є також 

повтор окремих лексем, словосполучень і мовних засобів морфології. Вони 

утворюють у тексті ряди одиниць, між якими існують формально-семантичні 

зв’язки та які знаходяться одне з одним у відношеннях детермінації. 

Багаторазово актуалізовані у тексті через повтор, ці одиниці набувають 
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здатності створювати середовище для виникнення концептів. Ці засоби, а також 

названі вище парадигматичні структури служать засобами моделювання 

текстової концептосфери «по вертикалі». 

Система мовних реалізацій концептів підтримується також 

синтаксичними засобами, які поширюють поля на синтагматичному рівні – «по 

горизонталі». Такі базові властивості текстових фрагментів, як різноманітність і 

неповторюваність, відносить їх до варіантної зони концептосфери твору.  

Загалом усі елементи моделювання концептуальних полів складають одну 

комплексну мовленнєву ситуацію через її комплексне представлення мовними 

одиницями. Їхні взаємозв’язки та взаємодія виступають середовищем створення 

системної моделі текстової концептосфери. Комплекс засобів 

концептотворення через використання можливостей мовного рівня демонструє 

постійну й системну взаємодію із фактором повторюваності мовних засобів, 

який відіграє провідну роль у системі концептотворення. 
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РОЗДІЛ 5 

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ НОВОГО ЗАВІТУ  

НА РІВНІ ГЛИБИННИХ СМИСЛІВ 

 

5.1. Застосування методики концептуального аналізу до вивчення 

текстових смислів 

Використання методу концептуального аналізу демонструє свою 

перспективність у дослідженні смислової організації тексту. В сучасній 

лінгвістиці при вивченні поняття «текст» учені зосереджуються на його 

основоположній ролі як засобу вербальної комунікації, його комунікативно-

прагматичній настанові. Багато досліджень тексту об’єднує комунікативно-

діяльнісний підхід до цього об'єкта як до форми комунікації та явища ідіостилю 

з урахуванням його структури, семантики й прагматики (Н. Д. Арутюнова; 

Ф. С. Бацевич, Н. С. Болотнова, Л. А. Голякова, О. С. Кубрякова, 

Т. В. Радзієвська, О. О. Селіванова, А. Б. Соломоник, Н. І. Формановська, 

А. М. Яхіна, Р. Ernst, S. Heusinger та ін.).   

Мета текстової інформації пов’язана з прагненням вплинути на ті чи інші 

сторони адресата комунікації – його емоційну та інтелектуальну сфери, оцінки, 

вчинки та ін. Дія цього фактора пов’язана перш за все з визначенням засобів 

для реалізації цілей, у результаті яких з’являється текст. Осягнення специфіки 

процесу комунікації – діалогу автора з читачем – передбачає вивчення 

комплексу мовних засобів та прийомів впливу на реципієнта, через які 

реалізуються прагматичні настанови тексту. Вчені трактують прагматичну 

настанову як універсальну текстову категорію, що виконує спрямувальну 

функцію, впливаючи на всі рівні, яка має вирішальне значення при 

продукуванні твору. Процес текстотворення вважає прямо пов'язаним із 

прагматичними факторами Т. В. Радзієвська. Саме вони, вважає дослідниця, 

визначають будову текстів різних функціональних класів [Радзієвська 1998, 

175]. О. І. Москальська переконана, що при аналізі тексту потрібно 

орієнтуватися на пошуки авторського задуму, текстових ідей, які його 



334 
 

 
 

втілюють: «Тут усі форми відображення дійсності пропущені через художній 

задум автора, підкорені свідомому вибору способу представлення дійсності як 

засобу впливу письменника на читача» [Москальская 1981, с. 63]. Про 

важливість збігу текстової моделі, закладеної автором і відтвореної читачем, 

пише у своїх дослідженнях О. С. Кубрякова: «Немає і не може бути таких 

текстів, які б не фіксували який-небудь фрагмент людського досвіду та його 

осмислення. Текст, який містить інформацію, розрахований на розуміння, а 

значить, на добування цієї інформації. З цього погляду текст повинен бути 

розглянутий як такий твір, така протяжність, яка повинна забезпечити у 

адресата формування його ментальної моделі» [Кубрякова 2004, с. 516–517]. 

Науковець пише про актуальність інтерпретації текстового простору, виходячи 

з його прагматичного начала, коли як точка відліку розглядаються понятійні 

категорії, а метою є вияв способів їхньої реалізації: «Хоча при текстовому 

аналізі семантичний простір можна замкнути ним самим, обмежуючи 

спостереження внутрішньотекстовими зв’язками й працюючи всередині 

безпосередньої даності тексту, сьогодні надається перевага дискурсивному 

аналізові, при якому той же семантичний простір розглядається як зв’язане 

тисячами ниток із умовами його створення, цілями і задачами цього тексту, у 

зв’язці з аналогічними для нього текстами і т. ін.» [Кубрякова 2004, с. 517].  

Г. Г. Молчанова бачить текстову структуру як акт комунікації між автором 

(адресантом) і читачем (адресатом) [Молчанова 1988, с. 132]. Комунікативна 

орієнтованість твору відзначається у дослідженнях О. Л. Каменської, яка пише, 

що ланцюжок «автор – текст – реципієнт» є квантом мовленнєвого твору, де 

розрізняються два види мовномисленнєвої діяльності письменника – «думка – 

текст» [Каменская 1990, с. 68].  

Таким чином, у дослідженнях тексту декларується його трактування як 

інформаційно самодостатнього мовного повідомлення з явно вираженим 

цілепокладанням, що орієнтований за своїм задумом на свого адресата. Він є 

цілісною структурою, в якій усе взаємопов’язане і взаємообумовлене. Кожний 

окремий елемент осмислюється при декодуванні таким чином, щоб вести від 
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аналізу до синтезу – до розуміння цілого. Звідси існування таких характеристик  

тексту, як цілеспрямованість, інтенціональність та інформативність. У зв’язку з 

цим першочерговими завданнями в дослідженні тексту є вивчення 

комунікативних завдань літературного твору, його прагматичних 

цілепокладань, індивідуально-авторської концепції, закладеної в ньому. Для їх 

досягнення у роботі використано методику концептуального аналізу. Концепти, 

активно використовувані в процесах комунікації, когнітивних процесах людини 

і суспільства, можна розцінювати як складну організовану сутність, що 

дозволяє застосовувати їх для вивчення складних мовних систем. 

Концептуальна інформація семантично виводиться з усього тексту як 

структурно-смислового й комунікативного цілого. «Один із перспективних 

напрямів концептуального аналізу – використання його у вивченні семантичної 

організації художнього тексту» [Бабенко, Васильев 2000, с. 57]. Кожний 

літературний твір втілює індивідуально-авторський спосіб сприймання й 

організації світу, спрямовані адресатові, тобто свій особливий варіант 

концептуалізації світу. В цьому аспекті відкривається величезна моделююча 

сила слова й мовний світ, що стоїть за ним. Метою естетичної мовленнєвої 

діяльності є адекватна репрезентація особистісних смислів, а її результатом є 

сукупність естетичних мовленнєвих актів – художній текст, який представляє 

певний зміст концептуальної системи автора. Не можна не погодитись із 

думкою Д. С. Лихачова про те, що якщо обмежуватися зверненням лише до 

словникового смислу слова, то смисл зашифрованого в художній формі 

послання автора залишиться для читача абсолютно неясним. Тільки оперування 

концептами і проникнення в індивідуально-авторську концептосферу дозволяє 

читачеві та дослідникові зрозуміти суть тексту [Лихачев 1993, с. 6]. Таку ж 

думку висловлює В. Г.  Адмоні: «Побудова тексту визначається його завданням 

– вираженням деякого певного концептуально-тематичного змісту» [Адмони 

1994, с. 260]. 

Отже, розуміння твору науковці пов’язують із усвідомленням його 

концептуальної системи, яка відображає світобачення автора, певні тенденції у 
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відборі та використанні мовних засобів, несе важливе смислове та емоційно-

оцінне навантаження. Ряд учених (І. Р. Гальперін, В. А. Кухаренко, 

В. В. Красних, Н. С. Болотнова та ін.) ототожнюють концепт з ідеєю твору. 

Концепт представляється як «глибинний зміст, згорнута смислова структура 

тексту, яка є втіленням інтенції та через неї – мотиву діяльності автора, які 

приводять до породження тексту» [Красных 1998, с. 57]. Твір декларується як 

концептуально обумовлена текстова структура, що відображає зв’язки й 

відношення мовних одиниць. Дані концептуального аналізу дозволяють 

визначити комунікативну орієнтованість тексту на адресата – принципи відбору 

та організації «мовних засобів різних рівнів у їх текстовому втіленні з 

урахуванням не тільки мовної системи, яка «стоїть» за текстом, але й 

мовленнєвої системності, обумовленої авторським задумом» [Болотнова, 2002, 

с. 138]. 

Таким чином, концепти заслуговують найпильшої уваги з боку лінгвістів, 

оскільки є важливими компонентами текстової організації, що сформовані в 

картині світу твору й актуалізують певну її сферу. Можна стверджувати, що 

світогляд, авторська картина світу, провідні теми та ідеї твору представлені у 

вигляді концептів і виражені матеріально у вигляді тексту. 

Картина світу, що відображає специфіку твору, розглядається в ракурсі 

нашого дослідження як концептуалізований простір невипадкового тексту, 

визначений авторським задумом. Концептуальний аналіз спрямовує 

дослідження на синтезований шлях осмислення тексту як цілісного об’єкта. 

Концепти відіграють визначальну роль у забезпеченні його когнітивної 

структури, вони є актуальними одиницями в системі текстових відношень, які 

представляють кванти структурованого знання, сформовані в тексті у вигляді 

багатомірних смислових утворень. При такому підході концепти постають 

лінгвокогнітивними структурами, які узагальнюють значення ряду своїх 

мовних реалізацій, маніфестують текстові смисли, виступаючи посередниками 

між мовною та позамовною реальністю тексту, а вивчення їх уживання та 

значення надає ключ до розуміння його головних цілей. 
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5.2.  Структурування глибинних смислів тексту Нового Завіту 

Біблія – це книга Божої істини, авторитет у всіх речах, потрібних для 

життя, благочестя й спасіння. Тому дослідження біблійного тексту, його 

смислових структур, слів, які вживаються в ньому є, по суті, способом пізнання 

самого Бога, тих істин, які Він хоче донести до людей. Структурно-семантична 

організація тексту Нового Завіту як частини Біблії є складною єдністю одиниць 

різних мовних рівнів для вираження єдиного комунікативного завдання. 

Сакральна прагматика визначає побудову цієї багаторівневої мовної системи. 

Наше завдання полягає в тому, щоб відшукати теологічну істину за мовними 

способами її вираження і в такий спосіб зрозуміти суть учення, яке міститься в 

Євангелії.  

Розмірковуючи про важливість об’єктивного підходу до вивчення 

Святого Письма, теологи відзначають: «Дуже сумно, що універсалісти […] і 

мормони здатні відшукати нібито існуюче підтвердження своїм єресям у Біблії, 

не тлумачачи її так недбало й не перекручуючи значення та взаємозв'язки 

текстів Писання так, як це іноді роблять цілком ортодоксальні, які люблять 

Господа і навіть мають освіту, християни» [Верклер 1995, с. 50]. 

Зрозуміло, що при читанні тексту Нового Завіту він сприймається 

людьми по-різному, при цьому одна сторона християнського вчення більш 

співзвучна духу одного віруючого, інша – іншого. Завдання нашого 

дослідження полягає в тому, щоб відшукати теологічну істину за різними 

мовними способами її вираження і таким чином  зрозуміти суть послання, яке 

міститься в Євангелії. На наше переконання, таким об’єктивним методом 

дослідження біблійного тексту, який дозволяє зрозуміти суть християнського 

вчення, є метод аналізу концептуальних полів як сукупностей всіх мовних 

виражень концептів. Підхід до аналізу тексту з позиції ключових слів, 

інтерпретації сформованих на їх основі концептуальних текстових утворень 

дозволяє побачити нові можливості функціонування мовних знаків і звернутися 

до важливої проблеми сучасної лінгвістики – проблеми об’єктивації глибинних 
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текстових смислів. Ця мета передбачає розгляд смислової структури тексту як 

концептуальної моделі твору в системності форм її репрезентації.  

Загалом таке дослідження представляє втілення текстових ідей Нового 

Завіту через дворівневу структуру. Проведений на попередньому етапі роботи 

концептуальний аналіз ключових слів виявляє так звану поверхнево-текстову, 

змістову організацію твору. Наступним етапом вивчення є вихід на рівень 

глибинних смислів. У працях дослідників тексту декларується положення про 

те, що поряд із безпосередньо явленою синтагматичною лінійною структурою 

йому властива також внутрішня структура – глибинні смисли, підтекст, яка за 

своєю природою нелінійна, що виникає на базі парадигматики тексту і 

створюється цілісною семантико-композиційною організацією та взаємодією 

елементів твору. Її вивчення вважається дуже актуальним напрямком текстових 

досліджень: «У цілому підтекст представляє надзвичайно важливий компонент 

мовленнєвого смислу. Це не привілей художньої літератури (хоча в художній 

літературі підтекст грає особливу роль); імпліцитний зміст пронизує всю 

мовленнєву комунікацію, повне й справжнє розуміння будь-якого повідомлення 

передбачає «розв’язання рівняння», тобто побудову моделі того 

комунікативного процесу, в ході якого це повідомлення з’явилося на світ, 

оскільки не можна говорити про розуміння, якщо ми не знаємо, хто, кому, де, 

коли й навіщо говорить або пише те, що ми чуємо або читаємо. Підтекст 

необов’язково є смислом висловлювання, але без підтексту немає смислу» 

[Долинин 2010, с. 62]. На думку Л. В. Щерби, крім правил синтаксису існують 

правила складання смислів, які дають «не суму смислів, а нові смисли, правила, 

на жаль, ученими досі мало обслідувані» [Щерба 1974, с. 24]. Аналізуючи 

проблему смислу мовних виразів, Р. І. Павільоніс підкреслював, що «ніяке 

вербальне формулювання не може вичерпати співвіднесеного з ним змісту» 

[Павиленис 1986, с. 58]. 

Слід відзначити, що феномен глибинних смислів традиційно привертає 

увагу представників різних наук: лінгвістів, психологів, літературознавців, 

філософів. Дослідники переконані, що «підтекст став одним із найпоширеніших 
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понять гуманітарного знання» [Лелис 2013, с. 19]. Його вивчення пов’язане з 

іменами таких учених, як Ю. Д. Апресян, І. В. Арнольд, Р. Барт, Е. Бенвеніст, 

В. В. Благов, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, І. Р. Гальперін, Л. А. Голякова, 

Г. В. Денисова, К. А. Долінін, О. В. Єрмакова, В. А. Звегінцев, Л. О. Ісаєва, 

Л. Г. Кайда, В. А. Кухаренко, Б. О. Ларін, Є. І. Леліс, Н. Є. Малова, 

Г .Г. Молчанова, М. Я. Миркін, Т. С. Оганезова, Е. Г. Різель, Т. І. Сільман, 

А. А. Степаненко, А. Р. Чепіль, О. Д. Шмельов та ін. Їхні праці демонструють 

різні визначення глибинних смислів, а також концепції їх вивчення, проте на 

сьогодні ще не викристалізувалась повна закінчена теорія, яка синтезує різні 

аспекти цієї проблеми в усій повноті. Учені визнають, що ряд важливих питань, 

пов’язаних із специфікою цього явища, розмежуванням із суміжними явищами, 

діапазоном одиниць, які відображають підтекст як багатогранний феномен, а 

також його типологією та особливостями, знаходяться в стадії розроблення. 

Більшість науковців сходиться на тому, що глибинні смисли (в різних 

дослідженнях як синонімічні вживаються такі найменування, як приховані 

смисли, прихована (додаткова) інформація, підтекст, змістово-підтекстова 

інформація, глибинний підтекстовий план, глибина смислу (тексту), (текстова) 

імплікація, імпліцитність, імпліцитний зміст тексту, комбінаторні прирощення 

смислу, семантичні обертони, прихована інформація, внутрішній смисл та ін.), 

які охоплюють план вираження й план змісту, є складним, багатогранним, 

неоднозначним явищем. З одного боку, воно безпосередньо вербально не 

виражене, з іншого – матеріальне, відчутне, яке спирається на мовні сигнали 

[Кайда 1989, с. 36–37]. Методологічною основою дослідження глибинних 

смислів стали теоретичні положення О. О. Потебні про існування внутрішньої 

форми слова, в якому він конкретизував ідеї В. фон Гумбольдта. У них 

стверджується, що слово є сукупністю членованих звуків, внутрішньої форми 

та значення (змісту). Внутрішня форма слова пов’язана з найближчим 

етимологічним значенням слова і є відношенням думки до свідомості, тобто 

уявленням, роль якого полягає в тому, що воно активізує чуттєвий образ, 

сприяючи його усвідомленню людиною.  

http://ua-referat.com/Слово
http://ua-referat.com/Образ
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Проблема породження глибинних смислів привертала увагу таких 

видатних учених, як В. В. Виноградов, Г. О. Винокур. Б. А. Ларін та ін. Так, в 

основі підтексту як художнього засобу лежить, на думку В. В. Виноградова,  

властивість розмовного мовлення, де «залежно від ситуації, від намірів і цілі 

того, хто говорить, від його експресії предметні значення слів можуть стати 

засобом вираження емоційного смислу: прямі лексичні значення слів 

перестають формувати й визначати внутрішній зміст мовлення» [Виноградов 

1955, с. 79]. Учений відзначав роль мови художнього твору для створення 

нових смислів і зростання смислового навантаження твору. Зокрема, зверталася 

увага на підтекст мовлення героїв п’єс, який названо «потенційною 

семантикою»: «Особливий теоретичний інтерес викликає проблема 

взаємовідношення тієї потенційної семантики, яку приховує в собі словесно-

смисловий малюнок драматичного твору, з широким діапазоном коливань в 

угадуванні мімічного й  жестикуляційно-пластичного супроводу, реалізованого 

в акті сценічного втілення» [Виноградов 1980, с. 81]. У працях Г. О. Винокура 

знаходимо міркування стосовно художнього мовлення, у структурі якого 

формуються нові смисли, адже «дійсний смисл художнього слова ніколи не 

замикається на його буквальному смислі» [Винокур 1991, с. 26]. Новий 

поетичний зміст з’являється на фоні буквального змісту текстових одиниць і 

трактується вченим як їх внутрішня форма: «Основна особливість поетичної 

мови як особливої мовної функції саме в тому й полягає, що цей «більш 

широкий» або «більш далекий» зміст не має своєї власної роздільної звукової 

форми, а користується замість неї формою іншого змісту, який розуміється 

буквально. Таким чином формою тут служить зміст. Один зміст, який 

виражається у звуковій формі, служить формою іншого змісту, який не має 

особливого звукового вираження. Ось чому таку форму часто називають 

внутрішньою формою» [Винокур 1991, с. 27]. Про формування значення 

художнього слова в широкому контексті цілого твору писав Б. О. Ларін. На 

його думку, семантична ускладненість є загальною властивістю художнього 

мовлення. Вчений вважав, що одиниці, які утворюють художній текст, в рамках 
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цієї естетичної системи набувають додаткових смислів. Він назвав їх 

«семантичними обертонами, тобто тими смисловими елементами, які 

сприймаються, але не мають своїх знаків у мовленні, а утворюються із 

взаємодійної сукупності слів» [Ларин 1975, с. 100] 

Як продовження учення Б. О. Ларіна на сьогодні значного поширення 

набула концепція глибинних смислів, яка базується твердженні про те, що в 

мовних одиниць під текстовими впливами з’являються на фоні їх лексичних 

значень нові смисли. Загалом ця особливість мовних одиниць є характерною 

властивістю їх лінгвістичної природи, яку С. Й. Карцевський назвав 

асиметричним дуалізмом: «Означувач (звукове) та означуване (функція) 

постійно ковзає по «похилій площині реальності». Кожне «виходить за межі», 

визначені для нього партнером: означувач прагне набути нових функцій, крім 

своєї власної, означуване прагне знайти інші способи вираження, крім свого 

знака. Вони асиметричні: спарені, знаходяться в стані нестійкої рівноваги. 

Завдяки цьому асиметричному дуалізму структури знаків мовна система 

отримує стимул для розвитку: «адекватна» позиція знака безперервно 

переміщується внаслідок пристосування до потреб конкретної ситуації» [цит. 

за: Звегинцев 1965, с. 86]. У тексті велика варіативність форм контекстуального 

вживання мовної одиниці передбачає значні можливості для вираження змісту, 

оскільки мова твору, виконуючи певні текстові функції, перебуває в процесі 

збагачення й ускладнення, розширюючи таким чином можливості своїх засобів. 

На думку І. І. Ковтунової, це особливо характерно для художнього мовлення, 

яке є найбільш сприятливим середовищем для поглиблення й доведення до 

межі асиметричного дуалізму мовного знака, розвитку асиметрії на всіх 

існуючих рівнях (синтаксичному, лексичному, фонетичному і т. ін. [Ковтунова 

1983, с. 106].  

Ідея реалізації в текстах активних потенцій мовних одиниць через появу у 

них нових смислів, які не мають у мові спеціального мовного вираження, 

виявилася плідною для подальшого розвитку наукової думки стосовно 

підтексту: «Підтекст – прихований смисл висловлювання, який витікає із 
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співвідношення словесних значень із контекстом і особливо – мовленнєвою 

ситуацією» [Краткая литературная энциклопедия, 1968, с. 830]. Найчастіше це 

знаходить застосування при інтерпретації художніх текстів, що пов’язано з 

його характерними особливостями як складної системи мовних знаків для 

створення уявної дійсності й тому відкритої для прирощення нових смислів. 

Стимулом для цього служать можливості слів, значення яких, орієнтовані на 

тему та ідею твору, на основі загальномовних отримують індивідуально-

образні. Зазначаючи цю особливість творів художнього стилю, Ю. М. Лотман 

писав, що при передачі змісту твору на «нехудожній» мові завжди залишається 

«неперекладений» залишок – та надінформація, яка можлива лише в 

художньому творі [Лотман 1970, с. 16, 17, 30, 89]. Досліджуючи приховані 

смисли, Л. О. Ісаєва прийшла до висновку, що вони є результатом «розвитку в 

одиниць художнього тексту можливостей розширеної сполучуваності 

(синтагматика), так і внаслідок утворення суперструктурних парадигматичних 

кореляцій» [Исаева 1996, с. 256]. Елементами їх представлення вона вважає 

«різнорівневі утворення, які отримали в процесі функціонування «прирощення» 

значень, яких у них не було поза цим твором [Там само, с. 256]. У такому ж 

ракурсі розглядає механізм появи підтексту В. С. Чулкова: «Підтекст – 

імпліцитна інформація, яка існує на рівні глибинної структури тексту, яка 

есплікується у вигляді прирощень смислу окремих одиниць тексту на рівні 

поверхневої структури» [Чулкова 1978, с. 49]. Розглядаючи підтекст як зміст 

висловлювання, К. А. Долінін вважає, що він базується на узуальних значеннях 

мовних одиниць. Завдання інтерпретатора тексту – зрозуміти, встановити цей 

зміст: «Підтекст, або імпліцитний зміст висловлювання, – зміст, який прямо не 

втілений в узуальних лексичних і граматичних значеннях мовних одиниць, які 

складають висловлювання, але встановлюється чи може бути встановлений при 

його сприйманні» [Долинин 1983, с. 42]. На виникнення підтексту в результаті 

появи нових смислів мовних одиниць, що детерміновані контекстом цілого,  

вказує О. І. Леліс: «Вважаємо, – що підтекст – це частина смислової структури 

тексту, яка реалізує приховані авторські смисли, які формуються усією 
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сукупністю мовних і надмовних засобів тексту» [Лелис 2013, с. 30]. 

В. І. Муренко також трактує підтекст як «специфічну організацію мовних 

одиниць, спрямовану на створення додаткових відтінків смислу»  [Муренко 

1981, с. 58]. Таким чином, результати дослідження глибинних смислів 

відображають той факт, що в рамках тексту функціонування мовних засобів, з 

одного боку, підпорядковується мовним законам, а з іншого – законам впливу 

контекстуального оточення як сукупності заданих умов, завдяки якому мовні 

знаки здатні до модифікацій і трансформацій, що стає підґрунтям для появи 

глибинних смислів.  

Значний внесок у досліджувану проблему демонструють роботи 

Т. І. Сільман. У підтексті дослідниця бачить глибину тексту. Основою його 

формування як глибинного смислового феномена є повтор: «Підтекст є не що 

інше, як роззосереджений повтор» [Сильман 1969, с. 85], який полягає в 

дистанційній взаємодії двох фрагментів тексту: ситуації-основи й ситуації-

повтору. Це сприяє зануренню читача в середовище смислових асоціацій та 

перегукувань, сприяє прирощенню смислу. Формування підтексту відбувається 

завдяки взаємодії двох його вершин. Перша вершина задає тему 

висловлювання, створює так звану «ситуацію-основу», а друга – «ситуація-

повтор» на її фоні формує підтекст. Дистантне розміщення ситуації-основи й 

ситуації-повтору «приводить до розмивання точності повтору й до створення 

невизначеної психологічної атмосфери, психологічного (асоціативного) 

«ореолу», яким оточена ситуація-повтор, завдяки взаємодії із ситуацією-

основою, втягнутою разом зі своїм «ореолом» у нову ситуацію. Так 

здійснюється зіткнення між первинними і вторинними значеннями ситуації, з 

чого й народжується підтекст» [Сильман 1969, с. 89].  

Концептцію підтексту Т. І. Сільман, яка вважає його породженням, 

результатом взаємодії елементів текстової структури, можна кваліфікувати як 

таку, яка базується на структурних особливостях твору. Така його  

інтерпретація відкрила нові перспективи для з’ясування механізмів утворення 

додаткових інформаційних можливостей текстових структур. Вона 
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стимулювала подальший розвиток теорії підтексту і на сьогодні тим чи іншим 

чином представлена у ряді робіт із цієї проблеми. Так, В. А. Звегінцев вважає, 

що «один із шарів смислу належить реченню і складає його смисловий зміст, а 

інший виноситься за межі речення (або висловлювання) та утворює умови для 

його правильного розуміння, або підтекст» [Звегинцев 1976, с. 250]. Значну 

увагу при дослідженні організації твору приділив формуванню підтексту 

І. Р. Гальперін. Виокремлюючи різні типи текстової інформації, він звернув 

увагу на змістово-підтекстову інформацію, яка трактується як другий план 

повідомлення, факультативна інформація: «підтекст – це свого роду «діалог» 

між змістово-фактуальною й змістово-концептуальною сторонами інформації; 

два потоки інформації, які йдуть паралельно – один виражений мовними 

знаками, інший, створюваний поліфонією цих знаків, – в деяких точках 

зближуються, доповнюють один одного, іноді вступають у протиріччя» 

[Гальперин 1981, с. 48]. На думку вченого, буквальне та підтекстове 

співвідносяться як тема й рема, тобто буквальне знаходить втілення на рівні 

теми, підтекстове – реми. Твердження про те, що глибинний смисл тексту 

детермінований структурою тексту, є похідним за своїм характером, має виходи 

на поверхневий рівень тексту, міститься у дослідженнях І. Л. Фінкельштейна, 

який дійшов висновку, що підтекст може бути «прочитаний» лише «через 

текст, з цією метою певним чином організований» [Финкельштейн 1974, с. 3–

4]., а також А. Б. Кошляка, який розглядає підтекст як текстову категорію, що є 

«компонентом структури змісту, яка міститься у структурі вираження» 

[Кошляк, 1989, с. 52].  

Таким чином, положення про визначальну роль організації мовного 

матеріалу, взаємодії фрагментів, структурних компонентів тексту як основи 

формування глибинних смислових утворень знайшли активне втілення у 

роботах дослідників тексту. При цьому ракурсі осмислення підтекст 

розглядається як явище парадигматики тексту, що створюється цілісною 

семантико-композиційною організацією структурних елементів, які 

підпорядковані єдиному задуму і вступають одне з одним у прямі та зворотні 
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зв’язки. Ця взаємодія дозволяє актуалізувати в тексті різного роду приховану 

інформацію. Підтекст виникає в результаті співвіднесення реципієнтом не 

менше як двох фрагментів тексту, розміщених дистантно, які породжують нове 

знання як переосмислення попереднього. При цьому, на думку В. А. Звегінцева, 

«до інформації, яка сприймається безпосередньо, яка міститься в «поверхневій 

структурі» об’єкта, приплюсовується й інша, прихована, що виходить із моделі 

цього об’єкта, інформація» [Звегинцев 1976, с. 56].  

Роботи деяких науковців про підтекст здійснені в прагматичному ключі, 

адже виникнення тексту та його функціонування прагматично орієнтовані, 

тобто текст створюється за наявності певної мети та функціонує за певних 

комунікативних умов. При цьому актуальними виступають такі фактори, які 

включаться в процес комунікації: автор – текст – читач. Розгляд  підтексту як 

прагматичної настанови тексту започаткувала В. А. Кухаренко. Вона подає таке 

трактування цього поняття: «Підтекст – це свідомо вибрана автором манера 

художнього представлення явищ, яка має об’єктивне вираження у мові творів» 

[Кухаренко 1974, с. 52]. Показово, що автор концепції орієнтується не на текст 

взагалі, а на художній текст, який є особливим типом мовлення, що 

характеризується образністю, емоційністю, естетичною функцією, які сприяють 

його смисловій багатозначності. Саме в ньому збагачується семантика мовних 

одиниць, виявляється їх виражальна здатність, розкривається смисловий 

потенціал. «Автор розставляє в тексті віхи для уважного читача, які 

допомагають сприйняти ідейно-смисловий та емоційний зміст у всій його 

глибині» [Там само, с. 95].  

У руслі прагматико-комунікативного підходу осмислюється підтекст 

також у роботах Л. О. Голякової. Він є комунікативною складовою тексту, що 

представляє засіб передачі смислів і визначається як «прихований особистісний 

смисл, що актуалізується у свідомості того, хто сприймає текст завдяки 

спрямованому асоціативному процесу впливу лінгвістичного контексту на 

цілісний потенціал особистості» [Голякова 2002, с. 85]. У зв’язку з автором і 

адресатом тексту, метою та умовами їх комунікації розглядається підтекст 
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також у дослідженні О. М. Шабаліної: «Підтекст – це прихований смисл, який 

закладається автором спеціальною комбінацією мовних знаків, співіснує в 

тексті з експліцитно вираженим змістом і актуалізується адресатом у 

відповідності з його концептуальною системою» [Шабалина 2014, с. 42–43]. 

При комунікативно-прагматичному підході до проблеми глибинних смислів 

особлива увага звертається на вплив на читача організованих автором 

необхідних (прагматично обумовлених) мовних засобів, моделюванню ним 

тексту у відповідності з певною комунікативною установкою.  

Таким чином, проблема з’ясування глибинних смислів тексту постає як  

актуальна, підтвердженням чого є численні дослідження, стимульовані 

прагненням її розв’язання. Процес смислотворення, тобто вираження за 

допомогою текстових засобів цільових і прагматичних настанов, на нашу 

думку, є одним із перспективних напрямків застосування концептуального 

аналізу. На досліджуваному матеріалі при розгляді специфіки розгортання 

авторської думки в текстовому просторі твору продемонструвала свою 

ефективність методика, створена в рамках відтворення його концептуальної 

організації. Основою для такого аналізу стали текстові концепти, що є носіями 

смислів, – результатом акту функціонування у творі – завдяки яким 

здійснюється інтерпретація тексту, виявляються його сутнісні характеристики, 

створюється можливість проникнути в ідейно-художню структуру твору. Якщо 

говорити про концептосферу твору, яка є сукупністю його концептів, то саме по 

собі поняття «концептосфера» включає ознаку цілісності, а ця цілісність може 

бути реалізована лише в масштабах усього тексту, невипадкового за своєю 

суттю. Природа, місце і роль концептів у тексті дають усі підстави розглядати 

їх як утворення, які фокусують у собі не лише основний зміст тексту, а й несуть 

основне ідейне навантаження, детермінуючи його смислове поле.  

 У дослідженні концептосфери Нового Завіту глибинні смисли 

розглядаються в контексті цілого, їх виявлення є результатом комплексного 

концептуального аналізу текстових структур на поверхневому й глибинному 

рівнях. Застосування методу концептуального аналізу дозволяє досліджувати 
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різноманітні текстові смисли через виявлення тих когнітивних структур, які 

стоять за ними. У роботі підтекст виявляється через з’ясування ієрархізації 

текстових категорій, а саме концептуальних полів, які на цьому етапі 

дослідження демонструють інтеграцію тексту через виведення смислових 

структур. Представлені на поверхні текстової тканини концепти входять 

функціональним корінням у смислові структури твору та в результаті 

виявляються такими, що зводять до ієрархічної системи глибинних структур, 

які маніфестують ідеї твору. «План не замурований у стіну, а реалізований у 

пропорціях будівлі. План – ідея архітектора, структура будівлі – її реалізація. 

Ідейний зміст твору – структура. Ідея в мистецтві – завжди модель, бо вона 

відтворює образ дійсності. Отже, поза структурою художня ідея немислима. 

Дуалізм форми і змісту повинен бути замінений поняттям ідеї, що реалізує себе 

в адекватній  структурі й не існує поза цією структурою» [Лотман 1970, с. 24]. 

Таким чином, ідейна структура тексту може бути експлікована за 

допомогою опису ієрархічної організації смислів, представлених 

концептуальними полями, що служать концептемами на цьому етапі нашого 

дослідження тексту Нового Завіту. Наявність у невипадковому тексті 

глибинних смислів та можливіть декодування цієї інформації відкривають 

перспективи для застосування методики концептуальних досліджень тексту. 

Поверхнева сполучуваність лексичних одиниць служить надбудовою над 

«фундаментом», на якому базується твір, із неї виводяться глибинні параметри, 

що служать новим інструментом опису тексту. Важливість такого дослідження 

підкреслювала О. П. Воробйова: «захоплення аналізом окремих концептів за 

чітко визначеними лекалами приводить до домінування в концептологічних 

студіях інвентаризаційного підходу, при якому губиться бачення 

системотвірних зв’язків, важливих не тільки для розкриття механізмів взаємодії 

концептів, але й для осягнення динаміки концептуальної картини світу в цілому 

і на її окремих ділянках, зрізах або на її різних вимірах, включаючи художній» 

[Воробйова 2013, с. 24]. 
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Цей етап аналізу текстового простору передбачає так зване «занурення» в 

текст, здатне виявити напрями розгортання текстових концептів і через них 

простежити глибинну й категоріальну зв'язність змісту, декодувати приховані 

смисли, розгорнути й актуалізувати внутрішню організацію твору. Адже 

невипадковість тексту як його базова характеристика передбачає його 

ієрархічність як загальний структурний принцип знакової системи, який а 

досліджуваному матеріалі виявляється як ієрархія її побудови – організація 

концептів у вигляді структурних формувань. «Звернення до концептуальної 

організації художнього тексту [...] передбачає вивчення текстових концептів, 

актуальність дослідження яких зумовлена фактором поєднання в тексті кількох 

нашарувань: від правил зв’язності тексту до шифрованої смислової структури 

художнього тексту, який у відтворенні дійсності формує власну систему логіко-

семантичних зв’язків і композиційних елементів» [Кагановська 2007, с. 50]. Це 

формує дослідницький інтерес до структурно-смислових характеристик 

концептуальних утворень, обумовлених законами розвитку твору.  

Для цілей нашого дослідження актуальною є опора на концептуально 

значущі смисли текстового простору як основні одиниці його смислотворення. 

При цьому система текстових концептів розглядається в творі як комплекс 

засобів, пов'язаних між собою собою певними цілями, система шляхів 

вирішення його художніх, творчих задач. У зв'язку з цим кожен концепт 

характеризується багатомірною вбудованістю в систему концептуальних полів, 

він пов'язаний з їх допомогою численними семантичними відношеннями і 

взаємодіями з іншими концептами [Никитин 2004, с. 53; Чернейко 1995, с. 75].  

Зв'язки між концептами кладуться в основу структурної моделі тієї чи інший 

концептосфери, а дослідники особливо підкреслюєть системність відношень 

між концептами [Попова, Стернин 2007, с. 26]. За спостереженнями 

Ю. С. Степанова, концепти в концептосфері перетинаються один з одним, в 

основі перетину (імбрикації) лежить або загальний смисл, або загальна 

структурна ознака [Степанов 2001, с. 398]. На думку М. Шварца, концепту 

притаманні два рівні: внутрішній («die Intraebene»), що відноситься до 
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організації власне концепту та її закономірностей, і зовнішній («die 

Interebene»), пов'язаний з відношениями конкретного концепту з іншими 

концептами [Schwarz 1992, с. 55]. Визнання зв’язності концептів як своєрідних  

текстових домінант передбачає вивчення їх взаємодії в динаміці, що дозволяє 

виявити механізми функціонування цих одиниць у тексті Нового Завіту й 

відтворити його ключові смисли. 

Зв'язки між концептуальними полями формують властиві їм смисли, які 

можна визначити, встановивши відношення між ними як компонентами 

концептосфери. Одним із результатів аналізу зв'язків концептів є моделювання 

змістових домінант твору, його глибинних смислів через формування на їх 

основі суперконцептів. Суперконцепти є носіями ланцюгів смислів, виражених, 

як правило, словами та словосполученнями, що представляють інтегрований 

простір, який включає в себе найменування певних концептуальних полів, а 

саме тих, що виявилися однойменними, такими, які наявні в різних концептах, 

тобто фактично синонімічними, рівнозначними за змістом (наприклад, 

концептуальні поля Ісус Христос, спасіння, віра). Моделювання тексту, що 

спирається на статистику цих найменувань, забезпечує можливість побудови 

відповідного багатовимірного індексу – лексикографічної системи основних, 

домінантних понять (глибинних смислів) Святого Письма та їх зв’язків, 

вибудуваних на основі їх кількісних характеристик. На підставі кількісного 

представлення тієї чи іншої групи концептуальних ознак робляться висновки 

щодо їх значимості у формуванні концептосфери твору. Як смисловий портрет 

тексту Нового Завіту розглядаються фразові об’єднання кількісно рівноцінних 

концептуальних полів, а отже, таких, які мають приблизно однакову смислову 

вагу в тексті, що дозволяє вибудувати цілісну систему того комплексу, який 

називають підтекстом, глибинними смислами твору. 

 Ключем до декодування та інтерпретації імпліцитної інформації, на 

основі якої формуються провідні смислові лінії глибинної структури твору, є 

моделювання суперконцептів. У системі концептосфери Нового Завіту 

суперконцептами виступають фразові об’єднання, які організують глибинні 
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текстові смисли у вигляді ядерної, серединної та периферійної зон. Першу 

формують найменування концептуальних полів, які виявили найбільшу 

частотність у текстовій концептосфері, а отже, найбільшу смислову вагу. Друга 

й третя демонструють розбудову компонентів їх моделей на основі зменшення 

їх кількісного складу і, відповідно, текстової значимості. Таким чином моделі 

суперконцептів Нового Завіту відтворюють текстові глибинні смисли цього 

твору, синтезуючи їх в таких конструктах:  

Ісус Христос спасає через віру від гріхів (найменування концептуальних 

полів зустрічаються більше 10 разів); 

Ісус Христос спасає через віру від гріхів завдяки благодаті проповіддю 

Євангелія (додано ті, що зустрічаються більше 5 разів); 

Ісус Христос пролив Свою кров і воскрес, щоб прощати, благословляти, 

зцілювати, освячувати і спасати людей, котрі покаялися і хрестилися, 

служать Йому, через проповідь Євангелія, віру і благодать від гріхів, даруючи 

їм вічне життя в Небесному Царстві (додано ті, число яких більше або 

дорівнює 5). 

На матеріалі Нового Завіту запропонована методика дозволила 

експлікувати з підтексту вербалізовані смисли, провідні біблійні ідеї, 

сформовані контекстом цілого й представлені концептосферою твору. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5 

Концептуальний аналіз служить інструментом для виявлення прихованої 

інформації, що породжується змістово-фактуальною. Таким чином попередні 

етапи концептуального дослідження Нового Завіту дали матеріал для 

з’ясування текстових смислів, що досліджуються в зв'язку з особливою 

організацією внутрішньотекстових елементів. У процесі дослідження 

концептуальних полів як концептем цього етапу аналізу тексту Нового Завіту 

вони продемонстрували такі властивості, як здатність концентрувати текстову 

інформацію, системність, зв’язність і повторюваність. Ці властивості й стали 

передумовою для об'єктивації ієрархічних відносин цих текстових категорій. 
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Параметризація текстового смислотворення здійснювалася через з’ясування  

смислової ваги концептуальних полів у породженні підтексту твору. 

Проведений кількісний аналіз дозволив виявити їх смислове навантаження для 

формування підтексту твору. Таким чином в інтерпретаційному ракурсі 

концептуальні поля представлені через призму комунікативно-прагматичних 

параметрів твору, яка створює передумови їх ранжування у вигляді понятійного 

інструментарію, який відбиває властивий їм смисловий статус. 

Концептоносіями глибинних смислів виступають при цьому фразові 

об’єднання, які демонструють їх у вигляді ядерної, серединної та периферійної 

зон, – суперконцепти.  

Представлена методика з’ясування та інтерпретації підтексту відкриває 

нові можливості для вивчення смислового розгортання твору, його 

моделювання з огляду на функціональну й комунікативну спрямованість. 

Важливим і продуктивним аспектом з’ясування закономірностей 

моделювання концептосфери Нового Завіту є з’ясування кількісних параметрів 

використання її складників. Мова йде про застосування мовних засобів у 

формуванні текстової концептосфери. Таким чином якісний аналіз 

концептосфери Нового Завіту через функціонування мовних засобів доповнює 

картина їх кількісного системного представлення. Дослідження виявило різну 

кількість їх використання при формуванні концептуальних утворень, що 

отримало найменування «концептуальна активність». Так, найвища 

продуктивніть синонімічних і дериваційних угроповань як провідних засобів 

концептотворення на досліджуваному матеріалі припадає на ті компоненти, які 

репрезентують такі концептуальні поля: «Слово Боже, Євангеліє 

проповідується, звіщається» (18 синонімічних рядів, 10 дериваційних), 

«Євангеліє» (15 синонімічних, 6 дериваційних), «Ісус Христос, Бог прощає 

гріхи» (10 синонімічних рядів, 10 дериваційних), «гріх» (4 синонімічних рядів, 

6 дериваційних), «віра» (9 дериваційних), «спасіння» (7 дериваційних рядів), 

«Небесне (Боже) Царство», «вічне життя» (7 синонімічних рядів), «зцілення» (7 

синонімічних рядів).  
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Така картина функціонування цих засобів демонструє, що концепту 

властиві такі параметричні властивості, коли найбільша концептуальна 

активність синонімічних та дериваційних груп спостерігається саме в тих 

концептуальних об’єднаннях, які складають ядерну та серединну зони 

смислової структури концептосфери, тобто формують провідні глибинні 

смисли. Вони є стимулом до максимальної «мобілізації» усіх можливих 

функціональних елементів текстової матерії для якомога повнішого 

відтворення актуальних для твору смислів. Тобто продуктивність і склад 

мовних одиниць, які апелюють до концептів, задається текстовою значимістю 

елементів концептосфери.  

Проте така активізація системних об’єднань концептотвірних засобів 

відзначена при формуванні не всіх провідних глибинних смислів. Обмеження 

для вживання можливостей деривації та синонімії лежать у самій природі 

мовної системи, яка диктує свої правила їх використання. Так, найбільш 

поширене в досліджуваному тексті ключове найменування «Ісус Христос», яке 

не утворює парадигматичних груп, компенсує їх відсутність високою 

частотністю використання цієї номінації в тексті. Також спостерігаємо 

розгортання численного ряду умовносинонімічних найменувань Ісуса Христа, 

який значно розширює концептуальний простір поля (Бог, Господь, Син 

(Божий, Людський, Отчий, Давидів), Спаситель, Месія, Агнць (Божий; що 

заколений), Отрок, Учитель, Наставник, Царь над царями, Пан над панами, 

Світло для світу, Той, Хто спочатку та ін.). Це свідчить про те, що при 

конструюванні провідних концептуальних утворень мовна система твору 

активізує всі можливі ресурси для їх об’єктивації. Такі, наприклад, 

найменуваня, як «віра» і «спасіння» у Новому Завіті не вступають у синонімічні 

об’єднання, але водночас характеризуються наявністю значних словотвірних 

рядів, які забезпечують вагоме кількісне їх представлення у текстовому 

просторі.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні «Мовно-інформаційні моделі 

концептосфери Нового Завіту в українській рецепції» розвинено новий підхід 

до концептології та концептографії, сформульовано основні засади теорії 

концептографічних систем на ґрунті фундаментального для текстуально-

дискурсивного підходу поняття невипадкового тексту.  

Застосування цієї методології у рамках текстуально-дискурсивного 

підходу в концептології продемонстровано на прикладі побудови 

концептосфери  Нового Завіту. Методологічні засади теорії концептографічних 

систем надали ефективний інструментарій для розроблення моделі 

концептуальної структури тексту; вони репрезентують загальний когнітивний 

механізм подання концептуальної інформації, що реалізована й детально 

верифікована на матеріалі тексту Нового Завіту. В ході виконання 

дисертаційного дослідження одержано низку нових наукових результатів, що 

дозволяє зробити такі висновки. 

1. Сформульовано й системно розмежовано два основні підходи в 

сучасній концептології: інтегрально-когнітивний та текстуально-дискурсивний. 

Концентрація нашої дослідницької уваги на проблематиці текстуально-

дискурсивного підходу дала змогу окреслити універсальний поняттєвий 

комплекс цієї гілки сучасної концептології, розвинути та побудувати 

конструктивні прикладні моделі, методи й механізми, застосування яких до 

реальних текстових об’єктів дозволяє здійснювати ефективні концептуальні 

дослідження й побудови відповідних концептосфер. 

2. Уведено та обґрунтовано поняття «невипадкового тексту» як 

природного середовища існування, побутування, способу організації та 

структурування смислової інформації, яка виступає результатом втілення 

мотивованої й цілеспрямованої когнітивно-комунікативної діяльності, де 

ізольовані мовні одиниці організуються в цілісну і зв’язну змістово-смислову 

структуру, що реалізує конкретні епістемологічні завдання та комунікативні 

настанови.  
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3. Визначено універсальний формалізований мовно-інформаційний 

об'єкт концептуального рівня – концептографічну систему, яка узагальнює 

процеси експлікації та наукової фіксації концептів у невипадкових текстах 

будь-якої природи. Сформульовано основні засади теорії концептографічних 

систем приблизно в тому ж дослідницькому ключі, в якому побудовано 

інформаційну теорію лексикографічних систем. Загальні риси побудови теорії 

концептографічних систем зосереджено в системній специфікації та інтеграції в 

єдиному когнітивно-комунікативному об’єкті, а саме, в концептографічній 

системі двох картин світу – предметної та мовної. 

4. У рамках текстуально-дискурсивного підходу розроблено 

комплексну методику концептуальних досліджень, що дозволяє представити 

процеси побудови концептуальних комплексів у вигляді гнучкої універсальної 

моделі. Практична реалізація такого підходу дала змогу здійснити загальну 

реконструкцію концептографічної системи та побудувати концептосферу 

Нового Завіту, який є винятково невипадковим (автосемантичним) текстом.  

5. Виконане в рамках текстуально-дискурсивого підходу дослідження 

концептів і концептосфери спроєктоване на розгляд системи відношень між 

мовним, змістовим і смисловим рівнем невипадкового тексту в парадигмі його 

концептуальної організації. Комунікативно-прагматична спрямованість 

текстового цілого продукує виникнення в текстовій матерії концептів як однієї 

з базових категорій, своєрідних домінант текстової матерії, що детермінує 

відтворення позамовної дійсності. Закономірності концептуальної організації 

тексту вивчалися в зв'язку з взаємодією різнорівневих і різнофункціональних 

його елементів. Комплексний характер проведеного дослідження дозволив 

з’ясувати той факт, що текстове концептотворення є динамічним процесом, 

який формує  концептосферу Нового Завіту як модель, основні параметри якої 

визначаються балансом детермінант, які апелюють до таких категорій, як 

системність, параметризованість, лінійність та ієрархічність. Тобто 

концептуальний простір тексту є системним утворенням із множиною 

взаємопов’язаних елементів із базовими параметрами, що ідентифікують  його 
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на «вході» та «виході» й характеризуються різними видами взаємодії в тексті. 

Проведене комплексне дослідження дозволило побудувати тривимірну модель 

концептосфери, відтворивши її мовний, змістовий і смисловий аспекти.  

6. Мовний рівень концептосфери Нового Завіту реалізується через 

сукупність мовних одиниць, які організовані на системних принципах 

формування константного та варіантного сегментів концептуальних полів. 

Об'єднані властивістю мотиваційної зв'язності, члени парадигматичних 

об’єднань утворюють складну сітку відношень – константну зону 

концептосфери, що визначає вісь загальної системності твору. Механізм 

концептотворення запускається завдяки спільності семантики слів у тексті та 

формується при опорі на такі компоненти, як семна структура слова 

(синонімічні ряди), корінь слова (дериваційні ряди), повтори слів і 

словосполучень, зв’язок із позамовною дійсністю (умовносинонімічні 

об’єднання). На їх основі за участі окремих морфологічних та синтаксичних 

засобів, задіяних у загальному процесі концептуалізації текстової дійсності, 

створюється основа, ядро концептосфери. Інші компоненти концептосфери, 

зокрема, фрази, утворюють варіантну частину концептосфери тексту. Загалом 

усі складники моделювання концептуальних полів складають одну комплексну 

мовленнєву ситуацію через її об’ємне представлення текстовими одиницями. 

Параметризація мовного рівня концептосфери на «вході» здійснюється на 

основі концептем, які на «виході» продукують концептоносії – дериваційні, 

синонімічні та умовносинонімічні об’єднання слів. Відношення між 

елементами таких об’єднань носять лінійний характер. Роль концептотвірного 

засобу виконує при цьому текстовий повтор.  

7. Системність змістового рівня концептосфери обумовлена 

польовими принципами організації одиниць формування змісту твору – 

концептуальних полів. Вони утворені сукупністю семантично пов'язаних 

мовних елементів, які об'єднані на основі родової або видової спільності та 

групуються навколо слова-номінанта концепту. Концептуальне поле системно 

організоване і включене у створення концептуальної сфери ключових слів 
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тексту, представляючи характеристику його окремого аспекту. Параметризація 

змістового плану концептосфери відбувається на основі лінійної зв’язності 

концептуальних полів. Об'єднання концептуальних полів утворюють у 

текстовому просторі концептуальні лінії. Концептема  «концептуальне поле», 

текстова повторюваність якої стала концептотвірним засобом для формування 

концептоносія «концептуальна лінія», виступає основною одиницею, завдяки 

якій відбувається формування змісту концептосфери.  

8. Смислова організація концептосфери вивчалася у зв'язку з 

проблемою ієрархізації концептуальних полів, які також служать концептемами 

для формування глибинних смислів. Проведене дослідження дозволило 

представити поля у вигляді понятійного інструментарію, що відповідає їх 

смисловій вазі, смисловому статусу в концептосфері. Задіяні у формуванні 

різних концептів, багаторазово повторюючись у тексті, концептуальні поля, що 

виступають у ролі концептем, взаємодіють між собою, демонструючи 

значимість тієї чи іншої текстової інформації. Ієрархія текстових смислів 

виявляється завдяки проходженню ними процедури ранжування на основі 

застосування кількісних методів, що базуються на їх текстовій повторюваності. 

Таким чином інтерпретація підтексту виконується на підставі об'єктивних 

даних, які випливають з ієрархічних відношень цих текстових категорій. 

Параметризація суперконцептів як концептоносіїв текстових смислів 

здійснюється через вибудовування фразових об’єднань, що представляють 

глибинні текстові смисли у вигляді ядерної, серединної та периферійної зон. 

9. У результаті когнітивного підходу до вивчення текстового простору 

Нового Завіту встановлено, що комплекси, які представляють його мовний, 

змістовий і смисловий рівні, функціонують у рамках його когнітивних структур 

– концептем і концептоносіїв, між якими існують системні кореляції, що 

формують мовно-інформаційні моделі репрезентації та трансформації текстової 

інформації. Їх динамічний характер і взаємодія виявляється, зокрема, у факті 

так званої концептуальної активності, коли найбільша кількість мовних засобів 

вербалізації концептів, спрямована на формування багатства й різноманітності 
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інтерпретаційних полів, актуалізується саме в тих концептуальних об’єднаннях, 

що складають ядерну та серединну зони смислової структури концептосфери. 

10. Функціонування в когнітивному просторі текстових структур  

концептуальних полів продемонструвало, що їм властива динамічна, повернута 

до текстового простору природа, завдяки чому вони виконують роль концептем 

у створенні змістового і смислового планів концептосфери. Завдяки такій 

властивості їх текстове функціонування представляє свого роду діалог із 

змістовою та смисловою сторонами твору. Виступаючи в системі  координат, 

які детермінують зміст повідомлення, розкривають певну тему, концептуальні 

поля стають її інтерпретаторами. Поза тематичними об’єднаннями, повернуті 

до всього текстового простору, концептуальні поля демонструють його 

смислову організацію, яка відтворюється на основі з’ясування їх ієрархічної 

зв’язності. 

11. Можна стверджувати, що функціональний напрям когнітивного 

моделювання концептосфери отримує на матеріалах дисертаційного 

дослідження перспективи автоматизованої побудови змістових і смислових 

концептуальних текстових комплексів на основі алгоритмів, що базуються на 

системному представленні складових компонентів концептем і концептоносіїв.   

Проведене дослідження дозволило виявити системний характер 

концептосфери невипадкового тексту, механізми його концептуалізації та  

динаміку взаємозв’язків і взаємодії у відтворенні цілісного когнітивного 

простору зі складною розгалуженою структурою. 
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