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АНОТАЦІЯ 

Крисальна Ю. В. Когнітивні модифікації релігійних концептів в сучасному 

комунікативному просторі (на матеріалі сучасної англійської мови).  – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України. – Київ, 2019. 

Сучасний постмодерний секулярний вектор процесів в культурі, геополітиці і 

технологіях призводить до аксіологічних зрушень у комунікації, що значно 

впливає на мовні та концептуальні картини світу. Когнітивні модифікації 

релігійних концептів, як ядерних компонентів світогляду сучасної людини - homo 

ludens, який поєднує риси міфологічного, релігійного, наукового та ігрового 

світогляду, призводять до онтологічних та екзистенційних змін, що має відповідне 

мовне вираження.  

Розвиток технологій змінює традиційні форми комунікації, як на рівні 

структури і медіуму так і змісту. Інтернет комунікація робить доступними великі 

масиви інформації та створює нові типи тексту як форми комунікативних 

повідомлень. Соціальні мережі, контекстуальна реклама, блоги, глобальні портали 

новин та хостинги інформації роблять коменти, меми, стікери, хештеги, емотикони 

невід’ємною частиною комунікації. Відтак, змінений комунікативний простір, 

змінює людину як носія когнітивного світоосягнення. 

Історично-соціальна зумовленість модифікативних процесів релігійних 

концептів включає сучасне переосмислення, інституціоналізаційну трансформацію 

та актуалізацію карнавальності як особливої, початково антонімічної буденній, 

форми буття культури Середньовіччя; відновлення давніх міфологічних культів, як 

причину когнітивного меланжування; секуляризацію суспільства і потужні 

антиклерикальні рухи.  
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Дисертацію присвячено дослідженню трансформативних процесів релігійних 

концептів та їх відображень у мові та культурі. Розвиток релігійних концептів 

розглянуто в діахронічному аспекті від первинного до модифікованого варіанту та  

синхронічно – у міжкультурному порівнянні. Виділено три групи 

загальнорелігійних концептів – ідеологічні, сутнісні, предметні, розроблено і 

представлено їх типологію. Доведено, що релігійні концепти широко реалізуються у 

нерелігійній комунікації, зокрема в освітньому, юридичному, політичному 

дискурсах, а також у медіадискурсі та дискурсі моди; реалізація відбувається у 

площині позитивної репрезентації – із збереженням первинного змісту і у площині 

негативної репрезентації  – із модификативними змінами. Досліджено англомовний 

неймінг як простір аксіологічних зсувів.  

Обґрунтовано, що у сучасному комунікативному просторі відбуваються 

профанативні, дискредитивні, субститутивні когнітивні модифікації релігійних 

конецептів, що впливає на мовні і концептуальні картини світу в релігійній, 

аксіологічній та культурній сферах.  

Ключові слова: концепт, дискурс, комунікація, нерелігійна комунікація, 

когнітивна модифікація, релігійний концепт, комунікативний простір. 
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Кrysalna Y.V. Cognitive modifications of religious concepts in modern 

communicative environment (Based on English). – Manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Philology: Speciality 10.02.04 – Germanic 

Languages. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019  

SUMMARY 

Current post-modern secular vectors in culture, geopolitics and technology cause 

vast axiological shifts in communication and make enormous impact on conceptual and 

language pictures of the world. Thus, modifications of religious concepts as axiological 

milestones of conceptual sphere trigger dramatic cultural and social changes. 

The latest advance in technology challenges traditional ways of communication, 

alters its forms, mediums and content. Internet communication makes abundant infodata 

accessible in one click, and hatches new types of text as new forms of communication 

messages. Social networking, contextual microtargetting, blogging make comments, 

mems, stickers, hashtags, emoji an indespensible part of communication with great 

increase of non-verbal components of communication. As a result, such communication 

results into gradual and continuous changes of a person as the beholder of cognitive 

ability.   

 The historical framework of cognitive modifications of religious concepts in 

English is varied. The present-day media revival of ancient pre-Christian cults and 

mythology leads to cognitive blending of religious concepts. Medieval carnaval culture 

with such trends as blesphemous anticlerical rhetoric, sarcasm, ambivalent laughter, 

echoes in present multisemiotic creolised texts of modern media, advertising, fashion 

industry.  

The thesis distinguishes two groups of discource types which shape religious 

concepts as productive and adoptive. Productive discources such as mediadiscource, 

advertising, fashion discourse are mosty rooted in carnaval culture. Nowadays they 

acquire the characteristics of traditional institutional discources (religious, political, 

educaiton, scientific) and gradually substitute them as they form new axological trends: 

while entertaining and educating they promote consumerism, secularism and tolerance as 
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new all-human values. Adoptive discourses (mostly institutional types of discource – 

educational, religious, legal, scientific, political) are susceptible to new meanings and 

axiological shifts that trigger debates and various types of communication reaction in 

society. 

The research is focused on the fringe of non-religious and religious spheres of 

communication, as this edge is the main sphere of modifications of religious concepts. 

Religious concept is a mental unit that contains information that has direct or indirect 

links to religion, beliefs, believers or critics of these beliefs, material manifestations of 

religion; and is related to axiological, cultural, historical, geographical dimensions of 

religion. A typological group of 9 common domain religious concepts (GOD, 

RELIGION, BELIEVER, RELIGIOUS LEADER, SACRAL ABOMINATION, SACRED 

PLACE, SACRED OBJECT, RELIGIOUS RITUAL, HOLY DAY) is singled out and 

analysed. These concepts represent various forms of abstract knowledge and have 

different levels of objectification and vary due to the linguistic and cultural background. 

The thesis studies theoretical and functional aspects of religious concepts in non-

religious communication; pilot definitions for these terms are worked out. The 

peculiarities of verbal and non-verbal representations of religious concepts in non-

religious mediacommunication and the problem of their modifications are considered. 

The aspectual characteristic of religious concepts representations is provided. It 

includes unbiased/objective representations of religious concepts; pejorative/negative 

emotive representations; modified representations (those that have almost lost their 

distinctive religious cognitive markers or drifted to the cognitive field of a different 

concept). The appeal to religious concepts in non-religious communication results into to 

deconceptualisation, demetaphorization and profanation. The appeal to religious concepts 

in pejorative context leads to prevailing negative connotation and damages image of 

religion/church. 

Profanaiton (demetaphorisation, desacralisation), discreditation (provocative 

strategies, argumentative criticism), cognitive substitution (cognitive substitution and 

cognitive cloning) constitute three groups of cognitive modifications of religious 

concepts. 
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Verbal and non-verbal representation of religious concepts in non-religious 

communication has significant communication and cultural value as their modification 

leads to axiological shifts that change language and conceptual pictures of the world. 

Keywords: discourse, concept, religious concept, communication, non-religious 

communication, cognitive modification. 
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2.1.2 Загальнорелігійні концепти: типологічна класифікація 67 

2.2 Позитивна актуалізація релігійних концептів 90 
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ВСТУП 

Реалії сучасності зумовлюють модифікації та зміни існуючих структур когніції 

та комунікації. Глобалістичні процеси є каталізатором аксіологічних зсувів, які 

позначаються на структурних і смислових характеристиках концептів. Релігійні 

концепти, як носії кодової ідеологічної, культурної та історичної інформації, є 

невід’ємною частиною комунікативного універсуму і складають основу 

світоглядних орієнтирів суспільства.  

Поєднання міфологічної, релігійної, наукової та символічної свідомості є 

основною сутнісною ознакою сучасної людини – homo ludens. Зміни в одній із 

зазначених сфер свідомості призводять до когнітивних альтерацій на особистісному, 

груповому, масовому рівнях, реалізуються у високій інтертекстуальній щільності 

мови і культури та грі як принципі буття і мають значний кроскультурний резонанс. 

Прикладом таких змін є нові форми передачі, обробки, збереження та сприйняття 

інформації. Креолізовані тексти інформаційних та розважальних  порталів, 

віртуальна реальність, штучний інтелект, – виклики сучасної комунікації, які із 

швидким розвитком технологій активно перекодовують культуру, мову, свідомість.  

Історично англомовна лінгвокультурна традиція закорінена в християнстві, що 

має відображення в англійській мовній і концептуальній картині світу: Королева 

Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії очолює англіканську 

церкву, кожен Президент Сполучених Штатів Америки закінчує інавгураційну 

промову проханням про Божу допомогу, Юніон Джек – основа прапорів багатьох 

англомовних країн Співдружності має християнське походження, навіть традиційне 

прощання  good bye – скорочена формула молитви за людину. Втім глибокі 

потрясіння ХХ ст., участь у двох Світових Війнах, економічна і сексуальна 

революції, посилення секуляризаційних рухів, бурхливий розвиток демократії та 

сучасних технологій значно послабили вплив церкви і релігії в англомовних країнах, 

та дещо змінили вектор спрямування релігійних почуттів населення.  

Нові суспільні зрушення, зміна культурного фону, висока соціальна мобільність 

сучасного глобалізаційного світу, розвиток антиклерикальних рухів, сприяли 

негативній стеротипізації релігії, процесам послаблення в англомовному 
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комунікативному просторі авторитету християнських церков, новим поступкам та 

спрощенням у сфері етичних церковних заборон, зростанню впливу інших релігій з 

більш жорстким моральним кодексом, популяризації східних духовних практик та 

значному збільшенню частки агностиків, атеїстів, секуляристів в англомовному 

комунікативному просторі. 

Зокрема, згідно офіційних даних соціологічних досліджень перепесу населення 

Національної служби статистики Сполученого Королівства, Census у 2001 році 

частка людей, що не належать до жодної релігії складала 7,7 млн осіб, тоді як 

результати Census 2011 показали, що ця група людей – переважно особи у віці 20-24 

років, зросла до 14,1 млн осіб, що складає 25,7% населення країни, і є другою за 

поширеністю після християнства – 33,2 млн – 59,5% населення. Християнство, 

залишається предствленим самою великою групою населення. Також, звіт Census 

2011 засвідчив, що із релігійних груп мусульмани є другою за кількістю (третьою з 

урахуванням нерелігійних людей) і наймолодшою за віком групою населення, та 

показав зростання кількості представників цієї групи, що народилися в 

Сполученому Королівстві з 718000 до 1,2 млн осіб.  Подібні процеси також 

спостерігаються у інших англомовних країнах. Такі зміни неминуче впливають на 

аксіологічну матрицю суспільства, що має відображення у мові, і посвідчує 

когнітивні зміни [297]. 

Дисертацію виконано в межах наукової теми Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка  «Україна і сучасний світ: 

міжмовний та міжкультурний діалог» (код 16 БФ 044-01), затвердженої 

Міністерством освіти і науки України. Тему дисертації затверджено Вченою радою 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол No 8 від 29 лютого 2016 р.) 

Теоретичну основу дослідження складають праці вітчизняних та зарубіжних 

вчених у межах когнітивної лінгвістики, семіотики, лексикології, дискурс-аналізу, 

теорії комунікації, лінгвокультурології. Зокрема,  визначення поняття дискурсу було 

предметом досліджень таких вчених як М.М. Бахтін [25], Ж.Дерріда [91], 

Ю.Крістєва [311,312], М.Фуко [296], Ю.Хабермас [239], З.С.Харріс [303], сучасні 
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проблеми дискурсу вивчали Н.Д.Арутюнова [13], А.Д.Бєлова 

[30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44], Г.Є..Гріффін [301], В.З.Дем’янков 

[88,89], О.М. Ільченко [90, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110], Т.ван Дейк [63], 

В.І.Карасик [111,112,113,114,115,116], А.О.Кібрик [92], 

О.С.Кубрякова[155,156,157,374], О.В.Малікова [165,166,167,168], Ю.С.Степанов 

[228], Г.Г.Почепцов[200,201,202,203,204], П.Серіо [215], І.С.Шевченко 

[250,252,253,254], визначення терміну “концепт” розробляли С.А.Аскольдов [11], 

А.Вежбицька [360, 361],   Д.С.Лихачов [158,159], О.С.Кубрякова [155,156,157,374], 

Ю.С.Степанов [228], О.Д.Шмельов [61],  питання  когнітивістики досліджували такі 

вчені як Дж.Лакофф, У.Чейф, Ч.Філмор, Л.Талмі, Е.Рош, А.Д.Бєлова, 

С.А.Жаботинська, В.І.Карасик, Г.Г.Почепцов, Л.В.Солощук, І.А.Стернін, Г.Г. 

Слишкін, Н.Чомскі. До проблематики релігійної сфери мовних та концепптуальних 

картин світу звертались Д.Крістал, М.Лассел, Б.Тернер, С.О’Лірі, Б.Брашер, Н. 

Вольф, О.В.Малікова, В.В.Алпатов, І.В. Богачевська, Є.Б. Бобирєва,  І.В. Бугаєва, 

В.І.Карасик, Л.П.Крисін, Н.Б.Мечковська, А.В.Олянич. 

Серед сучасних теоретичних джерел – відеозаписи лекцій Дж.Лакоффа, 

Ю.Крістєвої, В.І.Карасика, М.М.Болдирєва, І.С.Стерніна; наукові відеодіалоги з 

А.Вежбицькою.  

Актуальність теми дисертації зумовлена як значними соціальними, 

культурними та аксіологічноми змінами, загальним інтересом до  проблем вивчення 

когнітивних структур, що належать до релігійної сфери, так і необхідністю 

систематизації когнітивних модифікацій відповідних тематичних груп вербальних і 

невербальних репрезентацій концептів. 

Мета дослідження: окреслити когнітивні модифікації та означити парадигму 

релігійних концептів у нерелігійній комунікації. 

Мета дослідження визначає конкретні завдання дослідження:  

 встановити  особливості англомовної релігійної комунікації та 

нерелігійної комунікації;  

 визначити поняття «релігійний концепт», «когнітивна модифікація 

релігійного концепту»;  
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 з'ясувати дискурсивні особливості репрезетації релігійних концептів у 

сучасній нерелігійній комунікації; 

  проаналізувати когнітивні модифікації релігійних концептів у сучасній 

нерелігійній комунікації; 

  дослідити варіативність апеляцій до релігійних концептів у сучасному 

медіапросторі. 

Об’єктом дослідження обрано англомовний простір нерелігійної комунікації, 

що розглядається на матеріалі освітнього, юридичного, політичного дискурсів, 

медіадискурсу, дискурсу моди та рекламного дискурсу. 

Предмет дослідження складають когнітивні модифікації та комунікативні 

форми актуалізації релігійних концептів в сучасному медіапросторі. 

Матеріалом дослідження послугували медіапортали новин та періодичні 

видання BBC, CNN, Euronews, CBSNews, Forbes, The Guardian, the Independent, the 

Economist, the Times, The Huffington Post, The Catholic Herald, матеріали 

відеохостингу Youtube (60 годин), 76 художніх фільмів (114 годин), 24 серіалів (488 

серій, 192 годин), відеорепротажі та відеохроніки, документальні фільми (25 годин); 

сучасні інформаційно-розважальні періодичні видання, таблоїди: Vogue, OK!, The 

NewYorker, The Daily Mail, the Daily Express, the Sun, офіційні сайти установ та 

інституцій (в політиці The Parliament of Australia, The Parliament of New Zealand, 

The Parliament of Canada, The Parliament of the UK, The US Senate, Prime Minister's 

Office, 10 Downing Street, The White House, The Royal Family); в освіті і науці (The 

University of Oxford, the University of Cambridge), матеріали рекламних кампаній 50 

брендів (Amazon, Antonio Federici Italiano, Apple, Audi, Axe, Bank Islam, Dior, Doritos 

Chips, Dolce and Gabbano, Coke, Cosmofon, Ferrero Rocher, Fiat, Heaven Cleaning, 

Geico, Gucci, GoPro, Hell Energy, Ituran,  Karma Automotive Kyocera, Mac, Milka, 

Mercedes, Mophie, Muslim Global, Nespresso, Nike, Lynx Excite, Peugeot, Pepsi, PETA, 

Philadelphia Cream Cheese, Porter Chevy, Prophet and tools, Red Bull, Sneakers, 

Stimorol, Sheba, Taridan, Tata Motors, Tesco’s, Tide, Toyota, True Religion Brand Jeans, 

United colours of Benetton, Victoria’s Secret, Visa, Volkswagen, Wee), матеріали щодо 

16 провокативних антирелігійних акцій, матеріали місіонерських та інформаційних 
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релігійних медіаресурсів (Christianity.com, Coffee with Sister Vassa,  Sister Wendy), 

матеріали 31 джерела з бейбі-неймінгу (веб-сайти для майбутніх мам, книги, статті у 

періодичних інформаційно-розважальних виданнях), соціальні мережі: меми, 

сторінки релігійних лідерів, висвітлення провокативних кампаній, про- і 

антирелігійні пости та коментарі (Facebook, Instagram, Twitter, Vk), форуми, 

пошукові системи Google, Bing, корпуси BNC, COCA та ін. Для забезпечення 

діахронічної перспективи розгляду концептів використовувалися священні тексти, 

зокрема Біблія (у версії King James Bible), паралельні переклади ресурсу Bible.hub; 

вибрані тексти англійських авторів різних історичних періодів, етимологічні 

словники The American Heritage Dictionary, Century Dictionary, Online Ethymology 

Dictionary, та словники сучасної лексики Cambrige Online Learners Dictitionary, 

Оnline Oxford Dctionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Merriam 

Webster Dictionary, The New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English, 

Urban Dictionary, спеціалізовані словники Theological Dictionary of the Old Testament, 

A Hebrew and English Lexicon of Old Testament, Dictionary of deities and demons in 

Bible, The Armenian Heritage Dictionary of English Language, The Dictionary of Fashion 

History. 

Загальна кількість прикладів, що підлягали детальному лінгвістичному аналізу, 

складає 3357 одиниць. Викладений матеріал унаочнено таблицями, схемами,  

ілюстраціями та супроводжено 5 додатками.  

Методи дослідження застосовані в роботі включають аналіз, синтез та 

узагальненя – для окреслення основних напрямів сучасних лінгвістичних 

досліджень; структурний метод – для систематизації, та унаочненого викладу 

матеріалів дослідження; метод дискурсивного аналізу – для визначення 

комунікативних особливостей актуалізації релігійних концептів у варіативному 

комунікативному оточенні; метод текстологічного аналізу з елементами екзегези - 

для пошуку та вирізнення первинних та модифікованих складових релігійних 

концептів; метод лінгвістичного спостереження, порівняльний, описовий методи 

для окреслення когнітивної генези концептів; метод аксіологічного аналізу – для 

визначення аксіологічних зсувів, розрізнання первинного і модифікованого 



 14 

наповнення концептів; метод фреймового аналізу – для визначення наповнення та 

репрезентацій релігійнийх концептів;  метод моделювання номінативного поля та 

метод кількісних підрахунків. 

Наукова новизна дослідженя зумовлена тим, що воно є першою спробою 

комплексного аналізу когнітивних модифікацій релігійних концептів у нерелігійній 

комунікації. Розроблено типологічну класифікацію загальнорелігійних концептів. 

Запропоновано визначення понятть релігійний концепт, нерелігійна комунікація, 

когнітивна модифікація релігійного концепта. Виділено три групи когнітивних 

модифікацій, визначено та ілюстративно обґрунтовано їх основні характеристики. 

Теоретична значущість дослідження полягає у розробці понятійно-

категоріального апарату лінгвоаксіологічних досліджень релігійних концептів, 

структурному представленні та характеризації процесів когнітивних модифікацій, 

визначенні форм та інструментів аналізу зрушень у ціннісній сфері мовних та 

концептуальних картин світу, що є внеском до сучасної лінгвокультурології та 

лінгвопрагматики, аналізу дискурсу, теорії  комунікації.  

Практична цінність дослідження полягає у можливості використання його 

результатів і матеріалів в нормативних та спеціальних курсах з когнітивної 

лінгвістики, дискурсивного аналізу, при укладанні загальноосвітніх програм з курсів 

етично-культурологічного спрямування, а також у визначенні місіонерських 

стратегій і тактик. 

Наукова новизна отриманих результатів може бути узагальнена у таких  

положеннях, що виносяться на захист:  

1. В англомовному дискурсивному просторі нерелігійної комунікації релігійні 

концепти мають форми позитивної актуалізації, що предбачає збереження 

первинного наповнення концепта (у номінаціях в освітньому дискурсі; у ритуальних 

діях і символах в політичному та юридичному дискурсах; в інформаційно-

нейтральних та позитивних повідомленнях у ЗМІ; в рекламі як апеляція до 

цінностей) та негативної актуалізації, що передбачає наявність аксіологічних зсувів 

у межах концептів та їх когнітивну модифікованість (у полеміці в межах освітнього, 

юридичного дискурсів, у маніпулятивних стратегіях в політичному, юридичному, 
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освітньому дискурсах, у зміні та смисловому заміщенні понять у дискурсі моди, 

рекламному дискурсі да медіадискурсі).  

2. Типологічна класифікація загальнорелігійних концептів містить три класи: 

ідеологічні (RELIGION, SALVATION, SACRAL ABOMINATION, VIRTUE, GOD’S 

GRACE та ін.), сутнісні (GOD, BELIEVER, SAINT, SINNER, RELIGIOUS LEADER 

та ін.), матеріально-предметні (RITUAL, SACRED OBJECT, SACRED PLACE). 

3. Маркером аксіологічних зсувів є іменування, про що свідчить генеза 

парадигми неймингу в англомовному суспільстві від релігійно детермінованого 

через релігійно маркований до секулярного (від початкового “Іменування як Божа 

воля” до “Іменування як хайп”). 

4. Профанативні когнітивні модифікації релігійних концептів проходять такі 

стадії: актуалізація релігійного концепта, зростання його вербального та 

невербального представлення у мові та культурі; стирання початкового змісту, через 

надмірно частотне вживання (десакралізація), згасання метафори (деметафоризація); 

метонімічне чи метфоричне заміщення основного вербалізатора, із подальшим 

переходом у ядерну частину іншого концепта. 

5. Дискредитивні когнітивні модифікації релігійних концептів мають такі 

прояви: різка критика, блюзнірський епатаж, радикальні акціії (експліцитна форма); 

іронія та сарказм (імпліцитна та експліцитна форма); викорстання наукового та 

освітнього дискурсів як форма руйнування авторитету (імпліцитна та експліцитна 

форма). 

6. Когнітивні субституції релігійних концептів будуються за принципом 

когнітивних метафор, і мають два напрямки: заміна основного вербалізатора 

релігійного концепта із вкористанням його розробленої структури (когнітивне 

клонування), заміна наповнення концепта із використанням первинного 

вербалізатора (когнітивна субституція). 

7. Когнітивні модифікації релігійних концептів є маркером антропологічних 

змін, що оприявлюються в межах аксіогенних ситуацій морального вибору, 

ставлення до вікових змін та феномену смерті, нових форм реалізації антиномії Я-

Інший.  
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Апробація результатів дослідження. Результати дослідження було 

представлено на 13 конференціях, з них  

- на 6 міжнародних конференціях:  

Міжнародна наукова конференція «Urgent problems of philology and linguistics – 

2017» (Будапешт, 29.10.2017) доповідь “Religious concepts within axiological 

framework of English media”; Міжнародна наукова конференція «Мовно-

культурна ідентичність у контексті філологічних студій» (Київ, 25-26.10.2017) 

доповідь “Когнітивні модифікації релігійних концептів у сучасному 

комунікативному просторі (на матеріалі сучасної англійської мови)”; Scientific 

and Professional Conference Philology and linguistics in the Digital Age – FiLiDa, 

(Будапешт, 26.03.2017) доповідь “Детремінанти перцепції репезентацій 

релігійних концептів у нерелігійній комунікації”; Міжнародний семінар World 

literature and world civil society (Київ 2.10.2016 ) доповідь “Модифікації 

релігійних концептів у дзеркалі англомовної літератури”; Міжнародна наукова 

конференція “Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми” (Київ, 

09.10.2014) доповідь “Репрезентації концепту NUN в сучасній англомовній 

комунікації (на матеріалах англомовних медіа”; Міжнародний науковий форум 

“CrossLingua`2013. Когніція. Комунікація. Культура”, (Партеніт, 12.05.2013) 

доповідь “Когнітивні модифікації релігійних концептів в сучасній нерелігійній 

комунікації”;  

- та на 7 всеукраїнських наукових конференціях:  

ІІІ Всеукраїнські наукові читання за участю молодих вчених “Філологія 

початку XXI сторіччя: традиції і новаторство” (Київ, 3-4.04.2019) доповідь 

“Когнітивні модифікації релігійних концептів на матеріалі сучасного 

англомовного кіно”; ІІ Всеукраїнські наукові читання за участю молодих 

вчених “Філологія початку XXI сторіччя: традиції і новаторство” (Київ, 24-

25.04. 2018) доповідь “Concept FASHION within the framework of religious 

concepts”; Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «Філологія 

початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (Київ, 6.04.2017) доповідь 

“Релігійні концепти у крос культурному резонансі”; Всеукраїнська наукова 
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конференція за участю молодих учених “Філологічна наука в інформаційному 

суспільстві” (Київ, 10.04.2014) доповідь “Когнітивні модифікації концепту 

ANGEL”; Всеукраїнська наукова конференція “Мова, свідомість, художня 

творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій” (Київ, 11.04.2013) 

доповідь “Когнітивні модифікації концепту ANGEL (на матеріалах 

англомовних медіатекстів)”; Всеукраїнська науково-практичній конференції 

“Педагогіка благочестя в освітньому просторі України” (Київ, 6.04.2013), 

доповідь “Релігійні концепти у нерелігійній комунікації: виховний аспект”; 

Всеукраїнська наукова конференція “Людина і соціум у контексті проблем 

сучасної філологічної науки” (Київ, 5.04.2012) доповідь “Релігійні концепти в 

сучасній нерелігійній комунікації”. 

 Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено у трьох 

статтях автора у спеціалізованих виданнях ДАК МОН України та у двох статтях у 

закордонних виданнях, зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах. Всі 

статті одноосібні. 

Структура роботи. Дослідження включає три розділи, список використаних 

джерел, та 5 додатків. 

У першому розділі розглядається сучасний англомовний комунікативний 

ланшафт, зокрема дискурси, як простір комунікативної  реаліації релігійних 

концептів. Представлено огляд підходів до визначення поняття “дискурс”, 

окреслено підходи до визначення понять “концепт” і “комунікація”,  поняття 

“концепт” у дзеркалі дискурсів, представлена методологічна база дослідженя, 

розглянуто сучасні тенденції лінгвістичних досліджень. Висвітлено основні підходи 

до вивчення релігійної мови та релігійних концептів, запропоновано визначення 

понять "релігійний концепт", "дискурс". Розглянуто аксіологічні виміри сучасної 

комунікації. 

У другому розділі на основі розглянутих у першому розділі підходів, 

запропоновано визначення поняття "нерелігійної комунікації", представлено  

типологічну характеристику загальнорелігійних концептів, виокремлено основні 
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лінгвістичні характеристики вербалізаторів релігійних концептів у нерелігійній 

комунікації, розглянуто дискурсивну панораму репрезентацій релігійних концептів.  

У третьому розділі запропоновано визначення поняття "когнітивна 

модифікація", означно принципи пошуку первинного і модифікованого вираження 

релігійних концептів, розглянуто аксіологічні зсуви у неймінгу  та кіно в англійській 

мові. Проаналізовано профанативні, дискредитивні когнітивні модифікації та 

когнітивні субституції. 

У висновках узагальнено і представлено результати дослідження. У додатках 

подано візуально-ілюстративний ряд репрезентацій концептів у сучасній 

нерелігійній комунікації, тематичні вокабуляри, презентацію у програмі Power Point. 

Список використаних джерел   містить 747 позицій, 468 – іноземними мовами; з 

них – 420 наукових досліджень, 45 словників та енциклопедій), 5 додатків (у 

додатках подано візуально-ілюстративний ряд репрезентацій концептів у сучасній 

нерелігійній комунікації, таблиці, тематичні вокабуляри). Загальний обсяг роботи 

становить 350 ст. (основний текст – 245 сторінок).  
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РОЗДІЛ I 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТІВ У 

ДИСКУРСИВНОМУ ПРОСТОРІ 

 

1.1.Дискурсивна варіативність сучасного англомовного простору 

 

Питання сутності дискурсу, співвіднесеності дискурсу і тексту, класифікації 

дискурсів у сучасній лінгвістиці є предметом багатьох досліджень. 

Проблематиці дискурсу присвячні праці таких дослідників як Н.Д.Арутюнова 

[13], А.Д.Бєлова [30,31,32,35,36], В.З.Дем’янков [88,89], Т.ван Дейк [63], В.І.Карасик 

[113,114,115,116], А.О.Кібрик [92], О.С.Кубрякова [155,156,157,374], Дж.Ліч [319], 

М.Л.Макаров [162,163], О.В.Малікова [165,166,167,168], О.І.Морозова [252,254], 

Г.Г.Почепцов [200,201,202,203,204] Л.Л.Славова [217,218,219,220], П.Серіо [215], 

Дж.Сьорль [216], Ю.С.Степанов [228], Д.Шиффрін [341,342], І.С. Шевченко 

[250,252,253,254].  

А.О.Кібрик та П.Б.Паршин, підкреслюючи мультидисциплінарний узус терміну 

“дискурс”, вирізняють три випадки його вживання у гуманітарних науках [92].  

Перший із виділених випадків спочатку представляв лінгвістичну спробу 

переглянути дихотомію Ф.де Соссюра “мова – мовлення”, шляхом додавання 

третьої категорії. Так, Е.Бенвеніст у своїх працях вживає термін “discourse” замість 

термінів “мовлення” (parole -  фр.) та “об’єктивна розповідь” (recit - фр.), вказуючи 

на суб’єктивацію мовлення [48].  

“Дискурс-аналіз” - термін запроваджений З. Харрісом (1952) згодом уможливив 

переосмислення понять “мовлення”, “текст”, “діалог” та ін. Дискурс динамічний за 

природою, тож, у межах досліджень напряму розглядається мовлення, вписане у 

комунікативну ситуацію, обмін комунікативними квантами, закономірності обміну 

інформацією та ін.   

Другий із виділених випадків вживання сформувався на основі праць 

структуралістів та постструктуралістів М.Фуко [296], Ж.Дерріда [91], Ю. Крістєвої 

[311,312] та ін. Термін “дискурс” у межах цього напряму використовується як 
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спроба уточнення понять “стиль”, “ідеолект”, оскільки акцентується увага на 

способі говоріння, обов’язково наявні атрибутиви “який/чий” дискурс; дослідники 

фокусують увагу не на дискурсі взагалі, а на конкретних різновидах дискурсів за 

мовними показниками, стилістичними ознаками, тематикою, способами мислення та 

ін. Починаючи з поняття “дискурсивних практик” М.Фуко, дискурс актуалізується з 

позиції “який”, “чий”, де ці означення можуть розглядатись як вказівка на 

комунікативну своєрідність суб’єкту соціальної дії. Цей суб’єкт може бути 

конкретним, груповим або навіть абстрактним.  

Окремо виділений третій випадок вживання терміну “дискурс” А.О.Кібрик та 

П.Б.Паршин  пов’язують з ім’ям німецького філософа Ю.Хабермаса [239], 

зазначаючи, що в його працях термін “дискурс” – особливий ідеальний вид 

комунікації, що реалізується за максимальної відстороненості від соціальної 

реальності, традицій, авторитету, комунікативної рутини тощо і має за мету 

критичне обговорення та обґрунтування поглядів та дій учасників комунікації.  

Справді, у книзі “Філософський дискурс про модерн ” Ю.Хабермас, 

критикуючи М.Фуко, використовує термін “дискурс” скоріше як певний 

комунікативний простір, у який, за метафорою "Археології знання” М.Фуко, 

“археолог” може зайти, залишивши зовні погляд на предмет, як дещо зрозуміле”. У 

тексті книги також згадуються естетичний дискурс [296, с.7] ”інші філософські 

дискурси”, “дискурси представників академічних професій: лікарів, юристів, 

адміністративних працівників, теологів, вихователів” та ін. [239, с.149].   

Наразі серед потрактувань терміну наявні такі: дискурс як комплексна 

комунікативна подія (В.З. Дем’янков), поліфонічний діалог (М.М. Бахтін), текст, 

стиль, жанр, форма використання мови, особливе використання мови для вираження 

особливої ментальності та ідеології [378, с.123]  та ін. [251]. 

“Лінгвістична енциклопедія” О.О. Селіванової подає чотири визначення 

терміну “дискурс”: 1) зв’язний текст у контексті численних супровідних фонових 

чинників онтологічних, соціологічних, психологічних тощо; текст, занурений у 

життя; 2) замкнена цілісна комунікативна ситуація (подія), складниками якої є 

комуніканти й текст як знаковий посередник, зумовлена різними чинниками, що 
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опосередкують спілкування й розуміння (соціальними, культурними, етнічними та. 

інш.); 3) стиль, підмова мовного спілкування; 4) зразок мовної поведінки в певній 

соціальній сфері, що має відповідний набір змінних [377, с.120]. 

Н.Д.Арутюнова у “Лінгвістичному енциклопедичному словнику” визначає 

дискурс як “зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними, 

соціокультурними, психологічними факторами; текст у подієвому аспекті; 

мовлення, як ціленаправлена соціальна дія, як компонент, який бере участь у 

взаємодії людей та механізмах їх свідомості (когнітивних процесах)” [381]. 

 Вісім дефініцій “дискурсу” пропонує П. Серіо, серед яких “дискурс як система 

обмежень, які накладаються на необмежене число висловлювань на засадах певної 

соціальної або ідеологічної позиції. Так, коли йдеться про “феміністський дискурс” 

або “адміністративний дискурс”, розглядається не окремий частковий корпус, а 

певний тип висловлювання, який вважається притаманним фемініст(к)ам чи 

адміністрації”[215]. Автор стверджує, що “дискурс – це не первинний емпіричний 

об’єкт, а – теоретичний (конструйований) об’єкт, який породжує роздуми про 

відношення мови та ідеології.  Поняття дискурсу відкриває важкий шлях між суто 

лінгвістичним підходом, який базується на забутті історії, та підходом, який 

розчиняє мову в ідеології”. Тож, виходячи із цього твердження, дослідження 

репрезентацій та модифікацій релігійних концептів у дискурсивному просторі, як 

когнітивних квантів, що містять ідеологічну складову, є особливо делікатним [215]. 

Основним в роботі вважатиметься визначення, запропоноване О.В. Маліковою: 

“Дискурс - фрагмент усної або писемної мови; система когнітивних і 

комунікативних складників. Когнітивні складники визначають зміст дискурсу, а 

комунікативні – форму і структуру” [165]. 

 Метафорично можна сказати, що дискурс – вулкан, в середині якого вирує 

магма смислів, що означається концептосферою, а для дослідження доступна лише 

застигла порода на поверхні вулкану – мовні вербальні та невербальні репрезентації 

смислів, комунікативні оприявлення когнітивних квантів [377]. 

 Академічно дискурс можна визначити так: дискурс – мовний комунікативний 

простір, в якому оприявлюються когнітивні кванти концептосфери. 
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1.1.1 Дискурсивні дослідження: методи і напрямки 

Загалом наукові розвідки по різному визначають основні підходи до вивчення 

дискурсів. Так, В.І. Карасик розрізняє прагмалінгвістичний, психолінгвістичний, 

лінгвостилістичний, структурно-лінгвістичний, лінгвокультурний, когнітивно-

семантичний та соціолінгвістичний підходи [113]. (Див. Додаток Б, Табл. 1.1) 

В дослідженні англомовного християнського теологічного дискурсу 

О.В.Малікова також розрізняє сім напрямків дискурсивних досліджень, втім дещо 

інакше. Серед них – семіотичний, діалогічний, соціальний, діяльнісно-

комунікативний, аргументативно-риторичний, культурологічний, когнітивний. (Див. 

Додаток Б,Табл. 1.2). 

Також серед популярних методів дискурс-аналізу, виділених А.О.Кібріком і 

П.Б. Паршиним, відзначимо наступні:  

 аналіз побутових діалогів (conversation analysis), який передбачає 

узагальнення шляхом виявлення домінуючих моделей, вивчення 

особливостей переходу комунікативної ініціативи у діалозі, типових 

послідовностей реплік та реакцій, поправок та уточнень, а також 

макроструктури  діалогу (невербального компоненту комунікації); 

 дослідження “інформаційного потоку”, введення поняття “топік 

дискурсу” – комплекс взаємопов’язаних ідей (референтів, подій, станів) 

для пояснення цільності дискурсу; експериментальні дослідження, 

наприклад, порівняльне вивчення переказів спеціально створеного фільму 

про хлопчика і збір груш, із залученням носіїв різних мов (У.Чейф); 

 експериментальні дослідження когнітивної функціональної граматики із 

акцентуацією на вивченні когнітивних механізмів граматичних виборів 

мовців (дослід із мультфільмом про риб), та інші методи, спрямовані на 

верифікацію казуальних зв’язків між когнітивними та мовними явищами 

(Р.Томлін); 

 транскрибування усного дискурсу, оскільки важливими є не тільки слова,  

а й паузи, просодія, сміх, накладання і незакінченість реплік та ін. 

(О.А.Земська, Дж.Дюбуа, Дж.Гамперс); 
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 укладання корпусів та комп’ютерна лінгвістика (Б.Грос, К.Сайднер, 

Дж.Хиршберг, Дж.Хоббс, Э.Хови, Д.Румелхарт, К.Маккьюин) тощо [92]. 

У сучасній філологічній науці проблема дослідження дискурсів ускладнена 

варіативністю підходів до вивчення наявних лінгвістичних явищ. Тож важливими є 

засади та принципи виділення та розгляду дискурсів. 

А.Д.Бєлова сформувала класифікацію дискурсів за двома основними 

факторами: сфера функціонування і характер комунікації. За сферами комунікації 

виділені такі типи дискурсу: академічний, бізнес-дискурс, дипломатичний, 

переговорів, політичний, педагогічний, рекламний, релігійний, риторичний, 

сімейного спілкування, медичний, психотерапія/НЛП, юридичний, ергодичний, 

Інтернет-дискурс. За характером комунікації – спонтанний, підготовлений, 

офіційний, неофіційний, чоловічий, жіночий, дитячий, дискурс підлітків, людей 

похилого  віку,  аргументативний, конфліктний, авторитарний, лайливий [35]. 

О.В.Малікова у монографії “Англомовний християнський теологічний дискурс: 

когнітивно-прагматичні виміри” [165] пропонує значний перелік сучасних 

досліджень різнопланових видів дискурсу.  Розширений перелік науковців, які 

зверталися до проблеми дискурсу, представлено у таблиці 1.3 (Див. Додаток Б, Табл. 

1.3). 

У ході дослідження розглядалися репрезентації релігійних концептів у 

перелічених дискурсах (розділ ІІ, ІІІ) та було виявлено особливий рівень актуалізації 

когнітивних модифікацій релігійних концептів у медіа дискурсі, а також 

рекламному, політичному, художньому, маніпуляційному дискурсах, оскільки у них 

наразі превалюють тенденції щодо аксіологічних змін та когнітивної гри із 

адресатом.  

 

1.1.2 Релігійні концепти у дискурсивному просторі 

 

У межах розглянутих вітчизняних та зарубіжних наукових розвідок, що прямо 

або опосередковано стосуються релігійних концептів, було виявлено значний рівень 

дефініційного плюралізму та пріоритетність вивчення цих концептів або лексичних 
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одиниць, що їх репрезентують, у певних мовних просторах/структурах (дискурс, 

соціолект, мова, стиль, та ін.), тематично пов’язаних із релігією.   

Так, І.В.Бугаєва розглядає існуючі дефініції у сучасній лінгвістиці [59]. 

Л.П.Крисін виділяє “релігійно-проповідницький стиль” [151 c. 135-138], 

Г.Г.Слишкін [217]  та В.І.Карасик розрізняють “релігійний дискурс” [114], Ж.П. ван 

Ноппен [329], А.К.Гадомський [72, c.16-26]  пропонують окремий лінгвістичний 

напрям “теолінгвістика”, який “намагається описати, як людське слово може бути 

використане відносно Бога, а також, яким чином мова функціонує в релігійних 

ситуаціях, в ситуаціях, які не відповідають жорстким стандартам безпосередньої 

односторонньої комунікації, і які, не дивлячись на це, співпадають з логікою його 

опису у відповідних формах, таких, як метафора чи мовленнєвий акт” [72, c.16-26].  

І.В.Бугаєва підтримує підхід до розгляду реалій релігійної комунікації як 

“релігійного соціолекту – мовлення групи людей, об’єднаних ціннісними 

орієнтирами і соціальною установкою у різних комунікативних ситуаціях” [58]. 

О.В.Малікова пропонує терміни “мова релігії ” і “англомовний християнський 

теологічний дискурс” як субкатегорію “мови релігії”.  “Мова релігії відрізняється 

від звичайної мови тим, що описує божественну реальність, що передбачає знання 

мовного коду релігійної комунікації і наявність спільних фонових знань“ [165,с. 51]. 

У всіх згаданих розвідках зустрічається словосполучення “релігійна 

комунікація”, втім, і його визначення є досить розмитим. Здебільшого дослідження 

релігійної комунікації проводилися на рівні певного жанру. Так, Девід Крістал, 

вивчаючи літургійні тексти в компаративному міжконфесійному аспекті [283, p. 

148-156], відзначає, що “теолінгвістика вивчає відношення мови та релігійної теорії 

й практики, що експлікується у текстах церковних ритуалів і Священного Письма, у 

творах богословів,  текстах проповідей, молитов, послань церковних ієрархів, а 

також в індивідуальних висловлюваннях богословів та віруючих”.. Вільям 

Фітцжеральд у книзі “Prayer as Rhetoric and Performance” аналізує молитву як 

комунікативний акт [294]. 

Томас М.Лессл пропонує визначення, яке є досить описовим: “релігійна 

комунікація є метафоричною, такою, що не зводиться до жодної форми 
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нефігуративного вираження; такою, що визначає метафізичні об’єкти означення, які 

можна осягнути, втім неможливо визначити” [321].  

Н.Б.Мечковська зазначає, що “релігійна комунікація має два основних 

напрямки: від Бога до людини і від людини до Бога. Перший напрямок обумовлює 

існування таких жанрів релігійної комунікації, як Одкровення Бога і пророча 

проповідь Одкровення людям. З другим напрямком пов’язані богослужіння і 

молитва.  Таким чином, Одкровення, проповідь і молитва є фундаментальними 

жанрами релігійної комунікації, а інші жанри є другорядними” [171]. Зазначимо, що 

таке визначення суголосить із етимологічним значенням слова “релігія”, яке 

Августин Блаженний тлумачив як “возз’єднання людини з Богом” (від лат. - 

reeligere) [2]. 

Стефан О’Лірі і Бренда Брашер  розглядають інтернет-простір і різноманітні 

прояви релігійної комунікації від “електронних церков”, “релігійних форумів” та 

“ресурсів з екуменічного діалогу” до антирелігійних гумористичних замальовок 

(наприклад, “молитва до сисадміна” як пародія на “Отче наш”), які вже складно 

віднести до парадигми власне релігійної комунікації [330, p. 232-269].  

Браян Тернер досліджує соціологічний аспект релігійної комунікації і 

стверджує, що інформаційна сучасність призводить до споживацького ставлення до 

релігії, а, отже, до нівеляції її як аксіологчної домінанти. Цьому процесу сприяє 

деметафоризація релігійних концептів, часова невідповідність їх вербалізаторів та 

відсутність аналогів у сучасності. Наприклад, метафоричні образи “пастух, стадо, 

вівці, сад” для сучасного адресанта не мають тої метафоричної сили впливу, як дві 

тисячі років тому, коли це були повсякденні реалії, тоді як зараз, мало хто з міських 

дітей навіть бачив живу овечку [354]. 

Отже, розглянуті дослідження показали високий рівень варіативності сучасного 

англомовного простору та наявність значно розробленого інструментарію вивчення 

дискурсів. Щодо релігійних концептів, зазначимо, що здебільшого їх розглядають у 

межах релігійного дискурсу, релігійної комунікації (залежно від дослідницького 

підходу – теологічного дискурсу, релігійного соціолекту, релігійної мови, мови 

релігії тощо), а, відтак, актуальним є вивчення їх у нерелігійній комунікації як у 
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просторі, у якому відбувається їх когнітивна модифікація, що може призвести і до 

когнітивних альтерацій у просторі релігійної комунікації. 

 

1.2 Концептологія у лінгвістичному вимірі 

 

В сучасному гуманітарному просторі відбувається процес нашарування 

абстрактних термінів і понять, що призводить до понятійної і сутнісної дифузії, а 

згодом і дисперсії термінологічного апарату.  Терміни “парадигма”, “дискурс”, 

“концепт” мають численні потрактування, що природньо, зважаючи на їх нещодавнє 

введення і популяризацію у гуманітарній площині.  

Саме тому на початку дослідження слід розглянути ключові підходи до 

розуміння і визначення поняття “концепт”, задля уникнення можливих 

термінологічних неточностей.  

Загалом у царині гуманітарних наук, пов’язаних із аналізом когнітивних 

процесів, існує широкий спектр визначень і тлумачень цього терміну. Зарубіжна 

когнітивна лінгвістика, починаючи з 1970-х років, вивчає взаємозв’язки мовних 

структур поза мовленням, а саме когнітивні принципи і механізми не тільки на суто 

мовному рівні, залучаючи до розгляду основні засади мовної категоризації, а і на 

загальному формальному рівні, зважаючи на іконічність, мовну економію тощо. До 

проблеми концептів звертались такі дослідники, як Джордж Лакофф [313,314,315], 

Уоллес Чейф [278], Рональд Лангакер [316, 317], Леонард Талмі [349, 350, 351, 352] 

та інші.  

Джордж Лакофф та Марк Джонсон у своїй праці “Metaphors we live by” 

розглядають так звані “cognitive metaphors” чи “metaphorical concepts”: “метафори – 

невід’ємна складова комунікативної реальності, не тільки на мовному рівні, а й на 

рівні думки та дії. Людська концептуальна система, яка визначає наше мислення та 

дії, має глибоко метафоричну природу. Концепти структурують наші відчуття, 

світосприйняття, стосунки з іншими людьми” [313].  

Дослідники розрізняють просторові метафори, онтологічні метафори, 

метафори-контейнери та ін. Просторові метафори (orientational metaphors)  є 

частиною концептів, та визначають когнітивний зв’язок з напрямком, висотою, 
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довжиною та іншими просторовими параметрами, залежно від культурного і 

фізичного досвіду [313], Heaven – up (Рай – вгорі), Hell – down (Пекло – внизу), angel 

– right shoulder (ангел – на правому плечі), demon – left shoulder (біс – на лівому 

плечі).  

Онтологічні метафори (ontological metaphors) “необхідні для раціонального    

осмислення досвіду. Розуміння досвіду у категоріях та субстанціях дозволяє 

розглядати фрагменти досвіду як окремі категорії або субстанції, що належать до 

певного загального порядку. Після ідентифікації досвіду як категорії або субстанції, 

ми можемо посилатися на нього, категоризувати його, групувати та рахувати, а отже 

осмислювати його” [313, p. 23]. Онтологічні метафори, за Дж. Лакоффом, 

вживаються для визначення виду, означення причини, встановлення мети та ін. 

Важливо, що більшість онтологічних метафор не сприймаються мовцями як такі, а 

через високий рівень переконливості та природності зазвичай вважаються 

очевидними прямими відображеннями ментальних феноменів. Наприклад, метафора 

благословіння Goodbye – трансформована фраза God be with you (God be with ye) 

вживається як формула ввічливості при прощанні [313].  

Дж.Лакофф стверджує: “Ми використовуємо онтологічні метафори, щоб 

усвідомлювати події, дії, процеси, стани. Події та дії метафорично 

концептуалізуються як предмети, процеси, субстанції, стани, “контейнери” [313]. 

 Метафори-контейнери (Container metaphors) корелюються із обмеженням 

простору. Їх підтип - "візуальні поля", концептуалізується, із принципу знаходження 

всередині обмеженого простору (in God’s hands, to be in the presence of God, to be in 

God’s will, to find all things in God – Ю.К.). Загалом, метафори-контейнери містять 

більший когнітивний обшир. Так, у книзі наводиться приклад кінних перегонів 

(race). Перегони відбуваються у часі і просторі і мають чіткі межі. Дослідники 

розглядають перегони як контейнер, що вміщає учасників (які є об’єктами), події як 

старт і фініш (які є метафоричними об’єктами), та процес бігу (який є 

метафоричною субстанцією). Як у прямому так і метафоричному значенні 

вживаются вирази: He's out of the race now. Halfway into the race, I ran out of energy. 

(race as CONTAINER OBJECT). У нашому дослідженні метафори-контейнери 
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матимуть потрактування як одна із форм репрезентації релігійного концепту. 

Наприклад, метафора Doomsday має визначені хронотопні межі, Dozing on 

Doomsday (назва короткометражного фільму;  Doomsday  як часовий проміжок  

[555]) передбачає особливу підготовку до цього дня. Так National Geographic 

пропонує Doomsday Preppers (Doomsday як подія), може виступати у значенні 

“кінець, колапс” і все, що з ними пов’язано: Republican Presidential Candidate 

Versus Demon-Crats Doomsday [778] (назва художньої книги; автор Патрісія Енн 

Тейлор (Patricia Ann Taylor); Doomsday як явище, категорія, сценарій) є метафорою 

для актуалізації глобальних проблем Take, for example, the famous Doomsday Clock, a 

metaphorical device concocted by the Bulletin of Atomic Scientists in 1947 to signal how 

close we are to the end of the world. Midnight was the apocalypse, all-out nuclear war. 

Last week the Bulletin moved the minute hand of the clock to two-and-a-half minutes to 

midnight, the closest it has been since the depths of the “Second Cold War” in 1984 [553]. 

Всі ці метафоричні репрезентації концепту DOOMSDAY можна розглядати як 

метафори-контейнери за часовою ознакою.  

Втім, Дж. Лакофф підкреслює глибоку метафоричність культури і релігії як 

таких, відзначає часте використання метонімії як сутнісної складової релігійного та 

культурного символізму: “Культурний і релігійний символізм є особливим 

випадком метонімії. Наприклад, у християнстві існує метонімія «голуб» на 

позначення Святого Духу. Що типово для метонімії, такий символізм не є 

обов'язковим. Він закорінений у концепції голуба у західній культурі і концепції 

Святого Духу у християнській теології. Саме це є причиною, чому голуб є символом 

Святого Духу, а не курча, хижий птах чи індик. Голуб як птах  характеризується як 

прекрасний, дружелюбний, ніжний і понад усе – мирний. Його природнім ареалом є 

небо, яке метонімічно позначає рай, який асоціюється із Святим Духом. Голуб - це 

птах,  який літає плавно, тихо, зазвичай з’являється з неба і приземлюється серед  

людей”[314].  

Когнітивні системи культури і релігії метафоричні за своєю природою. 

"Символічні метонімії є критичними зв'язками між щоденним досвідом та  

зв’язними метафоричними системами, які характеризують релігії та культури. 
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Символічні метонімії, закорінені в нашому фізичному досвіді, надають необхідні 

засоби для розуміння релігійних та культурних концептів” [313, p. 33]. 

Уоллес Чейф у своїй праці “Discourse, Consciousness and Time: The Flow and 

Deplacement of Conscious Experience in Speaking and Writing” зазначає, що мовні та 

когнітивні аспекти сприйняття складають нерозривний комплекс, що включає 

пам’ять, свідомість, когніцію, уяву, емоції, соціальні зв’язки та інші форми 

людського досвіду.  Тож, у термінології Чейфа концепт – радше сума різних 

аспектів досвіду [278, p. 22, 37].    

Леонард Талмі у двотомній праці “Toward a Cognitive Semantics” наголошує на 

глибинній когнітивності семантики. Дослідник розглядає граматичний аспект 

семантики і зазначає, що граматичні форми вказують на різноманітні когнітивні 

схематичні категорії (schematic categories), які згодом утворюють складні структурні 

системи концептів (schematic systems); ці системи вміщають конфігураційну 

структуру, перспективу, розподіл уваги, силу, динаміку, причину та когнітивний 

статус [349].  

Вів’єн Еванс та Мелані С. Грін у книзі “Cognitive Lingustics: An Introduction” 

вирізняють такі ключові засади когнітивної семантики: природа концептуального 

знання закорінена у досвіді; семантична структура (значення, які традиційно 

асоціюються зі словами та іншими мовними одиницями) прирівнюється до 

концептів; слова (та інші мовні одиниці) сприймаються як “точки доступу і дотику” 

до  об’ємних фондів знань, пов’язаних з певним концептом. Також, автори 

зазначають, що згідно з теорією прототипів Елеанор Рош, більшість категорій мають 

прототипну,  а не дефініційну структуру. Розвиваючи теорію ідеальних когнітивних 

моделей Дж. Лакоффа, згідно якої, когнітивні моделі структурують ментальний 

простір, і стають основним майданчиком концептуалізації, автори вирізняють 

образно-схематичні, пропозиційні, метафоричні, метонімічні та символічні ідеальні 

когнітивні моделі [290, p. 243, 281-282]. 

Появу терміну “концепт” у вітчизняній лінгвістичній традиції пов’язують з 

ім’ям релігійного філософа С.А. Аскольдова (1870-1945), який у 1928 році 

запропонував новий погляд на співвідношення термінів “поняття” і “слово” та 
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філософського за походженням “концепт”. Він визначає концепт як “мисленнєве 

утворення, яке заміщує нам у процесі мислення невизначену кількість предметів 

одного і того ж виду” [11, c. 269]. Також дослідник розрізняв пізнавальні (“бруньки 

складних суцвітть мисленнєвих конкретностей”) та художні концепти (“сполучення 

понять, уявлень, почуттів, емоцій, вольових проявів”), головною відмінністю яких є 

“непритаманна логіці та реальній прагматиці художня асоціативність” [11, c. 275]. 

Базовими характеристиками концепту С.А.Аскольдов вважає його заміщувальну 

функцію стосовно поняття, символічну природу, динамізм (мінливість, рухомість і 

змінність смислового наповнення), і для художніх концептів  - потенційну 

відкритість для інтерпретацій (“невизначеність можливостей”). Таке потрактування 

наближається до сучасних психолінгвістичного і когнітивістського підходів [11, c. 

275]. 

Вивчення концептів продовжив у 90-х роках академік Д.С.Ліхачов у своїй 

роботі “Концептосфера російської мови”. Він постулює концепт як заміщувач 

поняття: “натяк на можливі значення” і “алгебраїчне їх вираження” [158, c. 150]. Він 

також підкреслював важливість “індивідуального культурного досвіду, запасу знань 

і навичок”, від багатства яких напряму залежить багатство концепту. Отже, для 

Д.С.Ліхачова первинним є лінгвокультурологічне розуміння концепту: “концепт 

виникає як відгук на попередній мовний досвід людини” [158, c. 151]. Також він 

зазначає, що концепт не стільки народжується із слова, скільки є результатом 

зіткнення мовного значення із особистісним та народним досвідом.  “Концепт не 

тільки підміняє собою значення слова і, таким чином, нівелює розбіжності у 

розумінні значення слова, концепт певною мірою розширює значення, залишаючи 

можливість для співтворчості, домислювання, для емоційної аури слова”  [158, c. 

152]. 

Важливим науковим внеском Д.С.Ліхачова є введення поняття 

“концептосфера” як сукупності концептів певної мови [158, с. 152]. Вчений 

наголошував на змістовно і типологічно складних взаємозв’язках і структурі 

концептів.  
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В сучасному гуманітарному науковому просторі поняття “концепт” 

використовується у термінологічному апараті когнітивістики, лінгвокультурології, 

психолінгвістики, етнолінгвістики тощо.  

Оскільки вибір магістрального напрямку потрактування термінів детермінує 

методику та методологію дослідження, а період утвердження наукового терміна 

невіддільно пов’язаний із дифузністю його використання, розмитістю кордонів, 

меланжуванням із близькими за значенням чи мовним вираженням термінами, 

довільністю використання, розглянемо основні підходи до тлумачення терміну 

“концепт”. Цей термін є базовим для сучасної  когнітивної лінгвістики, тому 

спочатку доцільно висвітлити базові школи і напрями його дослідження.  

За класифікацією О.Д. Балашової [19] вирізняється, окрім лінгвокогінітивного  

(дослідження від концепту до розгляду концептосфери соціуму) та 

лінгвокультурного (дослідження національної концептосфери від культури до 

свідомості) підходів, психологічний, психолінгвістичний, нейропсихолінгвістичний, 

семантичний, логіко-понятійний, логічний аналіз культурних концептів та підхід в 

рамках традиційної лінгвістики, який ототожнює терміни “поняття” й “концепт” 

(цей напрям було відстежено у статті В.Я. Миркіна [174, c.102-107]). 

О.В. Костін [143] також розглядає цілий ряд когнітивних досліджень.  Зокрема 

він характеризує лінгвокультурний підхід як такий, що спирається на  ідею 

кумулятивної (накопичувальної) функції мови, завдяки якій у мові відображається, 

зберігається і передається досвід народу, його світогляд і світосприйняття. Згідно 

цього підходу мова – це універсальна форма початкової концептуалізації світу і 

раціоналізації людського досвіду, форма збереження несвідомих стихійних знань 

про світ, історична пам'ять про соціально значущі події в людському житті. До цього 

напрямку О.В.Костін відносить роботи С.Г.Воркачова, В.В.Воробйова, В.Н.Телії, 

Г.В.Токарева, Ф.Ф.Фархутдинової, А.Т.Хроленко, В.М.Шаклеїна та ін.   Серед 

інших  підходів вирізняются ментально-діяльнісний С.А.Аскольдова, індивідуально-

мовленнєвий Д.С.Лихачова, семантичний (Н.Ф.Алефиренко, А.Вежбицька, 

В.В.Колесов, І.П. Михальчук) культурологічний (Ю.С. Степанов, В.І.Карасик), 

логічний (Н.Д.Арутюнова, Т.В.Булигіна, O.Д.Шмельов, Г.В.Макович, 
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М.Р.Проскуряков, І.Г.Проскурякова), когнітивний (А.П.Бабушкін, О.С.Кубрякова, 

З.Д.Попова, І.А.Стернін, Г.В.Токарєв, Ж.Ф.Рішар, С.X.Ляпін, А.В.Кравченко, 

Г.А.Волохіна, Г.В.Бикова), лінгвокультурологічний (С.Г.Воркачов, В.Н.Телія, 

Ф.Ф.Фархутдінова). 

З.Д.Попова та І.А.Стернін вирізняють п’ять ключових напрямів сучасної 

когнітивної лінгвістики: культурологічний напрям, лінгвокультурологічний напрям, 

логічний напрям, семантико-когнітивний й філософсько-семіотичний напрям [198, 

с. 8-10]. 

Культурологічний напрям (Ю.С.Степанов) передбачає дослідження концептів, 

які зазвичай мають міждисциплінарний характер. Лінгвістика може бути однією із 

складових дисциплін, мова розглядається лише як одне з джерел відомостей про 

концепт (наприклад, етимологія слова, що називає слово тощо) [228]. 

Лінгвокультурологічний підхід – дослідження названих мовними одиницями 

концептів як елементів національної лінгвокультури у зв’язку з національними 

цінностями – особливостями національної культури: напрям “від мови до культури” 

(В.І.Карасик, Г.Г.Слишкін, Г.В.Токарєв.) Логічний напрям – аналіз концептів 

методами логіки, без прямої залежності від мовної форми (Н.Д.Арутюнова) [13]. 

Семантико-когнітивне дослідження  передбачає розгляд лексичної і граматичної 

семантики мови як шлях доступу до змісту концептів, як засобу їх моделювання. 

Отже, це напрям досліджень “від семантики" мови – до концептоцфери” 

(О.С.Кубрякова, Н.Н.Болдирєв, Е.В.Рахіліна, Е.В.Лукашевич, А.П.Бабушкін, З.Д. 

Попова, І.А.Стернін, Г.В. Бикова) [8c.10]. 

У межах американських (Дж.Лакофф [313,314,315], У.Чейф [278], Е.Рош [337, 

338],  М.Ірвін [306], Н.Чомски [278]) та східноєвропейських (О.С.Кубрякова 

[155,156,157], З.Д.Попова [197, 198], І.А.Стернін [197,198] ) когнітивних студій, 

незважаючи на відмінності у термінологічному апараті, дослідження спрямовуються 

на ментальні  процеси, які відбуваються під час сприйняття, осмислення, і пізнання 

дійсності свідомістю та види і форми їх ментальних репрезентацій. Неодмінно саме 

концепт є тим парасольковим терміном, що штучно вводиться у науковий простір 

для позначення ментальної операційної одиниці мислення.  
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Розглянемо кілька визначень когнітологів, представників лінгвокогнітивного 

підходу. О.С.Кубрякова надає таку дефініцію концепта  “це  одиниця ментальних та 

психічних ресурсів свідомості, і тої інформаційної структури, яка відображає досвід 

людини; оперативна змістовна одиниця пам’яті ментального лексикону, 

концептуальної схеми і мови мозку (lingua mentalis) усієї картини світу, 

відображеної в людській психіці” [157, c. 90-93]. 

Такий термін вживається когнітивістами для об’єднання безлічі одиниць 

ментального словника певним родовим поняттям, яке відповідає уявленню про 

смисли, якими оперує людина в процесах мислення і які віддзеркалюють зміст 

досвіду і знань, зміст результатів усієї людської діяльності і процесів пізнання світу 

у вигляді певних “квантів знання” [157, c. 90-93]. 

Дещо близький до лінгвокультурного підходу погляд на концепти 

спостерігається у дослідженнях А.П.Бабушкіна. Він визначає концепт як “дискретну 

змістову одиницю колективної свідомості, що віддзеркалює предмет реального чи 

ідеального світу, яка зберігається у національній пам’яті носіїв мови у вербально 

вираженому вигляді” [18, с. 95].  

О.О.Залевська характеризує концепти як об’єктивно існуючі у свідомості 

людини перцептивно-когнітивно-аффективні утворення динамічного характеру, на 

відміну від понять і значень, як продуктів наукового опису (конструктів) [101, c. 39]. 

З.Д.Попова та І.А.Стернін дотримуються думки, що “концепт – це глобальна 

одиниця мисленнєвої діяльності, дискретне ментальне утворення, яке має 

впорядковану внутрішню структуру і є результатом пізнавальної (когнітивної) 

діяльності особистості і суспільства. Концепт містить комплексну енциклопедичну 

інформацію про відображуваний предмет чи явище та про інтерпретацію цієї 

інформації суспільною свідомістю щодо цього явища чи предмета. Впорядкована 

сукупність концептів у свідомості людини складає концептосферу.” [197, с. 18]. За 

такого потрактування мова – це один з можливих засобів доступу до свідомості 

людини, її концептосфери, змісту і структури концептів як одиниць мислення.  

Подібне визначення подає М.В.Пименова: “концепт – це певне уявлення про 

фрагмент світу чи частину такого фрагменту, яке має складну структуру, яка 
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виражається різними способами і засобами. Концептуальна ознака об’єктивується у 

закріпленій і вільній формах поєднань відповідних мовних явищ – репрезентативів 

концепту. Концепт відображає категоріальні і ціннісні характеристики знань про 

деякі фрагменти світу. В структурі концепту відображаються ознаки, які є 

функціонально значущими для відповідної культури. Повний опис того чи іншого 

концепта, значущого для певної культури є можливим тільки у разі дослідження 

найбільшого набору засобів його вираження [195, c. 8]. 

Отже, щодо визначення поняття “концепт” можна зробити висновок, що у 

лінгвістиці існує три основні підходи до визначення поняття концепту.  

Культурологічний підхід розглядає мову тільки як інструмент чи форму вербалізації 

концептів (Ю.С.Степанов [228]). Семантичний підхід зміщує акцент з концепту на 

мову і наголошує, що єдиним джерелом концептотворення є семантична структура 

лексеми (Н.Д.Арутюнова [13], Т.В.Булигіна [61], О.Д.Шмельов [61]). Лінгво-

культурологічний підхід представляє позицію, згідно якої концепт формується при 

встановленні зв’язку між значенням слова та індивідуальним чи колективним 

досвідом, отже концепт є своєрідною ланкою між словом і реальністю (Д.С.Лихачов 

[158, 159], О.С.Кубрякова [374]). 

Дослідження семантики мовних одиниць, які вербалізують, репрезентують 

певний концепт з використанням лінгвокогнітивних методів, передбачає створення 

можливості доступу до змісту концептів як мисленнєвих одиниць. 

Саме тому важливо розрізняти терміни “концепт” і “значення”. Концепт – 

одиниця концептосфери, значення – одиниця семантичного простору мови. 

Значення – елемент мовної свідомості, концепт – когнітивної “загальної” свідомості. 

Концепт і значення рівною мірою є явищами мисленнєвої і когнітивної природи. 

Значення – частина концепту як мисленнєвої одиниці, закріплена мовним знаком з 

метою комунікації.  

Розглядають психолінгвістичне значення (“психологічно реальне”, таке, що 

пов’язується зі словом у свідомості носія мови, включаючи весь обсяг його 

семантичних ознак. Таке значення переважно може виявлятися за допомогою 

експериментальних прийомів) і лексикографічне значення (коротко сформульоване, 
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відображене у тлумачних словниках). Концепт, якщо він названий, включає, як 

складові, психолінгвістичне і лексикографічне значення, втім за обсягом свого 

змісту є неспівмірно більшим за обидва значення.  

Також потребують розмежування терміни “денотат” і “концепт”, оскільки 

денотати – вербалізовані образи зовнішнього світу, а концепти – сукупність усіх 

вербалізованих і невербалізованих образів предметів, явищ, ситуацій зовнішнього 

світу. 

 

1.2.1 Методологічне підґрунтя сучасних когнітивних досліджень 

 

  За визначенням О.Єсперсена [309], дослідження може розвиватися у 

напрямку “до мови” або “до свідомості”.  

Дослідження у “мовному” напрямку передбачає використання одержаних 

когнітивних знань для пояснення явищ і процесів в мовній семантиці, поглибленого 

вивчення лексичної і граматичної семантики. Цей напрям представлений у 

когнітивній семасіології. За твердженням О.С.Кубрякової: “Співвіднесення мовних 

форм з їх когнітивними аналогами і перш за все ... співвіднесення їх з різними 

когнітивними структурами – це лише спосіб пояснення їх особливостей чи 

функціональних характеристик” [156, ст.13].  

Дослідження у напрямку “до свідомості” передбачає моделювання концептів як 

одиниць національної концептосфери, національної культури.  Цей напрямок 

притаманний лінгвістичній  концептології. В.І.Карасик розмежовує три принципово 

відмінних способи мовної об’єктивації концепта – означення, вираження і опис 

[116, c. 110-111].  

Означення передбачає присвоєння фрагменту осмислюваної дійсності 

найменування та/чи спеціального знаку. Означення може мати різні ступені 

точності:  стандартне означення предмета, генералізуюче означення, уточнююче 

означення, спеціальне уточнююче означення. Стандартне і уточнююче означення 

відносяться до наївно-мовної концептуалізації, генералізіруюче і спеціальне 

уточнююче – до спеціальної сфери спілкування. Означення у сфері непредметних 

сутностей –  це виділення якостей і процесів та присвоєння їм імен [116, c. 110-111]. 
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Вираження концепту – це вся сукупність мовних і немовних засобів,  які прямо 

або опосередковано ілюструють, уточнюють і розвивають його зміст. Опис 

концепту – це спеціальні дослідницькі процедури тлумачення значення його імені і 

найближчих позначень [116, c. 110]. Опис здійснюється шляхом надання дефініцій, 

контекстуального аналізу, етимологічного аналізу, пареміологічного аналізу, 

інтерв'ювання, анкетування, коментування [116, c. 111]. Всі ці методи в рівній мірі 

можуть брати участь у формуванні номінативного поля досліджуваного концепту. 

Порівняльні дослідження – один з найефективніших методів виявлення 

невербалізованих концептів, які не мають лексичних відповідників в одній з мов, що 

розглядаються.  

Різні школи дослідників виділяють відмінні складові структури концепту. Так, 

С.Г.Воркачов вирізняє понятійну складову (структура ознак і дефініційна 

структура), образну складову (когнітивні метафори, які підтримують концепт у 

свідомості) і значеннєву складову (етимологічні, асоціативні характеристики 

концепта, що визначають його місце у лексико-граматичній системі мови) [70, c.7]. 

В.І.Карасик розрізняє образно-перцептивний компонент, понятійний 

(інформаційно-фактуальний) компонент, і ціннісну складову (оцінка і поведінкові 

норми [116, c. 112].  

Ю.С.Степанов виокремлює в концепті повсякденну, загальновідому сутність, 

історичну, етимологічну інформацію, та сутність, відому окремим носіям мови. Так, 

в концепті “8 березня” дослідник виділяв інформацію “жіночий день” (повсякденна 

сутність) –  “день захисту прав жінок” (відомо окремим носіям мови); “заснований 

за пропозицією К.Цеткін” [228]. Цей приклад актуальний у нашому дослідженні, 

оскільки цей концепт зазнав модифікації та здобув у вітчизняному когнітивному 

просторі додатковий компонент: “пов’язаний зі святом Пурім” (іудейське релігійне 

свято, встановлене біблійною царицею Естер). 

Існує твердження, що концепти внутрішньо організовані за польовим 

принципом і включають чуттєвий образ, інформаційний зміст та інтерпретаційне 

поле [198, c. 12]. Наприклад, концепт ВELIEVER: інформаційний зміст – ‘believes in 

God’, ‘follows religious rules’, ‘person who has faith in something’; чуттєвий образ 
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‘muslim – terrorist – fear’; ‘God's bitch severe follover of certain religion’, ‘believer – a 

preson, who believes in God’. Також, важливим є лексико-семантичне поле ключового 

слова концепту, яке складається з ядра та периферії. Ядерну частину визначають 

через синонімічне розширення ключового слова (наприклад – Believer – acceptor, 

adherent, apostle, canonist, convert, devotee, disciple, doctrinaire, dogmatist, follower, 

freak, layman, orthodox, prophet, proselyte, religionist, religious person, supporter, 

upholder, zealot; Jew, Muslim, Christian etc [387] чи через аналіз контекстів у яких 

номінується концепт. 

За рівнем мовної репрезентованості концептів  можна виділити вербалізовані 

та невербалізовані (приховані) концепти.  

Будь-який мовний знак репрезентує концепт у мові і мовленні, вся повнота 

концепту теоретично може бути представлена за умови використання тільки 

сукупності мовних засобів, всім номінативним полем концепту, кожен з яких 

розкриває тільки його частину. Таким чином, вербалізованими і невербалізованими 

можуть бути як весь концепт, так і його частини.  

Внаслідок особливостей міжмовного паралелізму, деякі концепти присутні в 

одній мові, в іншій мові можуть бути невербалізованими, чи взагалі  відсутніми. 

Відсутність стабільного мовного вираження певного концепта не свідчить про його 

відсутність, оскільки концепти можуть бути особистими чи належати певній 

невеликій  групі осіб (тоді вони матимуть тільки особистісні чи групові назви, але не 

загальномовні); концепти можуть бути комунікативно нерелевантними, тобто через 

певні причини не бути вербально актуалізованими, хоча при цьому залишатися 

структурними одиницями мислення.  

Невербалізовані концепти як і відсутність концептів (лакунарність) 

виявляються здебільшого під час міжмовних контрастивних досліджень. Виявлення 

відсутності лексичної репрезентації концепту в одній з досліджуваних мов може 

свідчити про наявність мотивованої лакуни (наприклад, відповідний предмет чи 

явище відсутні у національній культурі) чи немотивованої лакуни (предмет чи 

явище наявні у культурі, втім не є лексично репрезентованими, але цей факт не 

доводить відсутності концепту у мові взагалі).   
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За дослідженнями В.І.Карасика [116, c. 125], іноді доречно говорити про повну 

безеквівалентність. Так, в англійській мові відсутній концепт “солов’їна мова”, так 

само як у концептосфері української мови нема відповідника концепту “to match 

fingers”, що означає “постукування кісточками пальців однієї руки по одноіменним 

кісточкам пальців іншої руки, як знак роздумів і нерішучості”, через відсутність 

відповідного жесту в українській невербальній комунікації.  

Здебільшого у мовах існують так звані “потенційні семеми” – певний 

структурований в системі мови зміст, наявність якого обумовлена присутніми у мові 

лексичними чи лексико-граматичними парадигмами. Парадигма формує в системі 

мови зміст концепту, однак така потенційна семема не має у мові відповідного 

лексичного представлення.  

В цьому аспекті В.І.Карасик розглядає 3 основні моделі співвідношення 

концепту, семеми і лексеми (Табл.1). 

Таблиця 1 

Моделі співвіднесення концептів семем і лексем за В.І.Карасиком 

 Концепт Семема  Лексема  

 

1 Концепт наявний 

 

Семема відсутня Лексема відсутня  (для 

вербалізації концепту мовці 

використовують вільні 

словосполучення чи пояснення) 

2 Концепт наявний Наявна потенційна 

семема 

Лексема відсутня  

3 Концепт наявний Наявна потенційна 

семема 

Лексема наявна 

За рівнем актуалізованості можна виділити актуалізовані і неактуалізовані 

концепти. Актуалізовані концепти регулярно вербалізуються, вони є необхідними 

для мислення і комунікації. Неактуалізовані концепти необхідні здебільшого для 

мислення, вони рідко вербалізуються. Неактуалізовані концепти в національній 

концептосфері можуть бути актуалізованими у груповій та особистісній 

концептосферах та навпаки. Слід відзначити різний семантичний код актуалізації 

концептів: CHRISTMAS – концепт, актуалізований для британців, як “Christmas Eve, 

family reunion, Christmas dinner, presents, Christmas mass, Santa, Christmas tree, 
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Carols, Jingle Bells, Christmas decorations, Christmas sales, Candy cane, Christmas 

wreath, Kissing under the Mistletoe”, тоді як  у Китаї хоча свято Різдва дедалі і 

набуває популярності, здебільшого серед молоді, основною є не релігійно-

культурна, а економічна складова: The celebrations in China do not last as long as to 

New Year's Day, but it is still a big stimulation to the economy. Around Christmas Day, 

most department stores, super markets and on-line shops give discounts and small gifts to 

their customers. Retail sales grow dramatically and all overstock of the year is put on 

sale. The shopping upsurge lasts from December to the New Year, and even to the eve of 

the Chinese New Year (Spring Festival), which usually falls in January or February 

[513]. 

Karen, there is no official historical records about the Christmas in China. However, 

Chrstmas became popular in the 1990s. Chinese Christmas is very different. It seems that 

this festival is used by the business people to make money. Here in Xian, young guys 

march on the street on the Christmas' Eve. They even wear masks. It is not a religious 

festival. Instead, it looks like a gala for young generation [513].  

За мовною об’єктивацією вживають терміни “стійкі концепти” (такі, що мають 

закріплені за ними мовні засоби репрезентації) та “нестійкі” (глибоко особистісні, 

такі, що майже не вербалізуються) [197 c.28].  

За поширеністю розрізняються групові – вікові, гендерні, професійні та ін., а 

також індивідуальні концепти. 

М.М.Болдирєв [55, c. 62-69] підкреслює, що концепт може мати різні ступені 

абстракції і представляти різні форми когнітивних квантів (Див. Додаток Б, Табл. 

1.4). На основі розглянутих визначень і підходів, нами було введено робоче 

визначення поняття релігійний концепт. 

Релігійний концепт – це ментальне утворення, яке містить інформацію, що 

прямо чи опосередковано пов’язана з релігіями, релігійними вченнями, 

послідовниками та критиками цих вчень, релігійним предметним рядом, 

аксіологічними, культурологічними, історичними, географічними характеристиками 

релігій. Він є результатом синтезу власного досвіду особистості із загальним 
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культурним, соціальним досвідом суспільства, і є неодмінною складовою 

концептосфери.  

Всі розглянуті підходи до визначення концептів у вітчизняній та зарубіжній 

лінгвістиці представляють широку теоретичну базу для дослідження релігійних 

концептів та їх когнітивних модифікацій. З метою запобігання появі подальших 

термінологічних похибок, було розглянуто відмінності між поняттями “концепт” і 

“значення”, та окреслено підходи до розуміння “мови” і “свідомості”. Для 

подальшої структурно-групової організації концептів розглянуто варіативні аспекти 

їх компонентного складу, особливості репрезентації, створено типології і подано 

загальні характеристики, представлено типологічну групу релігійних концептів, що 

містить риси основних видів концептів за рівнем абстракції, формату знань та 

рівнем об’єктивації і є базовою, оскільки є організованою за рисою 

загальнорелігійності.   

 

1.3 Релігійні концепти у дзеркалі сучасних когнітивних досліджень: 

інтердисциплінарний екскурс 

 

Сучасна когнітивна наука – мультидисциплінарна сфера досліджень на 

перетині багатьох наукових традицій. Вивчення особливостей пізнання, як 

сукупності чинників, механізмів і процесів набуття, збереження трансформування та 

використання знань живими та штучними системами сприяло розвитку когнітивних 

досліджень у лінгвістиці, психології, соціології, філософії, біології, медицині, хімії, 

кібернетиці та інших науках. Кожна і них має  власний досвід дослідження 

когнітивного простору.  

Хоча проблема пізнання цікавила філософію ще за часів Платона, у межах суто 

когнітивних досліджень рушійними науками стали лінгвістика, психологія, та 

кібернетика.  Когнітивістський сегмент кожної із згаданих наук, мав вплив на наше 

дослідження. 

У психології розглядаються проблеми пізнавальних процесів відчуття, 

сприйняття, мислення та наскрізних психічних процесів пам’яті, уваги, уяви, і за 

твердженням Л.М.Веккера “мова і мовлення як засоби управління пізнанням” [67]. 
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Релігійні концепти є частиною мовних та концептуальних картин світу, тож, за 

такого твердження, їх модифікації можуть спричинити зміни гносеологічного 

ландшафту.  

У теорії “психології інтелекту” Ж.П’яже інтелект розглядається як система 

операцій, що відповідають 5 критеріям: комбінативність, зворотність, 

асоціативність, загальна ідентичність, тавтологія [192]. У нашому дослідженні ця 

теорія використовувалася при розгляді апеляцій до релігійних концептів у 

рекламному дискурсі. У матеріалі досліджуваних рекламних кампаній було 

виявлено використання усіх означених операцій, і чим більше з них було задіяно в 

одній рекламній кампанії, тим більша вірогідність вдалого просування продукту, 

шляхом закріплення у свідомості споживача певного когнітивного кванту, що в 

подальшому зумовлює вибір продукту. Відтак, за використання в успішній рекламі 

репрезентації когнітивно модифікованого концепту є вірогідність заміщення ядерної 

репрезентації релігійного концепту модифікованою переферійною. 

До уваги при дослідженнях когнітивних модифікацій релігійних концептів 

взято і теорію біхевіоризму Дж.Уотсона, у якій мова і мислення розглядаються як 

навички, а поведінка - як сукупність реакцій на стимули, що частково заперечує 

свідомість як автономне рушійне явище [377, C. 55]. 

Протягом дослідження розглядалися апеляції до релігійних концептів як 

стимул до дії (зневажливі апеляції, як провокації вірян - панк-молебінь  Pussy Riot, 

серіал “The Young Pope”, карикатури Charlie Hebdo; апеляції до релігійних 

концептів для підкреслення урочистості чи посилення авторитету – у промовах 

офіційних осіб тощо), та було виявлено фактори, що зумовлювали відповідні 

реакції.  При розгляді рекламного дискурсу, в роботі використовувалися 

дослідження Венса Паккарда щодо стимулів у рекламі, яке дещо суголосить із 

психологічними біхевіористськими припущеннями.  

Дослідження таких психологів як Дж.Бунер, Е.Толмен, дещо протиставляються 

біхевіоризму і потверджують детермінованість поведінки знаннями [377, C. 55]. 

Відтак, широка репрезентованість релігійних концептів, зокрема їх модифікованих 

відповідників у ресурсах, які є джерелами знань (репрезентації у медіа дискурсі, 
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сферах політики, освіти, економіки, у соціальному оточенні), можуть призводити не 

тільки до когнітивних зрушень, а й до поведінкових альтерацій.  

Дослідження впливу авторитета на поведінку, наприклад експеримент Стенлі 

Мілгрема [324], відкриває нові дискусійні обшири у такій ієрархічно-маркованій 

сфері як релігія. Тож його результати було залучено при розгляді особливостей 

встановлення релігійного авторитету, зокрема на прикладах концептів RELIGIOUS 

LEADER, PRIEST.  

С. Мілгрем експериментально довів, що люди схильні до підкорення, у разі 

якщо вони переконані в авторитетності того, хто їм надає певні настанови, дає 

завдання, навіть якщо це протирічить їх особистим переконанням. Прослідковані на 

вербальному та невербальному рівні протягом дослідження нові тенденції зведення 

у ранг релігії культури або певних соціальних явищ (таких як мода, корпоративний 

бізнес, спорт), формування квазі-релігій характеризуються високим рівнем 

дотримання послідовниками заявлених доктрин.  

З появою у психології модульного підходу, починається вивчення механізмів 

обробки інформації та виділення модулів як структурних мисленнєвих одиниць, які 

здійснюють цю обробку. Так, у ессе “The modularity of mind” Джеррі Фодор 

зазначає, що “сучасні когнітивні теорії спримають як вихідну тезу факт, що 

парадигматичні психологічні процеси є низкою трансформацій ментальних 

репрезентацій і що парадигматична когнітивна система впливає на ці 

трансформації” [308, с.29].  Це підтверджує наше припущення про впливовість 

когнітивних модифікацій і актуалізує тему нашої роботи.  

Подальші нейродослідження та нові можливості реєстрації активності мозку 

призводять до розширення сфери когнітивних досліджень. На перетині біології, 

психології та нейролінгвістики Т.В.Чернігівська стверджує: “Наразі всі ніби згодні, 

що суб’єктивні стани і всі психічні феномени – свідомі і несвідомі - породжуються 

нейронними мережами, які очевидно мають адресата, який інтерпретує їх “тексти” 

чи хоча б їх зчитує. Хто ж він, цей “читач”? Ми зтикаємося із парадоксом: мозок 

знаходиться у світі і світ у мозку, і більшою мірою світ ним визначається. Чи можна 

довіряти мозку, враховуючи можливість порушення його адекватного 
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функціонування? Наприклад, коли інформація, яку отримує наша свідомість, 

приходить не з органів чуттів, а породжується самим мозком, тому що відбувся збій 

програм нейронної мережі” [277, с. 46]. Це твердження вказує на можливість 

когнітивних модифікацій релігійних концептів на індивідуальному рівні, що 

суголосить із твердженням В.І.Карасика про трирівневу структуру концептосфери.  

У ході історичного розвитку із зміною аксіологічної парадигми релігійні 

концепти стали досить релятивними та вразливими до когнітивних модификацій не 

тільки на індивідуальному рівні концептосфери, а й на груповому і масовому.  

Протягом значного часу (починаюи з Середньовіччя) в досліджуваному 

англомовному просторі релігійна свідомість пропонувала чітку систему когнітивних 

орієнтирів, що знижували рівень вірогідної “похибки мозку” у його представленні 

реальності, встановлюючи межі на різних рівнях життєдіяльності: 

 етичному - заповіді, настанови та правила: не вбий, не кради (у християнстві – 

заповіді декалогу, заповіді блаженств та ін.); 

 лінгвістичному - засудження лайливих слів, лихословства, осуду; читання 

священних текстів, як рекомендована щоденна практика та ін.; 

 соціальному (апеляції до релігійних концептів при зміні цивільного стану – 

одруженні, смерті; у нерелігійній комунікації: присяга на Біблії у судах, 

інавгураціні промови, топоніми та ін.).  

 побутовому (встановлені правила детермінували вибір одягу, їжі, місця 

проживання; рекомендації щодо розпорядку дня та ін.). 

Найбільшу палітру таких когнітивних орієнтирів можна прослідкувати на 

культурологічному рівні. Апеляції до релігійних сюжетів в мистецтві 

актуалізовували релігійні концепти, і це сприяло загальній актуалізації концепту 

RELIGION, а, відтак, і пов’язаних із ним концептів-сценаріїв. Фрески комунікативно 

використовувались як Євангеліє для неграмотних – вражаючі зображення 

Страшного суду показували можливі наслідки грішного життя, тож спонукали не 

грішити; естетичну і повчальну функції мали і мозаїки соборів Ровени і Риму, і 

“Сікстинська Мадонна” Рафаеля Санті, і фрески Андрія Рубльова і Феофана Грека, і 

“Мадонна Літта” Леонардо да Вінчі, і “Блудний син” Рембранта ван Рейна, Біблійні 
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гравюри Гюстава Доре, “Явлення Христа народу” Олександра Іванова та ін. 

Духовна музика передбачала звертання до Бога і налаштовувала на 

вмиротворення чи, вражаючи органною величчю, спонукала замислитись над своїм 

життям, вчинками, життєвими виборами: духовні традиції співу a capella та відомі 

музичні твори - месси Й.С.Баха, Й.Гайдна, “Реквієм” Моцарта, ораторії Ф.Ліста, 

опери Дж.Верді “Набукко”, “Єрусалим”, “Жанна д’Арк”, Ш.Гуно “Фауст”, “Цариця 

Савська”, К.Сен-Санса “Самсон і Даліла” та ін.. 

Архітектурні споруди також мали комунікативну мету – нагадування про Вічне 

і про Бога. Окрім величних соборів, монастирів, церков, каплиць,  

розповсюдженими були молитовні знаки, наприклад на пам’ять своєї дружини 

Елеонори Кастильської король Англії Едвард І встановив пам’ятні молитовні 

хрести. 

В літературі, крім практики навчання по сакральним текстам, рекомендованого 

молитовного правила, духовна і світська поезія та проза також просякнуті 

апеляціями до релігійних концептів (Дж.Баньян, Дж.Донн, Ч.Діккенс, К.С.Льюїс, 

Дж.Мільтон, Дж.Р.Р. Толкієн, Г.К.Честертон та ін.). 

  Наразі із модифікуванням когнітивного простору, що прередбачає ризомність, 

зростає рівень психологічних та психічих викликів, як результат – соціальних і 

економічних проблем, як можливий результат нейронних збоїв. 

 Сучасні дослідники А.О.Сушинска-Тетерева, Г.Я.Меньшикова, М.В. Толмен 

ун [183, С.417] доводять, що емоційні стани мають значний вплив на сприйняття 

оточуючого, наприклад, при негативному емоційному стані, який виник у результаті 

впливу звуків, що лякають, приміщення здається меньшим, а при позитивному стані 

– не змінюється тощо. Новим предметом вивчення стало формування когнітивних 

карт та оцінок за допомогою впливу емоційних станів та факторів, відібраних за 

ефективністю, а також особливості викривлення і дивіації когнітивних карт через 

вплив аффективних процесів.  В сучасному комунікативному просторі подібні 

дослідження зокрема мають реалізацію у кіноіндустрії та сфері комп’ютерних ігор, 

що має вплив на когнитівні модифікації релігійних концептів (особливості цього 

впливу докладніше розглянуто у розділі 3). 
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У сучасному медіа просторі, зокрема у кіноіндустрії та сфері комп’ютерних 

ігор, протягом дослідження було виявлено значний сегмент медіа продуктів, що 

містять апеляції до релігійних концептів, здебільшого представлені когнітивно 

модифікованими репрезентаціями цих концептів, спрямованними на формування 

негативного емоційного стану. Так, містичні фільми жахів, екшн-фільми, триллери з 

містичним компонентом неодмінно містять компонент страху, що передбачає 

встановлення негативного емоційного стану, відтак, яскраво представлений 

візуальний, вербальний, звуковий образ сприяє зсувам у когнітивному і, як 

результат, в  аксіологічному просторі, що навіть призводить до сплесків насильства 

в реальному житті. (Див. Додаток Б, Табл. 1.5). 

У царині точних наук ідеї створення штучного інтелекту, його програмування 

та застосування сприяли потрактуванню когніції як переробки інформації, 

представлення знань та їх переробки, у якій мозок сприймався як обчислювальний 

пристрій, який перекодовує, трансформує і модифікує знання. Для християнської 

традиції такий підхід означає зміщення акценту з “Людина – найкраще творіння 

Боже” на  “Людина – складний механізм. – Людина – Творець.” 

Такі дослідження викликають занепокоєння, резонанс у релігійних спільнотах. 

Креаціонізм є предметом осмислення багатьох релігійних традицій. Створення 

штучного інтелекту, наділеного когнітивною здатністю та словесністю, може 

сприйматись як спроба дорівнятися чи перевершити Бога. Тож виникає низка 

морально-етичних проблем. До слоту контраверсійних питань через подібність за 

проблематикою також належать евтаназія, клонування, екстракорпоральне 

запліднення, контрацепція, аборти та ін. Схвалення зазначених сучасних винаходів 

може призвести до суттєвих модифікацій релігійних концептів (GOD (God-creator), 

RELIGION, SALVATION, SOUL, SIN, HOLY MATRIMONY та ін.) 

Так, у Ватикані за сприяння Понтифікальної Академії наук було проведено ряд 

конференцій присвячених питанням розробок штучного інтелекту, глобальної 

електроніфікації та ін. Зокрема 30.11-1.12.2016 відбувся симпозіум “Power and 

Limits of Artificial Intelligence,” серед учасників якого проф. Кембріджського 

університету Стефан Хокінг (Stephen Hawking), атеїст, відомий аларміст щодо 
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кібернебезпек, професор когнітивної нейрології Колеж де Франс Станіслас Деен 

(Stanislas Dehaene), професор кафедри досліджень мозку і когнітивних наук 

Масачуссетського політехнічного університету Лора Шульц (Laura Schulz), 

виконавчий директор Британського підрозділу компанії Google, Deep Mind Деміс 

Хассабіс (Demis Hassabis), директор Відділу досліджень штучного інтелекту 

компанії  Facebook професор Ян Ле Кун (Yann Le Cun). 

У відкритій резолюції симпозіуму так окреслено напрямки сучасних 

когнітивних досліджень: “Основні дослідження проходять у сферах, що вирізняють 

нас як людей, таких як мова, обробка символів, швидкісне навчання, само-

оцінювання, здатність визначати правдивість, програмування, вміння визначати 

задачі та встановлювати цілі, здатність інтегрувати існуючі модулі у всеосяжну 

багатозадачну розумову архітектуру. Із вражаючим поступом прогресу, нема 

жодних гарантій,  що не виникне іманентний штучний розум із власною волею. 

Штучний розум значно поступається людському, оскільки йому бракує всеохопної 

математичної перспективи” [292]. Серед можливих позитивних наслідків розвитку 

досліджень штучного інтелекту у резолюції згадуються унікальні можливості 

застосування штучного інтелекту як інструментарію у таких сферах як енергетика, 

екологія, медицина, освіта та ін. 

Серед факторів, що викликали занепокоєння учасників симпозіуму, 

зазначаються можлива втрата мотивації до дій людей у сферах, де штучний інтелект 

буде перевершувати людський розум, втрата робочих місць, можливі технологічні 

перегони у воєнному секторі, через активний розвиток нових технологій із 

залученням штучного інтелекту. 

Резолюція повністю покладає відповідальність за розвиток технологій 

штучного інтелекту на науковців-дослідників, схвалює наміри великих компаній, що 

займаються цими розробками, створити власні етичні комісії, застерігає про 

можливі непередбачувані наслідки, що можуть загрожувати людству. 

Підкреслимо, що у такому великому науково-технічному форумі, як цей 

симпозіум, організованому релігійно-державною католицькою установою брали 

участь представники різних релігійних течій та атеїсти, і, вірогідно, з огляду на 
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вимоги толерантності,  у резолюції не зазначається жодних суто релігійних поглядів 

на проблему. Факт зацікавленості та занепокоєння католицьої церкви підтверджує 

лиш регулярність подібних конференцій, та м’які застороги у їх резолюціях.  

Позиції інших релігійних течій різноманітні. Так, в деяких напрямках іудаїзму 

схвалюються подібні дослідження. Равин Іра Бедзов (Ira Bedzow), директор 

програми біомедичної етики та гуманітарних досліджень в Медичному коледжі Нью 

Йорку, стверджує: “The Jewish tradition in general has a favorable view of medicine, 

which can include human enhancement“ [849]. 

 В іудаїзмі є представники іншого погляду. Так, равин Бенджамин Бліч, 

професор Університету Яшива, зазначає: “Stephen Hawking has done us a much-

needed favor by alerting us to the very real dangers of AI. But what I find striking — and 

highly serendipitous — is the other major revelation just recently ascribed to him: 

Hawking publicly admitted that he is in fact an atheist. In response to a journalist 

questioning him about his religious leanings, he said unequivocally, “There is no God.” 

Perhaps the biblical God in whom I and so much of the world believe must also 

deeply regret the “artificial intelligence” with which he imbued mankind. Perhaps we are 

the greatest illustration of the fear we now verbalize for our technology — creations 

capable of destroying our world because we doubt our creator.” [271]. Равин порівнює 

можливу катастрофу кібер автономності із відходом людей від Бога. 

У мусульманьких англомовних ресурсах не було виявлено чітко висловленої 

релігійної позиції щодо сучасних розробок у когнітивістиці, зокрема у сфері 

штучного інтелекту. Втім, у ОАЕ у 2009 році було представлено людиноподібного 

робота Ібн Сіну [675],  який здатен до вільної комунікації, включаючи зміну виразу 

обличчя, жести, ведення діалогу класичною арабською мовою, розпізнавання 

виразів обличчя співрозмовника і запам’ятовування обличь, виходу в інтернет із 

пошуком необхідної інформації та ін. Робот самостійно здійснив авіапереліт, 

включаючи здачу багажу, реєстрацію на рейс та ін. Зараз Ібн Сіна працює в одному 

із торгівельних центрів – допомагає покупцям із вибором та пошуком товарів. Не 

дивлячись на заборону створення зображень, іслам дозволяє створення тримірних 

фігур, у разі їх потрактування як іграшок чи інструментів.  
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На сатиричному ресурсі MuftiNews є глузливе повідомлення про розробки 

щодо створення роботів-мусульман. Видумані професори коментують можливість 

втрати віри у роботів, перетворення їх на терористів через неправильне розуміння 

ними вчення Корану, утворення сект серед роботів та ін. [751]. 

Швидкий поступ розвитку технологій штучного інтелекту вже спричиняє 

модифікації релігійних концептів. Так, протягом дослідження було виявлено проект 

AI Religion [261] із слоганом In AI we trust та описом “релігії” та її основних 

постулатів.   

Інший напрям досліджень на перетині точних наук та філології –  корпусна 

лінгвістика надає широкі можливості дослідникам  когнітивістам. Корпусні 

дослідження  визнаються і використовуються багатьма релігіями.  

Протягом дослідження було розглянуто значний масив потужних корпусних 

ресурсів зокрема спеціалізованих для дослідження релігійних текстів, а отже і 

репрезентованих у них релігійних концептів. 

Corpus of English Religious Prose (2015) – діахронічний багатожанровий корпус, 

що містить англійську прозу з 1150 року до кінця XVIII ст. Корпус створено 

кафедрою англійської мови Кельнского університету під керівництвом проф. Томаса 

Кохнена. У корпусі представлено такі розділи як ієрархія (hierarchies), актуальність 

(sets), жанри (genres), періоди (periods), конфесії (denominations), автори (authors). 

Розділ “ієрархія” містить три підрозділи: Bible; Prayer, Congregational Song; Sermon, 

Treatise, Catechism, Religious Biography, Preface, Pamphle. Такий розподіл 

семантично зумовленний ціннісним компонентом тексту та напрямком комунікації: 

першочергове джерело - Біблія (Бог говорить до людей), другорядні джерела – 

молитви, духовні пісні (люди звертаються до Бога), третій порядок джерел – люди 

говорять про Бога.  

Інші ресурси, на яких представлено корпусні підбірки християнських 

релігійних текстів, здебільшого складаються  із книг Біблії та її перекладів. Так, сайт 

Christos [510] пропонує переклад Біблії 103 мовами у xml форматі та запрошує до 

співпраці усіх користувачів. Корпуси  Bible in English online [487] та Библия онлайн 

[468] надають доступ до усіх книг Біблії по главам англійською та російською 
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мовами відповідно.  

У Марбурзькому університеті імені Філіппа (Philipps University of Marburg), 

реалізовано проект Parallel text за редакцією Томаса Маєра і Майкла Кисув (Thomas 

Mayer and Michael Cysouw), який [704] включає 1169 перекладів Біблії, ареальна 

мовна дистрибуція перекладів представлена на інтерактивній карті, також подано 

алфавітний показчик текстів.   

Біблія короля Джеймса корпусно представлена на власному ресурсі The King 

James Bible [802], на якому надаються можливості алфавітного пошуку та пошуку 

по слову чи рядку тексту, додаються: алфавітні словники Webster's  Dictionary 1828 

року та Easton's Bible Dictionary (біблійний словник, що містить близко 4000 

словникових статей, які стосуються біблійних текстів); контекстуальний алфавітний 

покажчик (Concordance); біблійний атлас (Atlas) із доступним переліком біблійних 

топонімів у алфавітному порядку та за книгами Біблії; розділ “Journeys” представляє 

більшість подорожей, що згадуються у Біблії; розділ “Stories” містить посилання на 

тексти Старого і Нового заповіту за такими категоріями: Popular Bible Stories, In the 

beginning, great father Abraham, the story of Joseph, The story of Moses, the Plagues, the 

Promised Land, Elijah the Prophet, Elisha the Prophet, In Exile, Preparing for Jesus, The 

birth of Jesus, John the Baptist, The ministires of Jesus, Parables, Miracles, Holy Week, 

The death of Jesus, the Early Church, the Writings of Paul (кожна із категорій містить 

підкатегорії із прямим посиланням на текст). Розділ Topics представляє алфавітний 

перелік тем, що наявні у Біблії, подані 275 тем умовно можна розподілити на групи: 

вчинки та якості (чесноти та гріхи: Abortion Helping others, Gossip Kindness та ін.), 

стани (Doubt, Fear, Happiness, Joy та ін.),  явища (Marriage, Music, Friendship, 

Religion та ін.), категорії людей (False Prophets, Orphans, Poor, Prostitutes та ін.). 

Розділ Library містить статті щодо історії Біблії короля Джеймса, особливостей 

перекладу та потрактування біблійних текстів, зокрема інформацію про “цифри 

Стронга” (американського лінгвіста-бібліолога, який координував послівне 

співвіднесення слів давньоєврейского, грецького та англійського текстів).  

Ресурс BibileHub [470] має ще більшу корпусну палітру інструментів: 

Apocrypha (апокрифічні тексти), Atlas, Bible (173 мови), Commentary, Concordance, 
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Devotions (щоденні рекомендовані читання), Dictionary (4  словники Easton's, Smith's, 

SAA, ATS, Webster's), Encyclopedia, Greek Concordances, Hebrew Concordances, 

Interlinear Bible (паралельний текст), Bible Library (тлумачення Біблійних текстів), 

Measures (таблиця біблійних одиниць виміру довжини, ваги, об’єму, часу; грошові 

одиниці), Multilingual Bible (пошук по тексту 40 мовами), Parallel Gospels (тематичне 

зіставленя текстів Нового Заповіту),  Pictures (ілюстрована Біблія), Reading Plans, 

Sermons, (проповді), Bibile Timeline (дати Біблії), Topical (Nave’s, Torrey’s).  

В ісламі корпус Корану [813] уніфіковано зусиллями Language Research Group 

Університету Лідз (University of Leeds). Серед розділів: Word by word - дослівні 

текстові паралелі (англійська, арабска мова); Quran Dictionary, English Translation, 

Syntactic Treebank (граматичний, синтаксичний та морфологічний коментар до 

кожного слова Корану). Розділ The Quranic Arabic Corpus Documentation містить 3 

підрозділи: Quranic Script (Phonetic transcription, Pause marks, Verse marks), 

Morphology (Part-of-speech tags, Morphological features), Syntax (Dependency graphs, 

Syntactic relations, Phrase tags); Quranic Grammar (Nominals, Verbs, Phrases and 

Clauses, Adverbial Expressions, Particles).   

Для нашого дослідження особливо актуальним є розділ Ontology of Quranic 

Concepts. Зокрема, тут зазначається: Concept is the name of the root entity in the 

Quranic ontology. All other concepts and subcategories in the ontological hierarchy are 

organized under the root concept. Відповідно було виділено 12 основних концептів 

Artifact, Astronomical Body, Event, False Deity, Holy Book, Language (غة  Living ,(ل

Creation, Location, Physical Attribute, Physical Substance, Religion, Weather Phenomena. 

Окрему групу концептів складають Related Concepts – Аллах Allah (هللا ), Престол 

Аллаха Allah's Throne (عرش  Цей розділ репрезентує інтерактивну візуальну .[813](ال

когнітивну карту із 300 поєднаних концептів із 350 когнітивними зв’язками. До 

кожного концепту за посиланням доступна коротка анотація із репрезентаціями у 

тексті Корану та арабським відповідником. 

В іудейській традиції було виявлено багато сайтів із релігійними текстами, 

втім, корпусно представлено основні релігійні тексти було на двох досліджених 

ресурсах: Тора Онлайн (www.toraonline.ru) та сайті однієї із течій іудаїзму Хабад 
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[791] (Torah - The Pentateuch, Nevi'im – Prophets, K'tuvim - Scriptures). Інші ресурси 

пропонували доступ до електронних бібліотек у відкритому доступі, містили 

посилання на уривок Тори, рекомендований для читання в день перегляду сайту, 

масив коментарів до тексту. Також популярним виявився розділ Treasures, у якому 

на різних сайтах було представлено онлайн скановані примірники старовинних 

манускриптів  [801]  та ін.   

У нашому дослідженні також використовувалися світські корпуси, зокрема 

The British National Corpus (BNC) [786], The Open American National Corpus (з 1990 

р.) [812], Corpus Of Contemporary American English (COCA) [533] для дослідження 

релігійних концептів у нерелігійній комунікації.  

В сучасному російському медіапросторі з’явився новий напрям досліджень, 

очолений І.Ашмановим [14], що пропонує аналітичний огляд статистичних даних 

про створення, поширення та споживання інформації. Аналітична компанія 

“Ашманов и партнеры” займається пошуковою оптимізацією, контекстною 

рекламою, комплексним інтернет-маркетингом, медійною рекламою, маркетингом в 

соціальних медіа, вірусним маркетингом, пошуковим та маркетинговим аудитом, 

розробкою стратегій присутності в інтернеті. У межах досліджень, проведених 

компанією, було відстежено моделі створення і подачі новин, виділено та 

охарактеризовано ключові теми інтернет комунікації.  

Згідно з результатами дослідження існує два типи медіаподій: реальна подія – 

така, що відбулася поза інтернет простором, і освітлюється, обговорюється 

комунікантами в медіапросторі, та подія “вкид інформації” (рос. – вброс).  

Будь-яка подія має певну часову протяжність актуальності та обговорення. Так, 

реальна подія обговорюються в середньому протягом 6 днів. Після того, як подія 

відбулася, починається запуск хвилі обговорень на всіх рівнях від просунутих 

блогерів, порталів та ресурсів новин, до звичайних користувачів-очевидців. Він 

досягає піку на  другий чи третій день після події і згодом згасає (Графік 1).  
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Графік 1 Популярність події 
 

Графік 2  “Тема” і “вкиди”: “поличка 

Подія-вкид має абсолютно відмінну схему, яка підтверджує теорію дифузності 

Е.Роджерса. Замовник вкиду створює медіапривід, потім звертається до реального 

гравця медіапростору, наприклад, ресурсу новин чи популярного інтернет-блогера, з 

пропозицією про розміщення певної інформації у певний час на його 

інформаційному майданчику, що відповідає моделі комунікації  Поля Лазарсфельда, 

у якій заміщується ланцюжок ефективної передачі інформації з традиційнго “ЗМІ - 

адресати” на більш складний, втім ефективніший трирівневий “ЗМІ – лідери 

суспільної думки - адресати”.  Після розміщення інформації її починають 

розповсюджувати матеріально “незацікавлені” блогери та інші користувачі, які 

справді навіть дещо фанатично переймаються “вкинутою” ідеєю. Створений ними 

ажіотаж привертає увагу інших користувачів. Зазвичай, створення медіаприводу та 

вкиду інформації має суто маніпулятивний чи провокативний характер і 

використовується для впливу на реальні політичні, економічні, культурні процеси та 

загальне формування суспільної думки. 

Інфовкиди бувають разові та повторювані. Часто замовник повторюваних 

інфовкидів “просуває” певну тему. Тема – повторювані інфовкиди, об’єднані 

спільною інформаційною метою. Вони можуть стосуватися різних подій, явищ, осіб, 

але мати один запланований ефект, який стосується поставленої маніпулятивної 

мети. Графік таких інфовкидів – “поличка” (тема актуалізувалася, а її популярність 

не вщухає) (Графік 2). Тобто тему постійно “підігрівають” – роблять нові “вкиди”.  

Якщо на певному етапі кількість реальних подій, пов’язаних із темою не 

задовольняє потреб замовника, то реактуалізуються минулі події, які стосуються 
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теми (з’являються нові свідчення, невраховані деталі, інший ракурс, додаткові 

фігуранти). 

Зокрема, серед інших групою І.Ашманова розглядались особливості 

антицерковної теми в російськомовному інтернет просторі. У ході аналітичної 

розвідки було виявлено ряд політичних тем, які мали певну часову протяжність, а 

саме “Чечня”, “Демократія”, “Погані менти”, “Корупція” та інші [14].  

За твердженням І.Ашманова, продовженням цього ряду є тема “Патріарх 

Кирил”. Її “підігрівають” (актуалізують) як на основі реальних подій “панк-молебінь 

Pussy Riot”, акція “Kill Kirill” радикального руху FEMEN, антирелігійна виставка 

“Духовная брань”, так і за допомогою акцентуації певних деталей, що можуть 

викликати обурення публіки, наприклад “годинник патріарха” (Графік 3). Важливо, 

що на відміну від разових “вкидів”, які зазвичай робляться у п’ятницю, коли 

найбільша кількість користувачів виходить в онлайн, “вкиди” по цій темі 

відбуваються о 10 чи о 15 годині у будні, тобто у робочий час, що підтверджує їх 

“штучне” походження. 

Так, у сучасних когнітивних дослідженнях магістральними є напрямки 

досліджень у психології, природничих науках (біологія, медицина, психіатрія, 

хімія), точних науках (кібернетиці, інформатиці, медіадослідженнях) та лінгвістиці.  

Когнітивні дослідження не тільки розглядають когнітивні модифікації, а й 

сприяють їх розвитку (зокрема розробки штучного інтелекту та ін). Їх сприняття у 

різних релігіях вказує на підвищення рівня секуляризації та нерезистентності, 

мінливості традиційних аксіологічних засад.  

 

1.4 Аксіологічні виміри сучасної комунікації 

 

Ціннісна орієнтація сучасної людини є багатовекторною; нагромадження 

інформації, глобалізаційні реалії активно впливають на формування аксіологічних 

пріоритетів,  а іноді навіть спричиняють аксіологічну дезорієнтацію особистості, що 

може призвести до зламу культурного коду та втрати ідентичності. Тож аксіологічні 

дослідження набувають все більшої актуальності.  
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Передумовами виникнення аксіології згідно Новітнього філософського 

словника [371] стали наступні 5 основних факторів. 

1) Перегляд обґрунтування етики (у якому буття ототожнювалось із благом) 

І.Кантом, який протиставив сферу доброчесності (свободи) – сфері природи 

(необхідності), що потребувало чіткого розрізнення належного і сущого.  

2) Розщеплення поняття буття у постгегелівській філософії, яке розділялось на 

“актуалізоване реальне” і “бажане і необхідне”, рефлексія над теоретико-

методичними і практично-діяльнісними наслідками, що випливали із тези про 

тотожність буття і мислення. 

 3) Визнання необхідності обмеження інтелектуальних зазіхань філософії і 

науки та факту, що пізнання не є областю їх монополії і домінування, а є пов’язаним 

із спрямованістю людської волі (для якої категоріальний розподіл істини і неістини 

є не винятковим, і не завжди визначальним серед інших критеріїв, таких як Добро-

Зло, Прекрасне-Потворне, Корисне-Шкідливе та ін.).  

4) Виявлення невіддільності оцінного моменту та різних модальностей і пізніше 

типів організації мисленнєвої діяльності (логіка, антропологія, лінгвістика) від 

процесу пізнання.  

5) Взяття під сумнів основоположних цінностей християнської цивілізації в 

концепціях Артура Шопенгауера, Вільгельма Дільтея, Фрідріха Ніцше [371]. 

Аксіологія (грецьк. axios - цінність и logos - слово, поняття) є досить молодою 

філософською дисципліною, що досліджує категорію “цінність”, характеристики, 

структури та ієрархії ціннісного світу, способи його пізнання і його онтологічний 

статус, а також природу і специфіку ціннісних суджень. Термін “аксіологія” у 1902р.  

було введено французьким філософом Полем Лапі, а у 1904 р. його вже 

використовував для позначення одного з розділів філософії Едуард фон Гартман  

[372]. 

Звертання до питань, пов’язаних із цінностями, у ході історичного розвитку 

суспільства ставали предметом роздумів багатьох філософів, втім як самостійна 

галузь філософії аксіологія виокремилась лише у ХХ ст. 

Зазначимо основні віхи аксіології в історичному аспекті:  
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 Античні засади калокагатії (єдності Істини, Добра, Краси) у поєднанні із 

міфологічним світоглядом та пошуком визначення “Що є благо” (Сократ, Платон).  

 Середньовічна європейська філософська традиція  є теоцентричною; Бог – 

основна цінність, тож спасіння, наближення до Бога визнається основною метою 

буття; вирізняються чесноти як сходи до спасіння. Так, у католицькій схоластичній 

традиції Фома Аквінський визначає такі ключові чесноти: Віра, Надія, Любов. 

Однак, у Середньовіччі відсутня цілісна уява про природу цінності як такої.   

 Антропоцентрична модель Відродження зміщує акценти, гуманістичний 

світогляд дещо переосмислює формулу калокагатії і стверджує нові засади 

універсалістської ціннісної диференціації, у культурі та суспільстві вкорінюються 

гуманістичні ідеали.  

 Раціоналістична домінанта Просвітництва передбачає можливість 

множинності правомірних поглядів.  

 У період Нового часу наука як рушійна сила предметного перетворення 

світу, промисловий переворот, європоцентризм. 

 Романтизм – принцип тотожності мислення і буття (реальність – духовна 

реальність), принцип історизму – дослідження закономірностей людської діяльності, 

цінність народної культури.  

 Модерн – відмова від цінностей традиційного суспільства, принцип 

дискурсивності (фрагмент мовлення відносно якого встановлюються правила 

застосування знакових систем), текст як базисний елемент культури.  

 У період Постмодерну встановлюється принцип інтертекстуальності,  

цінними стають здатність розпізнавати семіотичні коди, “грати”; смерть автора 

потверджує цінність множинності інтерпретацій та змістів;  як наслідок цих зрушень 

- симулякризація, поява маскультури, втрата реальності та ідентичності в мистецтві 

тощо. 

Як стверджує Р.Рорті, “людина завжди мала необхідність 

аксіологізувати/обожнювати щось надприродне, абстрактне. До ХVII ст. найвищою 

цінністю/ідеалом був Бог; далі почали встановлюватися квазі-божественні цінності, 

такі, що заміняли його у світоглядній аксіологічній ієрархії, наприклад, наукова 
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істина/пізнання у ХVII ст. У ХVIIІ ст. потвердився культ духовності людини, як 

найглибшої і найбільшої квазі-божественної цінності. Тож, постмодерн – це спроба 

позбутися ідеологізації/обожнення будь-чого; натомість він сприймає мову, 

свідомість, спільноту тощо як випадковий продукт, зумовлений часом і 

обставинами” [336]. 

Сучасна комунікація має значний градус варіативності, залежно від кількості 

учасників, медіуму, аудиторії, сфери. Втім аксіологічні орієнтири загального 

комунікативного універсуму є досить гомогенними.  

Історично, нагальна аксіологічна система почала формуватися із встановлення 

постмодерну. Потвердження ідей демократії, конс’юмеризму, толерантності; 

ризомність та тенденції десакралізації призвели до тенденції заміщення релігії 

культурою і навіть перетворення культури на релігію. 

 За твердженням доктора Страсбурзького університету В.Нємчевські [328] 

“Постмодерну характерна десакралізація, так, Л. Блум десакралізував поета і поезію, 

Ф. Ніцше – істину, а З. Фройд - свідомість.” Серед інших рис постмодерну слід 

відзначити нелінійність; важливим є лише момент “тут і зараз”. Щодо 

філософського пізнання, то у цій сфері наявний перехід від традиційної метафізики 

до радикально нових практик. 

В цілому можна сказати, що постмодерн потверджує новий тип свідомості: 

вона релятивістська, ірраціональна, анти-репрезенталістська, оскільки критикує 

епістимологічні поняття: істину, раціо, реальність, що існує незалежно від 

свідомості. Такі засади стають основою нової онтологічної системи. 

Якщо постмодерн – наслідок модерну, то епоха, у яку ми живемо – наслідок 

постмодерну – пост-постмодерн, що детермінує не тільки поняттєві, а й онтологічні 

трансформації, а відтак змінює концептуальні картини світу, модифікує когнітивні 

кванти. При розгляді філософських ідей було зазначено відхід постмодерну від 

метафізичних потрактувань через їх домінантне і авторитарне насадження сильних 

понять: істини, добра, буття, Бога. Класична метафізика визнає можливість 

існування лише канонічного єдиного потрактування.  
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Для послаблення категоричності понять постмодерністи використовували 

різноманітні підходи і тактики. Досліджувані когнітивні модифікації релігійних 

концептів є частиною цієї парадигми розхитування канонів. Серед інших можна 

виділити такі основні напрямки: деконструкція, теорія слабких понять, мінливість 

сучасного суспільства.  

Деконструкція – метод, що передбачав можливість безлічі потрактувань (за 

Ж.Дерріда): інтерпретація структури, знака і гри) [91]. Ж. Дерріда розрізняє два 

види інтерпретації: перший – спроба дешифрації істини, що вислизає від розуміння і 

є закодованою у знаках, за допомогою гри; другий твердить, що протягом усієї своєї 

історії людство прагне завершення гри [91]. Так, деконструкція стоїть біля витоків 

суб’єктивізму та постмодерного релятивізму, вона не підтримує жодної 

інтерпретації, не  передбачає ані потвердження, ані спростування правдивості, 

визнаючи можливість безлічі потрактувань, деконструкція також сприяє розвитку 

плюралізму.  

Теорія слабких понять – онтологічний нігілізм – напрям, заснований 

Дж.Ваттімо, що потверджував онтологію як інтерпретацію стану людини і ситуації, 

у якій вона знаходиться, а нігілізм – як одну із форм переосмислення, а не повного 

заперечення метафізики [430]. Так, оскільки історія сприймається як низка 

випадковостей, то і буття, а разом із ним усі ключові онтологічні категорії, стають 

нечіткими, ефемерними. Поняття істини, вічності, мистецтва втрачають своє 

традиційне значення. Відтак, онтологічний нігілізм (домінування не-буття) надає 

нових значень усьому сущому: чітко визначені “сильні” поняття перетворюються на 

“слабкі”, такі, що не мають чіткого потрактування.  

Важливо також відзначити феномен “мінливого” (“плинного”) суспільства, 

виведений З.Бауманом. Постійний прогрес визначається ним як рушійна сила 

людської життєдіяльності. Рівень непевності, плинності, нетривкості та мінливості 

понять значно зростає як результат переосмислення прогресу, визначення його як 

самоцілі. Наприклад, конкретне, структурне поняття “здоров’я” замінює нове 

поняття “стан здоров’я”. “Бути здоровим” означає “не бути хворим”, тоді як “мати 

гарний стан здоров’я” передбачає регулярне підтримання фізичної форми, таким 
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чином, стабільність здоров’я замінюється мінливістю стану здоров’я. Потвердження 

нових цінностей, переведення засобів у ранг цілей сприяють значним поняттєвим 

змінам. Так, релігія – з характеристик “way of life”, “ideology” набуває ознак 

“hobby”, а нові квазі-релігії навпаки набувають ознак “religion”. У новому 

поняттєвому світі людина воліє не чогось конкретного, а бажає хотіти більше і 

більше. Це можна проілюструвати трансформацією концепту “shopping” із 

переходом “window-gazing” з периферійної частини концепту у ядерну, наразі 

актуалізується   прогулянка магазинами, як частина стилю життя, важливим є не 

купівля конкретних речей, а сам процес, насолода від різноманіття. Змінюються 

поняття блага і щастя, які тепер визначаються як широта вибору, реалізовуючи який, 

людина може потверджувати свою свободу [20].  

В результаті поняттєвих змін З.Бауман вирізняє феномен “нового номадизму” – 

міграції та мінливості цілей діяльності, а, отже втрати цінності діяльності для того, 

хто нею займається. Міграція виникає з причин безпеки та комерційної вигоди; за 

З.Бауманом, людина, яка стає “мігрантом/біженцем/вигнанцем” назавжди змінює 

своє сприйняття світу і життя, починає жити одним днем. Результати мінливості 

цілей З.Бауман ілюструє трьома метафоричними образами: лісник, садівник і 

мисливець.  Лісник – людина епохи, що передувала модерну, вона захищає ліс від 

втручання людини, задля збереження природної рівноваги. Садівник, як експерт, 

накладає свій порядок на природу, створюючи штучні пейзажі, подібні до 

утопічних. Мисливець не цікавиться станом природи, ні природнім балансом, він 

прагне полювати. Його невпинна жага до полювання передбачає постійний пошук 

нових цілей, а, отже невпинність полювання. З.Бауман стверджує, що наразі у 

суспільстві переважають “мисливці” [20].  

Для постмодерну є характерною постійна мінливість теорії, він відкидає 

традиційні онтологічні та епістемологічні методи досліджень, а отже і основні їх 

ключові поняття. Вічність зводиться до суми моментів земного життя, яке людина 

проживає так, ніби Бога не існує, а, отже і все дозволено.  

М.Фуко зазначає, що у первісній мові, даній людині Богом, всі слова і знаки 

були прозорими і зрозумілими, вони позначали сутність речей, але після покарання 
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за побудову Вавилонської вежі мови втратили цю понятійну прозорість і всі мовні 

знаки досить віддалено позначають сутність речей. 

Тож постмодерні студії твердять, що для опису суспільства і світу в цілому 

необхідно створити нову понятійну платформу. А це призводить до значних 

культурних та релігійних зрушень [296 p. 51].  

Важливим для процесу осмислення засад аксіології є внесок Макса Шелера. 

Його модель ієрархії цінностей складається із чотирьох рядів: 1) ціннісний ряд 

“приємного” і “неприємного”; 2) цінності вітального почуття: усі якості, які 

охоплюють протилежність “благородного” і “низького”, а також цінності сфери 

“благополуччя і добробуту”; 3) області духовних цінностей: “Прекрасне” і 

“Потворне” і все коло естетичних цінностей; “Справедливе” і “Несправедливе” 

область етичних цінностей; цінності чистого пізнання Істини; 4) найвища ціннісна 

модальність – модальність “Святого” і “Несвятого”; основною її ознакою є те, що 

вона оприявлюється лише у “абсолютних предметах” і всі її інші цінності є 

символами. Кожній з цих ціннісних модальностей відповідають спільноти – прості 

форми суспільства – держава, правова і культурна спільнота, спільнота любові 

(Церква) [256].  

Оскільки наше дослідження присвячено релігійним концептам, доречно згадати 

релігійних філософів, які зверталися до проблем аксіології. Оскільки у роботі 

розглянуто англомовний комунікативний простір, то ми звернулися до дослідників 

першочергово питомого для нього християнського сегменту філософії релігії. 

Так, Рудольф Отто у своїй праці “Священне” твердить про можливість 

пізнаваності певного “раціонального” сегменту релігії, що передбачає наявність 

відповідних понять як апарату такого пізнання [209]. Тож, у нашій роботі такими 

“поняттями” виступатимуть релігійні концепти. Цінними для нашого дослідження 

також є роздуми філософа про природу “нумінозного” священного.  Втім, оскільки 

священне є ірраціональним, дослідження може стосуватися особливих чуттєвих 

реакцій, які воно викликає у душі. За допомогою комунікативних актів як раз і 

можна реєструвати та аналізувати такі реакції [209]. 
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М.О.Лосський у своїй праці “Ценность и бытие. Бог и царство Божие как 

основа ценностей” розглядає чуттєвий та ідеальний аспекти цінностей та зазначає, 

що “цінність – умова певних почуттів і бажань, а не їх наслідок.”, у чому дещо 

полемізує із М.Шелером. Філософ розрізняє абсолютні, відносні, об’єктивні, 

суб’єктивні, всеохоплюючі і часткові, службові цінності тощо. Також, звертається 

до проблеми рангів цінностей. Зокрема, службові цінності нижчі у ієрархії 

цінностей за абсолютні цінності, але навіть серед абсолютних самоцінностей 

всеохоплюючі первинні цінності (Бог-Отець, Бог-Син, Бог-Дух Святий) стоять вище 

за “тварні” (створені) цінності [161]. 

Необхідність розгляду релігійних концептів саме у комунікативному просторі 

підтверджує теза М.О.Лосського про те, що “Цінність завжди пов’язана не тільки із 

суб’єктом, а і безпосередньо з життям суб’єкта. Цінність - це буття в його значенні, 

що самопереживається, або у значенні, що переживається іншими істотами для 

здійснення абсолютної повноти життя чи віддалення від неї.  Слово “життя” тут 

означає самосутню цілеспрямовану активність субстанціонального діяча” [161], 
оскільки людина, як істота словесна, реалізує таку діяльність першочергово у 

процесі комунікації. 

М.О.Бердяєв у праці для паризького видання “Современные записки” [47], 
“Человеческая личность и сверхличные ценности” відзначає існування 

надцінностей, втім відмінність християнських релігійних надцінностей від будь-

яких інших (природних, державних, суспільних, технічних) у тому, що все (природа, 

держава, суспільство, техніка) може перетворити людину на свій “засіб”, стати для 

людини “ідолом”, який потребуватиме умилостивлення, поклоніння, жертв тощо, 

тоді як Бог, будучи найвищою цінністю, сам приніс себе у жертву, і не потребує, а 

пропонує людині долучитися до Любові. Це твердження є особливо актуальним для 

нашої роботи, оскільки у сучасному західноєвропейському, зокрема англомовному, 

комунікативних просторах можна відстежити саме відхід від базових християнських 

цінностей чи процеси їх когнітивного заміщення і подальшої “ідолизації”.  

Також, М.О.Бердяєв підкреслює необхідність чітко розмежовувати конкретно-

універсальне і відсторонено-загальне. Він відзначає, що християнство – 
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персоналістичне, йому відомі Бог, Ближній, конкретні істоти, немає відсторонення, 

абстрагування, немає відстороненого добра чи певної відстороненої ідеї, за яку 

мають приноситись жертви [47].  

Тож аксіологічні філософські студії у всьому різноманітті представляють 

можливість розширення та покращення апарату дослідження релігійних концептів у 

сучасній нерелігійній комунікації.  

У сучасній філології наявний потужний науковий пошук в межах 

лінгвоаксіології.  Наша робота зазнала значного впливу лінгвоаксіологічних 

досліджень В.І.Карасика [112,117]. Дослідник пропонує запровадити термін 

“аксіогенна ситуація” – ситуація важливого аксіологічного пошуку та вибору, 

“цінніснопороджуюча ситуація” - ситуація, що заслуговує на увагу, є ціннісно 

мотивованою, і припускає переосмислення. Зокрема у статті “Аксіогенна ситуація 

як одиниця ціннісної картини світу” розглядаються аксіогенні ситуації та їх 

різновиди – “аксіогенні події” як “Божа кара”, “братовбивство”, “порівняння”, 

“засвоєння уроку”, “вміння бачити суть”, “розуміння Божої милості”, “розуміння 

своєї відповідальності”, “зрада своїх”, “реакція невідповідна стимулу”, “курьйозний 

випадок”, “каяття”, “кмітливий вихід із незручної ситуації” та ін.   

Релігійні концепти та їх репрезентації становлять значні фрагменти ціннісної 

картини світу, тож в наступних розділах передбачаємо можливість їх розгляду у 

межах аксіогенних ситуацій. 
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Висновки до першого розділу 

 

У розділі розглянуто сучасний англомовний комунікативний простір, 

різновиди дискурсу, в межах яких реалізуються релігійні концепти.  

Розглянуто підходи до визначення понять “дискурс”, “концепт”, 

“комунікація”, представлено методологічну базу дослідження, висвітлено 

сучасні тенденції лінгвістичних досліджень і основні підходи до вивчення 

релігійної мови та релігійних концептів, розглянуто аксіологічні виміри 

сучасної комунікації.  

В сучасній лінгвістиці релігійна сфера мовних і концептуальних 

картин світу викликає дедалі більший науковий інтерес. Серед 

запропонованих у сучасних дослідженнях одиниць термінологічного апарату 

– “релігійна мова”, “англомовний християнський теологічний дискурс”, 

(О.В.Малікова), "дискурс англомовного протестантизму" (М.В.Крилова), 

“дискурс кальвінізму” (Ю.Т.Тулянська),  “релігійний дискурс” (В.І.Карасик, 

І.В.Богачевська, А.В.Олянич, І.М.Пієвська, Г.Г.Слишкін), “релігійний 

соціолект” (І.В.Бугаєва), “релігійно-проповідницький стиль” (Л.П.Крисін, 

І.М.Гольдберг), “релігійна комунікація” (І.В.Бугаєва, Н.Б.Мечковська, 

А.О.Петрова, К.Артур, Б.С.Тернер, Р. Шмітт), “теолінгвістика” (Д.Крістал, 

Ж.П. ван Ноппен). 

Загалом в сучасній когнітивістиці було відстежено два основних 

напрямки дослідження концептів: від мови до свідомості та від свідомості до 

мови.  Серед основних підходів до вивчення концептів – семантичного, 

семіотичного, семантико-когнітивного, культурологічного, пріоритетним 

було обрано  лінгвокультурологічний, що передбачає дослідження концептів 

у міждисциплінарній перспективі із залученням основних методів 

лінгвістики та інших гуманітарних наук.  

Одиницею дослідження було обрано релігійний концепт, що 

визначається як ментальне утворення, яке містить інформацію, що прямо чи 

опосередковано пов’язана з релігіями, релігійними вченнями, 

послідовниками та критиками цих вчень, релігійним предметним рядом, 
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аксіологічними, культурологічними, історичними, географічними 

характеристиками релігій. Він є результатом синтезу загального 

культурного, соціального досвіду суспільства із власним досвідом 

особистості і є неодмінною складовою концептосфери. 

Для  забезпечення актуальності дослідження особливу увагу було 

приділено сучасним лінгвістичним та інтердисциплінарним методам та 

інструментам дослідження, що уможливлюють опрацювання значних 

інформаційних масивів (корпуси, соціальна медіааналітика), сприяють 

виявленню культурних та аксіологічних зв’язків у мовних та 

концептуальних картинах світу. 
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РОЗДІЛ II 

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНИХ КОНЦЕПТІВ  

У НЕРЕЛІГІЙНІЙ КОМУНІКАЦІЇ 

2.1 Загальнорелігійні концепти і нерелігійна комунікація  

Сучасні лінгвістичні дослідження релігійної сфери здебільшого спрямовані на 

аналіз та опис релігійної комунікації – спілкування Бога з людиною, людей з Богом, 

та людей про Бога. Однак, потужні секуляризаційні тенденції, зміна морально-

етичної парадигми культури, аксіологічні зсуви сприяють переосмисленню, 

семантичному згасанню та появі нових форм актуалізації релігійного шару 

концептосфери.  

Релігійні концепти, як ментальні одиниці релігійних знань і досвіду, що 

актуалізуються на ідеологічному рівні і у матеріально-предметному світі та мають 

різні форми мовної комунікативної репрезентації, виступають певним медіумом, 

через який технічний прогрес і культурні зміни впливають на концептуальні 

картини світу. 

Сучасні глобалізаційні процеси сприяють розвитку міжкультурного діалогу, а, 

відтак – посиленню лінгвокультурної взаємопроникності, зокрема і на рівні 

релігійних концептів. Її розвиток та становлення можна відстежити у діахронічному 

аспекті. Так, серед форм реалізації лінгвокультурної дифузності в релігійній сфері – 

сюжетний паралелізм (Стрітення – зустріч іудейського старця Семеона та Іісуса, як 

форма обґрунтування наступності християнства відносно іудаїзму; Пророцтво 

християнського монаха Бахіри з м. Бусра, щодо значного майбутного пророка 

Мухаммеда – як сюжет обґрунтування наступності ісламу відносно християнства); 

переосмислення та нове місіонерське використання первинних традицій та обрядів 

(Easter початково – назва свята на честь Eastre – Вранішньої зорі, давньогерманської 

богині весни і плодючості, із поширенням християнства, –  стало назвою головного 

християнского свята, Пасхи, із переосмисленням Зорі як символу перемоги Христа 

над смертю [399]); когнітивне меланжування – поєднання релігійних та 

міфологічних образів та сюжетів у новому інтертексті (наприклад, у серіалі 

Charmed, сестри Холівел стикаються з ангелами, демонами, фуріями, індуїськими 
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богинями, вампірами, старійшинами, русалками та іншими надприродніми істотами, 

що складає єдиний цільний лінгвокультурний комунікативний простір серіалу). 

 Глобалізаційна мультикультурність стає платформою реформованих 

суспільних морально-етичних засад, що має мовне відображення. Так, наприклад, в 

англомовному лінгвокультурному просторі лексеми Kosher, Santa Clause, The Good 

Samarithan, Mother Teresa, Crusade, Jihad, Martyr, Karma, дедалі виходять зі сфери 

релігійної комунікації, переходять на побутовий рівень і можуть використовуватися 

комунікантами незалежно від їх релігійних поглядів для позначення якостей, 

характиристик людей, предметів, явищ, подій. Наприклад, на офіційному сайті 

популярного європейського пісенного конкурсу Євробачення, пісня представника 

Італії у 2017 році, Франческо Габбані, має такий опис: “The song title, Occidentali's 

Karma, means Westerners' Karma and is essentially a comment on modern day living, 

from the superficial to the spiritual, including philosophy and meditation” [465]. Відтак, 

Karma – термін індійської групи релігій – буддизму, індуїзму, сікхізму, 

використовується у пісні італійського виконавця (представника країни з питомо 

християнським бекгранудом) як метафорична форма заклику звернути увагу на 

поверхневість та штучність сучасної західноєвропейської культури порівняно із 

духовними традиціями Сходу, що є прикладом лінгвокультурного меланжування.  

Серед інших тенденцій – перехід власних імен сучасних релігійних постатей до 

загальних назв. Наприклад, у  серіалі Suits (12 серія 5 сезону, час 32:37) в діалозі між 

двома юристами-атеїстами ім’я католицької святої, черниці Терези Калькутської 

(1910-1997) використовується як синонім чесності, безгрішності. HARVEY 

SPECTER: Our exibits are of blackmail, but yours are squeaky clear because you are 

Mother Theresa? ATTORNEY GIBBS: I may not be Mother Teresa, but i don`t resort to 

coversion to get my evidence [772]. Так само, у серіалі How to get away with murder (7 

серія 2 сезону, час  1:57) на лекції викладач-юрист використовує образ Матері 

Терези, як символ безгрішності, безкорисної любові, а, відтак – уявну модель 

найменш вірогідного вбивці: ”Your client's going down for murder unless you can find 

someone else to pin it on. For our case, it's mother Teresa. So, how are you gonna turn 

her into a killer? Well, normally, you'd start by mining the suspect's personality traits.  
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Such as Uh I don't know. She's kind of the most selfless person who ever lived. Well, 

use that. She has an inflated sense of self-worth, thinks she's God. What else? Is she a 

egomaniac, a secret abuser of children, a Sad loner” [618]. В обох розглянутих 

випадках актуалізація релігіного концепту  NUN (домен BELIEVER) відбувається 

безвідносно до релігії.  

Різноманіття жанрів, медіумів, прагматичних інтенцій, комунікативних 

стратегій і тактик сучасного комунікативного простору у поєднанні з 

секуляризаційними, глобалістичними тендеціями змінюють релігійні концепти, що 

позначається на аксіологічній сфері буття, відтак, змінюючи сутнісне наповнення та 

смислові домінанти моних та концептуальних картин світу. 

 

2.1.1 Дефініційні орієнтири: поняття нерелігійної комунікації 

 

У сучасній лінгвістиці присутня певна неоднозначність щодо визначення 

поняття “нерелігійна комунікація”.  На нашу думку, поняття нерелігійної 

комунікації доцільно розглядати як антонімічне відносно “релігійної комунікації”. 

Так, можна помітити логічну суголосність механізму визначення терміну 

“нерелігійна комунікація” зі шляхом, запропонованим М.Хайдеггером при 

визначенні “непоетичного”. “Чи рівнозначні слова “непоетичний” і “не 

поетичний”? У жодному разі, ні. Але якщо обидва слова виражають відмінне, то у 

чому ж між ними різниця? Відповідь – очевидна. Відмінність полягає у способі 

заперечення. “Не поетичний” – це, наприклад, трикутник, але він ніяк не може бути 

“непоетичним” чи “апоетичним”. Для останнього йому необхідно було б стати 

поетичним, щоб потім йому не вистачало чогось і тоді він втрачав би можливість 

бути поетичним. (...) В “непоетичному” не зникає “поетичне”, але зневажається 

“кінцеве”, порушується “мирне”, розв’язується “зв’язне”, “стримуюче” 

перетворюється на “нестримне”. Все це виражає наступне: те, що задає міру, не 

допускається і не відбувається сприйняття міри” [240]. 

Отже, за принципом визначення поняття “непоетичного” М.Хайдеггером, 

можна зазначити, що роздільне чи цільне написання означення досліджуваного 
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об’єкта із часткою “не” грає значну роль. Оскільки роздільне написання визначає 

протилежність поняття, що заперечується, тоді як цільне написання із “не” вказує 

на наявність відмінностей, втім однакову природу із заперечуваним поняттям чи 

явищем. Тож, нерелігійна комунікація (із цільним написанням означення – 

“нерелігійна”) передбачає наявність у комунікації релігійного елементу, втім не у 

всій його повноті, а частково, чи навіть у неповноцінній формі. 

Оскільки у вітчизняній і закордонній лінгвістиці ще не напрацьоване 

визначення терміну “нерелігійна комунікація”, ще одним принципом визначення 

його дефініції у роботі було обрано антонімічне протиставлення. Як антонім 

“нерелігійній комунікації” розглядалося явище релігійної комунікації. 

Зважаючи на потрактування Н.Б.Мечковської, нерелігійна комунікація – така, 

що не передбачає комунікативного зв’язку між людиною і Богом як задачі 

комунікації. Нерелігійна комунікація може торкатися пов’язаних з релігією тем, 

наприклад, звертаючись до релігійних подій чи явищ, описуючи чи 

характеризуючи їх. Так, на більшості сучасних сайтів новин інформація про церкву 

чи події, пов’язані із релігійним простором, представлені у розділі “Суспільство” і 

не є зразками релігійної комунікації, наприклад – новини про смерть патріарха, 

обрання нового папи римського [559] чи, навіть, королівське весілля (вінчання 

принца Уільяма та Кейт Міддлтон) [737]. 

В роботі було розглянуто зразки нерелігійної комунікації у межах 

політичного, юридичного, рекламного, освітнього, медіа дискурсів, а також у 

дискурсі моди і ЗМІ. Широка палітра залучених дискурсів свідчить про значну 

репрезентованість релігійних концептів у нерелігійній комунікації.  

 

2.1.2 Загальнорелігійні концепти: типологічна класифікація 

Вивчення будь-якого предмету вимагає наявності категоріального апарату. 

Дослідники Анна Вежбицька та Кліфф Годдар, які займаються питаннями загальної 

семантики та лінгвокультурології, наразі розробляють теорію спільної для всіх мов 

метамови, і вже виділили 65 основних метасемем та кілька базових синтаксичних 

конструктів [300]. На їх думку, дослідження загальних категорій в сучасній 
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лінгвістиці значно детермінується мовою дослідника, тож у нашій роботі для 

розгляду релігійних концептів на матеріалі англійської мови представлено спробу їх 

категоріального узагальнення. 

Для подальшого дослідження нами було виділено таку типологічну групу 

релігійних концептів за домінантною семантичною компонентою 

загальнорелігійності і наявності в більшості основних систем релігійних поглядів: 

GOD, RELIGION, BELIEVER, RELIGIOUS LEADER, SACRAL ABOMINATION, 

SIN, SACRED PLACE, SACRED OBJECT, RELIGIOUS RITUAL, HOLY DAY. 

Концепти цієї групи мають різноманітні форми оприявлення, залежно від релігійної 

системи, і пов’язані з вербалізаторами та невербальними репрезентантами 

гіперонімічно-гіпонімічним зв’язком.  

На особистісному рівні концепт GOD поєднує риси актуальних і неактуальних 

(невербалізованих) концептів (God як “неосяжний, незбагненний” (неактуальний), і 

його репрезентації, наприклад, образ Божий у кожній людині; ікона як образ, що 

викликає звертання до Першообразу (актуальний) тощо).  

На рівні масової комунікації залежно від релігійної традиції концепт GOD може 

мати різний рівень мовної репрезентації. Наприклад, цей концепт по-різному 

репрезентований у теїстичних релігіях.  Так, в іудейських релігійних текстах його 

вербалізатори мають тільки консонантну репрезентацію на письмі, а у православних 

письмових текстах церковнослов’янською мовою сакральні слова представлені зі 

специфічними скороченнями тощо. В традиційному ісламі – Аллах – не є ім’ям 

Бога, а дослівно перекладається як “Бог, Всевишній”, за мусульманською 

богословською доктриною, Бог має 100 імен, 99 з яких відомі, і означають його 

якості, – “Милосердний”, “Всесильний”, – тоді як соте ім’я Бога – таємниче і 

невідоме нікому) [321]. У духовних традиціях Сходу наявні різні течії: так, 

наприклад, у буддизмі, конфуціанстві зміщується акцент з священних сутностей на 

вчення та самовдосконалення людини, у індуїзмі, як сукупності різноманітних 

філософських шкіл і традицій, присутні відмінні та іноді протирічні підходи до 

потрактування концепту GOD тощо.  
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Цей концепт є ключовим у релігійній комунікації, оскільки визначає 

спрямованість і наповнення усіх інших концептів, а також формує обшир релігійної 

комунікації. На основі класифікації концептів М.М.Болдирєва [55], можна 

визначити, що GOD у богослов’ї – концепт-гештальт, як вища форма абстракції, що 

співміщає риси концепта-фрейма та концепта-уявлення, втім, залежно від 

особистісного рівня релігійності людини, комбінація складових-ознак різних типів 

за ступенем абстракції може варіюватися.  

У різних релігійних традиціях концептуально Бог має різні форми означення. 

Абстрактні концепти характерні для іудаїзму, християнства, буддизму, даосизму, 

східних духовних практик: LIFE, LOVE, LAW, WAY, LIGHT, POWER, BEAUTY, 

PEACE, HARMONY, TRUTH. 7 Beloved, let us love one another: for love is of God; 

and every one that loveth is born of God, and knoweth God. 8 He that loveth not knoweth 

not God; for God is love. 9 In this was manifested the love of God toward us, because that 

God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. [John 4:7-

9] For Buddha, the path to happiness starts from an understanding of the root causes of 

suffering [497]. 

Описові імена Бога, які передають його якості, притаманні для трьох 

Авраміїстичних релігій: ALMIGHTY, ONMISCENT, MERCIFUL, “GOD OF 

ABRAHAM, ISAAC, AND JACOB” та ін. Слід відзначити, що в ісламі та в іудаїзмі 

переважають дескриптивні номінації Бога, з наголошенням його дій. (ДодатокГ). 

Персоналізовані форми характерні для Авраміїстичних монотеїстичних релігій 

та індуїзму: GOD, LORD, CREATOR, KING, FATHER, JUDGE, SAVIOUR, 

TEACHER.  

Кожна з означених форм містить відповідний атрибутивний та актантний 

потенціал. Бог як GOD, LORD, KING передбачає поклоніння (worship): Praise the 

LORD our God, and worship at his sacred hill! The LORD our God is holy [Psalm 99:9]; 

служіння (serve): Certainly I will be with thee; and this shall be a token unto thee, that I 

have sent thee: When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God 

upon this mountain [Exodus 3:12] та восхвалення (praise): Then will I go unto the altar 
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of God, unto God my exceeding joy: yea, upon the harp will I praise thee, O God my God 

[Psalm 43:4]. 

Бог як GOD, KING, LORD, JUDGE веде і захищає своїх людей (For the LORD 

your God is he that goeth with you, to fight for you against your enemies, to save you 

[Duetronomy 20:4]), благословляє праведників (These are the generations of Noah: 

Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with 

God.[Genesis 6:9]  And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, 

and multiply, and replenish the earth [Genesis 9:1]),  також надає закони (And he 

declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, even ten 

commandments; and he wrote them upon two tables of stone [Deutreonomy 4:13]), 

чинить праведний суд (And Sarai said unto Abram, My wrong be upon thee: I have given 

my maid into thy bosom; and when she saw that she had conceived, I was despised in her 

eyes: the LORD judge between me and thee.[Genesis 16:5]),  суворо карає грішників 

(13 This is the portion of a wicked man with God, and the heritage of oppressors, which 

they shall receive of the Almighty. 14 If his children be multiplied, it is for the sword: and 

his offspring shall not be satisfied with bread. 15 Those that remain of him shall be buried 

in death: and his widows shall not weep. 16 Though he heap up silver as the dust, and 

prepare raiment as the clay; 17 He may prepare it, but the just shall put it on, and the 

innocent shall divide the silver.18 He buildeth his house as a moth, and as a booth that the 

keeper maketh. 19The rich man shall lie down, but he shall not be gathered: he openeth 

his eyes, and he is not. 20 Terrors take hold on him as waters, a tempest stealeth him away 

in the night.21 The east wind carrieth him away, and he departeth: and as a storm hurleth 

him out of his place. 22 For God shall cast upon him, and not spare: he would fain flee out 

of his hand. 23 Men shall clap their hands at him, and shall hiss him out of his place [Job 

27:13-23]); милує і прощає тих, хто кається (1 Have mercy upon me, O God, according 

to thy loving kindness: according unto the multitude of thy tender mercies blot out my 

transgressions.2Wash me throughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. 3 

For I acknowledge my transgressions: and my sin is ever before me. 4Against thee, thee 

only, have I sinned, and done this evil in thy sight: that thou mightest be justified when 

thou speakest, and be clear when thou judgest [Psalm 51:1-4]). 
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У питомому для англомовного світу християнстві поєднуються всі 

вищезазначені форми наіменування Бога та додається значна кількість метафор: "I 

am the Alpha and the Omega," says the Lord God, "The One Who is, Who was, and Who 

is to Come, the Almighty" [Revelation 1:8], Lamb of God [John 1:29], the Good Shepard 

[John 10:14], I am that Bread of Life [John 6:48], The Chief Corner Stone [Ephesians 

2:20], I am the Root and the Offspring of David, and the Bright and [Revelation 22:16]; 

питомі для іудаїзму позначення родинних зв’язків в новому переосмисленні: God 

The Father, Son Of God, Son Of Man, Son Of David; алегоричні наіменування: I am the 

Light of The World: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the 

light of life [John 8:12]; Jesus saith unto him, I am the Way, the Truth, and the Life: no 

man cometh unto the Father, but by me [John 14:6]. 

В сучасному комунікативному просторі одною з форм актуалізації та 

модифікації концепту GOD є аксіогенна комунікативна модель “In X we trust”, де Х 

– crust, dust, facebook, femslash, media, money, pod, thirst, trance тощо. Основа моделі 

– девіз, “In God we trust”, зазначений на банкноті американського долара.  

Концепт RELIGION. За класифікацією М.М.Болдирєва цей концепт можна 

визначити як концепт-уявлення. Він включає всі виділені нами типологічні 

загальнорелігійні концепти і розгортається у свідомості відповідно до культурної і 

релігійної традиції [55]. У межах сучасної філології концепт RELIGION 

досліджували В.В.Алпатов (реалізація концепту в англомовних топонімах), О.М. 

Головко (у творі Дена Брауна “Ангели і демони”), С.Є.Максимова (на матеріалі 

англомовних художніх текстів) [164], О.В.Малікова (в англомовному 

християнському [165] і в теологічному дискурсах [167]), Т.В.Петрик (в 

езотеричному дискурсі) [188], О.В.Сергєєва (лексична експлікація концепту) 

[214], А.О.Черніченко (як художній концепт) та інші. 

За визначенням Енціклопедії Британіка (Online Encyclopedia Britannica) [419] 

— є п’ять основних значень ключової лексеми, що виражає цей концепт. Religion 

(noun) 1) a set of beliefs concerning the cause, nature, and purpose of the universe, 

especially when considered as the creation of a superhuman agency or agencies, usually 

involving devotional and ritual observances, and often containing a moral code governing 



 72 

the conduct of human affairs. 2) a specific fundamental set of beliefs and practices 

generally agreed upon by a number of persons or sects: the Christian religion; the 

Buddhist religion. 3) the body of persons adhering to a particular set of beliefs and 

practices: a world council of religions. 4) the life or state of a monk, nun, etc.: to enter 

religion 5) the practice of religious beliefs; ritual observance of faith [419].  

Широкий спектр значень ключового слова свідчить про високий рівень 

концептуалізації, а отже відкриває можливості для напрацювання варіативних 

когнітивних карт, схем, моделей концепту RELIGION.  

В статті, присвяченій концептуальним засадам формування релігійних 

топонімів, В.В.Алпатов представляє своє бачення фреймової будови концепту 

RELIGION [7]. (Див.Додаток Б, Табл.2.1). 

Така структура дещо відрізняється від поширеного підходу [Жаботинська 95, 

96, Малікова 165,168] до розгляду фреймової структури концептів за п’ятьма 

основними фреймами, яка включає ідентифікативний фрейм (слоти специфікація, 

генералізація), компаративний  (слоти тотожність, схожість, подоба), акціональний 

фрейм (слот дії, процесу, мети) предметний фрейм (кількісна, якісна, сутнісна, 

локаційна, темпоральна схеми), посесивний фрейм (схема партитивності, 

інклюзивності, власності).  Реалізацію такого підходу до фреймового дослідження 

фрагментів концепту RELIGION можна спостерігати у роботах О.В.Малікової  

(дослідження концепту CHRISTIAN FAITH) [165 с. 156-180], Т.В.Петрик в 

езотеричному дискурсі [188]. 

Досліджуваний матеріал показав, що на рівні когнітивних метафор концепт 

RELIGION оприявлюється крізь метафоричні конструкти IDENTITY, TREASURE, 

WAY, BUSINESS, POLITICS. 

У сучасній нерелігійній комунікації одними з превалюючих когнітивних 

компонентів концепту RELIGION є ‘ideology’, ‘way of life’. Так, з’явилася тенденція 

використовувати цей концепт і його вербалізатори у слоганах з моделлю “Х is 

my/our religion” у різноманітних сферах комунікації. Така модель сприяє 

встановленню групової ідентифікації за аксіологічним маркером. Здебільшого вона 

застосовується до різноманітних хоббі, наприклад: Music is my religion [679],  
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Football is our religion [588]. Soccer Is Our Religion [767], Food is our religion [584], 

Naruto is our religion [685], Clubbing is our religion [464], Design  is our religion [545], 

Мовну життєспроможність такої моделі також доводить використання її у розмовній 

мові та існування похідних моделей, які стосуються не хобі і захоплень, а соціально 

актуальних проблем, наприклад: Is violence our religion? [627], Liberalism is not our 

Religion [744].  

SACRED PLACE. На рівні об’єктивації концепта “означення” (за визначенням 

В.І.Карасика) [116, c.110-111], це – фрейм (Cathedral – St.Paul`s Cathedral); на рівні 

об’єктивації “опис” це – схема – сума уявлень про внутрішню і зовнішню структуру 

та будову: Catherine Middleton enters Westminster Abbey and walks down the aisle with 

her father, Michael Middleton, led by the Dean of Westminster [790]; Dominique Venner 

committed suicide on Tuesday in front of the altar of Notre Dame Cathedral in Paris 

[525]). 

Можна припустити, що ядерну частину концепту SACRED PLACE складають 

такі фрейми як GOD’S PLACE, PLACE OF REVELATION, PLACE OF MIRACLE, 

PLACE OF EARTHLY LIFE OF A SAINT: PLACE OF BIRTH, PLACE OF DEATH 

(PLACE OF MARTYRDOM), PLACE OF BURIAL, PLACE OF WORSHIP, 

PILGRIMAGE DESTINATION, ESCHATOLOGICAL LOCATION. 

В трьох світових аврамістичних релігіях у виділених доменах концепту схеми 

SACRED PLACE було виявлено значну кількість концептів. 

ТАБЛИЦЯ 2 Когнітивна структура концепту SACRED PLACE 

 Фрейм Концепти Приклади вербалізації 

1 GOD’S PLACE HEAVEN, GOD`S 

KINGDOM (also 

concerns time), HOLY 

TEMPLE, HOLY 

CITY, HOLY MOUNT 

Heaven, Holy Temple of Jerusalem, 

the Eastern Wall, The City of God 

(term of Augustine of Hippo) 

2 PLACE OF 

REVELATION 

HOLY MOUNT, 

HOLY CITY, JORDAN 

RIVER, BURNING 

The Mount Sinai, The Mount Tabor, 

The Mount Moriah, Jordan River, 

Burning bush, cave Hira on Mount 
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BUSH, HOLY CAVE  Jabal al-Nour 

3 SIGHT OF 

MIRACLE. 

HOLY MOUNT, 

HOLY ROCK, HILL, 

LAKE, SEA HOLY 

SPRING 

the Sea of Galilee (Jesus’ walking 

on water, calming the storm, the 

disciples and the miraculous catch 

of fish), St Brigid's Well (Ireland),   

4 PLACE OF 

EARTHLY LIFE: 

BIRTH, 

RESIDENCE, 

DEATH  

HOLY CAVE, THE 

HOUSE OF A SAINT, 

HOLY GRAVE, 

TOMB,  

The Church of St Anne (Jerusalem, 

birthplace of Virgin Mary), Cave of 

the Nativity in Bethlehem, Dormition 

Abbey on Mount Zion, The Mount of 

Martyrs (Mont-Martres) (France)  

5 PLACE OF 

BURIAL 

HOLY CAVE, HOLY 

TOMB, CHURCH, 

CATHEDREAL, 

CHAPEL MOSQUE 

Tomb of St. Mungo (in the crypt of 

Glasgow Cathedral) Tomb of the 

Patriarchs (Christians, Jews, 

Muslims), the Cave of Machpelah 

(for Jews) (Hebron, the Holy land), 

Tomb of Hulda the Prophetess 

(Mount of Olives) Church of the 

Sepulchre of Saint Mary, 

(Jerusalem) 

6 PLACE OF 

WORSHIP, 

PILGRIMAGE 

DESTINATION 

HOLY CITY, HOLY 

MOUNT, HOLY 

BUILDING, or PART 

OF THE BUILDING 

The Holy Land, Jerusalem, Hebron, 

Vatican, Mecca, Medina; the Mount 

Athos; The Mount Moriah The 

Temple Mount (for Jews, Christians) 

the Haram esh-Sharif (for Muslims); 

the Mount Sinai, the Mount of Olives 

al-Baytu l-Maʿmur, Kaaba Saint 

Bernard's well [614] (Stockbridge 

near Edinburgh), The Jerusalem 

Chamber of the Westminter Abbey 

7 ESCHATOLO HELL, LIMBO, Armageddon, Safed (Tsfat), Hell, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_well
https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_well
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GICAL 

LOCATION 

PLACE OF THE LAST 

JUDGEMENT 

Limbo, Heaven, The Valley of the 

Kings (Jerusalem), The well of souls 

(Jerusalem) 

У вербалізації концепту SACRED PLACE в Біблійних текстах часто 

зустрічається реалізація когнітивної просторової метафори UP – GOOD, DOWN –

BAD: Unto a land flowing with milk and honey: for I will not go up in the midst of thee; 

for thou art a stiffnecked people: lest I consume thee in the way [Exodus 33:3].  

Місця релігійного поклоніння можуть мати високий рівень метафоричної 

об’єктивації. Так, наприклад, на конференції «Образ и символ в юдейскій, 

христианській и мусульманскій традиції» А.В.Шмаїна-Веліканова у доповіді, 

присвяченій генезі концепту “МАТИ СІМОХ СИНІВ”, розглядає біблійні приклади 

референцій до священного міста Ієрусалиму, як до благословенної милістю Божою 

матері, що страждає за і від гріхів своїх дітей: SACRED PLACE AS A MOTHER 9 

She that hath borne seven languisheth: she hath given up the ghost; her sun is gone down 

while it was yet day: she hath been ashamed and confounded: and the residue of them will 

I deliver to the sword before their enemies, saith the LORD [Jeremiah 15:9].  

У ході дослідження також були відслідковані інші метафори.  Одна з них 

SACRED PLACE AS A СRADLE – місце зародження, виникнення, становлення,  

релігійної фігури, традиції, вчення: Nazareth, or Natsrat as its name is pronounced in 

Hebrew, is the cradle of Christianity, the city where, according to tradition, the angel 

Gabriel told Mary that she would conceive by the power of the Holy Spirit, and the place 

where Jesus spent his childhood and youth [686]. That’s why Antioch has often been 

called “the cradle of Christianity” [794]. Church of the Nativity, the cradle of Christianity 

[519]/ Published in New York in 1900, Arabia: The Cradle of Islam contains detailed 

chapters on the geography of Arabia; the holy cities of Mecca and Medina; the Prophet 

Muhammad and the rise of Islam; the contemporary political scene on the Arabian 

Peninsula, including the rivalries among the British, Turks, and other powers; and the 

Arabic language and poetry [859]. 

Інша метафора SACRED PLACE AS TREASURE відображує ставлення до 

священного простору: його цінують, бережуть, захищають, доглядають як 
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матеріальне оприявлення Священного та можливість зав’язку з Трансцендентним. 

Prime Minister Winston Churchill sent word that St Paul's Cathedral should be protected 

at all costs - it would boost morale to save Christopher Wren's masterpiece [616]. Mughal 

emperor Aurangzeb protected Hindu temples more often than he demolished  them them 

[831].  The conservation-restoration of the frescoes of the Sistine Chapel was one of the 

most significant conservation-restorations of the 20th century [735].  

Важливим елементом ралізації акціонального потенціалу концепту SACRED 

PLACE є HOLY DAY. 

HOLY DAY – складна фреймова структура, яка в основному актуалізується як 

концепт-сценарій, що включає низку традицій, алгоритм дій, предметно-обрядовий 

компонент, темпоральну та локаційну ідентифікацію: Thanksgiving Day is celebrated 

on the fourth Thursday of November. It is in fact a federal holiday in the United States 

from the year 1941. The day is traditionally religious in nature; where each one thanks 

God for his or her life [617]. Shrove Tuesday was once known as a "half-holiday" in 

Britain. It started at 11:00 am with the ringing of a church bell. On Pancake Day, 

"pancake races" are held in villages and towns across the United Kingdom [756]. 

В сучасній вітчизняній лінгвістиці концепт HOLY DAY розглядався лише 

фрагментарно, здебільшого у межах концепту HOLIDAY. До нього зверталися такі 

дослідники як І.В.Змійова, Т.В.Давидова, О.Л.Гармаш [77 c. 248]  А.П.Колюка [87].  

У статті «Модель концепту HOLIDAY (на матеріалі “Різдвяної пісні” 

Ч.Діккенса)» Т.В.Давидової та А.П.Колюки було представлено модель концепту  

HOLIDAY в англійській мові. (Додаток Б, табл. 2.2). 

Слід зазначити, що у запропонованій авторами моделі рівень охоплення 

складових концепту є досить низьким, зокрема, відсутнє розмежування свят за 

походженням на релігійні/світскі/історичні та ін., “атрибутивний компонент – 

тематичні речі” не має жодної необхідної специфікації, випущені компоненти 

ідентифікативного, предметного, акціонального фреймів тощо.  

У статті І.В.Змійової “Концепт РІЗДВО у британській лінгвокультурі” в 

компонентному, відносно загалнорелігійного концепту HOLY DAY, концепті – 

CHRISTMAS (у статті концепт і більшість його складових подаються мовою статті, 
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а не англійською, але через дослідження саме англійської концептосфери, вважаємо 

більш доречним використання англомовних лексем), розрізняються понятійна (the 

Nativity of Christ, Service), предметно-образна (Christmas tree, Christmas decorations, 

celebration traditions and customs) та ціннісні складові концепту (family values, love) 

[102]. 

Загальнорелігійний концепт HOLY DAY є складним ментальним утворенням. 

Його вербалізація, зокрема лексема holy day має досить протирічне чи обмежене 

представлення навіть в авторитетних словниках. Так, Collins English Dictionary 

подає визначення holy day noun a day on which a religious festival is observed [390]. 

Навчальна версія словника Cambridge Dictionary of English не містить цієї 

лексеми, а має лише holiday у значеннях безвідносних до релігії vacation, a time when 

you are away from home, and can relax, visit new places etc.; a time when someone does 

not go to work but is free to do what they want, such as travel or relax; an official day 

when most people do not go to work and schools, banks and many businesses are closed; 

financial: a time when you do not have to pay something that you usually have to pay: та 

похідні bank holiday, national holiday, contribution holiday, package holiday, public 

holiday тощо [394]. 

У дослідженні ключовим визначеням вербалізатора holy day вирішено вважати 

представлене у словнику English Oxford Dictionary: holy day noun  A day on which a 

religious observance is held [409] та похідне holy day of obligation noun  (in the 

Roman Catholic Church) a day on which Roman Catholics are required to attend Mass 

[410]. Це визначення включає не тільки святкові, а й священні дні, що передбачають 

можливість особливої уваги до духовного стану, жалоби Yom kippur, Good Friday, 

Lent, Ramadan тощо. 

На основі розглянутого мовного матеріалу можна зазначити, що концепт HOLY 

DAY в ідентифікативному фреймі реалізується як celebration, observance, 

commemoration, feast,  fast; в компаративному фреймі – time – at Christmas, peroid – 

Christmastide, Fast of Gedalia (Tzom Gedalia); long-expected event – Easter is the 

Holiday of holidays; joy, spiritual renovation – Lent is the spiritual  spring; sorrow – the 

Good Friday; judgement – Rosh Hashanah; repentance – Yom Kippur, Ash Wednesday; 
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preparation for a long difficult journey – Shrove Tuesday, Mardi Gras as prepartation for 

the Lent; salivation – Easter;  blessing – Start of the Indiction; в акціональному фреймі 

у слоті стан state of holiness (Ihram), у слоті дія – prayer, participation in/attending the 

Sacral rutuals, sacraments, traditions, customs (attending Christmas Mass/Shabbat 

dinner/treating others with meat on Eid al-Adha); celebration (to celebrate Eucharist, to 

celebrate Hanukkah), participation in procession (Easter proseccion, pilgrimage, hajj), 

veneration, adoration (Eucharistic Adoration), fasting – інструмент, механізм 

(abstaining from certain pleasures, habits, food), game, (pancake race, Easter Egg-

hunt);а також HOLY DAY (агенс) діє gathers, unites, changes, для (мета) to remind, to 

make better, to make free; в предметному фреймі  symbols, sacred and ritual objects 

(lulav, etrog, Epitaphios, Kaaba), location  sinagogoe, home, church, cathedral, mosque, 

tomb (the Holy Sepulchre, Sukka (Booth), St. Paul’s Cathedral, Al-Aqsa Mosque); 

decorum: festive/plain clohtes, decorations of the location, decoration of the sacred object 

(white seamless clothes at hajj, Christmas tree, the Nativity scene, Epitaphios/icon/Cross 

decorated with flowers, jewelry); gifts (hamantash, Easter egg, Сhristmas presents).  

Концепт HOLY DAY когнітивно та семантично взаємопов’заний із концептом 

RELIGIOUS RITUAL. 

RELIGIOUS RITUAL - концепт-сценарій. На рівні об’єктивації концепта 

“вираження” це – вираження концепта-фрейма, на рівні об’єктивації “опис”, це – 

концепт-сценарій, що передбачає усталений ряд, алгоритм дій, більшість 

вербалізаторів якого перетинаються з концептами GOD, SACRED OBJECT, 

SACRED PLACE, BELIEVER, HOLY DAY. Як приклад можемо навести The 

Complete Royal Wedding Ceremony [790].  

У статті “Ритуальний дискурс” В.І.Карасик зазначає, що “ритуал – це 

закріплена традицією послідовність символічно значущих дій. Символічно 

регламентовані дії позначаються у мові як ритуал, церемонія, обряд, етикет. 

Ритуальна дія – особливий символічно навантажений вчинок, що потверджує 

відповідність ритуальної ситуації її сакральному взірцю. Ритуал закріплює постійні 

характеристики представників певної групи – етносу, конфесії, малої групи, що 

усвідомлює свою ідентичність, і в цьому значенні ритуал не підлягає змінам. Ритуал 
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зорієнтований на певне дійство в його сюжетній цільності, учасники ритуалу щоразу 

розігрують це дійство, усвідомлюючи і переживаючи свою належність до 

початкового начала. Етикетна дія – це фактичний акт підтримки комунікації у 

доброзичливій тональності між людьми, які належать до різних суспільних груп” 

[115]. 

На прикладі питомого для англомовного простору християнства можна 

відзначити, що у концепті RELIGIOUS RITUAL можливо розрізняти кілька рівнів 

сакралізації: SACRAMENT, CEREMONY, TRADITION, CUSTOM. Залежно від 

конфесії/деномінації SACRAMENT має дещо відмінну структуру. The Catholic 

Church and the Old Catholic Church recognise seven sacraments: Baptism, 

Reconciliation (Penance or Confession), Eucharist (or Holy Communion), Confirmation, 

Marriage (Matrimony), Holy Orders, and Anointing of the Sick (Extreme Unction). The 

Eastern Orthodox Church and Oriental Orthodox Church also believe that there are seven 

major sacraments, but apply the corresponding Greek word, μυστήριον (mysterion) also to 

rites that in the Western tradition are called sacramentals and to other realities, such as 

the Church itself. Many Protestant denominations, such as those within the Reformed 

tradition, identify two sacraments instituted by Christ, the Eucharist (or Holy Communion) 

and Baptism. The Lutheran sacraments include these two, often adding Confession (and 

Absolution) as a third sacrament. Anglican and Methodist teaching is that "there are two 

Sacraments ordained of Christ our Lord in the Gospel, that is to say, Baptism and the 

Supper of the Lord," and that "those five commonly called Sacraments, that is to say, 

Confirmation, Penance, Orders, Matrimony, and Extreme Unction, are not to be counted 

for Sacraments of the Gospel" [424]. Розглянуті репрезентації концепту SACRAMENT 

містять когнітивні кванти: initiation – Baptism, Confirmation, Holy orders; change of 

social state – Matrimony, Holy Ordres; purification – Confession (and Absolution), 

Anointing of the Sick (Extreme Unction); найвищим з таїнств є the Eucarist, що вміщує 

в себе всі означені когнітивні кванти. 

Здебільшого репрезентації концепту RELIGIOUS RITUAL мають високий 

рівень комбінаторності із репрезентаціями концепту SACRED OBJECT. 
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SACRED OBJECT. Цей концепт має два структурних рівні: предметний (book, 

icon, relicts, holy water) і значеннєвий (смисловий). За класифікацією 

М.М.Болдирєва[55], SACRED OBJECT можна розглядати як фреймову структуру чи 

як концепт-прототип, залежно від його оприявлення. 

Можна виділити такі смиcлові кванти для розгляду концепту SACRED 

OBJECT: ORIGIN: And the LORD said unto Moses, Come up to me into the mount, and 

be there: and I will give thee tables of stone, and a law, and commandments which I have 

written; that thou mayest teach them [Exodus 24:12]; USE, наприклад, пожертвування 

як форма покаяння, подяки, прохання: The previous 15th-century restoration used 

beams donated by King Edward IV of England, who also donated lead to cover the roof; 

however, this lead was taken by the Ottoman Turks, who melted it down for ammunition to 

use in war against Venice [385]; MATERIAL MANIFESTATION має акціональні 

характеристики використання, чудотворіння, служіння тощо, посессивні – 

належності, утримання: The Altar of the Nativity is maintained by the Greek Orthodox 

and Armenian Apostolic churches [385]. (Таблиця 3).  

ТАБЛИЦЯ 3 Когнітивна карта концепту SACRED OBJECT 
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Характеристика/ наповнення смислового 
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Приклади 
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Item, object, 

given/sent/revealed/ 

by God/ Superpower/ supernatural creature 

Bible, Ten Commendments,  

Item/phenomenon of material world  

transformed or modified by GOD, Deiety, 

miracle, event, sacrament/ritual 

holy water, The Oak of 

Mamre, relicts of saint, 

Wonderworking icon  

Made by people Rutual items: altar, 

Phelonion, Challice 

Item, object metaphoricaly identifining 

immaterial, item/substance 

The Throne of God in Heaven, 

the tree of Life 
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 displyed/ 

hidden 

Created/made/non-

natural/ artificial 

Size, shape, colour, 

material, age, origin 

 And they shall make the 

ephod of gold, of blue, and 

of purple, of scarlet, and 

fine twined linen, with 

cunning work. [Exodus28:6] 

Natural SUBSTANCE Holy water, mirrah, incense 

ANIMAL The Golden calf, sacrificial lamb 

PLANT lulav, hadass, etrog, aravah,  

Shamrock, Christmas tree, 

Lily of Annunciation 

Supernatural  maana [Exodus 16:31], Shroud of Turin, 

Wonderworking icon, Kaaba  

U
S

E
 

MEDIUM to worship, to connect with 

GOD, to please, to ask, to thank 

Communicative direction from 

people to GOD, Deiety, 

Superpower, Saint 

SOURCE of energy, power, wisdom, 

Grace, protection 

  

Communicative direction to 

people from GOD, Deiety, 

Superpower, Saint 

SYMBOL Identification 

mark 

Ritual clothing, ritual objects 

(instruments, containers, 

materialized symbols), 

objects symbolizing entititys, 

actions Baby Jesus doll at 

Nativity scene in Bethleham 

Communicative 

direction among 

people about GOD, 

Deiety, Superpower, 

Saint 

Reminder But in those sacrifices there is 

a remembrance again made of 

sins every year [Hebrews 

10:3]. 

 

Зауважимо, що цей концепт значною мірою перетинається з концептом 

RELIGIOUS SYMBOL. Було відстежено ланцюжок об’єктивації досліджуваних 

когнітивних квантів, що є дісним у прямому: OBJECT – IMAGE – EMBLEM,  

SYMBOL – METAPHOR – IDEA і в зворотньому порядку: IDEA – METAPHOR –

IMAGE ––SYMBOL, EMBLEM – OBJECT.  
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Наразі можна відзначити тенденцію до використання вербалізаторів концепту 

SACRED OBJECT як елементів масової культури, які підкреслюють значення 

“головний, цінний, священний, основоположний, давній,” наприклад, BIBLE: bible of 

fashion [469; 785]; Cook`s bible [792; 639; 793]; ICON: The tower is a British cultural 

icon recognised all over the world. It is one of the most prominent symbols of the United 

Kingdom and parliamentary democracy, and it is often used in the establishing shot of 

films set in London [270]; icon of fashion: While the fashion industry continues to 

introduce us to new styles every season, the industry would not be where it is today 

without the help of influential fashion icons [750]. 

Також було виявлено деякий обшир предметів OBJECT які не є сакральними, 

або священними, втім, у зв’язку з релігією набувають нову ідентифікативну, 

репрезентативну, інформативну функцію. Наприклад, the Telegraph повідомляє: 

French Muslim and Jewish groups were united in outrage after two pig heads were dumped 

at a mosque in a town where an Islamist gunman killed two paratroopers in March [446].  

У ісламі та іудаїзмі pork вважаєтья нечистою їжею, а свиня – нечистою твариною. 

Таким чином було висунуте припущення про важливість додавання концепту 

SACRAL ABOMINATION до класифікації загальнорелігійних концептів.  

У багатьох релігійних традиціях наявні поняття сакральної чистоти і сакральної 

скверни, які визначають відповідну акціональну реалізацію (ritual bath, spiritual 

cleansing, repentance, confession, exorcism) та матеріальний план вираження (food, 

items  – kosher food/non-kosher pottery, halal, place – cementary, physical state – period, 

action – touching a cadaver) та духовний – VIRTUE, SIN, violation of religious rules 

тощо. Наприклад, в іудаїзмі та ісламі наявні певні правила вживання чистої їжі - 

kosher, halal; в індуїзмі, християнстві навні заборони вживати певні види продуктів:  

Many Hindus, particularly Brahmins, are vegetarian and strictly abstaining from eating 

meat. Many of those who do eat meat abstain from the consumption of beef, especially in 

the north and west India, as the cow holds a sacred place in Hinduism [345].  

Лексеми, що стосуються сакральної чистоти та скверни, переходять в мову в 

нових значеннях: In Ancient Hebrew the word kosher (Hebrew: רשכ ) means be 

advantageous, proper, suitable, or succeed according to the Brown-Driver-Briggs Hebrew 
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and English Lexicon. In Modern Hebrew it generally refers to kashrut, but it can also 

sometimes mean "proper". For example, the Babylonian Talmud uses kosher in the sense of 

"virtuous" when referring to Darius I as a "kosher king"; Darius, a Persian king (reigned 

522-486 BCE), fostered the building of the Second Temple. In colloquial English, kosher 

often means "legitimate", "acceptable", "permissible", "genuine", or "authentic" [638]. 

Найбільш розробленим компонентом концепту ABOMINATION є концепт SIN.  

Цей концепт суміщає риси концепта-гештальта і концепта-сценарія. Кожна 

релігійна система передбачає наявність певної доктрини і морального кодексу та 

уявлення про негативні наслідки у разі їх порушення. Ядерна частина цього 

концепту предсталена концептом SIN. За визначенням О.В.Ваховської, семантична 

карта концепту SIN в англійській мові представлена такими параметрами: свідоме 

закорінене в непримушеній волі людини порушення дією (бездіяльністю), словом 

або думкою закону та волі Бога; втрата єдності з Богом; притаманне всім людям 

моральне зло; неправда; хвороба; беззаконня; поневолення; недосконалість [64, c. 

60-65].  

Таке визначення sin суголосить із дефініцією abomination, поданою у 15 томі 

Теологічного словнику Старого Заповіту (Theological Dictionary of the Old 

Testament), розробленого на основі книги Левіт:  A refers to sins, both present and past, 

against YHWH‘s will in general [Lev 18:26,27,29] or even the ’ordinances’ of foreigners,  

which Israel must not follow [Lev 18:30]. Only 18:22 and 20:13 are more specific. Тhe 

former appears in series of aposdicitic prohibitions o certain sexual offences 18:18-18:23; 

these clearly have the carachter of sacral law and according to 20:13 even carry the death 

penalty. The statement that ‘it is an abomination’ adds justifying element to one of these 

apodictic laws (cf. the use of different words in 18:17b, 22b, 23b) [391]. 

Т.О.Боброва пропонує схему когнітивного сценарію SIN (Додаток Б, табл. 2.3), 

в якій реалізуються виділені Дж.Лакофом когнітивині метафори LIFE IS JOURNEY 

(Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the 

Father, but by me [John 14:6]), RIGHTEOUS WAY IS UP, WICKED WAY IS DOWN 

(He that walketh righteously, and speaketh uprightly; he that despiseth the gain of 

oppressions, that  shaketh his hands  from holding  of bribes,  that  stoppeth his  ears  
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from hearing  of blood, and shutteth his  eyes  from seeing evil; He  shall    dwell on   

high : his place of defence shall be the  munitions of rocks: bread shall be given   him; 

his waters   shall be sure [Isaiah 33:15,1]);   BODY IS A CONTAINER (of sin) (Who can 

say, I have made my heart clean, I am pure from my sin [Proverbs 20:9]) [49]. 

Дослідження показало високий рівень концептуалізації інформації в межах  

концепту SIN/VIOLATION OF RELIGIOUS RULES із значним сегментом 

нейтрального та позитивного ставлення до нього у нерелігійній комунікації. Висока 

концептуалізація цього концепту у мові потверджується науковими розробками 

таких дослідників як Т.О. Боброва [49], О.В. Ваховська [64,65,66], Н.О.Козіна [135], 

а також таких авторів як М.Є.Мікаелян [172], О.С.Олійник [179], які розглядають 

цей концепт у межах досліджень інших концептів, таких як CRIME, VICE тощо. 

О.В.Ваховська виділяє чотири понятійні групи метафоричної репрезентації 

концепту SIN (Додаток Б, табл. 2.4): Material Object, Human, Animal, Plant. Перша 

група Material Object, аккумулює 7  когнітивних метафор (у статті О.В.Ваховської 

вони подані російською мовою, в зв’язку з дослідженням фрагментів саме 

англійської концептосфери подаємо їх англійською).  

Крім когнітивних метафор, О.В.Ваховська вирізняє когнітивні метонімії: 

DEVIL, WOMAN, ATTRIBUTE, COLOUR, та їх експлікативи DARKNESS, FIRE, 

APPLE, AGE, BLACK COLOUR [64]. Серед іншого, дослідниця відзначає, що 

концепт SIN “переміщується зі сфери духовного досвіду в домен СВІТСЬКЕ, його 

загальнолюдський характер трансформується у гендерний, класовий, расовий; 

негативна ціннісна складова змінюється на нейтральну чи позитивну“ [66]. Це 

можна проілюструвати матеріалом статті, розміщеної на сайті видання Forbes Why 

Las Vegas Is Still America's Most Sinful City: It might not be as catchy as “What happens 

here, stays here,” but “Las Vegas: America’s All-You-Can-Eat Buffet of Sins” might be 

the most accurate description of the city’s appeal in an age of prevalent vice and 

indulgence [747]. Метафоричний оказіоналізм All-You-Can-Eat Buffet of Sins вказує 

на широкий вибір гріховних утіх в Лас-Вегасі, де All-You-Can-Eat buffet – передбачає 

вседоступність та можливість необмеженого вибору, що відповідає визначенню 

О.В.Ваховської “свідоме закорінене в непримушеній волі людини” у поєднанні з 
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SIN порушення дією (бездіяльністю), словом або думкою закону та волі Бога” [66]. 

Метафорична алюзія до їжі теж невипадкова, оскільки при описі смертних гріхів 

GLOTTANY (чревоугіддя) та  LUST (хтивість)  є одними із найбільш тілесних (на 

відміну від більш абстрактних, таких як SLOTH (лінощі), WRATH (гнів), ENVY 

(заздрощі), PRIDE (погорда) та ін.), тож і метафоричний опис їх оприявлень є також 

тілесним – через їжу, пряме тілесне наповнення гріхом, як їжею. Однак використана 

метафора є більш позитивною, ніж негативною, і реалізується як апеляція до 

конституентів freedom of choice, many options концепту FREEDOM тощо. 

У цій статті також знаходимо описовий розгляд прояву п’ятого з семи смертних 

гріхів у християнстві – LUST (блуд/хтивість) за версією Воллет Хаб: The key is how 

Wallethub’s experts quantified each sin. Lust, for example, was attributed to four 

disparate factors: the number of adult entertainment establishments per capita, the 

Google search interest index for “XXX Entertainment,” a ranking of “most active 

Tinder users,” and the teen birth rate [747]. 

Втім, у маскультурі LUST дедалі набуває позитивних конотацій. Наприклад, 

назву Lust мають бренд індустрії краси Lust та його продукти, продукти інших 

брендів краси Rouge Dior Ultra lust, NYX Liquid Suede Cream Lipstick Pink Lust, 

Revolution iconic matte nude lipsick lust, бренд молодіжного одягу – Endless Lust 

тощо. 

В сучасній антропоцентричній культурі англомовного простору важливим 

релігійним концептом є BELIEVER. За термінологічною картою-узагальненням 

когнітивних одиниць, розробленою М.М.Болдирєвим [55], це концепт – прототип. 

За визначенням Е.Рош “прототип – одиниця, яка проявляє в найвищому ступені 

якості спільні для одиниць певної групи, а також одиниця, яка реалізує ці якості в 

найбільш чистому вигляді і найбільш повно без домішок інших якостей” [338, p.29] 

(Father Brown, God`s bitch – “біла хусточка”). Ядерну частину концепту складають 

бінарні опозиції BELIEVER – NON-BELIEVER, RELIGIOUS LEADER – TYPICAL 

LAYMAN, SAINT – SINNER. Кожен з означених компонентів ядра є 

висококонцептуалізованим у сучасній англомовній комунікації і заслуговує 

окремого аналізу.   



 86 

У відкритому онлайн тезаурусі ключовий вербалізатор концепту BELIEVER 

[466] має 19 корелятів: adherent, devotee, disciple, follower, supporter, zealot, acceptor, 

apostle, canonist, convert, doctrinaire, dogmatist, freak, prophet, proselyte, religionist, 

upholder, orthodox, religious person (https://www.thesaurus.com [429]). На нашу думку 

цей перелік є неповним, і його можна розшрити субстинтивованими ад’єктивами 

faithful, spiritual, оскільки вони вживаються у подібному значенні. Наприклад, 

англомовна версія порталу Vatican News повідомляє: UK faithful celebrate recognition 

of Newman’s miracle. Catholics and Anglicans are celebrating after Pope Francis cleared 

the way for the canonization of Cardinal John Henry Newman [855]. Доповнити перелік 

корелятів можна лексемою spiritual або spiritual person, що наразі використовується 

для позначення духовних особистостей, здебільшого у релігійному пошуку. Так, у 

книзі Coming Home! Self-taught Artists, the Bible, and the American South у розділі 

Notes on the Artists є така харктеристика самоідентифікації художника: With the 

religious background steeped in the liturgrgical church – Epicopal, Catholic and Lutheran 

– he describes himself as unafiliated with organized religion, although he considers 

himself a spiritual person [539 p.193].  
 

Серед іншого назви представників релігійних традицій і вірувань також можуть 

фігурувати у переліку як кореляти-гіпоніми [466]. Одна з лексем-вербалізаторів 

концепту NON-BELIEVER має 7 корелятів agnostic, atheist, doubter, heathen, infidel, 

pagan, skeptic та 11 корелюючих прикметників agnostic, barbarian, infidel, 

nonbeliever, pagan, skeptic, atheistic, godless, idolatrous, irreligious, profane. Втім, 

синонімічна лексема UNBELIEVER має 23 кореляти agnostic, apostate, atheist, cynic, 

disbeliever, dissenter, doubter, freethinker, heathen, heretic, infidel, materialist, 

misanthrope, misbeliever, nihilist, nonbeliever, pagan, pessimist, questioner, rationalist, 

scoffer, doubting Thomas, profaner [418]. 

Це посвідчує значний рівень вербалізованості елементів бінарної опозиції 

BIELIVER-NON-BELIEVER в англійській мові.  

Під впливом секуляризаційних процесів в нерелігійній комунікаіції ця опозиція 

дедалі частіше зустрічається як BELIEVER Vs NON-BELIEVER, у якій BELIEVER – 
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freak, naive, old-fashioned, belongs to a minority, NON-BELIEVER – progressive, 

modern, smart, cool, belongs to the majority. 

Наприклад, у статті глянцевого порталу more.com The Most Spiritual Celebrities 

in Hollywood Might Surprise You про відомих зірок кіно і шоу-бінесу, які декларують 

свою релігійність: With a few obvious exceptions, we don't hear a lot about celebrities' 

religious faith. The entertainment industry is notorious for greed, promiscuity, drug abuse 

and other scandalous behavior, creating an environment that doesn't exactly promote 

spirituality. But there are many celebs who make religion a priority and fans might be 

surprised to find out which stars are the most religious [642]. 

У розглянутому уривку таке ставлення до BELIEVER виражає лексична 

складова, а саме, модальна апроксимація для підкреслення неймовірності факту 

вірування серед зірок: Might Surprise You, fans might be surprised to find out which 

stars are the most religious. Протиставні конструкції із встановленням “норми” The 

entertainment industry is notorious for greed, promiscuity, drug abuse and other 

scandalous behavior, creating an environment that doesn't exactly promote spirituality 

та “винятки” But there are many celebs who make religion a priority.  

Подальші оприявлення немодифікованого концепту BELIEVER подаються у 

формі “гарячих новин”, сенсацій з когнітивним протиставленням норми та винятку. 

Jennifer Lawrence credits her southern upbringing in Louisville, KY for her religious 

traditions, telling Marie Claire: "In the South it's very normal. It would be weird for me 

to go to sleep without praying". One of the most openly religious stars in Hollywood is 

well-known Scientologist Tom Cruise, whose close association with the controversial 

church is the source of almost as much publicity for Cruise as his films [642]. 

Освітній ресурс thebestschools.org пропонує рейтинг 50 Top Atheists in the World 

Today у форматі: номер у рейтингу, фото, ім’я, коротка біографічна довідка. Під 

номером 35 подається така інформація про Вуді Алена: Allen’s trademark black 

humor reflects strong atheist convictions, emphasizing the futility of human existence—

for example: “More than any other time in history, mankind faces a crossroads. One 

path leads to despair and utter hopelessness. The other, to total extinction. Let us pray we 

have the wisdom to choose correctly”.Подана цитата насичена позитивною лексикою 
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trademark, strong atheist convictions, emphasizing, we have the wisdom to choose 

correctly. Наявні лексеми пророчого і прозелітського вокабуляру More than any 

other time in history, mankind faces, One path leads to despair and utter hopelessness. 

The other, to total extinction. Іронічне зауваження Let us pray сприяє створенню 

позитивного образу розумного, освіченого автора із гарним почуттям гумору з 

елементом мудрої самоіронії. 

Іншу бінарну опозицію складають RELIGIOUS LEADER – TYPICAL 

LAYMAN. Тоді як концепт TYPICAL LAYMAN здебільшого збігається з 

розглянутим вище BELIEVER, зокрема в акціональному фреймі, слотах level of 

consecration, religious activity, RELIGIOUS LEADER має дещо відмінне наповнення.  

RELIGIOUS LEADER, як і TYPICAL LAYMAN, – концепт-прототип, оскільки, за 

визначенням, Д.Лакоффа “прототипи – найбільш чіткі, яскраві образи, здатні 

представити клас концептів в цілому ” [314]. Цей концепт значно детермінує 

складова LEADER.  

Головний вербалізатор концепту LEADER у тезаурусі має 42 кореляти   
commander, director, head, manager, officer, ruler, President, boss, captain, chieftain, 

conductor, controller, counsellor, dean, dignitary, doyen, eminence, exec, forerunner, 

general, governor, guide, harbinger, herald, lead, lion, luminary, mistress, notability, 

notable, pacesetter, pilot, pioneer, precursor, principal, rector, ringleader, shepherd, 

skipper, superintendent, superior [414]. При перетині із релігійною площиною, 

концепт LEADER та зокрема всі означені його вербалізатори отримують додатковий 

зміст. 

 В концепті RELIGIOUS LEADER у релігійних традиціях і практиках без 

уособленого Абсолюту можна відзначити нерозривний зв’язок з концептом 

TEACHER, а у монотеїстичних релігіях –  з концептом GOD. У нерелігійній 

комунікації цей концепт зустрічається у позитивних (немодифікованих) та 

модифікованих (негативних) репрезентаціях або як когнітивна метафора. Так, на 

сайті кінокомпанії HBO знаходимо опис до трейлеру серіалу The young Pope: Jude 

Law and Diane Keaton star in this limited series about a young, American pope who takes 

the Catholic church in a radical direction. “Той, що спонукає до дії” – одна з ядерних 



 89 

характеристик концепту LEADER, у прикладі the Young Pope – головний персонаж 

серіалу – очільник Католицької церкви веде паству в новому радикальному 

напрямку [816]. 

На прикладі діалогу інтернів про видатного хірурга з першої серії The Resident 

(07:10-07:40) можна відслідкувати вербалізацію RELIGIOUS LEADER через 

порівняльний зворот like I’ve just got blessed by the Pope! - ніби мене благословив 

Папа Римський.  

CARA: Wow that’s him!  

DEVON: (approaches Dr.Bell) Doctor Randolph Bell, chief of surgery! He’s a ‘legend’! 

DEVON: Excuse me, Doctor Bell, I just wanted to say that I admire you and you are the 

reason I’ve chosen that residency. 

DR. BELL: Well, you made the right decision. Good luck to you! 

DEVON: Thank you! 

DEVON:  (comes back to Cara) Did you see that? I fell like I’ve just got blessed by the 

Pope! 

Серед вербалізованих компонентів концепту: ‘outstanding personality, legend, the 

best; an example to follow; a reason for an action, a reason for the choice of life path’.  

Outstanding personality реалізується через вигук – wow, використання вказівного 

займенника). CARA: Wow that’s him! Метафора – Він – легенда – видатна 

особистість, яка війшла в історію, яку всі поважають, на кого рівняються ‘He’s a 

legend’!  Хірург Бел дорівнюється до найвищого ієрарха у католицтві як релігійного 

та політичного лідера DEVON:  (comes back to Cara) Did you see that? I fell like I’ve 

just got blessed by the Pope! 

Щоб узагальнити розглянуті релігійні концепти, можна скомпонувати їх за 

семантичною ознакою. (Табл. 4). 

ТАБЛИЦЯ 4: Фреймове представлення типологічної групи загальнорелігійних 

концептів.  

Фрейми Слоти  

Ідентифікативний 

фрейм  

Ideas  

and ideology 

RELIGION VIOLATION OF RELIGIOUS 

RULES 
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Ідентифікативний 

фрейм 

 

Personalities 

and entities 

GOD  BELIEVER – NON-

BELIEVER 

RELIGIOUS LEADER – 

TYPICAL LAYMAN 

SAINT –  SINNER 

Акціональний та 

предметний 

фрейми 

Material 

manifestation 

RITUAL, HOLY DAY, SACRED PLACE, 

SACRED OBJECT, RELIGIOUS 

INSTITUTION 

Отже, розглянута типологічна група релігійних концептів є базовою, оскільки є 

організованою за рисою загальнорелігійності, виділяє основні види концептів за 

рівнем абстракції, форматом знань та рівнем об’єктивації. 

 

2.2 Позитивна актуалізація релігійних концептів 

 

Релігійний досвід пізнання світу є засвідченим у мові на різних рівнях. 

Гносеологічні пошуки можливостей місіонерства серед деяких народів призвели до 

створення абеток чи навіть перших граматик. У англійській мові наявні лексичні  

одиниці, які містять історично закладений релігійний компонент. 

Огляд медіа простору виявив широкий спектр і високий рівень частотності 

використання релігійних концептів та їх репрезентацій, що актуалізує дослідження 

форм вербалізації та невербального оприявлення релігійних концептів. 

Як зазначалося вище, нерелігійна комунікація – така, що не передбачає 

комунікативного зв’язку між людиною і Богом як задачі комунікації.  Тож, у роботі 

позитивною актуалізацією релігійних концептів вважатиметься 1) вербальне 

представлення концептів без модифікативних елементів із збереженням їх 

початкової аксіологічної домінанти; 2) апеляція до релігійних концептів у 

позитивному контексті.   

У ході дослідження було виявлено, що у нерелігійній комунікації вербалізація 

релігійних концептів є досить різноманітною за комунікативною метою. Для 

сакралізації та урочистості релігійні концепти здебільшого вербалізуються у 

політичному, юридичному, дипломатичному дискурсах (матеріал представлений у 
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2.4). Також наявні апеляції до релігійних концептів як маркер ідентичності чи 

аксіологічна декларація. Наприклад: напис на купюрах американського долара “In 

God we trust”. Звертання до Бога в офіційних гімнах: That's the Welsh anthem,' Land 

of My Fathers,' not' God Save the Queen,' " Lewis says dryly as he switches off the video 

[749]. 'God defend New Zealand' was sung by Hayley Westenra before the England 

versus All Blacks test at Twickenham in November 2006. 'God save the Queen', our other 

national anthem, was also sung, and the famous haka 'Ka mate' was performed by the All 

Blacks. (…) It does not feature on any lists of the greatest New Zealand songs ever, even 

though we have sung it for over 130 years. While its tune is instantly recognisable to 

every New Zealander, many can’t sing the words properly. It is our national anthem, 

‘God defend New Zealand’ [690]. 

Вербалізація як аргументативне посилання на авторитет, наприклад, 

використання когнітивної метафоризації SACRED OBJECT – TREASURE – Holy 

book: “Along with Shakespeare, the King James Bible is a high point of the English 

language…creating arresting phrases that move, challenge and inspire. One of my 

favourites is the line “For now we see through a glass, darkly.” It is a brilliant summation 

of the profound sense that there is more to life, that we are imperfect, that we get things 

wrong, that we should strive to see beyond our own perspective.” [729]. Zod said the book 

of Rau was some sort of kryptonian bible [530]. 

Наведені приклади ілюструють різноманітні контексти оприявлення релігійних 

концептів у нерелігійній комунікації та актуалізують необхідність їх більш 

детального огляду.  

 

2.2.1 Вербалізація релігійних концептів: 

 історичний компонент в освітньому дискурсі 

 

Представлення релігійних концептів як історичної реалії є досить 

різноманітним і здебільшого реалізується шляхом позитивної вербалізації, в 

аккумулятвно-інформаційній функції релігійних концептів. Для ілюстрації цього 

аспекту було розглянуто сучасні ономасіологічні дослідження топонімів та 

номінації у системі освіти, оскільки і перші, і другі зберігалися у предметній та 
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мовній реальності протягом довгого часу із порівняно малою кількістю змін, що 

зокрема зумовило зменшення рівня перцепції їх релігійності, та зберігло їх у мові як 

історично зумовлені лексеми.  

Так, в англомовному просторі історичну пам’ять про релігійну традицію 

віддзеркалюють номінації багатьох навчальних закладів. Наприклад, в 

Оксфордському університеті багато коледжів мають назви закорінені у 

християнській релігійній традиції. Для таких номінацій характерне наіменування на 

честь релігійних постатей (Possesive Case), використання запозичених із латини 

християнських термінів тощо: University of Oxford: St. Antony`s, St. Anne`s, Jesus 

College, Corpus Christy, St. Catherine`s, St. Hilda’s, St. Hugh`s, St. John`s [841]; 

University of Cambridge: Corpus Christy, Jesus College, St. Catherine`s, St. Edmund's 

College, St. John's College, Trinity College, Trinity Hall  [839].Також, Ітонський коледж 

– навчальний заклад, що випустив 19 прем’єр-міністрів Великобританії, має повну 

назву The King’s College of Our Lady of Eton beside Windsor. 

Апеляції до релігійних концептів також зустрічаються у девізах та на офіційних 

емблемах навчальних закладів. Девізи за традицією – латинські сентенції, які 

здебільшого містять апеляції до концепту GOD із наголошенням певних 

характеристик. Так Omniscient здебільшого вербалізується через метафоричне 

порівняння із просвітленням, у якому Бог - Світло,  яке просвітлює все. Девіз 

Оксфордського Університету: Dominus Illuminatio Mea (Latin) - "The Lord is my 

Light";  University of Columbia:  In lumine Tuo videbimus lumen - In Thy light shall we 

see the light. 

Слід відзначити,  що девіз Dartmouth College Vox clamantis in deserto (The voice 

of one crying in the wilderness) також містить саме апеляцію до концепту GOD із 

характеристикою Omniscient – Light, але у даному випадку відбувається 

двохступенева вербалізація,  оскільки Vox clamantis – цитата із Євангелія від Іоанна 

- the Testimony of John (1:22-23). Глибинним конотативним змістом наповнює цей 

вираз початок Євангелія від Іоанна, в якому Бог називається Словом і Світлом: 4 In 

Him was life, and the life was the Light of men.  5 The Light shines in the darkness, and 

the darkness did not comprehend it. Далі у тексті йдеться про Іоанна Предтечу: 6 There 
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came a man sent from God, whose name was John. 7He came as a witness, to testify about 

the Light, so that all might believe through him. 8 He was not the Light, but he came to 

testify about the Light [485]. Тож Іоанн Хреститель – Предтеча Христа називає себе 

Його голосом:  22 Then they said to him, “Who are you, so that we may give an answer 

to those who sent us? What do you say about yourself?” 23He said, “I am a voice of one 

crying in the wilderness. Отже, за текстом, Іоанн – голос Божий, голос Світла, відтак у 

подальшому вжитку вираз The voice of one crying in the wilderness здобув значення 

просвітництва, передвісництва Істини [486]. 

Інша характеристика концепту God Almighty вербалізується у девізах Princeton 

University: Dei Sub Numine Viget –  Under God's Power She Flourishes –  та Brown 

University: In Deo Speramus – In God We Hope [495]. 

Тож, в сучасному англомовному неймінгу навчальних закладів наявна значна 

частка історично усталених репрезентацій релігійних концептів, найбільш 

поширеними з них є вербалізатори концептів GOD, SAINT. 

Релігійний складник в освітньому дискусі також вербально представлений у 

відліці часу. Наприклад, Ітон коледж розділяє навчальний рік на Michelmas half, 

Lent half, Summer Half. На сайті колледжу представлена інформація щодо 

спортивної складової розкладу на перший триместр: The major sports in the 

Michaelmas are Association and Rugby Football: your house master will ask you to 

choose one or the other [803]. Інші навчальні заклади Великобританії та Ірландії, 

зокрема University of Cambrige, University of Oxford, Durham University, University of 

Kent, Lancaster University, London School of Economics, Trinity College (the University 

of Dublin) також називають перший триместр на честь свята Архангела Михаїла – 

Michlemas term. В традиції Оксфордського університету всі назви триместрів також 

релігійного походження – Michlemas term, Hilary term, Trinity term. Розпорядок дня 

навчальних закладів  також має позначення часу із релігіним складником на початку 

дня. Наприклад, у Ітонському коледжі ранкові та вечірні молитви є важивим 

часовим маркером: After breakfast there is around 20 minutes before Chapel at 8.35am 

(10.30am most Sundays): which allows time check emails, see your house master or dame 

if necessary and to prepare for the first three schools of the morning. та в кінці дня 
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Supper is at 7.40pm followed by house prayers at about 8.20pm. Lights out is at 9.30pm 

for F Block [811]. 

Іншою сферою оприявлення релігійних концептів у сучасній системі освіти є 

низка світоглядних засад, які наразі є предметом значних суперечок у деяких 

англомовних країнах, зокрема креаціонізм та ставлення до соціальних меншин є 

одними із найбільш контраверсійних питань. Хоча більшість вербалізацій релігійних 

концептів у цьому аспекті вживаються у негативному контексті, все ж розглядаємо 

їх у межах позитивної вербалізації через неспотвореність їх первинного значення.  

Освіта в більшості англомовних країн зароджувался у релігійному середовищі: 

монастирі були осередками збереження історичної та культурної пам'яті, монахи 

писали богословські праці, переписували та зберігали давні манускрипти, вели 

історичні хроніки, виготовляли книги, навчали неграмотних. Довгий час першою 

книгою, по якій навчались читанню, була Біблія. Це мало значний вплив на 

культуру та структуру системи освіти.  

Релігійне спрямування освіти зазнало змін у ХХ ст. Так, наприклад, у питомо 

протестанському американському суспільстві початково превалювали 

креаціоністські погляди, що у крайніх формах згодом призвело до прийняття певних 

регулятивних документів, що потім викликало суспільне обурення та започаткувало 

протилежний напрямок розвитку системи освіти.  

Наприклад, в результаті судового провадження, що згодом отримало назву 

“Scopes Monkey Trial”, 13 березня 1925 р. 64 загальною асамблеєю штату Теннесі 

був прийнятий The Buttler’s Act – закон Батлера, названий за ім’ям його ініціатора. 

Текст закону містив заборону заперечення біблійного розуміння створення людини 

Богом,  викладання теорії еволюції, у всіх державних навчальних закладах, та 

встановлював покарання за такі дії – штраф від 100 до 500 доларів США. 

Обґрунтування закону подавалося у його третьому розділі, де зазначалося, що 

необхідність його прийняття зумовлена необхідністю забезпечення суспільного 

добробуту: “AN ACT prohibiting the teaching of the Evolution Theory in all the 

Universities, Normals and all other public schools of Tennessee, which are supported in 

whole or in part by the public school funds of the State, and to provide penalties for the 
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violations thereof. Section 1. Be it enacted by the General Assembly of the State of 

Tennessee, That it shall be unlawful for any teacher in any of the Universities, Normals 

and all other public schools of the State which are supported in whole or in part by the 

public school funds of the State, to teach any theory that denies the story of the Divine 

Creation of man as taught in the Bible, and to teach instead that man has descended 

from a lower order of animals. Section 2. Be it further enacted, That any teacher found 

guilty of the violation of this  Act, Shall be guilty of a misdemeanor and upon conviction, 

shall be fined not less than One Hundred $ (100.00) Dollars nor more than Five Hundred 

($ 500.00) Dollars for each offense. Section 3. Be it further enacted, That this Act take 

effect from and after its passage, the public welfare requiring it” [356]. Категоричність 

законодавчого акту щодо релігійних засад має пряме лексичне  вираження: 

prohibiting; to provide penalties for the violations thereof; That it shall be unlawful for 

any teacher to teach any theory that denies the story of the Divine Creation of man as 

taught in the Bible, and to teach instead that man has descended from a lower order of 

animals. 

Згодом у США почався зворотній процес – відділення школи від церкви у 1947 

році, а у 1960х заборона підтримки школами молитви та читання Біблії у класах: The 

Supreme Court applied the Constitution’s Establishment Clause to the states in 1947, 

initially reading the clause to require the “separation of church and state.” In the early 

1960s, cases banning school-sponsored classroom prayer and devotional Bible reading 

interpreted the separation of church and state to mean that schools could teach about 

religion, but they couldn’t constitutionally teach religion as true [355]. Відтак, за 

твердженням проф. Дж.І. Тейлора, відділення церкви від школи означало, що школи 

можуть говорити про релігію, але конституційно не можуть потверджувати її 

істинність.   

Серед нових тенденцій в англомовних системах освіти слід відзначити 

адміністративне спонукання до термінологічних змін з нівеляцією релігійного, 

зокрема християнського компоненту.  

Незалежний ресурс з точності часу timeanddate.com у розділі Calendar подає  

історію абревіатур BC/AD та BCE/CE: CE is an abbreviation for Common Era. BCE is 
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short for Before Common Era. The Common Era begins with year 1 in the Gregorian 

calendar.  CE and BCE are used in exactly the same way as the traditional abbreviations 

AD and BC/AD is short for Anno Domini, Latin for year of the Lord. BC is an 

abbreviation of Before Christ. Because AD and BC hold religious (Christian) 

connotations, many prefer to use the more modern and neutral CE and BCE to indicate if 

a year is before or after year 1  [531]. 

Та сама стаття інформує про запровадження аббревіатур  BCE/CЕ у різних 

системах освіти англомовних країн. What is relatively new is that more and more 

countries and their educational institutions have officially replaced the traditional 

abbreviations AD/BC with CE/BCE. England and Wales introduced the CE/BCE system 

into the official school curriculum in 2002, and Australia followed in 2011. More and 

more textbooks in the United States also use CE/BCE, as well as history tests issued by 

the US College Board  [531]. 

Дедалі в освітньому дискурсі репрезентації концептів RELIGION, 

CHRISTIANITY, BELIEVER все більше зустрічаються у негативному контексті та 

відповідно набувають негативних конотацій. Зокрема, в ході дослідження у 

пошуковій системі Google (дата звернення 19.03.2019) було виявлено 891 млн. 

посилань за пошуковим запитом ‘Christian teacher’, 21 000 000 посилань на 

матеріали за запитом “Christian teacher fired”, що містили інформацію як про 

звільнення віруючих вчителів за їх релігійні погляди, звільнення віруючих вчителів 

за реальні проступки, так і про звільнення вчителів, які не відповідали критеріям 

християнських навчальних закладів. ‘Teacher fired for talking about religion’ – 16 200 

000, ‘teacher fired creationism’ –  289 000 результатів.  

Висвітлення таких процесів в нерелігійних секулярних медіа є 

контраверсійним, зокрема через використання аксіологічно маркованої лексики та 

має значний відгук у аудиторії. 

Наприклад, ресурс CBS News  так висвітлює звільнення вчителя природничих 

наук однієї зі шкіл штату Огайо: Ohio court spars on science teacher's creationist 

lessons COLUMBUS, Ohio State Supreme Court justices sparred with lawyers on 

Wednesday in a heated hour of arguments over the extent to which a now-fired public 
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school science teacher had the right to push his religious beliefs in class [700]. A lawyer 

for the school board that dismissed John Freshwater in 2011 said he waved a Bible at his 

students, handed out religious pamphlets and espoused creationism in his evolution 

lessons [700]. 

Негативну налаштованість автора показують використані метафори 

боксерського бою sparred with; лексеми, що приписують ворожість герою статті had 

the right to push his religious beliefs, he waved a Bible at his students; лексеми-ярлики, 

що сприяють негативній упередженості проти героя статті (creationist lessons, a 

now-fired public school science teacher), текст подає події не об’єктивно, а з 

перспективи, ближчої до суддів Верховного суду штату Огайо – Ohio State Supreme 

Court justices. 

Газета The Columbus Dispatch у статті Supreme Court upholds firing of Freshwater 

in religious-symbols casе, розміщеній на сайті видання, надає пряму мову Холлі Ріді, 

старшого юриста асосіації шкільних рад Штату Огайо, яка представляла інтереси 

школи в суді, тоді як позиція вчителя не роз’яснена і не має репрезентації.  

Пряма мова юриста має досить виражене професійне засудження дій вчителя: 

“It upholds the right of the board to direct teachers to teach the curriculum and to not 

share religious beliefs with children that are not part of the curriculum,” said Hollie 

Reedy, chief legal counsel for the Ohio School Boards Association.  А також елемент 

особистої неприязні, з апеляцією до національних цінностей, що дещо суперечить 

початковій ідеї американського суспільства як “city upon a hill”, втім відповдає 

першій поправці до Конституції США, яка серед іншого гарантує свободу 

віросповідання. “My Jewish kid or Muslim kid should not have to go to class and hear 

religious beliefs based on Christianity. I think that goes against our values as a country” 

[339].  

Інше видання The Blaze представляє протилежну позицію, що очевидно із 

заголовку: Allegedly Criticizing Evolution and Refusing to Remove Religious Posters 

Loses Latest Court Battle [778]. Earlier that year, school officials reportedly ordered 

Freshwater to remove “all religious items” from his classroom, including a Ten 

Commandments poster displayed on the door of his classroom, a patriotic poster of Bush 
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and Powell with a Bible verse, and his personal Bible which he kept on his desk. 

Nevertheless, school officials suspended and eventually fired Freshwater, allegedly for 

criticizing evolution and using unapproved materials to facilitate classroom discussion of 

origins of life theories [778]. 

Підтримка вчителя виражена значною кількістю апроксиматорів allegedly 

Criticizing Evolution and Refusing to Remove Religious Posters, reportedly ordered 

Freshwater to remove, fired allegedly for criticizing evolution and using unapproved 

materials. Детальний перелік предметів використовується з комунікативною метою 

встановити позитивне ставлення читача до особи вчителя, викликати співчуття 

шляхом самоідентифікації з ним, у разі якщо читач – віруючий: a Ten 

Commandments poster displayed on the door of his classroom, або патріот: a patriotic 

poster of Bush and Powell with a Bible verse, або поборник прав і свобод: his personal 

Bible which he kept on his desk. 

Розглянутий випадок не поодинокий, а ілюструє загальну комунікативну 

тенденцію, відстежену у ході дослідження на матеріалі шести подібних кампаній. 

Схоже висвітлення мав випадок звільнення тренера підліткової команди, який 

молився перед початком та після завершення кожної гри: CBCNews Kennedy had 

prayed before and after games, sometimes joined by students, since 2008. The Bremerton 

School District said it did not want to be seen as endorsing religious activity and asked 

him to stop when the practice came to its attention last year. But he persisted by silently 

taking a knee and praying [587]. Подібним є випадок звільнення вчителя за відмову 

вживати займенники чоловічого роду відносно трансгендера: A Christian teacher has 

been fired from his position at a Virginia public high school because he refused to refer to 

a trans-identified student by using male pronouns even though the student is female. West 

Point High School French teacher Peter Vlaming, who said that using the chosen 

pronouns violated his conscience, was fired in a unanimous decision Thursday by the 

school board [507]. 

Проаналізований матеріал показує значне використання аксілогічно маркованої 

лексики в текстах, щодо представленості релігії в освітньому просторі. Це свідчить 

про упередженість представників як про-релігійного, так і про-секулярного підходу 
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до освіти, ілюструє генезу від релігійного до секулярного світогляду, потверджує 

акуальність релігійного питання у сучасній суспільній нерелігійній комунікації.  

 

2.2.2 Релігійні концепти у топонімах 

 

Значна частка вербалізованих релігійних концептів спостерігається у 

англомовних географічних назвах. Це можна пояснити історичною закоріненістю в 

християнській релігіийній традиції: протягом століть по тексту Біблії вчились 

грамоті, недільне богослужіння було основною формою культурного спілкування, 

доступною для всіх верств населення, тож релігійний складник мав реалізацію і у 

топонімах.  

Також відзначимо наявність тенденції використання топонімів як літературних 

метафор у релігійному контексті, що також сприяло переосмисленню топоніміки, 

оскільки читання книг було важливою формою дозвілля, а відтак мало вплив на 

світогляд.  

Наприклад, англійский письменник і пуританський проповідник Джон Баньян  

(John Bunyan) використав цей прийом у алегоричному прозовому творі The Pilgrim’s 

Progress from that world that which is to come, що мав значний вплив на єропейську 

культуру, зокрема, в аспекті використання когнітивної метафори подорожі як шляху 

спасіння SALVATION, що пізніше трансформувалася на сприйняття життя як 

подорожі. У творі наявні City of Destruction, Slough of Despond, Mount Sinai, Wicket 

Gate, House of the Interpreter, Hill Difficulty, House Beautiful, Valley of Humiliation, 

Valley of the Shadow of Death, Gaius' Inn, Vanity Fair (в подальшому – В.Теккерей 

(William Makepeace Thackeray) використає цей топонім як назву роману, наразі – це 

назва сучасного глянцевого журналу), Plain Ease, Hill Lucre, The Pillar of Salt, River 

of God or River of the Water of Life, By-Path Meadow, Doubting Castle,The Delectable 

Mountains, The Enchanted Ground, The Land of Beulah, The River of Death, The 

Celestial City, Mount Zion [498]. 

Ілюстрацією впливу релігійного складника на топонімічні номінації може бути 

пост учасника форуму жителів міст США http://www.city-data.com [521] під ніком 
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1greatcity, в якому він в жартівливій формі в обговоренні Religious place names in the 

US (live in, association, baptist) [522] вказує на лексичне перенасичення локальної 

топоніміки релігійними онімами:  «I'm from eastern Missouri, and we have a lot of 

"saints" here. I live in St. Louis city. But I was raised in St. John, which is near St. Ann, 

in neighboring St. Louis County. In south St. Louis County is the village of St. George. 

Bordering St. Louis County is St. Charles County, which is the location of the cities of St. 

Charles, St. Peters, and St. Paul. Southwest of Greater St. Louis is St. Francois County. 

And let's not forget the town of Ste. Genevieve, which is just south of the St Louis metro 

area-- in Ste. Genevieve County, of course!» [522]. 

Дослідники у сферах лінгвокультурології, етнолінгвістики, ономастики 

В.В.Алпатов [7], М.В.Голомідова [80], М.Д.Голєв [81], В.Н.Топоров [231], 

М.В.Горбаневский [83], В.П.Нерознак [176] відзначають, що топоніми не тільки 

представляють географічну інформацію, а й семантично містять значний масив 

культурно-історичної інформації. І.В.Бугаєва [57] та Н.В.Подольска у дослідженні 

російської топоніміки із релігійним забарвленням використовують термін 

“агіотопонім”. 

У ході дослідження було виявлено, що значний сегмент релігійних концептів у 

нерелігійній комунікації в англійській мові складають агіотопоніми, що укорінені в 

християнській традиції. Спираючись на дослідження І.В.Бугаєвої в російській мові,  

умовно можна розподілити досліджувані топоніми на такі групи: 

- теотопоніми, вербальні апеляції до концепту GOD: Corpus Christi, Sangre De 

Cristo mountains (Blood of Christ); 

- агіоантропоніми (похідні від імен святих).  Більшість таких номінацій має 

формулу St. (saint) + ім’я святого+ іноді географична одиниця (street, city, county, 

mount та ін.): St. Louis city, St. Charles County, St. Louis County, the village of St. 

George, St. Genevieve County (штат Missouri) St. Paul (Minnesota), St. Charles 

(Missouri); St. Ives (Cornwall, UK), St Buryan (Penzance, Cornwall, UK), St Erth (Hayle, 

Cornwall, UK), St Hilary (Penzance, Cornwall, UK), Saint Agnes (Cornwall, UK), St 

Allen (Truro, Cornwall, UK), St Dennis (Saint Austell, Cornwall, UK), St Mewan (Saint 

Austell, Cornwall, UK), St Winnow (Lostwithiel, Cornwall, UK),  Port St Mary (IM9 
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5AQ, Isle of Man, UK) Bury St Edmunds, Bradfield St George Bradfield St Clare, Ignacio 

Valley. 

Також було виявлено значну кількість агіатопонімів, що мають подібну будову, 

втім, походять із романських мов та потрапили до англійської історично, так, 

зокрема на території Сполучених Штатів Америки наявні: San Francisco (St. 

Francis), San Jose (California), San Juan (P.R.), Santa Ana, Santa Barbara, Santa Clara, 

Santa Cruz. 

Біблеоніми складають кілька груп:  

-  Топоніми, похідні від біблійних топонімів: Jericho (Ієрихон - ріка), Babylon   

(Вавилон - країна), Mount Sinai (священна гора) (штат New York); Bethlehem (місто) 

(Pennsilvania), Mount Olive (гора поблизу Ієрусалиму), NC Palestine (країна), TX. 

Antioch, CA, Carmel (гора), CA, Zion (гора), IL, Zion (гора), Utah.  

- біблеоніми, похідні від біблійних понять: New Haven, Philadelphia - city of 

brotherly love, Promised Land (Mississippi, New York), Promised Land state park (Pike 

County, Pennsylvania), Holyland (Belfast). 

- біблійні агіоантропоніми. До цієї групи також можна віднести агіотопоніми, 

що будуються за формулою ім’я+ географічна одиниця ( завичай без слова saint). 

Так, наприклад, у Ліверпулі (Великобританія) в районі Dingle  чотири вулиці підряд 

названі на честь біблійних постатей: Moses street, Jackob street, Isaac street, David 

street.  

Серед інших груп топонімів також можна визначити: 

- топоніми, пов’язані з християнськими локаціями (спорудами, священними 

предметами): church, chapel, temple, cathedral, convent Church road (London, UK), 

Whitchurch (Cardiff, UK), Chapel-le-Dale (Carnforth, North Yorkshire, UK) Наприклад, 

видання The Denver Post надає біогарфічну довідку американського політика Біла 

Кадмана: “Family: Met his wife, Lisa, at Calvary Chapel in Capistrano Beach, Calif. 

They have two sons, Austin, 18, and Alex, 16. House: Elected in 2000. Senate: Appointed 

to a Senate vacancy in 2007h” [646]. 

- топоніми, пов’язані з історичними або легендарними постатями: Bishop's 

Stortford, (Hertfordshire, UK).    
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- топоніми, пов’язані з історичними або легендарними подіями (чудесами, 

зціленням, явлінням святого тощо): Lurdes, Phatma, Bishop's Stortford (Hertfordshire, 

UK).  

Для визначення релігійної закоріненості топоніму важливим кроком є 

етимологічний аналіз, оскільки подібність до певних результатів, може призвести до 

наукової недостовірності, так, наприклад, назва села Eastry у гафстві Кент 

(Великобританія) подібна до назви релігійного свята Пасхи – Воскресіння 

Христового – Easter, однак, етимологічна довідка показує англо-саксонське 

походження цього топоніму  від “східна провінція” Anglo-Saxon Ēast-rige, meaning 

"eastern province" (c.f. Sūþ-rige "southern province"), also recorded as Ēastregē, from 

ēasterra gē (lit. "more easterly area") [606]. 

А.М.Бєляєв у монографії “Топоніми як джерело історико-лінгвістичної та 

культурологічної інформації” відзначає, що “обсяг і межі власних назв тісно 

пов’язані одне з одним, оніми виконують однозначну функцію ідентифікації 

суб’єкта чи об’єкта позамовної дійсності, однак хоча онім зумовлений позамовною 

реальністю, з часом стираються початкові мотиви номінації, тож дедалі онім 

здається семантично немотивованим, quasi асемантичним. Власна назва 

перетворюється на етикетку”. Це підтверджуєтся матеріалом топонімчних номінацій 

релігійного походження [45 c.12]. 

Отже, у ході дослідження було виділено 8 основних семантичних груп 

топонімів із релігійним компонентом. 

 

2.3 Негативна актуалізація релігійних концептів 

Релігійні концепти у сучасному суспільстві формуються здебільшого навколо 

загальних стереотипів, які виникають із трьох основних джерел:  власний досвід чи 

досвід авторитетів, культурна традиція, довідкові джерела [60].  

Загалом, це спричиняє певну неадекватність і нерівнозначність сутнісних і 

значеннєвих визначень, що лежать в основі реалізації концептів на індивідуальному, 

особистісному рівні. Тому, перш ніж розглянути релігійні концепти, слід  

перелічити основні групи стереотипів, що беруть участь у їх формуванні. 
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В англомовному інформаційному просторі набір стереотипів ґрунтується саме 

на ціннісних засадах постіндустріального суспільства SUCCESS, WELLNESS, 

DEMOCRACY.  Слід відмітити потужний  рух у підтримку “прав і свобод”, тож 

якщо церква виступає проти гомосексуальних шлюбів, абортів і контрацепції, 

гендерного виховання, ювенальної юстиції, на неї одразу обвалюється шквал 

критики, яка здебільшого має подвійний характер: звинувачення в обмеженні 

демократичних прав і свобод, критика церковних діячів і водночас закиди про 

невідповідність декларованих цінностей і реального життя церкви.  

 При аналізі медіапродуктів можна відзначити тенденцію до негативної 

стереотипізації релігії. Наприклад, одним з бурхливих періодів сплеску виробництва 

англомовного медіаконтенту з таким наповненням можна назвати 1990-2000 роки.  

Ілюстрацією такої думки можуть бути діалоги з популярної романтичної 

комедії з елементами жанру фентезі (головний герой отримує суперздатність чути 

думки жінок) – What women want (2000) за участю тогочасних суперзірок – Мела 

Гібсона та Хелен Хант. В рейтингу популярних фільмів у США 2000 року фільм 

зайняв четверте місце і зібрав у прокаті 374 млн. доларів США. Така популярність 

мала додатковий ефект – реалізацію суперуспішної прихованої рекламної компанії 

бренду Nike. 

Так, користуючись своєю надприродньою здатністю чути думки, Нік Маршал 

краде ідеї нового креативного директора Дарсі і видає їх за свої:  

DIRECTOR: Hey! Glad I caught you both. You got a minute? 

NICK AND DARCY: Sure.  

DIRECTOR: I Want you to look at these boards for U.S. Air before they come by. 

Nick: Right. 

DIRECTOR:  It feels like something's missing. 

DARCY'S THOUGHTS: Hmm.  I don't like the graphics. Feels a bit parochial. 

Maybe it should be in black and White. 

DIRECTOR:  - What do you think, Nick? 
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NICK (stealing the Darcy’s ideas by using his superpower to hear women’s thoughts) 

I don't know Who you've had, but, I don't know, it seems kind of… What's the Word ? 

Parochial to me. (addressing Darcy) Um, What do you think, Darcy ? 

DARCY: l totally agree, especially about the graphics. They're parochial. It's so 

funny you just said that. 

DIRECTOR: Yeah ? 

NICK: Why don't you get them to try it in blackand white ? Might punch it up a little. 

What ? Did you say something ? 

DARCY: No. l just swear l Was thinking the exact same thing. 

DIRECOR: [ Weak Chuckle ] Were you ? Black and White could really help. Good 

idea, Nick. 

DARCY’ S THOUGHTS: Good idea, Nick? Speak up. Quick. [856]. 

Художній прийом – думки героя за кадром - дозволяє сценаристам тричі 

повторити думку, та встановити ментальний якір «парафіяльний»: Parochial – dull, 

not perfect, plain. Повторюваний негативний фремінг релігійного концепту PARISH 

через атрибутив рarochial чоловіком та жінкою доповнюють цей якір 

характеристиками загальноприйнятості, а залучення популярних зірок кіно 

актуалізує комунікативні тактики endorcement та argument from authority. 

В іншому діалозі, в комунікативній ситуації “вибір товару” (Нік допомагає 

доньці обрати сукню для випускного балу) також реалізується стратегія негативної 

стереотипізації релігії через тактику критики частини як цілого (nun – як 

вербалізатор концепту BELIEVER та представник групи): 

ALEX (Nick's daughter): I'm not coming out.   

NICK: It can't be that bad. Come on out.                               

ALEX:  I look like a nun -  an ugly nun.                                

Why ? Because it's gray ?  Gray is the new black.                                

(ALEX'S TOUGHTS) If he says he likes it,  І'll die.                                

NICK: okay, next [856]. 

У медіапросторі негативна вербалізація релігійних концептів у нерелігійній 

комунікації також представлена гострими соціальними постами, що будуються за 
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моделлю антивладних. Їм притаманні пейоративна номінація, високий рівень 

фамільярності, знижений пафос; закиди про корумпованість, надмірний достаток, 

невідповідність реальності декларованим цінностям (апеляція до “фактажу”, та 

особистого досвіду аудиторії, здебільшого провокативні відомості про грубе, 

нетактовне, недоречне поводження представників церкви). 

Антирелігійні пости, меми та інший контент англомовних медіа включає навіть 

апеляції до цитат із Святого Письма, як наріжного каменя протестантизму, для 

ілюстрування невідповідності декларованого і реального, зокрема це стосується 

теми багатства і бідності (Додаток Б). Мають місце також провокативні “незручні” 

теми педофілії у церкві , критика церквою позашлюбних стосунків, контрацепції 

тощо. 

Також активним механізмом реагування є використання штучнонасаджених 

цінностей і апеляція до них як до питомих, наприклад,  “толерантність”. У більшості 

досліджених випадків ця група вербалізаторів актуалізується за наявності медіа-

приводу – події, яка набуває популярності через свою новизну (вибори Папи 

Римського), соціальну гостроту (“панк-молебінь” Pussy Riot, акція FEMEN у 

Ватикані) чи через спеціальний механізм штучної актуалізації медіаподії 

(наприклад, низка акцій FEMEN, освітлена у конкретних ЗМІ, репости у блогах з 

широкою і різноманітною аудиторією, репости у світовій мережі на рівні соціальних 

мереж, як результат: формування суспільної думки). 

 В дослідженні було виявлено, що вербальне представлення подій, навіть таких,  

які мають негативне конотаційне забарвлення (наприклад st bartholomew's night 

massacre) може вважатися позитивним за умови неспотворення фактів та відсутності 

когнітивного модифікування.  

Прикладами негативної вербалізації можуть бути антиклерикальні радикальні 

пости у соціальних мережах, блогах, пресі, на телебаченні та у інших формах 

реалізації медіапростору. 

Серед вербалізаторів, які негативно репрезентують концепти превалює 

пейоративна номінація, знижене семантичне комбінування. Здебільшого такі 

вербалізатори зустрічаються у політичному дискурсі, текстах антирелігійного 
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змісту, на атеїстських сайтах, сайтах антирелігійного спрямування, пабліках у 

соціальних  мережах. Наприклад, лексема “dog collar” на академічному 

словниковому ресурсі Academic Dictionaries and Encyclopedias визначається як 

негативна та образлива форма звертання до священників католицької церкви 

Negative vocabulary. A priest or other member of the clergy who wears a Roman collar 

[382]. У пресі вживання цієї лексеми було виявлено саме у такому негативно-

глузливому значенні:  Trouble with clerical staff, I'm afraid, at the MSF union, which 

has started a section for priests. (Yes, yes, lots of jokes about dog-collar workers, shorter 

sermons and free collection bargaining)[689]. Форми негативної вербалізації 

релігійних концептів здебільшого є результатом когнітивних модифікацій і більш 

детально розглядаються у третьому розділі. 

 

2.4 Дискурсивна панорама репрезентацій релігійних концептів у нерелігійній 

комунікації 

 

Сучасний англомовний комунікативний простір є достить неоднорідним, 

оскільки має варітивне лінговокультурне та історичне підґрунтя. Розвиток 

технологій та поява нових форм і засобів комунікації сприяли формуванню нових 

комунікативних тенденцій у багатьох сферах суспільного життя, що може найбільш 

комлексно бути розглянуто у межах дискурсивних студій. В сучасній лінгвістиці 

проблеми дискурсу є предметом багатьох досліджень, зокрема таких науковців як  

Н.Д.Арутюнова [13], А.Д.Бєлова [35,36,37,42], В.Б.Бурбело [62], Дж.Браун [274], 

А.Вежбицька [360, 361], О.М.Ільченко [103,105,109], В.І.Карасик [113,114,115,116], 

О.С.Кубрякова [157], Дейк ван Т. [63], Д.Шиффрін [341,342] та інші.  

Сучасний комунікативний простір було розглянуто на матеріалі освітнього,  

політичного, юридичного, рекламного, медіадискурсу та дискурсу моди.  Обрані для 

дослідження дискурси за особливостями модифікативної актуалізації релігійних 

концептів було умовно розподілено на дві групи: генеративні дискурси та адаптивні 

дискурси. Генеративними можна вважати дискурси, у яких породжуються і 

реалізуються когнітивні модифікації. Здебільшого це відбувається в рекламному, 
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медіадискурсі та дискурсі моди, що мають зв’язок із карнавальним, травестійним, 

творчим, блюзнірським началом у культурі. Адаптивними можна називати 

дискурси, які приймають та засвоюють зміни, що відбуваються у генеративних 

дискурсах. Здебільшого адаптивні дискурси – інституційні, тож за первинною 

функціональністю – універсальні, цінніснотворчі, такі, що встановлюють загальні 

суспільні правила, тож до адаптивних дискурсів можна віднести освітній, науковий, 

політичний, юридичний. Однак, наразі було виявлено тенденцію, за якою початково 

неінституційні дискурси – реклами, моди, медіа - дедалі набувають ознак 

інституційності. 

Протягом дослідження була відстежена група позитивних вербалізаторів 

релігійних концептів, які об’єктивно репрезентують релігійні концепти: називають, 

описують, характеризують, локалізують їх стосовно різних факторів – суспільства, 

місця, часу. Здебільшого зустрічаються у політичному, науковому дискурсах, 

нейтральних повідомленнях, наукових дослідженнях (наприклад, історичних, 

культурологічних, мистецьких),  офіційних промовах, державних документах.  

 

2.4.1 Вербалізація релігійних концептів у юридичному дискурсі 

У багатьох культурах релігія серед іншого виконувала роль суспільного 

регулятора, визначаючи морально-етичні норми, встановлюючи і вимагаючи 

виконання законів і правил. У світовій практиці при викладанні більшості вступних 

курсів з історії права неодмінно згадуються релігійні заповіді, закони і настанови як 

приклади перших законодавчих кодексів. 

В англомовному юридичному дискурсі вплив релігії є досить значним і 

оприявлюється у формі вербальних та невербальних репрезентацій релігійних 

концептів.  

Так, на сайті Синагоги Манчестера (Manchester Reform Synagogue) 

представлене пояснення такого невербального елементу комунікації в 

англомовному юридичному дискурсі як роздвоєний комірець-пов’язка (wing collar) 

юриста, що представляє інтереси в суді – баристера: The reading of the Law on 

Shavuot specifically relates to the Decalogue, which appears in two versions in the Torah: 
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Exodus 20:2-17 & Deuteronomy 5:5-18. In Exodus, the Ten Words are written onto two 

luchoth haeduth = Tables of Testimony, while in Deuteronomy the words are written on 

two luchoth haberith = Tables of the Covenant. 

In most western countries, neck bands 

representing these two Tablets of the Law 

remain part of the regalia worn in Court by 

barristers and judges to remind them to 

dispense divine and not human justice [755]. 

 Згідно офіційного документу the Bar 

Council guidance on court attire, виданого 2 

червня 2009 року за підписом Голови ради адвокатської палати Англії та Уельсу 

королівського прокурора Дезмонда Брауна (Chairman of the Bar Council of England 

and Wales, Desmond Brown QC) встановлено правила особливості дрес-коду, у яких 

wing collar називається частиною court dress [787, пункт 11]. 

Лінгвістично це можна описати так: концепт LAW в компаративному фреймі в 

слоті за схемою “подоба” серед інших елементів містить компонент Wing collar as 

the Tatblets of the Law. 

Юридичний дискурс є широко досліджуваним у філософії [384], соціології, 

культурології та інтердисциплінарно. В сучасній лінгвістиці його вивченням, як у 

межах загального розгляду інституційних дискурсів, так і окремо займалися такі 

дослідники як В.І.Карабан [373], В.І.Карасик [113, C. 5-20], Є.А.Кожемякін [139], 

Г.Г.Почепцов [204], О.О.Ходаковська [379] та ін. 

Релігійні референції широко представлені в англомовному юридичному 

дискурсі. Зокрема вербалізація релігійних концептів відбувається на рівні усталених 

процедурних формул: So help me God – остання фраза інавгураційної промови 

президента США; референції до Бога наявні в першій та останній фразі присяги 

спікера Палати Общин Британського парламенту I ... do swear by All Mighty God ... 

so help me God [467]; судове формулювання для засвідчення правдивості подальших 

свідчень Brooke-giving-depo Unidentified Woman 1: (Videotaped deposition)... to tell the 

truth and nothing but the truth, so help you God?  

 

 Мал.  Silk, Series 3, BBC One [764] 
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Mr. President, would you raise your right hand, please? Do you solemnly swear 

that the testimony you are about to give will be the truth, the whole truth, and 

nothing but the truth, so help you God? [784] 

 

Вербалізація релігійних концептів також наявна на рівні термінології. Так, у 

юриспруденції використовується термін Act of God. Енциклопедія американського 

права Уеста (West's Encyclopedia of American law, 2nd edition, Thomson Gale, 2005) 

так пояснює цей термін: An event that directly and exclusively results from the 

occurrence of natural causes that could not have been prevented by the exercise of 

foresight or caution; an inevitable accident. Courts have recognized various events as acts 

of God—tornadoes, earthquakes, death, extraordinarily high tides, violent winds, and 

floods [427]. Наведений перелік стихійних лих вербалізує складову Almighty GOD.  

Інший приклад вербалізації концепту GOD в подібному контексті –  

запозичений із французької мови термін Force Majeure, що також позначає 

непердбачувані обставини, незалежні від котрагентів і синонімічно із Act of God 

використовується в контрактному, фінансовому, корпоративному праві. Згідно 

Словнику фінансових термнінів Фарлекс (Farlex Financial Dictionary): Force Majeure 

(French, a superior or irresistible power). An event that is a result of the elements of 

nature, as opposed to one caused by human behavior [427] . 

Похідний від Act of God термін – Act of God Bond  - a high yield debt security 

backed by insurance premiums. Insurance companies issue act of God bonds in order to 

raise funds for hypothetical insurance payouts resulting from one or more stated events, 

such as floods or fires [428] 

 Серед інших термінів – The Lord’s Day Act (дослівно – закон про Божий день ) 

– закон, що обмежував торгівлю та розваги у неділю, який діяв у Канаді  з 1906 по 

1960 рр. Походження терміну – з четвертої заповіді Декалогу: 8 Remember the 

sabbath day, to keep it holy. 9 Six days shalt thou labour, and do all thy work: 10 But the 

seventh day is the sabbath of the LORD thy God: in it thou shalt not do any work, thou, 

nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy 

stranger that is within thy gates: 11 For in six days the LORD made heaven and earth, the 
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sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the LORD blessed the 

sabbath day, and hallowed it [Exodus 20: 8-11].  

В англомовному юридичному дискурсі ще одним релігійно маркованим 

терміном можна вважати The Sharia Law, який здебільшого зустрічається у 

негативному контексті та стереотипово асоціюється внаслідок негативного 

фреймінгу з загрозами тероризму, відсутністю демократії  [857]. 

У Австралії, Канаді, Ірландії, Великобританії та Сполучених Штатах існують 

закони та аконодавчі акти, що мають загальну назву The Good Samarithan Low. Дана 

назва заснована на Євангельській притчі про доброго самаритянина (Luke 10:29-37), 

у якій оповідається історія безкорисної допомоги доброго самаритянина людині, що 

потрапила в біду. У всіх цих країнах спільною рисою законів  є duty to assist, однак 

законодавство перешкоджає поширенню тенденції допомоги «доброго 

самаритянина». Наприклад, у США діють такі обмеження, як Imminent Peril: 

підставою для допомоги є лише визначена законом вкрай небезпечна ситуація з 

обовязковою згодою (сonsent) потерпілого на допомогу. Таким чином доброчинна 

ініціатива може навіть підлягати адміністративному покаранню як напад. В 

результаті в суспільстві формується пересторога щодо допомоги незнайомцям.   

В популярній культурі стирання когнітивної метафори наявне на рівні 

лексичних скорочень. Корпорація Netflix заявила про випуск нового фільму Good 

Sam, що свідчить про тенденцію деєвангелізації англомовного комунікативнго 

простору [597]. 

Наразі було виявлено кілька загальних тенденцій: використання релігійного 

компоненту як форма ідентифікації, поступове витіснення релігійної складової із 

юридичного дискурсу. Це оприявлюється на рівні альтерацій інституційних та 

процедурних змін (опціональність чи заборона інституційної молитви як 

процедурного елементу), збільшення кількості правових прецедентів та їх потужне 

медійне висвітлення, що потверджує негативну стереотипізацію релігії.  
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2.4.2 Релігійні концепти у рекламному дискурсі: аксіологічна перспектива 

Протягом останного століття реклама зазнала змін: від початкової мети –

продажу  товарів та послуг, до просування брендів, ідей та світоглядних засад, як 

продуктів інтелектуальної діяльності, і, зрештою, – перетворення на самоцінний 

жанр мистецтва та площину реалізації філософских доктрин, аксіологічних 

маніфестів.  

Сучасна реклама є предметом дослідження соціології, економіки, філософії, 

культурології, психології. У лінгвістиці до вивчення рекламного дискурсу 

зверталися такі дослідники як А.Д.Бєлова [30,31,33,34,35], В.І.Карасик [113,116], 

А.В.Олянич [181], Г.Г.Почепцов [204], Дж.Ліч [319],  Дж.Кук [281], T.A. Van Dijk 

[285,286,287], J.Durand [289] та інші. Серед останніх вітчизняних досліджень – 

роботи таких авторів як Т.А.Безугла [28,29], І.М.Білюк [27], М.В.Каратаєва [122], 

Т.В.Крутько [128],  О.Є.Ткачук-Мірошниченко [230].  

З сучасним потвердженням капіталізму та конс’юмеризму як світоглядних 

ідеалів, дискурс реклами дедалі набуває більшої актуалізації, оскільки із такою 

зміною акцентів, домінанти інституційних дискурсів – наука, освіта, релігія, 

політика, стають сферами торгівельних відносин, а реклама набуває ознак 

інституційності. Тож, генеза сучасного рекламного дискурсу може розглядатися як у 

зв’язку зі сферою торгівлі, імідж-білдингом, брендингом (бізнес дискурс та 

корпоративний дискурс),  так і в аспекті лінгвопрагматики – імплікатур і запозичень 

із інших дискурсів (політичного, філософського, релігійного, освітнього, наукового;  

лаудиторного, ергодичного, спонукального тощо).  

Таке перетворення можна представити як метафору – відділення та самостійний 

розвиток “тіні”, із подальшим перевершенням об’єкта, що її породжував, оскільки 

реклама з інструменту популяризації певних товарів та послуг набула ознак 

окремого інституту, який активно розвивається і запозичує форми і засоби впливу, 

теоретичні та філософські компоненти з інших дискурсів.  

При взаємопроникненні інституційних дискурсів, закорінених у традиції, та 

неінституційних дискурсів, закорінених в карнавальній культурі, релігійна 

проповідь дедалі набуває форм реклами. В сучасному релігійному дискурсі реклама 



 112 

використовується досить широко, це можна пояснити швидким розвитком 

технологій, і розглядати як форму адаптації релігій до сучасноті. Серед англомовної 

релігійної реклами – не тільки анонси подій, заходів (пости і коменти на сторінках у 

соціальних мережах, на сайтах, каналах і у блогах релігійних спільнот, релігійних 

лідерів та пересічни користувачів як репост), повідомлення про благодійні, освітні, 

культурні проекти (пости і рекомендації у соціальних мережах, статті та репортажі, 

флаєри-запрошення, білборди),  популярні у США форми місіонерської реклами – 

мотиватори – цитати з Святого Письма на білбордах, таблички перед 

протестанськими церквами (зазвичай із жартом, цитатою або афоризмом, що 

спонукають до релігійних роздумів, добрих справ, самовдосконалення, відвідування 

церкви тощо) реалізція комунікативних стратегій побудови та відновлення іміджу, 

м’якої протидії негативному фреймінгу.   

Зрощення місіонерської проповіді та реклами навіть стало джерелом мемів  

Jehovah Witnesses,  у яких комунікативна рекламна стратегія door-to-door advertising 

і тактики (introductory question with expected “yes” answer to establish relation; smiling 

and touching as forms of positive attitude), які використовують Свідки Ієгови та агенти 

мережевих косметичних компаній Oriflame, Avon та інших, стали синонімом 

набридливості, надокучливості, етикетної недоречності, неприємного сюрпризу 

(Додаток В).  

Основою сучасної реклами є створення і використання “концепту реклами” –  

ідеї або образу, що ефективно сприятиме просуванню продукту, бренду. Важливими 

елементами реалізації рекламного концепту є слоган, логотип, мелодія, образ. 

Слоганоцентричність англомовного комунікативного простору історично зумовлена 

протестантським відкиданням почитання ікон та заміщенням його художньо 

оформленими цитатами із Святого Письма. Традиція цитат та нагадувань про Бога,  

молитовних звертань до нього збереглась у формі рекламних білбордів на хайвеях та 

хмарочосах, табличок під дорожніми знаками з назвами церков. Втім секуляризація 

суспільства, із зміщенням акцентів, сприяла у ХХ ст. (особливо в період 1950-

2010рр.) заміні коротких христянських текстів – короткими текстами світських 

слоганів. У розглянутих англомовних рекламних слоганах [824] було відстежено 
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лінгвоаксіологічну тенденцію ціннісної конверсії – Think Different (Apple), Challenge 

everything (EA Games), що відносно релігійних концептів реалізується зокрема як 

антонімічне заміщення питомих для англомовного аксіологічного простору семи 

християнських чеснот сьома смертними гріхами (домен SIN – концети PRIDE, 

GLUTTONY, GREED, ENVY, LUST, WRATH, SLOTH). Наприклад, смертний гріх 

PRIDE популяризується у рекламі в індустрії краси і моди, медіакорпорацій, 

предмітів розкошу; цей концепт  антонімічний до чесноти LOVE (безкорисна любов 

до інших) і актуалізується в анторопоцентричних слоганах: Because you’re worth it 

(L’Oreal); Impossible is Nothing (Adidas); The True Definition of Luxury. Yours. (Acura); 

Our Pride is Showing;  Proud as a Peacock (NBC). Смертний гріх GLUTTONY 

здебільшого актуалізується у рекламних кампаніях продуктів харчування, із 

наголосом на унікальній насолоді: Finger lickin’ good (Kentucky Fried Chicken); One 

of life finest pleasures (Grey Poupon); Taste the Rainbow (Skittles) та неможливості 

встояти перед спокусою: Obey your thirst (Sprite). Смертний гріх  GREED зокрема 

актуалізується у рекламі продуктів харчування з акцентом на ненаситності: Alka 

Seltzer – I can’t believe I ate the whole thing; ювелірних виробів: A diamond is forever 

(DeBeers). Смертний гріх ENVY актуалізується як ідентифікативна форма 

статусності, тож зустрічається у рекламі предметів розкошу: Terrible thing, envy 

(Pegeaut) (рекламна кампанія побудована на темі заздрощів та їх радикальних 

проявів – завдавання заздрими людьми шкоди автомобілю марки Pegeaut); 

Neighbor’s envy, owner’s pride (Onida TV, India). Сексуальний підтекст є одним з 

потужних рекламних прийомів, тож смертний гріх  LUST актуалізується  у таких 

формах як ототожнення предмету сексуального бажання з рекламованим продуктом, 

можливість отримати бажане у результаті використання продукту,  неможливість 

встояти перед спокусою:  Even Angels will fall (Lynx/Axe Excite); If It Doesn’t Get All 

Over the Place, It Doesn’t Belong in Your Face (Carl’s Jr. icecream); You'll never forget 

the first time you see one (Fiat). SLOTH здебільшого актуалізується у сфері послуг як 

форма звільнення від турбот: Don't lift a finger; let Moving Help do the work (Moving 

Help); Yellow Pages – Let your fingers walk (Yellow Pages). 

Можна відзначити, що реклама дедалі стає своєрідною формою проповіді, адже 
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в сучасному світі саме реклама є загальноприйнятою універсальною формою 

розмови про цінності. Невипадково CNN, одна з провідних корпорацій новин у 

США, на своєму офіційному  youtube каналі  CNN Business у рубриці СNN Business 

Money періодично висвітлює рекламні капанії, що мають яскраво виражений 

аксіологічно маркований релігійний контекст. Оскільки CNN офіційно 

позиціонується як про-демократична та анти-республіканська компанія, серед 

ключових тем сюжетів – демократичні цінності: рівність, толерантність, 

віротерпимість, права жінок, гендерне різноманіття.  

Так, на СNN Business Money 18.11.2016 було розміщено відео під назвою  

Amazon's latest commercial targets anti-Muslim rhetoric by highlighting commonalities 

between a priest and an imam. Початкова відеореклама Amazon [451] – короткий (1 хв 

04 сек), втім інформаційно насичений креолізований текст, з перевагою 

невербального контенту, що актуалізує концепти FRIENDSHIP (комунікативні 

прояви – в етикетних формах вітання, прощання – персонажі обіймаються, ведуть 

дружню бесіду; розділяють трапезу – для східних традицій особлива форма довіри, 

інтимізації спілкування – чаюють (з чашок іде приємний білий пар – що додатково 

конотативно підкреслює теплоту спілкування); вибір теми спілкування – 

обговорення особистих проблем, зокрема із здоров’ям (обоє страждають однаковою 

хворобою – артритом, на що вказують одне одному), що для західноєвропейскої 

лінгвокультури є знаком високої довіри та близькості, створює ефект більшої 

інтимізації комунікації не тільки на рівні персонажів імам-священник, а й на рівні 

компанія Amazon –  глядач реклами); HOME (імам приходить у гості до 

священника, – опосоредкована алюзія до питання мігрантів зі Сходу в країни 

Європи та США; будинок священника – стререотипне представлення західної 

культури – вітражні двері, камін, вольтерівскі крісла, книжкові шафи); домен 

RELIGION актуалізується у репрезентаціях концептів RELIGIOUS LEADER (Imam, 

Priest – як представники етно-культурних спільнот, соціальних груп, що 

виражається в одязі, інтер’єрі дому священника; їх дружба і толерантність 

позиціонуєтсья як їх сучасність та прогресивність – обидва користуються 

смартфонами, послугою інтернет-банкінгу, додатком Amazon), RELIGIOUS 
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RITUAL (сюжетною основою відео зокрема є паралелізм ритуальних дій – 

колінопреклоніння –  в християнстві та ісламі, що обігрується як причина зближення 

імама та священника як двох людей похилого віку, що страждають від болю в 

колінах), SACRED PLACE (cathedral, altar, aisle, benches; mosque; зазначимо, що у 

християнській церкві крім священника присутня лише одна людина, тоді як у мечеті 

– троє; імама з повагою зустрічають прочани, священника ніхто не зустрічає, він 

сам); TOLERANCE (поєднання двох представників двох релігійних культурних 

традицій, підкреслення їх дружби та однаковості проблем). Вербальне наповнення 

дуже стисле – коли священник замовляє наколінники, камера фокусується на екрані 

його смартфону із активованим додатоком AmazonPrime та першим кроком купівлі: 

“Unlimited one-day delivery on millions of items” (акцент на швидкості доставки та 

різноманітті товару), наступний кадр – смартфон в руках імама із другим кроком 

купівлі: “Buy with one click the next day. In stock. Order within 6 hr 01 min to get it.”. В 

колористичному аспекті у відео використано теплі відтінки з переважанням 

зеленого – основного кольору ісламу (зелені вітражі в будинку священника, зелений 

парк за парканом по дорозі імама додому). 

Реклама  Amazon подається CNN Business із  коротким покадровим текстовим 

коментарем, така форма є досить ефективною, зокрема через переважну 

невербальність початкового відеоролику: “Amazon’s latest ad takes on anti-Muslim 

rhetoric with a story of a friendship between a priest and an imam. The arthritis sufferers 

end up giving one another the same knee brace. During Donal Trump’s campaign, he 

suggested a ban on Muslim immigration and said he would “certainly implement” a 

registry of Muslims, before walking back the comments. Amazon’s ad suggests our 

commonalities are greater than our differences” [452]. 

У коментарі переважає використання позитивної лексики відносно 

толерантного відео Amazon: with a story of a friendship, використання вищих 

ступенів порівняння Amazon’s latest ad, присвійних займенників першої особи 

множини:  our commonalities are greater than our differences; та критика і полеміка із 

республіканською про-національною політикою, зокрема шляхом створення 

комунікативного образу ворожості та агресивності президента та його партії:  
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suggested a ban on Muslim immigration, and said he would “certainly implement” a 

registry of Muslims, створення негативного іміджу опонента: before walking back the 

comments. 

При розгляді англомовної реклами світових брендів та їх продуктів на засадах 

демократичних цінностей (democracy; freedom; tolerance; racial, social, religious, 

cultural equality; gender equality (women’s rights, sexual diversity); environment 

protection; fight against racism, sexism, poverty, child abuse та інші), що містить 

актуалізацію релігійних концептів, за якої релігійний концепт є формою акцентуації, 

привернення уваги та апеляції до цінностей та почуттів адресата, можна відзначити 

декілька комунікативних стратегій.   

Серед них – комунікативна стратегія “advertisment as a statement”, що 

реалізується на рівні комунікативних тактик когнітивного меланжування та 

контекстуального поєднання образів віруючих та релігійних символів різних релігій 

і духовних практик як форм ідентифікації етно-культурних груп з метою 

глобалізаційної універсалізації. Наприклад, у відеорекламі Toyota USA Superbowl 

commercial 2018 [828] (просування демократичних цінностей democracy, tolerance, 

racial equality), на рівні сюжету – представники чотирьох світових релігій – равин, 

священник, імам та буддистський монах разом їдуть на гру суперкубку 

США.  Прагматичний аспект відео представляє ієрархію та комунікативні 

особливості релігійних спільнот у сучасному суспільстві США. Равин дещо 

зверхньо ставится до своїх колег і реалізує стратегію комунікативного домінування, 

зокрема використовуючи директиви, мовчання: іронічно глузує зі священнка за його 

запізнення: PRIEST: Sorry, man. RABBI: No worries, we are not late (they are late).  

Мовчазно вимагає від священника пристібнути пасок безпеки  PRIEST: Let’s go! 

RABBI: (long silent gaze) PRIEST: Why aren’t we going?What’s going on? RABBI: 

Seatbelt. PREIST: Oh, God! Мовчазність та малослів’я – форми комунікативного 

домінування. Релігійний контекст відео – традиційно в іудаїзмі більш цінний досвід, 

здобутий шляхом самостійного висновку, до якого скеровує мудрий вчитель. 

Cвященник має подвійну комунікативно-стратегічну платформу – домінування 

у церкві, що реалізується як повільний темп та повчальний тон проповіді: That is a 
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great question; але він поспіхом закінчує проповідь, щоб встигнути на гру: (looks at 

his watch.) I got to go! Long story short - you’re probably fine. Таким чином 

реалізується натяк на аксіологічний пріоритет гри над релігією та її важливими 

питаннями, власного інтересу та міжкультурної єдності над потребами пастви та 

священницьким обов’язком; у спілкуванні з равином використовує коопераційну 

стратегію з позиції залежного комуніканта, що реалізується у експресивах,  

квеситивах, реквестивах: PRIEST: Can I Change the music? (looks at Rabbi ) RABBI: 

No.(looks at the road).  

Важливим інструментом встановлення комунікативних ієрархічних зв’язків  та 

забезпечення легкості сприйняття є елемент гумору. Равин глузує із священника, 

вони разом глузують з імама (щойно той намагається потрапити в автомобіль, 

починають їхати (Hilarious Laughing) RABBI: Come oooon! PRIEST: Go-go-go! Go! 

IMAM: Seriously?! (алюзія до проблеми мігрантів у Європі та США). Імам глузує з 

будиста Nice Shoes! (алюзія до буддиської практики відмови від матерального 

комфорту та розкошів). 

Відео являє собою креолізований текст, у якому поєднується невербальне 

представлення релігійних особливостей етно-культурних груп шляхом актуалізації 

релігійних концептів. На рівні зовнішності та одягу: равин у кіпі та окулярах (ознака 

розуму, освіченості, роботи з текстами), священик у чорному вбранні, із 

традиційним пасторським комірцем, мусульманин вдягнений у каміс, а 

буддистський монах - в одяг традиції махаяна (помаранчева джонка, сендап і зен) та 

кроссівки (алюзія до твердження «буддизм – шлях просвітлення»), в кінці ролику - 

одяг католицьких черниць - актуалізація концептів BELIEVER, RELIGIOUS 

LEADER. На рівні локацій: равин – власник машини Toyota, вперше у відео 

з`являється у пустій синагозі, де зберігає ключі від машини поруч із Свитком Тори 

(центральним священним місцем - аксіологічний ліфт, встановлення позитивних 

аксіологsчних конотацій з продутом); зовні, над входом у синагогу напис – Temple 

Beth Israel (алюзія до зруйнованого Ієрусалимського Храму), далі протягом ролику 

весь час подорожі до стадіону він за кремом (алюзія до мандрівної долі 

розпорошеного єврейського народу), священник вперше з’являється в інтер’єрі 
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католицької церкви (всередині – незначна кількість прочан, розпорошених по 

темному простору церкви (алюзія до демографічного скорочення християн), далі 

крізь вікно машини на зовнішній стіні церкви видно напис Francis (алюзія до 

сучасного Папи Римського – Франциска І); імам чекає на друзів біля мечеті, біля 

входу – характерна східна флора, з-під колес автомобіля здіймається пісок та 

дорожній пил  (алюзія до країн Сходу); буддистський монах чекає біля ресторану  

Oasis на лавці під вицвівшою вивіскою з пальмою (алюзія до пріоритету 

внутрішнього наповнення спокоєм та гармонією (пальма, оаза) над зовнішніми 

матеріальними проявами буття (вицвівша вивіска, обшарпана стіна); відсутності 

обов’язковості відвідування храму у буддизмі) актуалізація концептів, SACRED 

PLACE, CHURCH.  

Магістральна ідеологічна стратегія відео – об’єднання на основі демократичних 

цінностей - реалізується на сюжетному рівні у зміні ходу гри на користь 

американської команди, з прибуттям представників релігій, голу, що примирює їх 

суперечку та вербально – у слогані We are all one team (Toyota Proud Partner of USA 

team). 

Рекламна комунікативна стратегія, у якій також відбувається актуалізація 

релігійних концептів – імпорт англомовного лінгвокультурного досвіду (democracy, 

women’s rights, racial and gender equality; children protection; fighting poverty)  як 

форма соціально-політичного впливу, що реалізується у тактиках підтримки 

меншин, захисту слабких, здебільшого із використанням комунікативних прийомів – 

наративу від першої особи, самоідентифікації бренду як належного до меншини 

(levelling), уявного діалогу чи протиставлення слабких (беззахисних) та сильних 

(агресивних).   

Так, у відеорекламі нового продукту Nike Hijab (традиційного вбрання 

мусульманських жінок, пристосованого до занять спортом): Nike: What will they say 

about you [693] -  відбувається спроба когнітивної модифікації релігійного концепту 

MUSLIM WOMAN (домен BELIEVER). Левелінг з цільовою аудиторією 

реалізується за рахунок використання арабського закадрового тексту, що 

озвучується жіночим голосом та супроводжуєтсья англійськими субтитрами; 
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прямого звертання до другої особи однини (What will they say about you?). Полеміка 

з традиційними засадами ісламу реалізується у формах уявного діалогу, зокрема 

повторюваних еліптичних конструкціях та непрямих мовленнєвих актах. Можливі 

стереотипові припущення ісламської критики фемінізму представлені риторичними 

запитаннями у заперечній формі (That you shouldn’t be out here? That it’s unladylike? 

That you are not built for this?), тоді як позиція Nike вербалізується у формі каскаду 

констативів, що вводится типово жіночою комунікативною формою –  припущення: 

“Or, maybe, they will say that you’re strong. That you can’t be stopped. That you’ll 

always find a way. That you make it look easy. And you make it look good”,  який 

невербально завершується тріумфальною музикою та образом мусульманки, що, 

перемагаючи у фехтувальному турнірі, зриває з себе шолом, тим самим показуючи 

волосся (що заборонено у ісламі). Останній образ відео – креолізоване 

представлення англійської метафори зміни  to break the ice зі словами or, maybe that 

you are the next bіg thing показує маленьку фігуристку – мусульманську дівчинку без 

хіджаба, що виходить на лід,  що має на меті показати прагнення бренду значних 

змін у релігійно-культурній прадигмі мусульманського світу. Замість традиційного 

слогану “Just do it” ролик завершується дещо провокативним для мусульман 

слоганом believe in more, що може мати подвійну інтерпретацію. В описі ролику на 

офіційному youtube каналі Nike цей слоган представлений як хештег #Believeinmore, 

- сучасна форма реклами, генералізації та поширення інформації [365].  

Здебільшого актуалізація релігійних концептів у сучасному рекламному 

дискурсі має високий модифікативний потенціал. Оскільки серед завдань реклами –  

спонукання до дії, забезпечення впізнаваності продукту і бренду, то однією з 

ефективних комунікативних стратегій є створення незабутнього образу, що зможе 

вразити свідомість адресата. Використання у рекламі репрезентацій релігійних 

концептів можна розглядати як форму швидкої та безпосередньої апеляції до 

аксіологічної системи адресата. Серед комунікативних тактик реалізації цієї 

стратегії, зокрема у відеорекламі – використання емпатичних символів: апеляція 

до традиційних загальнолюдських цінностей та власного досвіду адресата 

(соціальна реклама It's a sparrow [622], реклама благодійних проектів, родинних 
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гіпермаркетів, продуктів брендів із пріоритетом традиційних цінностей); 

маніпулятивні апеляції до традицінних цінностей (політична соціальна реклама на 

підтримку мусульманських мігрантів у США – маленький хлопчик співає пісеньку і 

запрошує на святкову релігійну вечерю одіозних політиків  [620]) і використання 

ейдетичних символів – репрезентацій релігійних концептів у незвичному 

модифікованому контексті, зокрема іронія, сарказм та блюзнірський епатаж 

(реклама продуктів харчування (Doritos Chips), особистої гігієни (Durex Virgin Mary 

Ad), транспортних засобів (Nissan Jesus Frats Ad)), залучення вражаючих новітніх 

технологій, а також інтерактивність як форма претворення реклами на власний 

досвід адресата. Наприклад, у 2011 р. кульмінацією рекламної кампнії  Lynx Excite 

Even Angels would fall у Великобританії стала акція на станції лондонського метро 

Victoria Station із залученням технології Augmented Reality [648] (Додаток В),  що 

забезпечувала можливість всім бажаючим побачити об’ємну проекцію дівчини-

ангела та навіть побачити своє та її відображення у спеціальному дзеркалі. Таким 

чином зустріч з “ангелом з рекламного ролику” перетворювалася на особистий 

досвід потенційних користувачів. При цьому використовувався релігійний концепт 

ANGEL як аксіологічний ліфт для просуванняя бренду дезодоранту через модель 

“неможливість протистояти спокусі”, що підкреслюється  надприродністю “святих 

та ультрасексуальних” “ангелів” і привабливою для них сексуальністю збірного 

образу пересічного хлопця як користувача дезороданту (непряме повідомлення: 

таких дівчат може спокусити кожен, хто використовує Lynx), що сприяє 

когнітивному закріпленню модифікованого релігійного концепту.   

Відзначимо, що у діахронічному аспекті когнітивні домінанти релігійного 

концепту ANGEL (домен SAINT) зазнали значних змін[148] (Додаток Б, табл. 2.5).  

Ядерними реперезентаціями початкового концепту можна вважати у іудейських, 

християнських біблійних текстах та Корані – “God’s will proclaimer”, “God’s 

servant”; в епоху Середньовіччя – “Warrior”, “Patron Saint”; на перетині 

Середньовіччя та Ренесансу, зокрема у поемі Дж.Мільтона (“The paradise lost”) 

відбувається одна з перших романтизацій Диявола, перехід від сприйняття як 

ворожої істоти до “the fallen angel”, - звитяжного гордого воїна: “they rag'd Against 
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the Highest, and fierce with grasped arms Clash'd on thir sounding Shields the din of 

war, Hurling defiance toward the vault of Heav'n.” “Arch Angel: but his face Deep scars 

of Thunder had intrencht, and care. Sat on his faded cheek, but under Browes. Of 

dauntless courage, and considerate Pride. Waiting revenge: cruel his eye, but cast Signs 

of remorse and passion to behold [676, V.600 Book 1]; в період Ренесансу відбуваєтся 

злиття з міфологічними образами, зокрема Angel+Eros; в період Барокко – Angel 

(Cherib)+ Cupid; у вікторіанську епоху актуалізується фемінний прояв концепту the 

Guardian angel+Nike+Mother, що засвідчується у пестливих зветаннях до жінок my 

angel, та в зв’язку із аксіологічною домінантою гармонійної багатодітної родини із 

турботливою матір’ю, образ ніжної смиренної матері, вірної дружини проектується 

на актуалізацію концепту ANGEL (Додаток Б, табл. 2.6).  

На матеріалі 24 рекламних кампаній було виділено шість основних 

репрезентацій релігійного концепту  ANGEL [148] – “sexy girl” (Victoria`s secret: 

Earth Angel [844],  Angel Gold Fragrance [845], Axe excite/Lynx Excite [648]; Coke angel 

ad [529]; Crown Royal [540]; Peta [709]; Sokos; Reneault Megane [739].,)“angel-

child/angel-cupid” (Earth-Mama; Tide angels; Angel soft,  Mersedes guardian angel 

[672]; Tamagotchi angels; H&R Block Commercial –  Valentine's Day Cupid [774]), “the 

residents of Heavens” (Philadelphia Cream Cheese commercial (2001)  Hell and Heaven 

McDonald`s commercial), “guardian” (Mercedes Benz Angel commercial[672]; Crown 

Royal), “mentor, assistant” (Angel Hotel Commercial; Angel-plumbers)[774], “good part 

of personality” (Get a Mac Angel/Devil [593]; Jack in the box McDonald`s commercial 

[629].  

Можна виділити шість основних груп продуктів і товарів, в рекламі яких було 

відстежено актуалізацію концепту ANGEL:  статусні товари, предмети розкошу; 

засоби особистої гігієни; автомобілі; продукти харчування; техніка та електроника; 

установи та організації, благодійні програми. (Додаток Б, табл. 2.7). 

Тож, у сучасній рекламі можна відстежити когнітивну трансформацію 

релігійного концепту ANGEL від “God’s will proclaimer” – духа, що виконував або 

сповіщав Божу волю, поява якого викликала священний трепет, до “sexy girl”, яка 

викликає сексуальне бажання. 
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Серед основних комунікативних стратегій аксіологічного вивищення 

рекламованого продукту/товару з актуалізацією релігійних концептів є апеляція до  

авторитету, що реалізовується у таких формах як:  

- необхідність продукту для повноти буття надприродньої істоти у міфічному 

хронотопі (локаційний та темпоральний континуум реклами подається як дійсна 

реальність), наприклад: у рекламі Stimorol God commercial [770] Богу необхідна 

жувальна гумка для натхнення і творчості; у відео Mophie [677] у світі починається 

Апокалипсис через те, що у Бога розрядився телефон, за допомогою якого він 

управляв світом, із слоганом When your battery dies God knows, what can happen; 

Nespresso Commercial [687] – Бог і ангели готові відпустити померлого Джорджа 

Клуні на землю в обмін на каву, однак він відмовляється її  віддати і залишається в 

досить нудному для нього раю навічно. 

- антропоморфізація, перенесення матеріальних буденних явищ та якостей у 

сферу священного та релігійного та навпаки, що реалізується у аксіогенній ситуації 

“протистояння спокусі”, зокрема за допомогою комунікативної формули  Even X 

does Y, де X – є репрезентацією концепту, а does Y зазвичай стосується використання 

предмету реклами [649].  

- похідна з попереднього аксіогенна ситуація – поступання цінностями, жертва 

заради отримання продукту, наприклад, у рекламі Coke ‘Angel and Devil’ [529]: ангел 

– приваблива дівчина-ангел злітає на землю і ціною безсмертя і ангельського 

статусу куштує напій Coke. Поруч опиняється юнак – колишній демон, який теж 

обрав долю смертного заради напою, що зрозуміло з їх діалогу: “Angel: ‘Are you 

from here?’, Devil: ‘I`m now ’” [148].  

- перенесення із Священного в буденне  із наголошенням гендерного аспекту 

(ANGEL – God’s will proclaimer (комунікативна увага спрямовна на Бога) – sexy girl 

(дівчина-ангел як самоціль, предмет бажання – PETA[707,708], Victoria’s 

Secret[648,844,845], Lynx Excite [647,648,649], Nespresso); VIRGIN MARY – 

Theotokos, God-bearer, the Queen of Heaven – WOMAN (підкреслене зниженння 

пафосу у виборі сфери товарів (True Religion Jeans Pieta, Durex Virgin Mary 

Commercial, Pregnancy test billboard), направлений на актуалізацію людського у 
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священному, епатажний резонанс); NUN/MUSLIM WOMAN – WOMAN (фемнізація 

як форма зміни релігійної парадигми зсередини) Vinus Embrace, Nike Hijab). 

- перенесення буденного в священне – дорівняння людини до Бога, священних 

істот із повідомленням “власник товару стає таким як Бог” (реклама кондиціонерів 

Tadiran 2019 [773] із Морганом Фріменом (комунікативна тактика – product 

endorcement, залучення знаменитостей для просування продукту), актуалізує 

концепт GOD-CREATOR, як конотативно, оскільки актор виконував ролі Бога у 

кіно, так і на вербальному рівні: вступ From the time I played God in the movies, 

people tend to confuse me with Him є ключем до низки жартівливих ситуацій, в яких 

актуалізуються стереотипові репрезентації концепту GOD – deep voice, halo, white 

suit, resides at His Home, controls the the world and weather; відео завершується 

словами Well, believe me, folks, I am not God. Far from it. Except in my own home, where 

I can control the weather. Пряме звертання у діалозі із уявною аудиторією, антураж 

“власного дому актора” сприяє підвищенню рівня довіри до продукту); дорівняння 

продукту до святинь (Doritos Chips Commercial – Eucharist); 

- екуменістичний тренд як відлуння загальної парадигми толерантності – рівне 

представлення всіх релігій, спроби зрівняння та уніфікації релігій та конфесій, 

зокрема як форма дорівняння міфології. Наприклад, реклама Tesco’s 2017 Christmas 

advert, що об’єднує образи мусульманської, іудейської, християнскої та атеїстичної 

родин, із слоганом However you do Christmas we’ve got a turkey for you. Однак у 

радикальних проявах наразі цей тренд викликає негативний резонанс серед 

світових релігійних спільнот. Австралійська реклама  Australian Day Lamb Ad, 

2017.  

- травестійно-карнавальна заміна релігійних аксіологем Добра і Зла (Heaven –  

boring, too sweet;  Hell – cool, full of fun, drive, energy. Наприклад,  Chocolate 

philadelphia [505]; демониці приходять забрати шоколадний крем-сир у ангелів, 

через його шоколадний (не білий) колір, але грім небесний – образ Бога - 

потверджує його приналежість раю; рай як місце бюрократії – довга черга 

померлих перед воротами раю нудьгує у тяжкому очікуванні, Snickers допомагає 

хоч якось полегшити очікування: Heaven "Not Going Anywhere for Awhile?" [766]; 
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реклама напою Hell Energy 2018, за участі оскароносного актора, Брюса Уілліса, 

що часто виконував ролі незламних, сильних духом людей та асоціюється із 

крутизною, популярністю, силою, містить пряме твердження, що енергія, смак і 

сила, запропоновані Пеклом – синонім сучасності та прогресивності, і цілком 

достатні для сильної людини, та їх джерело не є світоглядно-аксіологічною 

проблемою:  There was a time when I drunk coffee, lots of it. That time is long gone. I 

switched, because I like to keep up with a new trend. Energy, taste, power, what else do 

you need? For me, it’s enough! Hell energy [609]. 

Тож, сучасний англомовний рекламний дискурс можна визначити як 

смислопороджуючий та аксіогенеративний, його тенденції доречно розглядати як 

форму розвитку карнавального начала (із перевертанням Верху і Низу, Жіночого і 

Чоловічого, Святого і Грішного), досліджений масив матеріалу реклами 

підтверджує нагальність проблеми вивчення релігійних концептів у рекламі, 

відстежені комунікативні стратегії і тактики вказують на використання актуалізації 

релігійних концептів як аксіологічного ліфту та свідчать про широкий 

модифікативний потенціал розглянутого дискурсу.  

 

2.4.4 Релігійні аксіологеми у дискурсі моди 
 

В сучасних гуманітарних науках мода, як певний семіотичний код, є 

предметом досліджень у філософії, історії, культурології, лінгвістиці. 

Інтердисціплінарна перспектива наявна у роботах Р.Барта [23], А.Д.Бєлової 

[33], І.Осіновської [182], А.Холландер [305]. В сучасних наукових 

лінгвістичних дослідженнях дискурс моди розглядається у роботах 

А.Р.Аракелової [12], Д.О.Башкатової [26],  Ф.Л.Косицької [142], Б.Моерана 

[326], К.Дж.Томпсона [357].  

Сучасній комунікації значною мірою притаманна іконічність, 

зростання важливості образу, його декларативного, ідентифікативного, 

провокативного потенціалу дедалі набуває більшої актуалізації. Внаслідок цієї 

тенеденції сфера fashion-індустрії все більше тяжіє до інституціонального 

встановлення стандартів не тільки у зовнішності, одязі, прикрасах, канонах 
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краси, а й у духовній та аксіологічній сфері, а отже звертається до сфери 

релігійних концептів. В питомій для англомовного комунікативного простору 

біблійній тардиції первинним і основним предметом дискурсу моди у 

біблійному контексті є одяг, тож можна відстежити когнітивну 

трансформацію ядерної частини концепту   CLOTHES (Додаток Б табл. 2.8).  

На матеріалі Біблійних текстів було розглянуто наративну генезу 

концепту CLOTHES і виділено п’ять відповідних основних компонентів ядра: 

Shame (створення першого одягу (aprons) Адамом і Євою, щоб прикрити 

сором; надання Богом першим людям шкіряного одягу (coats of leather) – 

тілесності, із супутніми тілесними стражданнями як карою за непослух; з 

історї Ноя – прокляття Хама і благословіння Сіма та Іафета  модель реакції на 

сором), Fast, grief and sorrow (renting (toring) of the clothes, putting on a 

sackcloth, ashes),  Power (одяг як знак влади, дарування одягу як форма 

надання влади ring, the best robe, royal apparel, great crown of gold, vestures of 

fine linen, a gold chain), Reverence (розкішне вбрання Першосвященника як 

форма шани Богу; ритуальне роззування як форма благоговіння), Vice 

(надмірна концентрація на матеріальному відволікає від  Бога, тож є пороком). 

Відзначимо, що у сучасній нерелігійній комунікації розглянуті основні 

когнітивні кванти мають варіативні форми оприявлення, однак, позитивна 

актуалізація та незмінене біблійне наповнення здебільшого зберігаються у 

літературі, творах мистецтва минулих епох, тоді як сучасний комунікативний 

простір здебільшого оперує модифікованими репрезентаціями релігійних 

концептів.  

Наприклад, у тексті книги пророка Ісаї, наявний фрагмент тексту у 

якому він засуджує та проклинає доньок Сіона за їх зверхність, пиху і 

погорду: 16 Moreover the LORD saith, Because the daughters of Zion are haughty, 

and walk with stretched forth necks and wanton eyes, walking and mincing as 

they go, and making a tinkling with their feet [Isaiah 3:16]. 

У контексті сучасного дискурсу моди така поведінка навпаки сприймається як 

належна та необхідна. Так, на сайті www.seventeen.com  у пості порад молодим 
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моделям Tyra Banks's Modeling Tips: знаходимо текст Do not be a "no-neck 

monster." Try to elongate your neck for maximum extension. Do not stare 

aimlessly when posing. Create intensity for the camera through your eyes. Smize 

(smile with your eyes)! Do not slouch on the runway; pretend you have a wire 

through your spine that is pulling you up to the ceiling. Do not be forgettable. 

Make an impression by showing your distinctive personality [836]. 

 Загалом в сучасному дискурсі моди тренд сприйняття біблійних вад 

ambition, arrogance, egoism, lust, pride, self-sufficience, (за біблійним вченням 

людина досягяє повноти реалізації лише у Бозі та у поєднанні з Ним, відтак 

самодостатність – можна трактувати як незалежність від Бога), vanity, як 

чеснот є досить потужним. Це має прояв у назвах модних журналів (The Vanity 

Fair), назвах брендів одягу (Proud Mary Fashion [725], Ambitious Collective 

[453], Restless Ambition Brand [740]) назвах товарів краси (MAC in lust lipstick, 

бренд Arrogant Cosmetics пропонує назви накладних вій: Opinionated, Fuck 

Sarcoidosis, Narcisist, Better Then, Selfish, Snob [457]), назвах парфумів (Sexiest 

Fantasies Fireworks, Victoria Secret’s Eau So Sexy, Sexual Sugar). 

Щодо невербальної комунікації, досить значна увага приділяється 

деталям одягу на зустрічах та візитах сучасних політиків. Наприклад, одяг 

може бути формою відволікання уваги від суті перемовин, так у повідомленні 

the BBC про візит Д.Трама до Ватикану зазначається: “Mrs Trump, who was 

accompanying her husband, President Donald Trump, stuck with protocol, dressing 

in black and covering her hair for the meeting with Pope Francis” [668]. На сайті 

газети The Guardian у межах повідомлення про візит Д.Трампа до Саудівської 

Аравії повідомляється: First lady and Ivanka arrive in Riyadh with heads 

uncovered, despite Donald Trump saying Michelle Obama ‘insulted’ Saudis with 

same choice in 2015 [628]. Одяг та аксесуари використовуються як форма 

повідомлення (“statement”), значний медіарезонанс набули броші королеви 

Єлизавети ІІ під час візиту Д.Трампа до Великобританії: Are the queen’s recent 

jewelry choices an anti-Trump code? Brooch watchers say yes. [496]   та образлива 

блекамур-брош принцеси Майкл Кентської The apology came after Princess 
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Michael of Kent wore a blackamoor brooch on her left shoulder to the queen's 

annual Christmas lunch at Buckingham Palace. Some deemed it a slight to Markle, 

who attended the event with her fiancé Prince Harry. Однак, невербальні 

повідомлення, що мають релігійне підґрунтя мають меньший резонанс, 

наприклад,  на фото (Додаток В.) Е.Макрон виступає з інавґураційною 

промовою в офіційній Президентській резиденції – Єлисейському палаці в 

Парижі. За спиною політика – величний гобілен “Тріумф Мордохея” – 

відзначення старозаповітного праведника царською одежею і перстнем, як 

репрезентація слави, влади та перемоги над ворогами – є малозрозумілим 

сучасному глядачеві, що є результатом деактуалізації в сучасному 

мультикультурному суспільстві образів і сюжетів біблійних текстів як форми 

стирання та деактуалізації релігійних концептів.  

Принцип використання моди як семіотичного коду не новий, в 

Середньовіччі колір, крій, якість одягу показували належність до політичних 

груп, суспільних верств, релігійних спільнот, однак інституційно закріплена  

теоцентричність (в освіті, науці, культурі, політиці) визначала її 

непротирічність законам і правилам Біблії. Такі форми моди як протест, 

блюзнірство, провокація реалізувалися лише у межах карнавальної культури, 

зокрема у народних гуляннях, народних театрах та як інститут блазнів. В 

епоху Ренесансу із розквітом гуманізму, та антропоцентризму мода набуває 

нових значень.  

В англомовній літературі того часу, наприклад у «Приборканні 

норовливої» В. Шекспіра, можна знайти детальні описи вбрання, зокрема у 

іронічному контексті: 

Will we return unto thy father’s house 

And revel it as bravely as the best, 

With silken coats and caps and golden rings, 

With ruffs and cuffs and farthingales and things, 

With scarves and fans and double change of brav'ry, 

With amber bracelets, beads, and all this knav'ry. 
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What, hast thou dined? The tailor stays thy leisure 

To deck thy body with his ruffling treasure [752, 17, Act IV scene 3 line 55].  

Однак сучасному читачу важче осягнути іронію автора, оскільки 

глузливий перелік цінностей Катаріни до одруження з монологу Петруччо є 

референцією до тексту Книги пророка Ісаї, в якому використовується 

подібний прийом надто детеального опису, як форма підреслення марності та 

надмірності зосередженостті доньок Сіона на собі та дріб’язкових проблемах 

прикрашання себе, як відступу від Бога, що матиме жахливе покарання: 17 

Therefore the Lord will smite with a scab the crown of the head of the daughters of 

Zion, and the LORD will discover their secret parts.18 In that day the Lord will take 

away the bravery of their tinkling ornaments about their feet, and their cauls, and 

their round tires like the moon, 19 The chains, and the bracelets, and the 

mufflers, 20 The bonnets, and the ornaments of the legs, and the headbands, and 

the tablets, and the earrings, 21 The rings, and nose jewels, 22 The changeable 

suits of apparel, and the mantles, and the wimples, and the crisping pins, 23 The 

glasses, and the fine linen, and the hoods, and the vails  [Isaiah 3:17-23]. 

Суворість слів пророка підреслює ряд протиставних конструкцій: “24 And it 

shall come to pass, that instead of sweet smell there shall be stink; and instead of a 

girdle a rent; and instead of well set hair baldness; and instead of a stomacher a 

girding of sackcloth; and burning instead of beauty” [Isaiah 3:16 KJB]. 

Так, згідно пророцтва, зміни, які спричиняє занурення у світ моди та 

краси із акцентом на індивідуальність, пріорітет звонішнього над внутрішнім, 

матеріального на духовним, призводять до суттєвих особистісніх змін і, 

зрештою, до повного занепаду особистості як у духовному так і матеріальному 

плані [151].  

Зрушення від середньовічного ставлення вираженого Філіпом Стаббсом у 

памфлеті Anatomy of abuses (1583): ‘Beautiful garments are the devilles nettes to 

intangle poore soules in’ [768] до сучасних FASHION as FREEDOM, IDENTITY, 

RELIGION має досить довгу генезу. У п’єсі Томаса Томкінса ‘Lingua, or the 

Combat of the Tongue and the Five Senses for Superiority’ (1604) наявна згадка 
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про звичку довго наряджатися, що свідчиіть про актуалізацію моди та зміну 

ставлення з негативного на позитивне: “A ship is sooner rigged that a 

gentlewoman made ready” [822].  

З кін. ХІХ-поч. ХХ ст. століття в англомовному дискурсі моди, із 

секуляризацією та відходом від релігійної світоглядної парадигми 

карнавальний епатаж дедалі набуває більш яскравих проявів та виходить за 

межі святкового хронотопу у буденність, зокрема у межах соціальних рухів, 

що актуалізує IDENTITY та FREEDOM як ядерні складові FASHION.   

Наприклад, слід розглянути комунікативну реакцію суспільства на одіозний 

одяг того часу – жіночі штани. cПідґрунтям суспільної критики та осуду модної 

новинки можна вважати слова книги Второзаконня, у яких 

актуалізується  концепт SACRED ABOMINATION: 5 The woman shall not wear 

that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment: 

for all that do so are abomination unto the LORD thy God [Deuteronomy 22:5, 

KJB]. У консервативному та соціально розшарованому суспільстві 

Великобританії, перші жіночі блюмерси викликали сміх, та провокували 

шквал карикатур – гравюрних зображень, що публіквалися у тогочасній пресі, 

крім малюнка супроводжувалися дотепним дошкульним коментарем, Halloo! 

Turks in Gotham! Mrs. Turkey having attended Mrs. Oaks-Smith’s Lecture on the 

Emancipation Dress, resolves at once to give a start to the New Fashion and in 

order to do it with more Effect, she wants Mr. Turkey to join her in this bold 

Attempt. (Додаток В); із використанням гри слів (Trukish trousers – шаровари – 

Turks in Gotham! Турки у Готемі!– Mrs.Turkey – індичка, дурепа), критикою 

емансипації та феміністських рухів, аргументативиною тактикою доведення 

до абсурду, маніпулятивною тактикою ідентифікації з читачем (тема сімейних 

стосунків апелює до читача Mrs. Turkey wants Mr.Turkey to join her...). У 

протестансько-орієнтованому суспільстві США жіночі брюки сприймалися як 

неприйнятна недоречність, так, у ряді американських міст (Сан-Франциско, 

Чикаго, Орландо, Детройт, Мічіган, Х’юстон) було прийнято місцеві закони, 
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що забороняли вдягати одяг протилежної статі "a dress not belonging to his or 

her sex" [829]. 

В сучасному дискурсі моди, маркером когнітвної модифікації є  те, що 

порушення цієї заповіді Второзаконня не викликає суспільно-резонаннсного 

обурення, і є повсякденною реальністю, оскільки дедалі актуалізуються 

тенденції карнавалу – зокрема оксюморонного перевдягання (cross-dressing) як 

форма зміни соціальної маски ( маскулінізація фемінного та фемінізація 

маскулінного), що все більше втрачає елемент карнавальної гри та стає 

реальністю (андорогінність, трансгендерність, бісексуальність у форматі houte 

couture, Drag queens’ Fashion як інститут моди). Таке порушення заповіді 

сприймається скоріше позитивно і схвально (the audience all but raised a cheer; 

drag queen – (аксіологічний ліфт від queen) трансгендер, чоловік, який 

одягається як жінка),  як форма реалізації актуальних ядерних елементів  

FASHION – FREEDOM, IDENTITY (гендерна нейтральність, сексуальна 

перверсія як норма), наприклад, це можна відстежити у огляді колекції Тома 

Брауна  осінь-2018 журналу Vogue: “It’s no accident that Browne chose to render 

his collection in 50 shades of gray flannel, dare we say the very fabric of the 

patriarchy. The designer has made toying with the line that traditionally divides a 

man’s and a woman’s wardrobe a subtle art form; in Browne’s world, skirts and 

suits are essentially gender-neutral” [698] (Мал.8). Агресивно феміністичний 

первінь як противага традиційній патріархальності є також досить потужним 

трендом сучасного дискурсу. В тому самому описі у Vogue знаходимо 

трансформацію релігійного уявлення про людину як вінець творіння, образ і 

подобу Божу, з використанням тваринних метафор (fluffy dog heads, male 

models were on a short leash), полеміку із засадами патріархальності (men in 

heels, under the watchful eye of a stunning mistress) шляхом карнавалізації:” So 

when a troop of men in heels and fluffy dog heads came bounding down the 

runway — to the sounds of “Who Let the Dogs Out” no less!—the audience all but 

raised a cheer. Browne’s male models were on a short leash quite literally, under 

the watchful eye of a stunning mistress dressed in a gown fit for an 18th-century 
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queen. In the age of #MeToo and #TimesUp, when power structures in the 

workplace are undergoing a seismic shift, the symbolism was potent [698].  

Продовженням та резонансним піком цієї тенденції був вечірній вихід 

чорного актора і співака Біллі Портера на червний килим церемонії Оскар у 

оксамитовій сукні-смокінгу зі шлейфом, що прийшов на захід разом із своїм 

чоловіком: “This look was interesting because it’s not drag. I’m not a drag queen, 

I’m a man in a dress,” Porter told Vogue magazine. Porter explained to Vogue that 

even though people might not agree with other’s choices, it’s important to 

remember to respect each other.” [603] (Додаток В).  

Однак, в англомовному дискурсі моди найбільшим аксіологічним зламом 

можна вважати зміну реакції на жіночу оголеність у повсякденності. Чесноти 

цнотливості та скромності у парадигмі аврамістичних релігій вважаються 

головними прикрасами жінки, в англійській мові це зокрема відобразилося на 

рівні імен (жін. – Chastity, Modestine, чол. – Modest). Тож, арешт Аннет 

Келлерман [621],  винахідниці першого жіночого купального костюму, що 

повністю облягав фігуру (one-piece “figure suit”), на пляжі у Бостоні у 1907 р. 

за “Indecency” був цілком зрозумілим. Однак із розвитком спортивного руху 

(Аннет було професійною плавчинею) та німого кіно (Келлерман знімалася у 

кількох картинах, зокрема повністю оголеною у стрічці “ The Daughter of 

Gods”) ставлення до оприявлення жіночих форм стало більш помірним, у 1920 

р. модний журнал Harper's Bazaar June 1920 (vol. 55, no. 6, p. 138) вже 

рекламує новинку, хоч і з дещо застережливим (daring beauty) відтінком: 

“Annette Kellerman Bathing Attire is distinguished by an incomparable, daring 

beauty of fit that always remains refined” [604]. Наступного, 1921 року, у тому ж 

журналі тон застороги переходить у повне схвалення “These bathing suits are 

famous ... for their perfect fit and exquisite, plastic beauty of line” [605].  

Основою остаточної аскіологічної модифікації у переході від релігійної 

цнотливості до зламу сорому став показ мод Луї Реара (Louis Reard) у Парижі 

в 1946 [383], на якому було вперше показано бікіні. Слід відзначити, що 

тогочасні моделі відмовились брати участь у показі, лише стіп-танцівниця  
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Мішель Бернардіні з Casino de Paris наважилась вийти у новомодному 

вбранні. Англомовна назва Bikini – тогочасна документована аксіологічна 

оцінка бікіні, як ядерного вибуху цінностей у дискурсі моди, оскільки 

етимологічно походить від випробувань потужної ядерної бомби (Able), що 

проходили водночас з показом, на острові Бікіні Атол (Bikini Atoll Operation 

Crossroads), і так як і показ мали значний резонанс у пресі. Однак у 

суспільстві перехід до безсоромного оголення відбувався повільніше, так, у 

1960р. Браян Хайленд випускає пісню “Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot 

Bikini” [393], що переповідає історію дівчини, яка соромиться нового 

купальника, і боїться вийти з роздягалки, сидить закутана у рушник, і, 

зрештою зайшовши у воду, мерзне, але боїться вийти, через сором, стала 

світовим хітом. В пісні можна відслідкувати зародження нової аксіологічної 

тенденції – висміювання скромності. В сучасному комунікативному просторі 

дискурс моди, як сфера зміни соромов’язливості, є потужним рушієм змін, 

наприклад, запровадження у 2000 р.  Google image Search –  опції пошуку по 

картинкам у браузері Google відбулося в результаті надмірної кількості 

запитів “J Lo Grammys dress” [619], оскільки користувачі жадали подивитися 

на образ співачки у платті Versace з напівоголеним торсом (Додаток В) Lopez 

went on to say that the moment she and Combs hit the red carpet, she could hear 

people whispering—and didn't realize that their reactions were about her. "We hit 

the red carpet and it was a frenzy," she says. "I had no idea that it was about this 

dress" [630].  Наразі відверті образи зірок є частиною “селебритіз дерсс-коду”, 

та дедалі вражають публіку все меньше, оскільки поріг сорому та 

аксіологічної чутливості  значно знижено.  

Із руйнуванням християнського аксіологічного коду дискурс моди дедалі 

почав набувати більшої інституційності. Чітко окреслилась ритуальна 

складова – покази мод, конкурси краси, червоні доріжки відомих світьких 

культурних та мистецьких заходів мають визначену структуру та ієрархію 

учасників, тему та особливості дрес коду. Якщо перші відомі англомовні 

закони, регулювали статусні особливості одягу та прикрас для обмеження 
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надмірного витрачання коштів на розкіш та буденні  дрібниці  (Apparel act 

1363 документі  “The Royal Proclamation on the subject of 'excesse of apparel”  

15.06.1574), то сучасні запрошення на bow-tie events зазвичай навпаки 

передбачають значні затрати. Основним модним ритуалом все ж є шоппінг. 

Запроваджені Г.Г. Селфріджем, у першому величному універсальному 

магазині на лондонській Оксфорд-стріт, ідеї shopping as a pastime, no-counter 

stors, window-dressing, window-gazing, browsing перевернули світ торгівлі і 

моди, заклавши основу сучасного конс’юмеризму, що висловив Еміль Золя як 

“Department stors are new cathedrals of fashion”.  

Справді, поступово, мода із заперечення релігійних цінностей, 

метафоричних алюзій до релігії сама переходить у ранг квазі-релігії. В 

лінгвоаксіологічному аспекті сучасний дискурс моди поєднує освітню, 

аксіотворчу, провокативну, маніпулятивну функції. На лексичному рівні це 

реалізується у частотних апеляціях до релігійних концептів. Незалежна 

журналістка, блогер Анна Баттіста зазначає ‘Besides, it is not rare for the 

semantic field of religion to be employed in fashion with designers being considered 

as prophets, while certain magazines are dubbed as fashion's "Bible", and style is 

the one and only virtue, replacing the teleological virtues of faith, hope and love.’ 

[490]., Дійсно, в дискурсі моди можна спостерігати зростання рівня 

актуалізаіції релігійної лексики, так мода має власних Angels (Victoria’s Secret 

Angels(Мал.10)), Bible (журнал Соsmopolitan), Virtues (Style is only virtue – 

слоган бренду Dolce&Gabbana), для повноти інституційності мода 

проголошує своїм очільником (Pope of fashion, Fashion missionary) відомого 

дизайнера Карла Лагерфельда. А його останнє повнометражне інтерв’ю має 

назву Mode als Religion – Мода, як релігія. Журнал Elle відзначає: Ever since we 

learned that Karl Lagerfeld had declared himself “Pope of Fashion” in an 

upcoming German documentary, we’ve been finding it difficult to shake the mental 

image of the tireless designer in full religious habit [634].  

Взаємовплів концептів RELIGION і FASHION можна відстежити на рівні 

блюзнірської в релігійному контексті актуалізації релігійних концептів, 
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зокрема використання ікон, мозаїк, скульптур у колекціях одягу. Наприклад 

використання хрестів як підборів (D&G fall 2016), зображення ікон нижче лінії 

талії (D&G fall 2018, Karla Spetic, 2017) провокативної П’єти (Givenchy), 

Тернового вінку (Thom Browne), Святого Серця Господнього 

(Dolce&Gabbanna)  тощо (Додаток В ).  

 Локаційно-темпоральні межі дискурсу моди теж є релігійно-

маркованими, та будуються за принципом палімпсесту – написання нового на 

старій основі, наприклад, модний показ колекції pre-fall 2013, Сари Бартон, 

дизайнера бренду Alexander McQueen проходив у колишній церкві. Журнал 

Vogue описує це так: “From those early heretical spectacles in deconsecrated 

churches, religiosity has always been a McQueen signature, but Sarah Burton 

added extraordinary new layers with her pre-fall collection for the label. For 

anyone not versed in the intricacies of Anglican worship, all one needed to know 

was that Burton wanted to evoke the humility and purity of low-church 

Anglicanism, rather than its incense-and-ritual high-church counterpart. Hence, 

the dusty, frayed quality of a bonded velvet coat-dress, whose silhouette recalled the 

cassock of a humble parish priest. Or the penitential quality of a pintucked 

shirtdress in plain white cotton. Or even the way that a white capelet laid over a 

black velvet column looked like a nun's wimple. And the big Puritan buckles on the 

footwear were perfectly suited to Pilgrim mothers.” [488]. Тож, виходячи із 

сказаного, релігія використовується як певний “пергамент” на якому пишуться 

нові смисли. Нові моделі в антуражі колишньої церкви виступають 

своєрідними комунікативними загадками, формою гри із глядачем, який 

повиннен у силуетах та образах вгадати a nun's wimple, cassock of a humble 

parish priest, big Puritan buckles; читач опису колекціії повинен мати 

відповідний рівень освіченості, щоб зрозуміти гру слів Pilgrim Mothers 

(феміністичний еквівалент лінгвокунуроніму Pilgrim Fathers – перші 

протестанські переселенці до Америки).  

Оприявленням когнітивного кластеру FASHION-RELIGION може 

вважатися колекція осінь-зима 2018-2019 Dolce&Gabbana “Fashion devotion.”  
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(Додаток В) “Fashion sinner” and “D&G devotion” were graphics seen on the t-

shirts, claiming the brand to be a religion of its own. “Fashion is not work, fashion 

is devotion,” Dolce said. “You live, sleep and eat with fashion, you never stop 

thinking about it and you love it with all your heart.” [549]. На вербальному рівні 

в колекції актуалізуються різні релігійні концепти – написи Santa Moda 

(SAINT, PATRONESS), Fashion Sinner (BELIEVER), Fashion Devotion 

(RELIGION), описи одягу містять атрибутиви із релігійними конотаціями – 

embroidered cross coats (cross – SACRED OBJECT), monk furs (monk – 

BELIEVER), cardinal jackets and papal robe inspired inlaid skirts (cardinal, pope 

– RELIGIOUS LEADER), parade like a procession (procession – RELIGIOUS 

RITUAL) [550] серед аксесуарів – сумочки incensory-like bags (incensory – 

SACRED OBJECT).  

Тож, протягом дослідження дискурсу моди було виявлено тенденції 

дехристиянизації, заміщення традиційних цінностей та актуалізації концептів 

FREEDOM, IDENTITY, RELIGION як ядерних складників домену FASHION.  

В дослідженні англомовного комунікативного простору, демографічні 

показники зумовили концентрацію уваги на модифікаціях як християнських 

так і мусульманських аксіологем.  

Зокрема, в сегменті медіадискурсу орієнтованому на мусульманську 

аудиторію, превалюють такі ядерні складники концепту FASHION як 

IDENTITY та FREEDOM. IDENTITY здебільшого реалізується у контексті 

толерантності та диверсифікації, з превалюванням апеляції до почуттів та 

психологічних мехаізмів самоідентифікації. Наприклад до 50 річниці 

створення ляльки Барбі, було випущено колекцію ляльок у хіджабах та 

бурках, як форма асоціативної самоідентифікації, для дівчат. Власниця 

найбільшої колекції Барбі у Великобританії коментує для The Daily Mail: “I 

think this is really important for girls, wherever they are from they should have the 

opportunity to play with a Barbie that they feel represents them” [623]  (Додаток 

В). Також IDENTITY реалізується як часте наголошення унікальності, 

прецедентності. Наприклад, повідомлення про перший вихід дівчини у бурці 
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та хіджабі на конкурсі краси у американському штаті Мейн, жіночий журнал 

“Woman Emirates”, супроводжує коментарями героїні сюжету, Хаміди Ахмед: 

“I competed in Miss Maine as the first Muslim girl with a Hijab. I slayed my hijab. 

“I want to inspire other girls to feel beautiful, confident and follow their dreams no 

matter where they’re from.” “Representation is important,” she told the site. “I 

didn’t take the crown, but it was an amazing experience” [732]. Типове 

контекстне оточення такої реалізації концепту FASHION є потвердження 

расового, культурного, соціального різноманіття як цінності, проголошення 

глобалізаційних засад, спонукання до дій, проголошення антропоцентричності 

як самоцілі та найвищої цінності.  

У репрезентаціях когнітивного кластеру FASHION – FREEDOM, 

превалюють тенденції фемінізації та європейської ідеї “звільнення 

мусульманок від патріархального гніту” (реклама Nike докладніше у 2.4.2), 

зокрема це реалізується у антонімічних бінарних опозиціях: ban – choice, 

enfrorced – free та ін. Наприклад, видання The Independent засвідчує 

обмеженість свободи вибору, як у Європі так і у мусульманських країнах, 

проводячи паралель між забороною у Франції традиційного мусульманського 

одягу для купання буркіні (бленд слів burka – назва довгого традиційного 

мусульманського одягу для жінок та bikini – назва білизни) і зобов’язанням 

усіх жінок носити хіджаб в Ірані.  Enforced hijab in Iran and burkini ban in 

France are both about one issue only, says My Stealthy Freedom founder. The 

biggest social movement against enforced hijab in Iran and the banning of burkinis 

on local French beaches both demonstrate one key issue at the centre of each – the 

freedom of choice [563].  

Реалізацією впровадження когнітивного кластеру FASHION – FREEDOM  

в мусульманській англомовній культурі можна вважати проект А9 (Додаток 

В). На міжнародному форумі checkhookboxing.com під заголовком The new 

face of Islam and creationism?(Islamic Feminism/Islamic Stepford wives/Muslim 

sex kittens), подається інформація про потужний рух у сучасному 

мусульманстві “the new face of modern islam”, проект має значне 
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фінансування, власний телеканал, значну преставленість в соціальних 

мережах. Проект подібний до сучасних реаліті шоу, де всі учасники на чолі з 

Аднаном Октаром живуть у будинку з відеокамерами, у міні-соціумі за типом 

гарему, однак крім традиційних сюжетних поворотів, проповідують ідеї 

креаціонізму, фемінізму та інтерпретують основні засади Корану Adnan Oktar 

aka Harun Yahya is the most famous Islamic creationist in Turkey. Oktar credits 

himself with introducing his followers to feminism. Oktar refers to his cadre of 

devoted women as "kittens." At his behest, the "kittens" shirk hijabs and traditional 

dress. Instead, they wear designer outfits, apply heavy makeup, and undergo plastic 

surgery. They also happen to be wealthy socialites [810]. (Додаток В). Проект А9 

викликав значний резонанс у Туреччині та мусульманському світі, ЗМІ 

називали його лідера телеєвангелістом (меланжування християнського терміну 

з сучасними медіа, ісламом, та протирічною йому доктриною фемінізму) 

Televangelist Adnan Oktar enters war of words with Turkey’s top religious 

authority [780], зрештою Аднана Октара, та його 234 послідовниць було 

заарештовано Turkish police launched an operation on July 11 to detain 234 

people associated with author and televangelist Adnan Oktar over accusations 

including forming a criminal gang, fraud and sexual abuse, Istanbul police 

headquarters said  [833]. 

Узагальнюючи, можна відзначити що релігійний вимір 

лірнгвокультурного домену FASHION реалізувався у становленні від SHAME 

– FAST, GRIEF AND SORROW – VICE– через POWER – до FREEDOM – 

IDENTITY – RELIGION.  В сегменті англомовного дискурсу, з питомо 

мусульманською основою превалюють ядерні концепти FREEDOM 

IDENTITY. В сегменті англомовного дискурсу, що розвинувся на основі 

християнської традиції превалює FASHION as RELIGION, Це потверджує 

значний рівень когнітивної модифікованості концепта у релігійній 

ретроспективі, оскільки початковий етап FASHION as SHAME категоріально 

антонімічний останньому – FASHION AS RELIGION.  
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2.4 Вербалізація релігійних концептів у політичному дискурсі  

 

У політичному англомовному дискурсі апеляції до релігійних концептів 

використовуються досить широко. Історична закоріненість у християнській традиції 

має різноманітні оприявлення, зокрема вона потверджується такими реаліями 

англомовного світу: монарх Сполученого Королівства Великобританії та Північної 

Ірландії та країн Співдружності є головою англіканської церкви; провідні політичні 

партії Сполучених Штатів Америки мають релігійну афіліацію, що особливо 

помітно протягом проведення виборчих кампаній; на комунікативному рівні 

християнські підвалини також реалізуються як елементи релігійної комунікації – 

присяги із звертанням до Бога, молитви (Prayer); у нерелігійній комунікації наявні 

апеляції до релігійних концептів, цитування релігійних текстів (здебільшого 

біблійних) тощо.  

Так, на сайті Парламенту Сполученого Королівства у розділі How Parliament 

works>Parliament’s role>Rules and traditions of the Parliament надається інфомація 

про обов’язкову молитву перед засіданнями Палати лордів та Палати общин.  

Prayers. Each sitting in both Houses begins with prayers that follow the Christian 

faith. In the Commons the Speaker's Chaplain usually reads the prayers. In the Lords a 

senior bishop (Lord Spiritual) who sits in the Lords usually reads the prayers [745]. 

Молитва перед засіданням Палати общин представлена на сайті парламенту: The 

Speaker's Chaplain usually reads the prayers. The form of the main prayer is as follows: 

"Lord, the God of righteousness and truth, grant to our Queen and her government, to 

Members of Parliament and all in positions of responsibility, the guidance of your Spirit. 

May they never lead the nation wrongly through love of power, desire to please, or 

unworthy ideals but laying aside all private interests and prejudices keep in mind their 

responsibility to seek to improve the condition of all mankind; so may your kingdom come 

and your name be hallowed. Amen" [721]. Вона містить звертанння до Бога як 

уособлення справедливості і правди (Lord, the God of righteousness and truth), що 

ієрархічно стоїть вище за королеву та усіх її підлеглих (grant to our Queen...), 

прохання про надання керування Духом Святим. Урочистого тону молитві надають 
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граматичні конструкції умовного способу (May they never..., so may your kingdom 

come and your name be hallowed). В молитві коротко засуджуются основні вади і 

спокуси для можновладців: жага влади, прагнення догодити, недостойні ідеали, 

першість власних інтересів та упередженість. Також потверджується основна 

відповідальність парламентарів – прагнення покращення життя людства. Молитва 

завершується перефразованими початковими словами The Lord’s Prayer (‘Our Father’ 

‘Отче наш’): Our Father, which art in heaven, Hallowed be thy Name; Thy kingdom 

come.  

Молитва на відкриття засідання Палати лордів містить більш розгорнуті 

звертання до Бога, з характерним піднесеним стилем, що містять номінативні 

лексичні одиниці, які підкреслюють вищість божества, та підрядні описові 

означальні речення: O Lord our heavenly Father, high and mighty, King of kings, Lord 

of lords, the only Ruler of princes, who dost from thy throne behold all the dwellers 

upon earth; Almighty God, the Fountain of all Goodness; Almighty God, by whom 

alone Kings reign, and Princes decree justice; and from whom alone cometh all 

counsel, wisdom, and understanding [722]. 

 У молитві перед засіданнями Палати Лордів, більш яскраво ніж у молитві 

Палати общин, виражена ієрархічна лінія Бог-Королева-Піддані ЇЇ Величності (we 

thine unworthy servants, here gathered together in thy Name, do most humbly beseech 

thee to send down thy Heavenly Wisdom from above,), цей ефект створюється за 

допомогою вищого та найвищого ступенів порівняння прислівників та прикметників 

(most heartily, our most Gracious Sovereign, do most humbly beseech thee, with thy most 

gracious favour), використання умовного способу, відмінюваних займенників 

середньоанглійского періоду розвитку мови (we beseech thee, that she may always 

incline to thy will, to thine everlasting kingdom), особливої урочистості надають 

імперативні граматичні конструкції з відповідною піднесеною лексикою (beseech, 

behold, replenish, incline, grant, strengthen, vanquish and overcome enemies, attain). 

Most heartily we beseech thee with thy favour to behold our most Gracious 

Sovereign Lady Queen Elizabeth; and so replenish her with the grace of thy Holy Spirit, 

that she may always incline to thy will, and walk in thy way: Endue her plenteously with 



 140 

heavenly gifts; grant her in health and wealth long to live; strengthen her that she may 

vanquish and overcome all her enemies; and finally after this life she may attain 

everlasting joy and felicity, through Jesus Christ our Lord. Amen.  

Текст для Палати лордів також містить молитовне прохання про добробут 

принців Единбурзького (чоловіка королеви) та Принца Уельского (її старшого сина), 

та усієї королівської родини, а також розширений глибоко релігійний перелік 

цінностей та цілей роботи Палати: and grant that, we having thy fear always before our 

eyes, and laying aside all private interests, prejudices, and partial affections, the result of 

all our counsels may be to the glory of thy blessed Name, the maintenance of true 

Religion and Justice, the safety, honour, and happiness of the Queen, the publick 

wealth, peace and tranquillity of the Realm, and the uniting and knitting together of the 

hearts of all persons and estates within the same, in true Christian Love and Charity 

one towards another, through Jesus Christ our Lord and Saviour. Amen. 

Щодо текстової специфіки слід відзначити, що за потрактуванням Євсевія 

Кесарійського, Бог – лексема, яка актуалізує Правосуддя, сувору справедливість та 

неупередженість, тоді як Господь – Lord - використовується для позначення милості 

та милосердя Божого [132]. У тексті Палати Общин початкове звертання Lord, the 

God of righteousness and truth, має відтінок більшої шанобливої дистанції, ніж 

початкові слова молитви палати Лордів O Lord our heavenly Father, що, не 

зважаючи на подальше використання в обох текстах обох лексем, може свідчити про 

особливості соціальної стратифікації кожної з палат парламенту. Нижчі за 

соціальним статусом представники Палати Общин звертаються до Бога як до 

справедливого суворого Судді, тоді як вищі за соціальним статусом (що, можливо, 

передбачало і вищість моральних принципів) представники Палати Лордів 

звертаються як до милостивного Батька. 

Також у головному законодавчому органі Великобританії існує традиція, що 

передбачає обов’язкову присутність парламентарів Палати общин під час молитви, а 

саме резервування місць у залі засідань Палати общин за допомогою prayer cards 

[728]. Кількість місць у залі Палати общин (427) менша за кількість парламентарів 

(646), тож єдиним способом зарезервувати місце у дні важливих дебатів є залишити 
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молитовну картку із своїм ім’ям у спеціальній рамці крісла до початку молитви; 

важливою умовою резервації є особиста присутність парламентаря протягом 

молитви. (В інших випадках присутність парламентарів необов’язкова. Відвідувачі 

Парламенту не мають права бути присутніми у залі засідань під час молитви). 

 Молитва (зокрема Молитва Господня) як процесуальний елемент роботи 

парламенту практикується і в інших англомовних країнах:  Австралії, Канаді, Новій 

Зеландії, США.  

Так, на сайті Палати общин Канади також представлений текст щоденного 

процедурного порядку молитовного звертання до Бога перед початком засідання. 

‘Prayer. Before the doors of the Chamber are opened to the public at the beginning of each 

sitting of the House, the Speaker takes the Chair and reads the prayer before any business 

is considered. While the prayer is being read, the Speaker, the Members and the Table 

Officers all stand. 

The text of the prayer is as follows: ‘Almighty God, we give thanks for the great 

blessings which have been bestowed on Canada and its citizens, including the gifts of 

freedom, opportunity and peace that we enjoy. We pray for our Sovereign, Queen 

Elizabeth, and the Governor General. Guide us in our deliberations as Members of 

Parliament, and strengthen us in our awareness of our duties and responsibilities as 

Members. Grant us wisdom, knowledge, and understanding to preserve the blessings of 

this country for the benefit of all and to make good laws and wise decisions. Amen.’  

The prayer is followed by a moment of silence for private reflection and meditation. 

At the end of the moment of silence, the Speaker orders the doors opened, and the 

proceedings of the House begin. At this point, television coverage of the proceedings 

commences and Members’ guests and the public enter the visitors’ galleries”. Особливий 

шанобливий характер ставлення до молитви та її важливість підкреслюються 

невербальними елементами вираження поваги та урочистості:  молитва відбувається 

перед початком кожного засідання, відвідувачі та преса не допускаються до зали до 

закінчення молитви. Усі учасники засідання на чолі із спікером беруть участь в 

молитві в положенні стоячи.  
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На офіційному сайті Парламенту Австралії в описі роботи (About 

Parliament>Senate> Practice and procedure>Annotated standing orders of Australian 

Senate>Chapter 8 – settings, quorum and adjornment of the senate – 50 prayer and 

acknowledgement of country) міститься опис усталеної процедури щоденного 

відкриття засідань молитвою Головуючого – Президента Парламенту, а також 

короткий історичний екскурс про встановлення цієї традиції, починаючи з її 

запровадження у 1901 році [723]. 

The President, on taking the chair each day, shall read the following prayer: 

Almighty God, we humbly beseech Thee to vouchsafe Thy special blessing upon this 

Parliament, and that Thou wouldst be pleased to direct and prosper the work of Thy 

servants to the advancement of Thy glory, and to the true welfare of the people of 

Australia.   

      Далі, на відміну від молитви парламенту Сполученого Королівства із 

зміненим текстом Молитви Господньої, подається повний текст “Отче наш” за 

євангельським оригіналом [Matthew 6:9-13 KJB]. Після молитви Президент 

Парламенту повторює формулу визнання корінних народів Австралії та 

зобов’язується поважати їх старійшин. Іноди цей елемент виконується перед 

молитвою. The President shall then make an acknowledgement of country in the 

following terms: I acknowledge the Ngunnawal and Ngambri peoples who are the 

traditional custodians of the Canberra area and pay respect to the elders, past and 

present, of all Australia's Indigenous peoples [459]. 

Слід відзначити, що у процедурі відкриття засідання парламенту Австралії є 

деякі відмінності від відповідної процедури у Сполученому королівстві та Канаді. 

На рівні вербальної комунікації – відсутнє висловлення вдячності за блага і 

молитовне прохання про добробут монарха (хоча офіційною очільницею Австралії є 

Королева Великобританії), проте використовується повний оригінальний текст 

молитви “Отче наш”. Загальний текст молитви є значно коротшим, наявна формула 

“визнання корінних народів”. На рівні невербальної комунікації відмінностей немає 

– молитва відбувається у положенні стоячи.  
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Однак, основні вербальні елементи є подібними: звертання до Бога як до 

Всемогутньої вищої Сили – Almighty God, положення парламентарів визнається 

ієрархічно нижчим та залежним відносно Бога, що лексично виражається у 

формулюваннях: we humbly beseech Thee, vouchsafe Thy special blessing, that Thou 

wouldst be pleased to direct and prosper the work of Thy servants, to the advancement of 

Thy glory (британський варіант: to the Glory of Thy Name). 

Протягом дослідження англомовної комунікації у політичному дискурсі, 

зокрема у країнах Співдружності, було виявлено нову тенденцію до альтерації або 

повної відміни інституціональної молитви, що дещо виводить розглянуті тексти за 

межі релігійної комунікації (де пріоритетний комунікативний напрямок – “люди-

Бог”), перетворюючи їх на об’єкт суспільної полеміки.  

Зокрема текст молитви Парламенту Нової Зеландії є зміненим варіантом, 

оскільки у 2018 році з нього було виключено ім’я Ісуса Христа та молитва за 

королеву. Новозеландський ресурс Stuff.com повідомляє: “New speaker Trevor 

Mallard removed mentions of Jesus Christ from the prayer late last year, but says he is 

open to changing it. Mallard said the prayer in its current form was "exclusive", it only 

referred to a Christian god, which excluded people of different religions and those who 

believed in a secular approach. "I tend to try and be inclusive rather than exclusive, and 

that's the reason for the shape of the prayer”.  

Австралійский офіс The Guardian у випуску від 26 липня 2018 року повідомляє: 

Greens move to scrap 'archaic' Lord's prayer in Senate sittings  [637]. Використана 

лексика показує негативне ставлення редакції до зміни тексту молитви: The Lord’s 

prayer would be abolished from the start of Senate sittings and replaced by a statement 

that includes religious and non-religious beliefs, under a push instigated by the Greens. 

Підбір цитат депутата Маргарет Меймен, яка ініціювала такі зміни, оприявлює нову 

аксіологічну парадигму. Народна обраниця проголошує засади секуляризації і 

релігійної толерантності, критикує релігійний вплив та потведжує ідею щодо 

архаїчності християнства: “A secular nation like Australia should be free from 

religious bias and not impose religious influence on citizens or parliamentarians.”“We 

should work for religious tolerance in the structures of government.”Mayman said it was 
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“time for the Senate to move on from an opening prayer that belongs to the era when 

Christianity as the majority religion in Australia was given precedence over other faiths 

and belief systems”. “It is time to embrace words that are inclusive and respectful of 

religious diversity,” she said. “The archaic language of the current prayer suggests that 

religious ideas are anachronistic and irrelevant in a pluralistic society [637]. 

Британський ресурс The Сonversation у статті «Official prayers in federal 

parliament are divisive and unconstitutional, and should be scrapped» [463] описує 

ситуацію зі зміною тексту в австралійському парламенті та пропонує абсолютну 

відміну парламентської молитви: Each sitting day in federal parliament begins with the 

Speaker of the House and the President of the Senate leading prayers. But sectarian 

official prayers are inconsistent with the religious diversity of the Australian community 

MPs are elected to represent. They are also open to challenge in the High Court for 

breaching the Constitution’s separation of religion and state provision. (...) Federal 

parliament should not play favourites among religious denominations or between religious 

citizens and non-religious citizens. (...) The Constitution prohibits laws for imposing 

religious observances. Yet parliament’s standing orders force people to participate in 

religious practices. До речі, останнє твердження не відповідає дійсності, оскільки в 

Парламенті Австралії участь у молитві є необов’язковою, а лише бажаною для 

парламентарів, лише для головуючого обов’язковим є проголошення  молитви.  

На лексичному рівні подібні повідомлення використовують негативно 

маркований вокабуляр стосовно традиції інстуціональної молитви, наголошуючи 

чотири основні аргументи – застарілість, неінклюзивніть, нетолерантність, 

протизаконність: to scrap 'archaic' Lord's prayer, divisive and unconstitutional, prayers 

are inconsistent with the religious diversity of the Australian community, are also open 

to challenge in the High Court, breaching the Constitution’s separation of religion and 

state provision, should not play favourites among religious denomination, parliament’s 

standing orders force people to participate. Агенси, що виступають за зміну або 

відміну цієї традиції, здебільшого описуються з використанням позитивної лексики:  

he is open to changing it, I tend to try and be inclusive rather than exclusive, those who 
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believed in a secular approach. Серед іншого наявне використання іронії Australia’s 

federal MPs are apparently servants of the Christian God, working for his glory. 

Редакції ресурсів, лояльних до інституційної молитви, використовують 

негативний вокабуляр відносно нововведень, підкреслюють історичну цінність цієї 

традиції (in existence for nearly 40 years, for the first time since 1978) або наявність 

зусиль парламентарів, невдоволених забороною або зміною, зупинити реформу 

(протиставні займенники depite, inspite). Наприклад, як у статті канадського The 

Golbal News: Edmonton city council has suspended a practice in existence for nearly 40 

years. On Tuesday, council didn’t have a prayer to start a meeting for the first time since 

1978. Prior to Tuesday, Edmonton council meetings had begun with either a prayer or a 

reflection from another religion. Despite opposition from some councillors, the move was 

made following a Supreme Court of Canada ruling in Quebec where a man challenged 

the prayer [640]. Той же ресурс під заголовком Should politicians pray? Canada’s 

Supreme Court says no, but parliamentarians say ‘Amen’ [610] подає опис 

контраверсійного ставлення до молитви у парламенті та муніципальних установах.  

З огляду на текстові особливості можна визначити наявність розподілу 

суспільства, зокрема політикуму на дві групи: тих, хто підтримує традицію молитви, 

і тих, хто її заперечує.  

Подібні політичні рішення мають суспільний відгук у формах офлайн 

комунікації – мирних протестів та акцій: Rally to keep Jesus Christ in parliamentary 

prayer. Hundreds of Christians gathered in front of Parliament to pray for the Speaker to 

bring back references to Jesus Christ in the Parliamentary prayer [527]. The group, made 

up of more than 500 people, chanted, sung, cheered and raised their arms on the 

Parliament lawn, while church leaders and National MP Alfred Ngaro spoke about the 

role Christianity played in New Zealand society [527]. 

Також значний резонанс спостерігається на медіаресурсах відповідних 

релігійних спільнот. Серед варіантів реакції було виявлено дві основні групи 

комунікативних стратегій – такі, що спрямовані на інформування, аргументовану 

критику існуючих реалій, встановлення історичної закоріненості традиції, та 
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діяльнісні – заклики до дії, заохочення відвідувачів до участі в електронних 

опитуваннях, збір електронних підписів тощо. 

Нерелігійні медіаджерела теж висвітлюють подібні питання, зокрема як привід 

соціального занепокоєння: The New Zealand parliamentary prayer is being changed to 

no longer include a reference to Jesus, and unsurprisingly, the move has divided public 

opinion. The change to the Parliamentary prayer will take effect from this Tuesday after a 

consultation process by the Labour-led Government on whether to remove reference to 

Jesus, and the Queen, from the prayer. The Queen is staying, but not Jesus [504]. 

Government faces backlash over ending prayer [610]. 

Розглянуті заяви та загальна негативна риторика відносно християнських 

релігійних та духовних підвалин політичної діяльності у англомовних країнах 

можуть бути потрактовані як відображення когнітивних зсувів в аксіологічному та 

релігійному сегментах концептосфери. Серед основних аргументів на користь 

відміни чи заміни інституційної молитви можна відзначити: пропагування 

сприйняття молитви у політиці як застарілого процедурного елементу, 

проголошення невідповідності використання тексту християнської молитви засадам 

демократії, а саме ідеї вільного віросповідання для всіх, секуляризаційна риторика – 

наголошення відділеності держави і церкви. 

Серед інших форм аргументації щодо відмови від інституціональної молитви – 

апеляція до авторитету – залучення для підтримки антихристиянської або 

секуляризаційної риторики прогресивних релігійних лідерів, науковців та фахівців 

із сфери гуманітарних наук.  
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Висновки до другого розділу 

В сучасній лінгвістиці релігійна сфера мовних і концептуальних картин світу 

викликає дедалі більший науковий інтерес. Серед запропонованих у сучасних 

дослідженнях одиниць термінологічного апарату – “релігійна мова”, 

“англомовний християнський теологічний дискурс” (О.В. Малікова), дискурс 

англомовного протестантизму (М.В.Крилова), “дискурс кальвінізму” 

Ю.Т.Тулянська,  “релігійний дискурс” (В.І.Карасик, І.В.Богачевська, А.В.Олянич, 

І.М.Пієвська, Г.Г.Слишкін), “релігійний соціолект” (І.В.Бугаєва), “релігійно-

проповідницький стиль” (Л.П. Крисін, І.М. Гольдберг), “релігійна комунікація” 

(І.В. Бугаєва, Н.Б.Мечковська, А.О.Петрова, К.Артур, Б.С.Тернер, Р.Шмітт), 

“теолінгвістика” (Д.Крістал, Ж.П. ван Ноппен).  

 У сучасних дослідженнях значна увага звертається на релігійну 

комунікацію, тоді як обшир нерелігійної комунікації, який значно зумовлюють 

сучасні тенденції секуляризації, антиклерикалізму, розвитку нових квазі-

релігійних систем, і характерні для нього когнітивні процеси, залишаються 

малодослідженими, чи розглядаються опосередковано, при вивченні окремих 

релігійних концептів чи лексико-семантичних груп, наприклад, у наукових 

працях таких дослідників як В.В.Алпатов, О.В.Ваховська, Ю.М.Карипкіна, 

М.В.Крилова, Н.О.Козіна, Т.Ю.Передиренко, Л.О.Харламова, І.С.Шевченко.   

 Нерелігійна комунікація визначається у роботі як комунікація, що містить 

релігійний компонент, що має спрощену або часткову репрезентацію із значним 

модифікативним потенціалом і не має за основну мету встановлення 

комунікативного зв’язку між людиною і Богом. 

У розділі представлено типологічну класифікацію 9 загальнорелігійних 

концептів: GOD, RELIGION, BELIEVER, RELIGIOUS LEADER, SACRAL 

ABOMINATION,  SACRED PLACE, SACRED OBJECT, RELIGIOUS RITUAL, 

HOLY DAY, розглянуто їх когнітивну структуру, ілюстративно представлено 

форми їх репрезентацій, окреслено їх висвітелення у сучасній лінгвістиці. 

Концепт GOD поєднує риси концепта-гештальта, фрейма та концепта-

уявлення, може бути актуалізованим та неактуалізованим (невербалізованим). 
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Було відстежено три форми репрезентації концепту GOD: абстрактні номінативи 

(Love, Law, Way, Power), атрибутиви (Almighty, Merciful, Omniscent), особові 

номінативи (God, Lord, Creator, King, Judge, Saviour, Teacher), метафоричні 

номінації (The Alpha and Omega, The Bright and Morning Star, Bread of Life, Lamb 

of God). 

Концепт RELIGION поєднує характеристики фрейма, концепта-уявлення, є 

доменом для всіх виділених у типології загальнорелігійних концептів. На рівні 

когнітивних метафор оприявлюється через метафоричні конструкти IDENTITY, 

TREASURE, WAY, BUSINESS, POLITICS. Розглянуто поширену у сучасній 

комунікації комунікативну конструкцію X is my religion як форму репрезентації і 

засіб модифікації концепту RELIGION.  

Концепт SACRED PLACE: на рівні об’єктивації концепта “означення” (за 

визначенням В.І.Карасика) це – фрейм (Cathedral – St.Paul`s Cathedral); на рівні 

об’єктивації “опис” це – схема  (сума уявлень про внутрішню і зовнішню структуру 

та будову). Ядерну частину концепту SACRED PLACE складають такі 7 основних 

фреймів як GOD’S PLACE, PLACE OF REVELATION, PLACE OF MIRACLE, 

PLACE OF EARTHLY LIFE OF A SAINT (PLACE OF BIRTH, PLACE OF DEATH 

(PLACE OF MARTYRDOM), PLACE OF BURIAL), PLACE OF WORSHIP, 

PILGRIMAGE DESTINATION, ESCHATOLOGICAL LOCATION. Концепт SACRED 

PLACE може бути репезентованим за допомогою когнітивних метафор SACRED 

PLACE AS A MOTHER, SACRED PLACE AS A СRADLE; SACRED PLACE AS 

TREASURE. 

 Концепт HOLY DAY – складна фреймова структура, яка в основному 

актуалізується як концепт-сценарій, що, включає низку традицій, алгоритм дій, 

предметно-обрядовий компонент, темпоральну та локаційну ідентифікацію. У 

розділі представлено результати фреймового аналізу концепту HOLY DAY. 

Концепт RELIGIOUS RITUAL – концепт-сценарій, на рівні об’єктивації 

концепта “вираження” це – вираження концепта-фрейма, на рівні об’єктивації 

“опис”, це – концепт-сценарій, що передбачає усталений ряд, алгоритм дій, було 
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виділено чотири рівні сакралізації у репрезентаціях цього концепту:  

SACRAMENT, CEREMONY, TRADITION, CUSTOM. 

Концепт SACRED OBJECT має два структурних рівні: предметний (book, icon, 

relicts, holy water) і значеннєвий (смисловий). За класифікацією М.М.Болдирєва, 

SACRED OBJECT можна розглядати як фреймову структуру чи як концепт-

прототип, залежно від його оприявлення. Було означено три категоріальні групи 

репрезентацій концепта SACRED OBJECT: ORIGIN, MATERIAL 

MANIFESTATION, USE, що вміщають сім виділених груп репрезентацій концепта. 

Цей концепт значною мірою перетинається з концептом RELIGIOUS SYMBOL. 

Було відстежено ланцюжок об’єктивації досліджуваних когнітивних квантів, що є 

дійсним, як у прямому порядку (OBJECT – IMAGE – EMBLEM,  SYMBOL – 

METAPHOR – IDEA), так і в зворотньому (IDEA – METAPHOR –IMAGE ––

SYMBOL, EMBLEM – OBJECT). 

Концепт SACRAL ABOMINATION поєднує риси гештальта і фрейма, та його 

ядерна складова – концепт SIN – концепт-гештальт, концепт-сценарій є 

предметом багатьох лінгвістичних досліджень.  

Концепт BELIEVER є концепт-прототип, ядерну частину якого складають 

бінарні опозиції BELIEVER – NON-BELIEVER, RELIGIOUS LEADER – 

TYPICAL LAYMAN, SAINT – SINNER. 

Було визначено, що у релігійних традиціях і практиках без уособленого 

Абсолюту концепт RELIGIOUS LEADER має нерозривний зв’язок з концептом 

TEACHER, а у монотеїстичних релігіях –  з концептом GOD. 

Виділені концепти було скомпоновано у три групи за семантичною ознакою: 

ідеологічні, сутнісні та матеріально-предметні загальнорелігійні концепти. 

Було розглянуто позитивну і негативну вербалізацію релігійних концептів у 

сучасній комунікації на матеріалі юридичного, політичного, освітнього, 

рекламного дискурсів, медіадискурсу та дискурсу моди, а також у топонімах. 

Позитивною у розділі названо вербалізацію з відстуністю модифікацій 

первинного зміту концепта та вербалізацію у позитивному контексті.  
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В освітньому дискурсі релігійні концепти оприявлюються у формах номінацій 

навчальних закладів та їх девізів (позитивна номінація: позитивний контекст, 

нейтральна, позитивна лексика), у висвітеленні судових справ у контекті religion in 

secular education, tolerance in religious educational institutions (позитивна 

репрезентація: негативний контекст, негативна вербалізація).  

У юридичному дискурсі релігійні концепти вербально представлені на рівні 

процедурних елементів, девізів, етикетних формул та невербально – в 

професійному одязі, оформленні приміщень. 

 У політичному дискурсі відображення релігійних концептів було відстежене 

на рівні державної символіки, у формах інституційних репрезентацій релігійних 

концептів RELIGIOUS RITUAL, PRAYER, у полеміці щодо інституційної молитви, 

в опозиції RELIGION – TOLERANCE. Було виявлено, що  в промовах політиків 

зустрічаються апеляції до релігійних концептів з аргументативною метою як 

апеляції до авторитету, у межах маніпулятивних стратегій і тактик використання 

репрезентацій релігійних концептів для встановлення зв’язку з аудиторією, 

зокрема на основі спільних цінностей CHRISTIAN VALUES, JUDEO-CHRISTIAN 

VALUES, також для алегорчного зображення сучасних подій, для висловлення 

оцінних суджень.  

Розгляд медіадискурсу через неоднорідність його сегментів показав наявність 

позитивно-нейтрального  (релігійні медіа, освітні портали, об'єктивний виклад 

новин, пов'язаних із релігією у світських медіа) та негативного вираження 

релігійних концептів (тенденція негативної стереотипізації, висвітлення 

провокативних антирелігійних акцій, негативна контекстуалізація, антиклерикальні 

ЗМІ).  

Встановлення в сучасному суспільстві ідеалів антропоцентризму, 

конс'юмеризму, глобалізму стало причиною аксіологічних зсувів, що призвело до 

значного рівня модифікацій у дискурсах моди та реклами. 

Зміст розділу відображений у  публікаціях   автора [147,148,149,150,151] 
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РОЗДІЛ III 

ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНИХ МОДИФІКАЦІЙ   

РЕЛІГІЙНИХ КОНЦЕПТІВ  

3.1 Дефініційні орієнтири: когнітивна модифікація релігійного концепту  

Мінливий медіапростір, змінний інформаційний фон, високий рівень образного 

та смислового навантаження сучасної комунікації мають значний вплив на 

концептосферу. Серед проглошених “смерті Бога” Ф.Ніцше, “смерті автора” 

Р.Барта, “деконструкції” Ж.Дерріда інтертекстуальна гра набуває нових обрисів і 

зрештою реалізується у аксіологічних зсувах, самовисловленні без адресата та 

екзистенційній кризі. У роботі представлено спробу пошуку моделей модифікацій 

релігійних концептів в англомовній комунікації. Історично саме релігійна складова 

(здебільшого християнська) була суттєвою культуротворчою та аксіологічно 

керівною частиною мовної картини англомовного світу, тому дослідження її 

модифікацій може сприяти знаходженню ключів до розуміння загальних змін у мові 

та культурі. 

Мовні та концептуальні картини світу є взаємозалежними системами, тож 

дослідження вербальних і невербальних оприявлень концептів лежить як у мовній, 

так і у концептуальній площині картин світу. 

3.1.1 Пошук початкових когнітивних квантів 

Розгляд модифікацій передбачає наявність певної точки відліку, первинної 

основи, що зазнає змін. В нашій роботі такими виступають загальнорелігійні 

концепти, духовну і раціональну основу їх репрезентацій складають текстово 

документовані засади і реалізовані в культурі, традиції та побуті світоглядні 

системи.  

 Біблійна оповідь про Вавилонську вежу, подає пояснення виникнення 

комунікативних непорозумінь, конфліктів, як результат погорди та замаху на виклик 

Богу і твердить, що на початку історії у людей була єдина спільна мова, як площина 

порозуміння. Втім, змішання мов має подвійне потрактування – як виникнення 

різних мов, так і як виникнення невідповідностей у баченні світу, мовою сучасної 

лінгвістики – руйнування спільної первинної концептосфери. 1 And the whole earth 
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was of one language, and of one speech. 2 And it came to pass, as they journeyed from 

the east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there. 3 And they 

said one to another, Go to, let us make brick, and burn them throughly. And they had brick 

for stone, and slime had they for morter. 4 And they said, Go to, let us build us a city and 

a tower, whose top may reach unto heaven; and let us make us a name, lest we be 

scattered abroad upon the face of the whole earth. 5 And the LORD came down to see the 

city and the tower, which the children of men builded. 6 And the LORD said, Behold, the 

people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now 

nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. 7 Go to, let us go 

down, and there confound their language, that they may not understand one another's 

speech. 8 So the LORD scattered them abroad from thence upon the face of all the 

earth: and they left off to build the city. 9 Therefore is the name of it called Babel; 

because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did 

the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth [Genesis 11: 1-9]. 

Повторювана вводна фраза and they said that go let us є текстовою алюзією до факту 

творіння світу Словом, та свідчить про творчий декларативний потенціал первинної 

мови, . 

З обширу визначень концептів, М.М.Болдирєв наголшує на тому, що це –

матеріалізована одиниця знання, квант досвіду [56] який уможливлює взаємодію та 

порозумння при комунікації. Тож, у розглянутому уривку йдеться саме про злам у 

когнітивній площині. Ю.С.Степанов визначає концепт як  “згусток культури” [228] в 

свідомості людини; форма, у якій культура входить в ментальний світ людини, 

водночас, концепт, це те, за допомогою чого людина сама входить в культуру, і в 

деяких випадках її змінює, тож розглянутий текст свідчить про зміну формату 

отримання та передачі знань, зміну коду входу у культуру. 

Дослідження когнітивних і семантичних змін потребує визначення початкових 

точок відліку. Можна припустити, що для релігійних концептів такими квантами 

знання і досвіду є випадки одкровення, здебільшого документовні в священних 

текстах та коментарях і критиці до них; уявлення, поняття, традиції, передані через 

поколіня на традиційно-звичаєвому рівні, як форми оприявлення початкових 
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репрезентацій концептів. Фактори неточності перекладу, передачі та інтерпретації, 

значно ускладнюють визначення цих початкових форм, і образно подібне до слів 

Першого послання апостола Павла до Коринфян “For now we see through a glass, 

darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am 

known” [1 Corinthians 13:12]. 

Розгляд вербального оприявлення когнітивних змін доцільно розпочати з 

декількох зауважень щодо семантичних змін. Г.Г.Молчанова у доповіді “Когнітивні 

методи в міжкультурній комунікації: типи зміни концепта” розрізняє чотири 

основних типи саме семантичних модифікацій: розширення, звуження, пейорація, 

мейорація [173].  

Втім, протягом дослідження було відстежено ще й інші сутнісно-значимі зміни 

на рівні семантики. Одна з них – сутнісна лексична заміна, що має вплив на точність 

передачі змісту, аж до повного аксіологічного перекодування початкового 

повідомлення.  

Наприклад, у текстах Біблії такі заміни можна помітити при зіставленні 

перекладів. За християнським Священним Переданням (термін, що позначає 

християнські вірування, які не є частиною канонічного Священного Письма і 

догматів, втім благоговійно передаються, як свідоцтво Божої волі, сили, мудрості та 

інш. [210] ), одним з перших випадків такої зміни була спроба праведного Симеона, 

одного з 70 перекладачів Септуагінти, при перекладі на грецьку змінити у Книзі 

пророка Ісаї слово Діва virgin (що в Христинянстві вважається пророцтвом про 

народження Ісуса Христа від Діви Марії) на жінка woman у словах Therefore the Lord 

himself shall give you a sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall 

call his name Immanuel [Isaiah 7:14], однак через ангела йому було сказано, що не 

слід вносити зміни, а за його намір він доживе до реалізації цього пророцтва, і він 

прожив 300 років в очікуванні Мессії. Їх зустріч – Стрітення, Presentation of Jesus at 

the Temple, засвідчена у Євангелії від Луки [Luke 2:25-38], стала одним з головних 

християнських свят (Candlemas) та сюжетом для багатьох творів мистецтва (див. 

Додаток). Ключовим текстом Стрітення є Молитва Симеона:  28 Then took he him up 

in his arms, and blessed God, and said, 29 Lord, now lettest thou thy servant depart in 
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peace, according to thy word:30 For mine eyes have seen thy salvation, 31 Which thou 

hast prepared before the face of all people; 32 A light to lighten the Gentiles, and the 

glory of thy people Israel [Luke 2:28-32], яка, згідно праць християнських апологетів, 

символічно, образно і текстово поєднує світи Старого і Нового Заповіту, 

потверджуючи правоприємність християнства відносно іудаїзму. 

В дослідженні використовувалися біблійні тексти в редакції King James Bible, 

оскільки більшість подальших перекладів і версій містять значні зміни, що при 

ретельному розгляді свідчать про модифікованість при перекладі, відтак 

викривлення первинного озмісту, які можна вважати суттєвими.  

Наприклад, у книзі Буття – Genesis подається перелік роду Іакова, що перейшов 

у Єгипет: 19 The sons of Rachel Jacob's wife; Joseph, and Benjamin. 20 And unto Joseph 

in the land of Egypt were born Manasseh and Ephraim, which Asenath the daughter of 

Potipherah priest of On bare unto him. 21 And the sons of Benjamin were Belah, and 

Becher, and Ashbel, Gera, and Naaman, Ehi, and Rosh, Muppim, and Huppim, and Ard. 

22These are the sons of Rachel, which were born to Jacob: all the souls were fourteen. 

23And the sons of Dan; Hushim. 24And the sons of Naphtali; Jahzeel, and Guni, and 

Jezer, and Shillem. 25 These are the sons of Bilhah, which Laban gave unto Rachel his 

daughter, and she bare these unto Jacob: all the souls were seven. 26 All the souls that 

came with Jacob into Egypt, which came out of his loins, besides Jacob's sons' wives, all 

the souls were threescore and six; 27And the sons of Joseph, which were born him in 

Egypt, were two souls: all the souls of the house of Jacob, which came into Egypt, were 

threescore and ten [Genesis 46:19-27] [471]. 

На думку екзегета-бібліолога Олега Стєняєва, висловлену при коментуванні 

тексту четвертого псалма з книги Псалир, при порівнянні версій на івриті, грецькій 

та церковно-слов’янській мові біблійне означення людини як душі можна пояснити 

так: “В біблійному тексті є випадки, коли люди називаються душами. Святе Письмо 

говорить про людину як душу, бо душа – найкраще, що є в людині, тож так говорячи 

про неї, Святе Письмо спонукає адресата сприймати людей, шукаючи в них і 

звертаючи увагу лише на найкращі прояви, навчає милуватись не тілом, а красою 
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безсмертної душі. Той, хто шукає і цікавиться плітками і байками про людину – йде 

протилежним шляхом – шукає у людині прояви зла і гріха” [439]. 

В деяких перекладах, таких як English Standard version [472], Christian Standard 

Bible [473], Contemporary English Version [474],  Holman Christian Standard Bible 

[475], International Standard Version [477] Good News Translation [478] New American 

Standard Bible [479], лексема soul замінюється на person, що вочевидь змінює акцент 

на душі, як найкращому в людині, розглянутий вище. На ресурсі BibleHub  з 

доступних 27 англомовних версій перекладу Біблії лексема soul використовується 

тільки у 13 перекладах, включаючи King James Bible. Це свідчить про важливість 

використання точних перекладів, оскільки було виявлено версії перекладів Біблії, в 

яких не повністю розкривається смисловий потенціал тексту. 

Прикладом зміненого модифікованого тексту є варіант English Standard version 

[472] 19The sons of Rachel, Jacob’s wife: Joseph and Benjamin. 20And to Joseph in the 

land of Egypt were born Manasseh and Ephraim, whom Asenath, the daughter of 

Potiphera the priest of On, bore to him. 21And the sons of Benjamin: Bela, Becher, 

Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim, and Ard. 22These are the sons of 

Rachel, who were born to Jacob—fourteen persons in all. 23The sona of Dan: Hushim. 

24The sons of Naphtali: Jahzeel, Guni, Jezer, and Shillem. 25These are the sons of Bilhah, 

whom Laban gave to Rachel his daughter, and these she bore to Jacob – seven persons in 

all. 26All the persons belonging to Jacob who came into Egypt, who were his own 

descendants, not including Jacob’s sons’ wives, were sixty-six persons in all [472].  

У розглянутому фрагменті лексема souls замінена лексемою persons,  що змінює 

вектор християнського погляду на людину від пошуку в ній кращих якостей 

(оскільки душа – найвище і найкраще в людині) до її тілесних проявів (зокрема 

гріховних і злих, що спотврює суть християнського вчення про людину).   

Зважаючи на дослідження семантизації мовчання Т.О.Анохіною [10],, 

комунікативних стратегій і тактик А.Д.Бєловою [37 ст.137], вербальних та 

невербалних компонентів комунікації Л.В.Солощук та  мовної імплікації 

О.М.Старіковою при розгляді мовного матеріалу було визначено, що у біблійних 

текстах та зокрема у подібних родових переліках важливим є не тільки буквальний 
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зміст, а й форма передачі інформації, оскільки не сказане – теж інформативне. 

Наприклад, в розглянутому фрагменті дружина та служанка Іакова і дружина 

Йосипа, сина Іакова, згадані по імені (Rachel, Bilhah, Asenath the daughter of 

Potipherah priest), тоді як дружини інших синів Іакова згадані в цілому besides 

Jacob's sons' wives, що свідчить про важливість саме згаданих жінок. Насправді, 

дружини Іакова – Лія (Leah [Genesis 47:15]) і Рахіль, та служниці Іакова – Зельфа 

(Zilpah [Genesis 47:18]) і Валла – матері майбутніх очільників родів народу Ізраїля, 

більш того, Рахіль далі у тексті Біблії буде матронімічним образом народу Ізраїля, 

Thus says the LORD; A voice was heard in Ramah, lamentation, and bitter weeping; 

Rachel weeping for her children refused to be comforted for her children, because they 

were not [Jeremiah 31:15].  Тоді як імена інших дружин синів Іакова не згадуються, 

Асенефа згадана невипадково, адже лише два онуки Іакова – Єфрем і Манасія – 

сини Йосипа від Асенефи, дорівнялися його синам і стали на чолі двох з дванадцяти 

колін – родів народу Ізраїля.   

Тож діахронічна перспектива, використання автентичних давніх текстових 

джерел, зокрема  точного англомовного тексту Біблії, і знань, переданих у звичаєвій 

традиції, є важливим пріоритетом дослідження, як документально засвідчена, 

вербально представлена форма, яка оприявлює релігійні концепти питомого для 

англомовного світу християнства.  

 

3.1.2 Когнітивині модифікації релігійних концептів 

 

Історичним лінгвокультурним підґрунтям профанації і подальших 

дискредитивних і субститутивних модифікацій релігійних концептів можна вважати 

виділену М.М.Бахтіним карнавалізацію [25]. “Майже кожне церковне свято мало 

свою, освячену традицією, народну сміхову сторону. Наприклад, так звані “храмові 

свята” зазвичай супроводжувались ярмарками з багатою і різноманітною системою 

розваг (за участі велетнів, карликів, потвор. Карнавальна атмосфера панувала у дні 

постановок містерій і соті)” [25 ст. 3]. Карнавальне перевертання верху і низу, 

змішання чоловічого і жіночого,  відсутність «рампи», інклюзивність, святкова 
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вітальність як антипод святкової сакральності –  традиція і життєвий досвід багатьох 

поколінь, що цілком можуть вважатися основою аксіологічних зсувів і когнітивних 

модифікацій у разі превалювання Карнавального над висміюваним Священним.  

М.М.Бахтін підкреслює особливу відділеність «різноприродність» 

карнавального і релігійного: “Якими ж є специфічні особливості сміхових обрядово-

видовищних форм Середньовічча, і  перш за все, яка їх природа, форма буття? Це, 

звичайно не релігійні обряди, накшталт християнської літургії, з якою вони 

віддалено генетично споріднені. Сміхове начало, що організовує карнавальні обряди 

абсолютно звільнює їх від будь-якого релігійно-церковного догматизму, від містики 

і від благоговіння, вони повністю позбавлені магічного і молитовного характеру 

(вони ні до чого не змушують і нічого не просять). Більш того, деякі карнавальні 

форми є прямою пародією на церковний культ. Усі карнавальні форми послідовно 

позацерковні і позарелігійні. Вони належать до абсолютно іншої сфери буття” [25]. 

Розглянутий у попередньому розділі взаємовплив релігійних концептів та 

сфери нерелігійної комунікаіцї посвідчив комунікативну тенденцію 

інституціоналізації дискурсів, що мають карнавальне начало та карнавалізацію 

інституційних дискурсів. Відтак, цей процес призводить до аксіологічних зсувів та  

конітивних модифікацій. 

Сучасне словникове визначення поняття модифікація – Modification the state of 

being modified; partial alteration; a modified form; variety; Biology: a change in a living 

organism acquired from its own activity or environment and not transmitted to its 

descendants; limitation or qualification [388]. 

Згідно словника Online Etymolology Dictionary, modification – c. 1500, in 

philosophy, "determination by a mode or quality," from Middle French modification (14c.) 

and directly from Latin modificationem (nominative modificatio) "a measuring," noun of 

action from past-participle stem of modificare (see modify). Sense of "a result of a 

variation or alteration" is from 1660s. Meaning "act or process of altering in character, 

form, or function" is from 1774 [400]. 

Можна запропонувати таке визначення когнітивної модифікації релігійного 

концепту: це зміна релігійного концепту, що виводить його з релігійної сфери 
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концептуальної картини світу, через профанативне спрощення, дискредитивне 

викривлення або когнітивне заміщення та може комунікативно оприявлюватися у 

формі вербальних і невербальних репрезентацій. 

Такі зміни можуть мати кілька стадій: актуалізація концепту – високий рівень 

вербалізованості концепту – стирання початкових смислів вербалізації – 

аксіологічний зсув – когнітивна метафоризація – заміщення початкового релігійного 

концепта  когнітивною метафорою з його використанням. 

Розгляд когнітивних модифікацій концепту передбачає виявлення незміненного 

первинного стану концепту та його альтерованої репрезентації. Втім є небезпека 

наразитися на периферійну репрезентацію як альтернативну. В обширі релігійних 

концептів  від таких похибок дослідження убезпечує аксіологічна природа 

релігійних концептів. Оскільки перехід із Священного у Буденне чи у Профанне 

вочевидь потверджує наявність когнітивної зміни. Непериферичність альтерованої 

зміненої реперзентації доводить частота вживання у різних дискурсах і різних типах 

комунікації.  

Когнітивні модифікації можуть мати експліцитний та імпліцитний характер. В 

дослідженні імпліцитні форми когнітивних модифікацій розглядаються на основі 

лекції і праці проф. В.І.Карасика, який розрізняє три класи комунікації, що 

передбачають акцентуацію непрямого спілкування: емблематичний, алегоричний, 

символічний [117]. Серед особливостей емблематичної комунікації В.І.Карасик 

виділяє “суспільну домовленість” про її значення. Кількість емблем, що 

використовуються в комунікації майже безмежна. Використання емблеми не тільки 

передає її зміст, а й надає інформацію про мовця, який її використовує. В сучасній 

комунікації виявлено тенденцію стирання та травестійного переосмислення 

релігійних емблем. Наприклад символ райдуги у біблійному тексті – знак заповіту 

Бога і Ноя, що більше ніколи не прогнівається Господь так, як прогнівався у дні Ноя 

та не буде зводити на землю потоп, наразі набув нового символізму, як прапор ЛГБТ 

спільноти, з потвердженням гендерного різноманіття та як друге значення, 

вседозволеності та безнаканості від Бога. 
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Алегорична комунікація за В.І.Карасиком представляється як така, що, 

порівняно із емблематичною має більший обшир для потрактування оскільки 

містить план наративу і план значення, втім “правильне” значення зазвичай одне, 

відоме адресанту, що створює ефект за якого адресант-оповідач “вище” за 

аудиторію – адресатів. Це потверджується троьма основними її жанрами, що мають 

пареміологічну природу  –  прислів’я, байки, притчі. Ця форма є важливою, для 

нашого дослідження, оскільки переважає у Новому заповіті Христос повчає учнів та 

народ притчами (про Сіяча, про Багача і Лазаря, про Блудного сина, про Десять Дів, 

про Господаря Виногрдника, про Доброго Пастиря), втім, наразі через неуживаність 

та непопулярність, перелічених жанрів в сучасній комунікації, навичка розуміти 

алегоричний текст втрачається, відтак є підґрунтям для когнітивних модифікацій. 

При описі символічної комунікації В.І.Карасик використовує для ілюстрації 

символу образ свічки між двох дзеркал, оскільки щоразу символ має необмежену 

кількість інтерпретацій та ціннісно-маркований зміст. У сучасному 

комунікативному просторі ця форма комунікації є осередком виникнення, розвитку, 

та реалізації модифікацій релійгійних концептів. За формою та особливостями 

передачі інформації дослідник розрізняє емпатичні, ейдетичні та епігматичні 

символи. Емпатичні символи – зрозумілі, заставляють замислитись, дотичні до 

власного досвіду адресата, можуть викликати емпатичне переживання. Ейдетичні 

символи – яскраві образи, незабутні, що залишаються в пам’яті назавжди. 

Епігматичні символи  наявні у поезії, високій літературі, мають несчисленну 

інтерпретаційну валентність.  

Всі перелічені комунікативні кванти – емблеми, алегорії, символи –  наявні у 

реперезентаціях релігійних концептів. Їх зміни та модифікації зокрема залежать від 

їх вищезазначеної структури і частоти, сфери, ситуації вживання. Яскравим 

маркером когнітивних змін є аксіогенна ситуація. 

Основою когнітивної модифікації концепту є змінене представлення 

прототипічної реальності, ситуації, формули, постулату.  І якщо у випадку не 

релігійних концептів така зміна – типовий комунікативний механізм, то у 

релігійному контексті – це потенційна зміна життєвих координат, їх розхитування і 
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вірогідне руйнування, можливим результатом якого може бути когнітивний 

дисонанс. 

 

3.2 Аксіологічні зсуви як маркер когнітивної  модифікації  

 

Концептосфера є простір смислів і, не зважаючи на свій постійних розвиток та 

поновлення, чутливість до будь яких форм досвіду, містить досить усталену систему 

змістових координат. Тож когнітивна модифікація концепту, тим більше такого, що 

має аксіологічну природу, передбачає поступовість.  

Однією з важливих стадій реалізації когнітивної модифікації може вважатися 

аксіологічний зсув. Аксіолгічний зсув - це зміна ціннісної, культурної, соціальної, 

ідеологічної складової концепта. Ця зміна має такі основні форми – пейорація, 

мейорація, інтенсифікація, редукція (згасання).  

 

3.2.1 Неймінг як площина аксіологічних зсувів 

 

Історично в різних релігійних традиціях іменування було актом ієрархізації, 

ініціації; знання імені людини передбачало владу над нею. Іменування, згідно 

традиції аврамістичних релігій, є однією з унікальних здатностей людини, 

вираженням подібності до Бога-Творця, привілеєм словесності. В сучасній 

англомовній комунікації було відстежено стирання релігійних метафоричних та 

метонімічних зв'язків, згасання релігійних смислів, в тому числі у сфері неймінгу.  

Дослідницькою несподіванкою стало етимологічне релігійне походження 

прізвища відомого філолога, проф. Ніни Давидівни Арутюнової від  вірм. Arutun – 

RESURRECTION, що, виявляється, є аналогом до українського прізвища 

Вокресенська. У лекції What’s in a Name? The ethymology of Armenian Surnames 

англомовний журналіст, філолог вірменського походження, укладач “Dictionary of 

Armenian Surames” Чарльз Касабрян Гарабед (Charles Kasbarian  Garabed) розглядає 

різні групи вірменських прізвищ, одна з яких - бібліонімічні “many Armenian 

surnames are derived from Biblical sources. Examples are: Aprahamian (Father of 

peoples) Hampartsoumian (Ascension of Jesus Christ) Mgrdichian (St. John the Baptist). 

There is, of course, plenty of room for overlap. Many names can be classified as both 
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Biblical and patronymic. I came to realize that like the O prefix to Irish names, and the 

Mac prefix to Scottish names, practically all Armenian names with the suffix ian can be 

considered patronymic.” The spelling of a name can vary depending on the country to 

which the owner of the name has immigrated. Keshishian (English) vs. Kechichian 

(French) which means priest Haroutiounian (English) vs. Arutunyan (Russian) which 

means resurrection [298] . 

Ім’я відомого казкового персонажа Аладіна також має релігійне походження.  

Словник Online Ethymology Dictionary подає таке його пояснення: Aladdin name of a 

hero in stories from the "Arabian Nights," from Arabic Ala' al Din, literally "height (or 

nobility) of the faith," from a'la "height" + din "faith, creed." Figurative use often in 

reference to his magic lamp, by which difficulties are overcome, or his cave full of riches 

[402]. В сучасній англомовній комунікації вкорінилися вислови the Aladdin’s lamp, 

the Aladdin’s cave, що здебільшого мають слабкі релігійні конотації через ланцюжок 

– Arabian Culture – Islam.  

Досить потужною тенденцією, що може вважатися однією з причин процесів 

стирання релігійних смислів, аксіологічних змін та модифікацій є зміна принципу 

іменування.  

В біблійному тексті у компаративному, акціональному фреймах концепту 

NAME можна виділити слоти, що перетинаються. Наприклад, слот Naming as 

Creating наявний у компаративному фреймі як слот за схемою тотожності і у 

акціональному фреймі як слот за схемою дії (агенс як інструмент). Бог словом 

створює світ і все, що у ньому. В Книзі Буття [Genesis] це виражено референтним 

повтором фрази And God said: 24 And God said, Let the earth bring forth the living 

creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: 

and it was so [Genesis 1:24] 26And God said, Let us make man in our image, after our 

likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, 

and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth 

upon the earth [Genesis 1:26].  

Naming as Characterising вперше зустрічається у другій главі Книги Буття, 

виражене експлікативною конструкцією: The name of X is Y that is + Attributive: 
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10And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and 

became into four heads. 11 The name of the first is Pison: that is it which compasseth 

the whole land of Havilah, where there is gold; 12And the gold of that land is good: there 

is bdellium and the onyx stone. 13And the name of the second river is Gihon: the same is 

it that compasseth the whole land of Ethiopia. 14And the name of the third river is 

Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is 

Euphrates [Genesis 2:11-14]. Також наявна скорочена атрибутивна модель, що 

згодом широко використовується у неймінгу людей, міст: 17 But of the tree of the 

knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof 

thou shalt surely die [Genesis 2:17]. 

Відзначимо, що у тексті Книги Буття факт надання імені Богом першій людині 

не згадується до п’ятої глави Книги Буття. Ім’я Адам зустрічається вперше у другій 

главі Книги Буття після того, як він називає все, що є в Раю. З огляду на це, початок 

п’ятої глави (1 This is the book of the generations of Adam. In the day that God created 

man, in the likeness of God made he him; 2 Male and female created he them; and 

blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created  [Genesis 

5:1-2]) є досить важким для перекладу через традиційну усталеність імені Адам як 

власного імені першого чоловіка. У тексті Танаху на івриті іменування і чоловіка і 

жінки Адам є логічним, Адам означає – створений із червоної глини. Тож ім’я Адам 

також можна означити як скорочену форму іменування як характеризації. 

Naming as the act of knowledge (іменування як процес пізнання) для 

екзегетичних релігійних традицій є ключовим інструментом осягнення світу і Бога. 

Перша для аврамістичних релігій репрезентація цього слоту наявна у другій главі 

Книги Буття:  Бог наділяє Адама можливістю назвати все, що є в раю: 19And out of 

the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and 

brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called 

every living creature, that was the name thereof. 20And Adam gave names to all cattle, 

and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not 

found an help meet for him [Genesis 2:19-20]. У словах Adam called every living 

creature, that was the name thereof можна побачити перше формування не тільки 
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мовної called every living creature, а й концептуальної картини світу that was the 

name thereof. 

При описі створення жінки в англійському перекладі, на відміну від 

українського та інших слов’янських перекладів, зберігається номінативна логіка 

тексту оригіналу [480] אשה יקרא לזאת מבשרי ובשר מעצמי עצם הפעם זאת האדם ויאמר כג,  де 

слово жінка – похідне від слова чоловік [іш] [іша] [118]. 

22 And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought 

her unto the man. 23 And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my 

flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man [Genesis 2:18-23]. 

В іншому фрагменті перекладу номінативна логіка є не такою прозорою: And 

Adam called his wife's name Eve; because she was the mother of all living [Genesis 

ַוה на івриті Єва ,[481] חי כל אם היתה הוא כי חוה אשתו שם האדם ויקרא כ 20 ,[3:20  ,життя – הָּ

жива. Так, словник The American Heritage Dictionary of the English Language подає 

таке пояснення: "Eve" in Hebrew is "Ḥawwāh" and is most commonly believed to mean 

"living one" or "source of life" as it is phonetically similar to "ḥāyâ", "to live", from the 

Semitic root ḥyw [426]. 

Naming as will of God реалізується у прямому Божому наказі дати немовляті 

певне ім’я, оскільки саме ця дитина має певну місію у майбутньому. Серед інших 

так було з іменами таких постатей як Ісаак: And God said, Sarah thy wife shall bear 

thee a son indeed; and thou shalt call his name Isaac: and I will establish my covenant 

with him for an everlasting covenant, and with his seed after him [Genesis 17:19] [482]; 

Іоанн Хреститель: 13But the angel said unto him, Fear not, Zacharias: for thy prayer is 

heard; and thy wife Elisabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John 

[Luke 1:12-13]; Іісус 31And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a 

son, and shalt call his name JESUS [Luke 1:31]. 

Naming as a change of state and change of mission відображається у зміні імен 

ключових біблійних постатей як знак зміни їх статусу та/або їх внутрішньої 

сутнісної зміни. В тексті Біблії згадуються різні причини зміни імен: як маркер 

статусу у чужому народі – Joseph отримує ім’я Zaphnathpaaneah разом із визнанням 

і владою: And Pharaoh called Joseph's name Zaphnathpaaneah; and he gave him to wife 
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Asenath the daughter of Potipherah priest of On [Genesis 41:45] [483]; як форма захисту 

та культурної мімікрії у чужій землі: 7 And he brought up Hadassah, that is, Esther, 

his uncle's daughter: for she had neither father nor mother, and the maid was fair and 

beautiful; whom Mordecai, when her father and mother were dead, took for his own 

daughter [Esther 2:7].  

Після довгого часу перевірки віри і вірності Аврама Бог змінює його ім’я на 

Авраам (Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be 

Abraham; for a father of many nations have I made thee [Genesis 17:6]) на знак 

заповіту з ним (I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee 

exceedingly; And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee 

in their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seed 

after thee [Genesis 17:2]) і потвердження його статусу патріарха нового народу 

Божого (my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations; for a 

father of many nations have I made thee; And I will make thee exceeding fruitful, and I 

will make nations of thee, and kings shall come out of thee.; And I will give unto thee, 

and to thy seed after thee, the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, 

for an everlasting possession; and I will be their God [Genesis 17:4-8]).  

Після укладання заповіту Авраама з Богом змінюється ім’я його дружини з 

колишнього Sarai на Sarah, що у перекладах слов’янськими мовами зазвичай 

показується подвоєнням “р” – Сара – Сарра як знак нового статусу – матері народів: 

15And God said unto Abraham, As for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, 

but Sarah shall her name be. 16And I will bless her, and give thee a son also of her: yea, 

I will bless her, and she shall be a mother of nations; kings of people shall be of her 

[Genesis 17:15-16].  

Текст шістнадцятої глави Євангелія від Матфія показує зміну імені у поєднанні 

більшості вищеозначених слотів: як винагороду за віру (Thou art the Christ, the Son 

of the living God); вираження сутності, характеризацію (That thou art Peter, and upon 

this rock I will build my church;); покликання до нового служіння та надання влади 

16 And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. 17 

And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and 
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blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. 18 And I say also 

unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates 

of hell shall not prevail against it. 19 And I will give unto thee the keys of the kingdom 

of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and 

whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven [Matthew 16:16-19]. 

В мовних просторах авраміїстичних релігій означені форми іменування 

використовуються і донині. Наприклад, при наверненні в іудаїзм, іслам чи прийнятті 

християнства людина отримує нове ім’я, на знак зміни свого життя, аксіологічних 

орієнтирів та належності до відповідної релігії. Портал The Times of Israel із 

посиланням на  Vogue розповідає: Ivanka Trump Happy To Be Jewish. Серед іншого 

згадується факт зміни імені: “I just feel like it’s such an intimate thing for us,” said 

Trump, who is reported to have taken the moniker “Yael,” a popular Jewish women’s 

name. Yael was an Old Testament woman who, according to the story from Judges 5:24-

27, killed enemy general Sisera by driving a tent peg though his head, enabling the 

Israelites to gain victory in a war [852]. CBSNews повідомляють про навернення 

Мадонни в містичний іудаїзм – Кабаллу: Madonna - who has for years been a believer 

in Kabbalah, a type of Jewish mysticism - says she has chosen the Hebrew name Esther 

[847] (Див. Додаток В). 

Слід зазначити, що іноді приєднання до іншої церкви або хрещення може 

проходити без зміни імені, за умови визнання попереднього імені і його 

відповідності канонічним вимогам: Prince Louis will be baptised on July 9 at the 

Chapel Royal of St James’s Palace in central London, where only three months before 

Meghan Markle was confirmed into the Church of England [664]. 

Також зміна імені може відбуватись у разі прийняття певної релігійної посвяти, 

наприклад прийняття чернечого постригу або нового сану. The Catholic Harold подає 

текст виступу папи Франциска (попереднє ім’я – Jorge Mario Bergoglio), в якому він 

пояснює свій вибір папського імені: Some people wanted to know why the Bishop of 

Rome wished to be called Francis. Some thought of Francis Xavier, Francis De Sales, and 

also Francis of Assisi. I will tell you the story. During the election, I was seated next to the 

Archbishop Emeritus of São Paolo and Prefect Emeritus of the Congregation for the 
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Clergy, Cardinal Claudio Hummes: a good friend, a good friend! When things were 

looking dangerous, he encouraged me. And when the votes reached two thirds, there was 

the usual applause, because the Pope had been elected. And he gave me a hug and a kiss, 

and said: “Don’t forget the poor!” And those words came to me: the poor, the poor. Then, 

right away, thinking of the poor, I thought of Francis of Assisi. Then I thought of all the 

wars, as the votes were still being counted, till the end. Francis is also the man of peace. 

That is how the name came into my heart: Francis of Assisi [717]. 

 В розглянутому уривку репрезентовані нові принципи іменування Naming as 

brand, Naming as Image. Вибір імені та таку детальну розповідь про нього можна 

розглядати як реалізацію стратегії створення позитивного іміджу папи Франциска із 

внутрішньою опозицією до суспільних стереотипів про відстороненість, зверхність і 

розкішне життя папи та кардиналів. Стратегія покращення іміджу у тексті зокрема 

реалізується у таких тактиках: екземплятивній, як формі зацікавлення і 

встановлення зв’язку з аудиторією: I will tell you the story, During the election, I was 

seated next to the Archbishop Emeritus of São Paolo and Prefect Emeritus of the 

Congregation; тактиці апеляції до почуттів: When things were looking dangerous, he 

encouraged me.; та субтактиці раціоналізації через почуття: the name came into my 

heart; тактиці актуалізації повідомлення: Some people wanted to know why the Bishop 

of Rome wished to be called Francis; тактиці апеляції до авторитету із когнітивним 

перенесенням рис, якостей видатної особистості на самого мовця: And those words 

came to me: the poor, the poor. Then, right away, thinking of the poor, I thought of 

Francis of Assisi. Then I thought of all the wars, as the votes were still being counted, till 

the end. Francis is also the man of peace. That is how the name came into my heart: 

Francis of Assisi; а також використання позитивної лексики у контекстних 

автореференціях: a good friend, a good friend! encouraged, the usual applause, he gave 

me a hug and a kiss, Francis is also the man of peace, the name came into my heart.  

 В питомо християнському англомовному світі історично закорінену важливість 

біблійно встановлених форм іменування репрезентувала лексема Christian Name, яка 

передбачала, що все суспільство християнське. На це вказує словникове визначення 

із The American Heritage dictionary of the English Language: Christian name n.1. A 
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name given at baptism. Also called baptismal name. 2. A name that precedes a person's 

family name, especially the first name. Usage Note: Because it presupposes that an entire 

society is Christian, the term Christian name when used generically can be taken as 

offensive in diverse societies. Writers seeking a way to avoid this problem can use first 

name or forename instead.  

Імена та прізвища в англомовному та інших європейських суспільствах Європи 

довгий час змістовно мали релігійний компонент як ключовий. Іменування 

відбувалося у церкві під час таїнства хрещення (Baptism) і документувалося в 

церковній книзі парафії parish register, що протягом довгого часу було єдиною 

формою реєстрації актів сімейного стану (див. Додаток В). Завдяки відомостям 

парафіяльних церковних книг до наших часів дішли факти біографій багатьох 

відомих людей. Наприклад, у книзі Церкви Святої Трійці в Страдфорді-на-Ейвоні 

збереглися записи про Вільяма Шекспіра та його родину: The parish register for Holy 

Trinity Church contains five references to William Shakespeare. It records Shakespeare's 

baptism on April 26, 1564; his daughter Susanna's baptism on May 26, 1583; the baptisms 

of his twins Hamnet and Judith on February 2, 1585; Hamnet’s burial on August 11, 

1596; and Shakespeare’s own burial on April 25, 1616   [705]. 

Поширеними релігійними традиціями неймінгу були іменування на честь 

святого або свята, на честь родичів, відомих особистостей. Деякі імена на честь 

святих включали не тільки саме ім'я святого, а і його означення, наприклад, Jean-

Batiste –  ім’я на честь Іоанна Хрестителя. Для забезпечення більшої підтримки і 

захисту з боку небесних покровителів дитині давали кілька імен. У католицькій 

традиції друге ім'я дитина отримувала у віці 12 років, в таїнстві конфірмації і 

Першого Причастя.  

У нерелігійній комунікації іменування монархів та членів королівських родин є 

не тільки важливою сферою інституційного неймінгу, а й залишається скарбницею, 

що зберігає традиції християнського іменування. Наприклад, майбутній король 

Георг VI мав чотири хрестильних християнських імені – принц Альберт Фредерік 

Артур Джордж (Albert Frederick Arthur George) у родинному колі мав ім’я Берті 

(Bertie) по першому з хрестильних імен. В одному з листів, його батько, король 
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Георг V писав “I pray God that my eldest son will never marry and that nothing will 

come between Bertie and Lilibet and the throne [592]. При сходженні на престол батько 

майбутньої королеви Єлизавети ІІ обрав своє останнє ім’я Георг на честь батька як 

королівське, що було потужним сигналом для суспільства, схвильованого зреченням 

короля Едварда VIII, що королівство знов має надійне керівництво і продовжує курс 

короля Георга V: Albert assumed the regnal name "George VI" to emphasise continuity 

with his father and restore confidence in the monarchy [592]. 

Британський портал новин та матеріалів про Королівську Родину Royal Central 

описує народження улюбленої онуки королеви Вікторії – Єлизавети-Александри-

Луїзи-Аліси Гессен-Дармштадтської: Princess Elisabeth Alexandra Louise Alice was 

born on 1 November 1864 and christened on 28 November, her main name of Elisabeth 

being chosen in clear homage to the thirteenth century St. Elisabeth of Hungary, as the 

common ancestress of the Houses of Hesse and Saxony, as Alice explained in a letter to 

Queen Victoria, just over a week before the christening (Alice, Biographical Sketch and 

Letters, 78). Perhaps no other single mention is apter when considering the legends that 

abound of this ministering, medieval saint who tended to the hunger-ridden poor and 

needy and the activities of her namesake as a widowed Grand Duchess in Moscow, who 

had been named after the Hungarian St. Elisabeth at birth. Possibly this choice of name 

was also inspired by the fact that Princess Alice had visited the tomb of St. Elisabeth in 

Marburg in August 1863‘At Marburg, I saw in the beautiful church the grave of St. 

Elizabeth, the castle where she lived, and many other things which Kingsley mentions in 

his Saint’s Tragedy… (Quoted in Alice, Biographical Sketch and Letters, 57). But the 

name Elisabeth was also chosen because it was the name of the baby’s paternal 

grandmother Princess Charles of Hesse, who incidentally, held her at her christening 

(Ibid, 78). The name Victoria had been chosen for her first daughter, in homage to 

Queen Victoria and because the baby had been born at Windsor. Elaborating further on 

the choice of names as well as on the private name by which she would be called within 

the family, it seems as if Alice felt the need to clarify how her baby daughter would be 

addressed both publicly and privately, for she wrote to the Queen: ‘I forgot to tell you, in 

answer to your letter about Ella’s name, that, of course, she must be called Elizabeth; 
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only ‘entre nous’ Ella’ (Quoted in Meriel Buchanan, Queen Victoria’s Relations, 88) 

[819].   

В сучасному комунікативному просторі іменування дітей Британської 

королівської родини поєднує давні і нові тенденції. Так, у більшості повідомлень 

про народження нових членів королівської родини подавалося пояснення їх імені із 

превалюванням неймінгу на честь родичів. Наприклад, Hello magazine у статті A look 

at the meaning behind Prince George’s full name подає таке пояснення імені принца: 

The name will have been carefully considered, just like it was with the arrival of Prince 

George, the couple's first royal baby, who was born on 22 July 2013. The name George 

has echoes throughout royal history; William and Kate's own son will eventually be the 

nation's seventh King George, with the Queen’s much-loved father, King George VI, 

being the last to wear the crown, while his own father, King George V, founded the 

House of Windsor in 1917. Prince George's second name, Alexander, pays tribute to the 

Queen, whose full name is Elizabeth Alexandra Mary. Royal commentators also noted at 

the time that Alexandra was one of Kate's favourite names if she were to have a girl – 

although the Duchess later decided on Charlotte Elizabeth Diana after welcoming their 

daughter in 2015. George's third name, Louis, is the same middle name as his dad, 

Prince William, whose full name is William Arthur Philip Louis. It is also likely that the 

name was given in honour of the Duke of Edinburgh's uncle, Lord Louis Mountbatten 

[572]. 

Розглянуте повідомлення структуроване за аксіологічною ієрархією: держава 

(The name George has echoes throughout royal history) – монархія   і королева 

(Alexander, pays tribute to the Queen, whose full name is Elizabeth Alexandra Mary) – 

родина (the same middle name as his dad. in honour of the Duke of Edinburgh's uncle, 

Lord Louis Mountbatten). Ремарка Royal commentators also noted at the time that 

Alexandra was one of Kate's favourite names if she were to have a girl контекстуально 

поєднує Королеву і Кетрін Міддлтон, створюючи якір про шанобливе ставлення 

Кейт до королеви. Протиставне продовження речення although the Duchess later 

decided on Charlotte Elizabeth Diana after welcoming their daughter in 2015 може мати 
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подвійне розуміння, як підкреслення залежної ролі Герцогині Кембріджської чи 

зміну у стосунках з Королевою. 

Важливим елементом медіакомунікації про королівських дітей є рішення 

родини про вибір імені і повідомлення про хрещення: On 24th July, The Duke and 

Duchess of Cambridge announced that they would name their child George Alexander 

Louis. He would be formally known as Prince George of Cambridge. На офіційному 

сайті королівської родини на особистих сторінках кожного члена родини серед 

обов’язкової інформації вказується дата, місце хрещення та імена і звання 

церковних ієрархів, що проводили хрещення. Prince George was christened on 

Wednesday, 23rd October 2013 at The Chapel Royal, St James’s Palace by The 

Archbishop of Canterbury, the Most Reverend Justin Welby [731]. У підписі до фото The 

third-in-line to the throne was christened George Alexander Louis  лексичне 

формулювання was christened George Alexander Louis замість was called має 

іміджеве, інституціоналізаційне навантаження і разом із номінативом the third-in-line 

to the throne надає вагомості, поважності і значущості образу коровлівського 

немовляти.  

Традиції наіменування королівських дітей є високоритуалізовними. 

Лінгвістично повідомлення про наіменування містять репрезентації релігійних  

концептів RELIGIOUS RITUAL – BAPTISM – ROYAL CHRISTENING, SACRED 

OBJECT, SACRED PLACE, RELIGIOUS LEADER, BELIEVER.  

У повідомленнях преси були розглянуті репрезентації концепту ROYAL 

CHRISTENING. За пов’язаністю із загальнорелігійними коцептами серед 

основних були визначені такі: SACRED OBJECT: the Honiton christening gown, the 

Lily Font (The Lily Font was commissioned by Queen Victoria ahead of the birth of her 

first child, Princess Victoria, in November 1840 and was used for the first time at the 

little girl's christening in February 1841 [743] ) (Див. Додаток В);  SACRED PLACE: 

the Chapel Royal at St James's Palace;  BELIEVER: Members of the Royal Family (as 

Christians), the godparents; RELIGIOUS LEADER: the Archbishop of Canterbury як 

найбільш частотні у медіаповідомленнях про таїнство.  
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The Duke and Duchess of Cambridge followed generations of the Royal Family by 

having their youngest child, Prince Louis, baptised in the historic surroundings of the 

Chapel Royal at St James's Palace. Members of the Royal Family including The Prince of 

Wales and The Duchess of Cornwall, The Duke and Duchess of Sussex and The Duchess 

of Cambridge's parents and siblings gathered at the Chapel with the godparents for a 

traditional service conducted by the Archbishop of Canterbury. A number of Royal 

traditions were incorporated into the day, including the Christening gown The font ...And 

the Christening cake. [795] 

У Велікобританії можна спостерігати збереження більшості традицій 

королівського хрещення, зокрема започаткованих королевою Вікторією. Серед 

таких, що зазнали змін слід відзначити відвідування батьками хрещення 

королівської дитини, наприклад, на хрещенні королеви Елизавети І, батьки не були 

присутні As was traditional, her parents did not attend. Instead, the baby was carried in 

by the dowager Duchess of Norfolk, the highest-ranked lady in the land. She would also 

serves as one of the child’s godmothers. The baby wore a christening gown, though 

probably not the one which supposedly still survives at Sudeley Castle. (The embroidery is 

incorrect for the period, and so is the lace.) Anne is known to have made one for the baby, 

however [561]. Також, люди не аристократичного походження зазвичай не 

відвідували королівські родинні святкування, а брали участь у народних гуляннях. 

Тепер, в зв’язку зі значним рівнем демократизації складу королівської родини, ця 

традиція не збереглася. 

Можна помітити, що хоча всі діти Герцога і Герцогині Кембріджських 

традиційно названі на честь королівських родичів, жарти членів королівської родини 

надають сприйняттю хрещення та іменування новий відтінок невимушеності та 

аксіологічної легковажності: Earlier in the month, William hinted that the baby would be 

a boy after joking that he would have to name his third baby after Aston Villa football 

player, Jack Grealish. He reportedly told fans at an Aston Villa match, "I’m going to insist 

the baby is called Jack… Or Jackie" [572]. 

Питомі для королівської традиції іменування дітей зазнають змін, діти інших 

неблизьконаслідних членів родини дедалі отримують нехарактерні імена. 
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Наприклад, видання The Telegraph розмістило матеріал під заголовком Zara and 

Mike Tindall name their daughter Lena Elizabeth in nod to the Queen розмістило 

інформацію  A spokeswoman for the couple said: "It was just a name they liked." But 

Lena has a multitude of meanings. The name is a diminutive from Elena, which is an 

Ancient Greek name that means light, according to the London-based translation agency 

KL Translations Ltd. But when taken from Latin as a noun, Lena means a woman who 

entices, allures or seduces. The name is popular in Scandinavia, particularly in Sweden, 

where it is used both as a male and female forename. It is also a relatively common girl's 

name in Wales [542].  

Заголовок сприяє підтримці традиційного іміджу королівської родини name 

their daughter Lena Elizabeth in nod to the Queen, втім саме основне ім’я дівчинки 

Lena є диминуативом, як і ім’я її старшої сестри Мії Грейс Тіндел (Mia Grace 

Tindell) що є малохарактерним для членів королівської сім’ї. Димінуативи 

вживаються у побутовому спілкуванні та у медіа, наприклад, Lady Di (Princess 

Diana Frances in tabloids), Prince Harry (HRH, Prince Henry Charles Albert David in 

media at semi-official events), Baby Sussex (for the future baby of Prince Hurry and 

Meghan, Duchess of Sussex), Grandpa Wales (His Royal Highness Prince Charles Philip 

Arthur George, Prince of Wales in relation to his grandchildren, especially Prince Louis), 

Lilibet (HM Queen Elisabeth II in childhood.) Втім, офіційне іменування 

диминуативом як основним іменем є нехарактерним. Несхвальне ставлення редакції 

до вибору форми імені показує протиставлення етимологічних пояснень. 

Протиставляється позитивне етимологічне пояснення повного імені Elena, із 

засвідченням його грецького походження та історичної давності як позитивних 

факторів, підкріплене свідченням авторитетного експертного джерела (Elena, which 

is an Ancient Greek name that means light, according to the London-based translation 

agency KL Translations Ltd.) і подальше етимологічне припущення по про 

походження димінутиву з латини та вибір цитати. Спробою нейтралізації і 

неупередженості є подальша інформація про використання у Скандинавських 

країнах. 
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 Таблоїд Town&Country повідомляє про деталі весілля принцеси Євгенії 

(Юджині Princess Euginie) під заголовком Zara Tindall's daughter is a bridesmaid in 

Princess Eugenie's royal wedding. У статті подано перелік імен деяких членів 

королівської родини нової генерації Today Mia is serving as a bridesmaid in Princess 

Eugenie and Jack Brooksbank's royal wedding. Mia is joined by Princess Charlotte, 

Savannah Phillips, Isla Phillips, Maud Windsor, and Theodora Williams as bridesmaids 

in the wedding party [601]. 

У  іменах членів Британської Королівської родини можна відстежити такі нові 

тенденції як: превалювання у традиційному неймінгу акцентуації наіменування на 

честь родичів, а не святих покровителів, використання димінуативів як основних 

імен (Mia from Maria, Meriam, Solomia; Maud form Matilda, Moude), відхід від 

традиційних грецьких, романських імен і пошук нових, незвичних імен (Isla, Mia, 

Savannah, Zara). Все це свідчить про наявність аксіологічних зсувів.  

 Ритуалізація королівського неймінгу, як частина традиції, також дедалі набуває 

звичаєвих обрисів (the Buckingham Easel, the Honiton christening gown, the Lily font), 

відходячи від метафорично оприявленного Метафізичного і Сакрального. 

Секуляризаційні процеси призводять до зміни аксіологічних акцентів. Наприклад, 

зміщенню медіауваги з таїнства хрещення на саме ім’я сприяють букмекерські 

ставки на імена майбутніх членів королівської родини. У розглянутих 23 

повідомленнях про вагітність, народження і хрещення королівських осіб у 20 були 

запропоновані можливі варіанти імені, тоді як хрещення згадувалось у 12  

повідомленнях. 

При розгляді модифікаційного аспекту імен, серед інших були використані 

тексти нового медіажанру – baby names list – що здебільшо складають переліки та 

пояснення імен для немовлят та переліки імен з поясненнями та харктеристиками 

людей (Додаток перелік сайтів baby names).  

На основі матеріалів розглянутих 31 ресурсів, що містять baby names list, цей 

жанр має такий основний елемент – List of names та опціональні – translation of the 

name origin, the patron saint and the story of the patron saint, combinability (with male 

and female names as for siblings and for future spouses), esoteric characteristics of the 
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name (lucky and unlucky days, numbers, colours, gems, plants, animals), popularity rate 

(by year, by country, region), well-known namesakes. 

Можна припустити, що цей жанр є сучасною коллажною і еклектичною версією 

Мартірологів: (Martyrology) martyrology (n.)"history of the lives, sufferings, and deaths 

of Christian martyrs," 1590s, a native formation from martyr (n.) + -ology, or else from 

Church Latin martyrologium, from Ecclesiastical Greek martyrologicon. Especially, in the 

Catholic Church, "a list or calendar of martyrs, arranged according to their 

anniversaries." Middle English had martiloge "the register of martyred saints" (late 14c.), 

from Medieval Latin martilogium [401] та Місяцеслову – Церковних святців 

(Menologium a record or account, as of saints, arranged in the order of a calendar.) 

[389]. 

Традиційне християнське найменування пропонувало досить чітко окреслену 

площину вибору, відому з дитинства: за календарним циклом Місяцеслову; біблійне 

ім’я; ім’я на честь святого, що допоміг у скрутній ситуації, або є особливо значимим 

для родини;  на честь родичів; на честь рятівників; на честь благодійників. 

Сучасний аксіологічний та релігійний плюралізм, глобалізаційне номадництво і 

мультикультурність призвели до значних змін принципів неймінгу. Це зокрема 

відображається у жанрі Baby Names List.  

Серед розглянутих матеріалів була виявлена значна кількість переліків за 

різноманітним тематичним спрямуванням (Див. Додаток Г). Цей перелік посвідчує 

значний рівень аксіологічного меланжування та культурологічної еклектики, 

поєднуючи далекі та іноді несумісні ціннісні системи (наприклад, протилежними 

системами цінностей є Zodiac Signs, Vampire Baby Names і Bible Names). 

Наприклад, ресурс namebarry.com, створений Памелою Редмонд Старан і 

Ліндою Розенкранц (Pamela Redmond Satran & Linda Rosenkrantz), пропонує 

алфавітний перелік списків імен, що загалом налічують близько 50 тисяч імен, як 

зазначено у описі до сайту: What's a Nameberry? Think of it as a baby name....only 

juicier, smarter, cooler, better. Nameberry is the site created by experts Pamela Redmond 

Satran and Linda Rosenkrantz, coauthors of ten groundbreaking books on baby names 

widely quoted on the subject around the world. Nameberry includes an authoritative 
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50,000 name database developed over two decades, a daily blog on baby names, unique 

lists and features , and a vibrant community of expectant parents and name lovers. With 

two million monthly visitors and ten million page views from every country around the 

world, the Nameberry family includes a daily email newsletter, a popular shop selling 

personalized products, an active Facebook group, and a wide Twitter following [683]. 

 Ресурс The Bump серед найбільш популярних переліків імен пропонує такі 

категорії імен: Helpful Baby Name Lists (Baby Boy Names, Baby Girl Names, Baby 

Middle Names, Unisex Baby Names), Unusual Baby Name Lists (Creative, exotic, 

Uncommon, Unique Baby Names), Trending Baby Name Lists (Most Popular, Top 2014, 

Top 2015 Baby names). Baby Names by Origin. Серед інших – Famous Baby Names 

(Celebrity Baby Names, Royal Baby Names, Weird Celebrity bAby Names), Common baby 

names (Biblical, Classic, Traditional), Retro baby names lists (Hippie Baby Names, 

Vintage Baby NAmes), Rural Baby Names (Country Baby Names, Nature Baby Names, 

Souther Baby NAmes), Adorable Baby ANmesLists (Beautiful Baby Names, Cute Baby 

NAmes), Hip baby Names (Cool Baby Names, Hipster Baby Names) [789]. 

Ресурс the Bubble пропонує перелік топ 1000 імен для хлопчиків і 1000 імен для 

дівчаток за рівнем популярності. Кожне ім'я має власну сторінку, на якій містится 

коротка анотація: Julia has been all over the pop-culture consciousness thanks to Julia 

Roberts, Julia Child, Julia Lous-Dreyfus, and even Julia Stiles. The age difference 

between those women is evidence of what a timeless name it is. It’s modern, romantic, and 

elegant all at once. It’s no surprise then that Julia has remained a consistently popular 

name choice for parents throughout the years. та рубрики організовані за допомогою 

інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу:  Origin Latin: Youthful, Jove's child, Swedish: 

Youth Nicknames Yuriko Syllables 2 Thems Biblical, Shakesperian International 

Variations Juliska, Yuriko, Alternative Spellings Juli, Julesa, Julee, Guilie, Famous 

Namesakes Actress Julia Roberts, Chef Julia Child, Actress Julia Ormond, Actress Julia 

Louis-Dreyfuss, Actress Julia Stiles Celebrity Babies Daughter of Tony Randall, Daughter 

of Laurence Olivier, Daughter of Josh Hamilton, Related Names Rufus Jared Tomas Titus 

Alvan Caleb Trinity Jairo Hosanna Talitha Janna Jadon Dinah Darius India Mara Alvah 
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Dorcas Jason Melita Simon Gabriel Thomas Luis Jair Ami Zebulon Adonia Laurel 

Timothy [817]. 

Серед багатох Baby names list надавалися переліки імен унісекс, що можна 

розглядати як підбірку варіантв для батьків, які не знають статі майбутньої дитини 

або вважати результатом впливу андрогінності та гендерної транзитності. 

Наприклад, ресурс Bounty.com пропонує обрати ім’я для хлопчитка, дівчинки чи 

універсальне [493]. 

Слід зазначити, що у представленій на розглянутих ресурсах інформації було 

помічено тенденції аксіологічних зсувів – етимологічне меланжування, новими 

“святими” нових “місяцесловів” стають  celebreties, пріорітетом стає не стільки 

змістовна відповідність імені, а його популярність, поширеність, унікальність, 

зірковість. 

Наприклад, популярна американсько-вірменська  селебриті – родина Кардашіан 

відома універсалізованими новими іменами дітей: The children of Kim Kardashian 

West and Kanye West: North: A directionally based word name appropriate for either 

gender Saint: A descriptive word name often added to lists of "attitude" names Chicago: 

The name of a U.S. city, derived from a Native American word for "wild garlic", The 

daughter of Khloe Kardashian and Tristan Thompson: True: An inspirational, 

aspirational word name Redmond Satran says True's name could take off in popularity — 

in 2017 it was given to 32 baby girls and 60 little boys, but the numbers could change. 

"We’d expect the gender balance to shift given that the Kardashian baby True is a girl," 

said Redmond Satran. The daughter of Rob Kardashian and ex-fiance Blac Chyna: 

Dream: Singular, serene word name "Probably the most popular and influential word 

name used by a Kardashian is Dream," said Redmond Satran. "In 2017, over 300 little 

girls were given the dreamy name." The daughter of Kylie Jenner and Travis Scott: 

Stormi: A word name, variation of stormy and storm. "As word names go, Stormi is kind 

of a throwback," said Redmond Satran. "It’s been used for a long time ala Stormy 

Daniels." 

Пошук зірками нових універсальних імен як інструмент створення 

медіаприводів та хайпінгу відображений у переліку, представленому у статті Vogue 
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The Most Unusual Celebrity Baby Names: Gravity, Pilot Inspektor, Fuschia, and More 

Автор статті зазначає Consider rocker Frank Zappa’s (fittingly) bizarrely named 

children: Moon Unit, Dweezil, and Diva Thin Muffin. Most recently, rapper Cardi B 

named her baby girl Kulture [846]. Можна провести біблійну паралель між 

готовністю Авраама принести єдиного улюбленого сина в жертву Богу та 

готовністю селебритіз принести ім’я (а, відтак і майбутнє дітей) у жертву моді, 

популярності та успішності як новим богам сучасності. 

Тож, можна дійти висновку, що неймінг в питомо християнському 

англомовному просторі пройшов стадії від Naming as God’s Will, Naming as an Act of 

Knowledge до Naming as Fashion, Naming as Statement, Naming as Hype, Naming as 

Merchandise і наразі відображає секуляризаційні і глобалізаційні тенденції, а також 

харктеризується значним рівнем ризомності. Це посвідчує наявність аксіологічних 

зсувів у англомовній концептуальній картині світу. 

 

3.2.2 Аксіологічні зсуви як тренд сучасного кіно  

 

З появою кіно англомовний комунікативний комунікативний простір зазнав 

значних змін. Початково кіно сприймалося як низький жанр мистецтва. Перші 

німі стрічки здебільшого були хронікою подій або мали простий комічний або 

драматичний сюжет та були формою масового видовища. Однак згодом сфери 

кіно та глибина сюжетів почали змінюватися, перетворюючи початкову розвагу 

на мистецтво.  

Звертання до релігійних тем, образів, і взагалі актуалізація релігійних 

концептів у кіно є давньою традицією. Спочатку у релігійній сфері кіно 

здебільшого використовувались як хроніка подій, однак вже у 1910 р. 

протестанський пастор Г.А.Джамп (Штат Коннектикут) у трактаті “The Religious 

Possibilities of the Motion Picture” [307] закликає використовувати нову 

технологію як форму місіонерства (через хроніку подорожей і паломництв до 

святих місць, через художнє зображення історичних подій), зокрема автор 

зазначає, що фільми необов’язково повинні мати прямий релігійний контекст, а 

можуть виховувати глядача опосередковано (розглядає можливість екранізації 
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злочинів, проблему цензури, впливу на глядача, технічні та фінансові аспекти 

кіно). Серед тем трактату відзначимо такі: How to make a sermon interesting,  

Appeal to the unchurched, The motion picture Sermon, the motion picture service, The 

motion picture as a religious tool, Broadening the significance of the Photoplay, The 

representation of crime, The problems of the Censor, The silent drama, The globe-

trotting for a dime, The range of motion picture subjects, The mechanics of the 

photoplay, The bad side of the motion picture та інші. Трактат супроводжено 

додатком із переліком наявних на 1910 р. фільмів, які розподілено на три групи: 

Scriptural films, General an occasional films, Sermon parable films.  

Г.А. Джамп вирізнає і небезпеки нового мистецтва: Having spoken thus 

favourably concidering the motion  picture itself, one must add, however that so called 

motion picture theatre as at present conducted in many communities is a grave peril” 

[307, P.11]? серед них – вульгарність водевільної сюжетності, демонстрацію 

стрічок у темряві, що посилює психологічний вплив, небезпеку перегляду певних 

фільмів дітям та інше. 

В сучасних гуманітарних науках найбільш близьким до теми нашого 

дослідження є підхід Ж.Бодріяра, який зокрема у книзі “В тіні мовчазної 

більшості” [54] відзначає вплив сучасних тенденцій кіно, розглядає руйнівну силу 

пандемії порнографії і твердить, що сучасні люди “не кимось дезорієнтовані, а 

мають внутрішню потребу експресивної та позитивної контрстратегій, в роботі, 

спрямованій на поглинання і знищення культури, знання, влади, соціального” [54 

С.15]. 

Означені проблеми та виклики актуальні для нинішніх медіапродуктів. Кіно 

для покоління  millennials та наступних замінило, чи стало в один ряд із читанням, 

тож є значною детермінантою аксіологічних виборів.  Однак, парадоксом є те, що 

сучасний етап розвитку кіномистецтва, із вичерпанням класичних сюжетів, 

перейшов у стадію їх заперечення або антиномічного заміщення, тож нові 

аксіологічні вектори, задумані як форма гри із глядачем, починають сприйматися 

як істинні, первинні.   
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Серед комунікативних тенденцій актуалізації релігійних концептів у кіно 

можна виділити три групи за такими ознаками як дифузність і підміна понять, 

полемічність та блюзнірський епатаж, альтернативність.  

До першої групи за ознакою дифузність і підміна понять можна віднести 

використання комунікативної стратегії меланжування традиційного з новим. 

Зокрема це має вираження у використанні тактики історичного обґрунтування та 

виправдання сучасних гріхів і тактики приниження рольових ідеалів до рівня 

звичайних людей (підкреслення людських проявів у житті відомих особистостей). 

Виділені тактики оприявлюються у різних  жанрах, наприклад  у детективах в 

історичному антуражі. Так, концепт PRIEST у серіалі Granchester (2018) на рівні 

позитивних персонажів  меланжується із новими цінностями sexual diversity, free 

love – головний священик приходу користується успіхом у дівчат, а  його 

помічник закохується у чоловіка. В історичних драмах та мелодрамах – 

наприклад, в англійській британській лінгвокультурі образ Королеви Вікторії,  яка 

була уособленням найкращих якостей вірної християнської дружини і відданої 

матері, наразі модифікативно спрощуєтся до тези “навіть королева – проста 

жінка” у фільмах з художнім переглядом останніх років життя королеви та 

припущеннями можливих її любовних зв’язків (Victoria and Abdul 2017, Mrs 

Brown, 1997).  

Компоненти сучасних фільмів у жанрах science fiction, fantasy, mystery 

використовуються як засоби когнітивного меланжування релігійних концептів 

зокрема через тактики антропоморфізації метафізичних об’єктів, сутностей, 

локацій (було виявлено такі репрезентації концепту GOD-CREATOR як wise black 

man (Bruce Almighty- 2003), a smart war veteran (An interview with God -2018), old 

tired inventor (Miracle workers -2019); концепту HEAVEN – corporation (Lucifer 

2016-2017, The good Omens 2019);  prison (Miracle workers -2019)); поєднання 

християнських, індуїстських, язицьких, міфологічних священних об’єктів, 

сутностей в когнітивному континумі одного фільму/серіалу (Charmed 1998-2006, 

the Gods of America 2018-2019). 
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До другої групи, що реалізують комунікативну стратегію “полемічність та 

блюзнірський епатаж”, можна віднести когнітивні тактики популяризації 

взаємозаміни гріхів і чеснот як аксіологічну установку (“Confessions of a 

Shopaholic” 2009, “Bride Wars” – 2009, “Money Hungry” TV show 2010- now, “The 

Wolf of Wall Street” - 2013, “The fabulous life of” 2003-2013, Sex and the City 1998-

2004, F.r.i.e.n.d.s.1994-2004), наприклад, мовний прийом “frank talk” – що 

використовується сценаристами як форма зняття табу сором’язливості та може 

призвести до аксіологічних зрушень у світоглядних засадах глядача. Так, у серіалі 

F.R.I.E.N.D.S. однією із самих популярних відеоцитат на відеохостингу Youtube є 

діалог Рейчел з Монікою щодо її незайманості, в якому смертний гріх LUST 

позиціонується як чеснота, а чеснота CHASTITY як гріх: 

(1) RACHEL:  Monica? You've done it, right? 

MONICA:  Of course I have. What do you think, I'm like some 30-year-old virgin? 

RACHEL:  Oh, my God. You're a 30-year-old virgin. 

MONICA:  Louder. I don't think the guy in the back heard. 

GUY ON THE BACK: Yeah, I heard it. 

(2) RACHEL: Sex doesn't have to be a big deal. There shouldn't be all these rules 

and restrictions. People should be able to sleep with whoever, whenever-- 

MONICA: Rachel, I'll never think it's okay to cheat on your husband. 

RACHEL: What do you know, virgin? [585]. 

Для підкреслення зневаги до незайманості героїні автори діалогів залучають 

багато мовних прийомів: повторення та інтонаційне наголошення a 30-year-old 

virgin (1), What do you know, virgin?(2), використання цифр для більшої вагомості 

слів, залучення “погляду зі сторони” - Guy on the back. На невербальному рівні  

також комунікативно наголошується ізольованість, непопулярність Моніки: 

хлопець позаду сидить до неї спиною і навіть не озирається, лише погоджується зі 

словами Рейчел із підресленною зневагою до Моніки; також автори сценарію 

позиціонують Рейчел як струнку і привабливу дівчину, а Моніку як товсту, 

негарну, непривабливу (Додаток В). Іншою тактикою є негативний фреймінг із 
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створенням образу релігії як форми ретроградності та тоталітарного 

патріархалізаму (The Handmaide’s Tale).  

Орієнтовну аксіологічну сітку антиномій традиційних християнських 

цінностей та їх сучасних відповідників (див. Табл. 3), укладену на основі 

опрацьованого матеріалу, схематично представлено в таблиці .   

Value Antinomies 

Traditional Christian Values New Values 

Life as a way of Salivation Carpe diem  

Life for others  

Love thy Brother as you love thee (sacrifice) 

Life for the self 

Traditional Family Homosexual relations*, Infidelity, 

Cohabitation, Free love 

Pro-Life Pro-Choice 

Distinct moral boundaries of the Good and the 

Evil 

Vague moral picture 

Таблиця 3 CHRISTIAN VALUES IN MODERN CINEMA  

Третю групу комунікативних тенденцій актуалізації модифікованих 

релігійних концептів у кіно за ознакою “альтернативність” можна відстежити у 

фільмах та серіалах у жанрах фентезі, альтернативна історія, казка, у яких 

детально представляється світ, в якому повністю відсутній релігійний компонент  

(Once upon a time, the Game of Thrones); або пропонуються зміни 

антропологічного виміру релігійної парадигми розуміння добра і зла у фільмах і 

серіалах в перспективі злочинця як позитивного персонажа (Maleficent, You, 

Breaking Bad).  

Тож, кіно як аксіотворчий простір є невід’ємною частиної сучасного 

англомовного лінгвокультурного універсуму та може вважатися потужним 

джерелом аксіологічних зсувів як підґрунтя когнітивних модифікацій. 

   

3.3. Профанативні модифікації 

 

Секуляризаційні тенденції сучасної культури мають значний вплив на 

когнітивний простір, змінюючи його, реструктуруючи, зміщуючи акценти. Так, у 
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досліджуваному матеріалі було виявлено значний сегмент концептів, що зазнали 

когнітивних модифікацій.  

Основою когнітивних модифікацій є змінене представлення прототипічної 

реальності, ситуації, формули. У релігійному контексті – це не тільки культурний чи 

комунікативний механізм, а ще й зміна життєвих смислових координат, їх 

розхитування та руйнування як передвісники когнітивного дисонансу, хаосу та 

утворення нових ризомних аксіологічних засад.  

Еріх Фромм у своїй праці “Мати чи бути” [238, с. 140] висловлює це так: ”Ми 

це те, чому ми віддані, а те, чому ми віддані, мотивує нашу поведінку”. Це 

твердження зумовлено його визначеннням релігії: “Будь-яка система поглядів і дій, 

яких дотримується певна група людей і яка дає людині систему орієнтації та об”єкт 

поклоніння”. Таке визначення є досить широким і не тільки включає традиційні 

форми релігійних вірувань, а й відкриває можливість реалізації квазі-релігій, за якої 

культурний або соціальний феномен, зведений у ступінь надцінності, може 

згуртовувати людей, перетворюючись на об'єкт поклоніння.  

Матеріал дослідження показав, що традиційні, питомі для англомовного 

простору, авраміїстичні релігії зазнають нападів з боку сучасних квазі-релігій, - 

соціальних мереж, реклами, моди, медіа, та консюмеристичного світогляду загалом, 

які зокрема реалізуються шляхом профанативних когнітивних модифікацій.  

В англомовному просторі профанативні модифікації було виявлено у різних 

сферах християнської мовної картини світу, зокрема профанації торкнулись таких 

засад віровчення як мораль, космогонія, соціальний устрій, есхатологія.  

Згідно європейській філософсько-культурологічній традиції Профанне 

дихотомічно пов’язав із Священним: “Еміль Дюркгейм доводив, що релігія 

походить не від віри у надприроднє чи богів, але від поділу світу  (речей, епох, 

людей) на священне і світське. Якщо релігія переживає занепад, це спричинено тим, 

що земна сфера священного скоротилась, емоційні зв’язки та почуття, що 

поєднували людей, розхитались та послабились.  Люди втратили можливість 

підтримувати стійкі  зв’язки, які б поєднували їх у просторі і часі.  Відповідно, 
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стверджуючи, що “Бог помер”, ми по суті говоримо, що соціальні зв’язки 

розірвалися і померло суспільство” [46, с. 700]. 

Втім, сутність профанного в контексті священного можна спостерігати ще у 

творах В.Шекспіра. Наприклад, у метафоричному описі поцілунку у “Romeo and 

Juliet” : 

ROMEO  

If I profane with my unworthiest hand 

This holy shrine, the gentle fine is this: 

My lips, two blushing pilgrims, ready stand 

To smooth that rough touch with a tender kiss. 

Тут, не розглядаючи метафору поцілунку, а суто спираючись на текст -   

profane (предикат присудок) – виражений перехідним дієсловом, означає дію, 

осквернення святині holy shrine (об’єкт).  Дихотомія Profane – Sacre у В.Шекспіра 

має більш складний зв’язок, ніж суто антонімічне протиставлення Е. Дюркгейма на 

рівні ідентифікативного фрейму profane/secular ≠ holy/religious.  

Так, акт профанації передбачає наявність сакрального об’єкта holy shrine,  

зміну його стану з бажаного, позитивного на небажаний profane, наявність 

інструмента профанації with my unworthiest hand, покарання за зміну стану об’єкта 

the gentle fine is this, необхідність відновлення початкового стану об’єкта To smooth 

that rough touch, інструмент відновлення стану об’єкта two blushing pilgrims, with a 

tender kiss.   

Профанне –  (лат. pro – “перед”, fanum – “храм” – поза храмом) можна 

розглядати як дещо антонімічне Священному, що протидіє Священному, вчиняючи 

опір ззовні, втім також можливе сприйняття Профанного як спрощеного або навіть 

спростованого Священного. Такий механізм утворення Профанного можна 

відстежити у генезі середньовічних постановок – міраклів та містерій, що спочатку 

були інтерлюдією в ході богослужіння, згодом – почали виконуватись на паперті, і, 

зрештою, перейшли як окремий жанр у мандрівні та стаціонарні театри.  

Поширення і закріплення в англійській мові профанативних мовних 

трансформацій як когнітивного механізму можна приблизно датувати 1600 роком, 
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оскільки згідно з етимологічним словником це рік запозичення у мову терміну 

«profanity»: profanity (n.) c. 1600, from Late Latin profanitas, from Latin profanus (see 

profane (adj.)). Extended sense of "foul language" is from Old Testament commandment 

against "profaning" the name of the Lord. Словник визначає, що слово «profanity» 

походить від пізньолатинського  profanitas, від латинського profanus, у широкому 

значенні profanity (n.) –  «лайка», і його негативне значення походить від заборони у 

Старому Заповіті використовувати Ім’я Боже даремно. Мається на увазі третя 

заповідь Декалогу: Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain [Exodus 

20:7].  

Словник The Century Dictionary подає визначення: profanation 1. The act of 

voilating sacred things, or of treating them with contempt or irreverence; desecration: 

as, the profanation of the Lord’s day, the profanation of the sanctuary. 2. The act of 

treating with little reserve or delicacy, or of making common [395]. 

Так, у метафізичній поемі A Valediction Forbidding Mourning (1633) Джон Донн 

називає оприявлення любові і почуттів перед простолюддям – святотатством, 

блюзнірством: 

'Twere profanation of our joys 

To tell the laity our love (John Donne) [552]. 

У даному уривку  Profanation – акт знецінення, плюндрування цінності our joys 

our love, який розділяє світ на “Нас” – “Us”, які мають/розуміють/відчувають our 

joys our love  та “Простонароддя” – “Laity” (перше значення миряни, тут – 

непосвячені), які не можуть осягнути, досяжного для “Us”. 

Також у словнику наведено перелік синонімів: profanation, Desecration, 

Sacrelige, pollution. The first three words express offenses, amounting almost or quite to 

outrage against the religious sentiment in connection with places, days, etc., taking off 

their sacred character. They are not in the order of strength, Profanation is paerhaps most 

distinctively a matter of irreverence, Sacrelige seems most directly an invasion of the 

rights of God [395]. 

Словник Оnline Ethymology Dictionary також посилається на Century Dictionary,  

інтерпретуючи та підсумовуючи подані там визначення однокореневих слів 
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profanation, profanity, to profonate, profane так: Blasphemy, Profanity, agree in 

expressing the irreverent use of words, but the former is the stronger, and the latter the 

wider. Profanity is language irreverent toward God or holy things, covering especially all 

oaths that, literally interpreted, treat lightly the attributes or acts of God. Blasphemy is 

generally more direct, intentional, and defiant in its impiety, and is directed toward the 

most sacred things in religion [405]. 

Обидва словники розрізняють як основні характеристики профанації  

вираження зневажливого ставлення до Бога, його дій, священних предметів, місць, 

днів, та, серед іншого, – перетворення священного на буденне. Такі перетворення у 

мові мають декілька моделей реалізації.  

Наприклад, один з вербалізаторів концепта HOLY DAY – лексема feast (n.) 

початково означала народне святкування на релігійне свято, її подальший 

етимологічний розвиток ілюструє її когнітивну профанативну модифікацію до 

"abundant meal" (whether public or private).  Словник Ethymology Online Dictionary 

показує це так: c. 1200, "secular celebration with feasting and entertainment" (often 

held on a church holiday); c. 1300, "religious anniversary characterized by rejoicing" 

(rather than fasting), from Old French feste "religious festival, holy day; holiday; market, 

fair; noise, racket; jest, fun" (12c., Modern French fête), from Vulgar Latin *festa (fem. 

singular; also source of Italian festa, Spanish fiesta), from Latin festa "holidays, feasts, 

festal banquets," noun use of neuter plural of festus "festive, joyful, merry," related to 

feriae "holiday" and fanum "temple," from Proto-Italic *fasno- "temple," from PIE *dhis-

no- "divine, holy; consecrated place," suffixed form of PIE root *dhes-, forming words 

for religious concepts. The spelling -ea- was used in Middle English to represent the 

sound we mis-call "long e." Meaning "abundant meal" (whether public or private) is by 

late 14c. Meaning "any enjoyable occasion or event" is from late 14c. [403]. 

Початкове не десакралізовне використання цього вербалізатора концепту 

HOLY DAY наявне у відомій промові перед боєм у п’єсі В.Шекспіра “HenryV”: 

 This day is called the feast of Crispian: 

He that outlives this day, and comes safe home, 

Will stand a tip-toe when the day is named, 
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And rouse him at the name of Crispian [754]. 

Прикладом профанативно модифікованої репрезентації може бути опис 

некомерційної громадської організації: Feast On Equality UK is a nonprofit 

organization whose sole purpose is to raise funds for at-risk LGBT youth at the University 

of Kentucky by hosting our signature fundraising events to engage the Lexington 

community and create awareness surrounding the issues that our LGBT youth face [840]. 

Характерною рисою досліджених профанативних моделей є метонімічний 

перехід лексем, що позначають священне, на предмети та явища, які позначають 

буденне, зокрема внаслідок історичного стирання початкового смислу. Так, 

наприклад, назва відомого Нью-Йоркського бренду Tiffany&Co, заснованого у 1895 

р., походить від прізвища його засновника Чарльза Л. Тіффані (1812-1902) та його 

сина Луї К. Тіффані (1848-1933), відомого декоратора. Однак, походження самого 

прізвища у етимологічному словнику датується 1206 та має глибинний 

етимологічний зв’язок з релігійним концептом EPIPHANY. 

Згідно словника Online Ethymology Dictionary, виникнення слова Tiffany 

датується приблизно 1600 р. і має визначеня “тип тонкої прозорої тканини”, з 

історичним уточненням: “раніше у середньоанглійській мові (кін. ХІІІ – поч. 

ХІVстт.) – просторічна назва свята Epiphany – Богоявління, зі старофранц.  Tifinie, 

Tiphanie, Epiphany (прибл. 1200 р.) з пізн. лат. Theophania "Theophany”, що походить 

з грецьк. Theophania “явління божества” [404] – очевидні репрезентації концептів 

CHRISTIAN HOLIDAY, EPIPHANY, що належать до загальнорелігійного концепта  

HOLY DAY як їх домену.  

Далі словник подає пояснення використання цього слова як імені в 

старофранцузькій мові та в англійській мові (середньоанглійский період), яке давали 

дівчатам, що народилися в день Богоявління. Додаткове змістовне наповнення 

лексеми відзначається як грайлива алюзія до прозорої текстури одноіменної 

тканини, що використовувалась для декору святкового вбрання до свята 

Богоявління, з грецьк. ‘epiphany’ – “manifestation” – “оприявлення, явління”.  Так, у 

відомому англомовному перекладі трактату Плінія “The History of the world”, 

виконаному Філімоном Холандом, що датується 1601 роком, знаходимо 
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підтвердженя цьому підтексту: The invention of that fine silke, Tiffanie, Sarcenet, and 

Cypres, which instead of apparell to cover and hide, shоw women naked through them. 

[403]. 

Назва відомого світового бренду Oriflame – приклад  метонімічної модифікації 

концепту SACRED OBJECT шляхом профанації. Oriflame походить від франц. 

oriflamme – оріфлама (від лат. aureum – золоте, flamma – полум’я) – назви 

запрестольної хоругви аббатства Сан-Дені яскравого червоного кольору, яка у 1124 

році за правління короля Людовіка VІ почала використовуватись як королівський 

штандарт [266]. 

В християнській традиції хоругва –  символ перемоги над смертю, тому нерідко 

на іконах, вітражах та в живописі Воскреслий Христос зображається із Хоругвою  в 

руках. У Єрусалимі в Храмі Гробу Господнього в часовні Кувуклії на місці 

погребіння та воскресіння Христа завжди знаходится хоругва із написом «Христос 

воскрес» грецькою мовою. Але Оріфлама мала додатковий історичний зміст. 

Червоний колір хоругви –  невипадковий, за легендою її змочила кров святого 

священномученика Діонісія, просвітителя Парижа (першого єпископа Лютеції), 

який після усічення глави на горі Монмартр (фр. mont – гора, martre –  мучеників), 

дійшов до храму аббатства з відсіченою головою у руках, освятивши землю міста 

своєю кров'ю. Зображення на хоругві сонця – символ перемоги Воскреслого Христа 

над смертю та апеляція до Пісні про Роланда [334], у якій стяг Карла Великого 

порівнювався із золотим промінносвітлим сонцем (див. Додаток В). 

Протягом Столітньої війни англійці захоплювали Оріфламу у битвах при Пуат'є 

(1356) та при Агінкурі (1415). В обох випадках хорунжі Жофрей де Шарні та Гійом 

Мартель віддали життя за цей королівський стяг, залишившись вірними словам 

присяги Хорунжого Оріфлами [412, p.266] [416]: "You swear and promise, on the 

precious body of Jesus Christ, here present, and on the bodies of Monseigneur St. Denis 

and his companions, here also, that you will loyally, in your own person, guard and 

govern the Oriflamme of our lord the king, also present, to the honor and profit of 

himself and his kingdam [sic], and that you will not abandon it for the fear of death or 
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any other cause, but that you will in all things do your duty, as becomes a good and loyal 

knight, towards your sovereign and liege-lord" [416]. 

Урочисті слова присяги королівського хорунжого та драматична історія 

Оріфлами наразі відійшли на когнітивну периферію,  більшість сайтів, присвячених 

історії бренду Оріфлейм, навіть не містять згадки про його етимологічне 

походження, обмежуючись короткою ремаркою з сучасної історії: Oriflame Holding 

AG is a Swedish multi-level marketing company founded in 1967 by brothers Jonas and 

Robert af Jochnick [702]. 

Похідною від модифікації власних імен профанативною модифікацією є 

спрощення, зміна, стирання та заміна смислу у репрезентаціях релігійних концептів 

в яких компонентно присутні власні імена.  

Наприклад, неприховану релігійну конотацію має лексема First Communion 

purse або Holy communion bag, що будується за аттрибутивною моделлю [532].   First 

Communion purse sets may be given by the parents to be carried and used the day of the 

ceremony. They are also given as gifts to make the child feel special. While the majority 

of purses are given to girls as accessories or gifts, a special purse to hold a mass book or 

other items may be appropriate for boys as well - depending on the style and design. Girls' 

Communion purses are typically white, made from a material such as satin, and have 

pretty accents and delicate touches to go with a Communion dress or gown. Styles may be 

designed similar to evening bags, small drawstring bags,  envelope style shoulder bags, or 

short-handled handbags. Handles may be made form chain, cloth, ribbon, beads, or a 

combination of materials [583]. 

Втім,  іншу назву цього предмету – Dorothy bag, можна визначити терміном 

В.І.Карасика як «згасаюча метафора». Dorothy bag етимологічно, походить з 

грецької мови, і також має релігійну аффіліацію. Dorothy fem. proper name, from 

French Dorothée, from Latin Dorothea, from Greek, literally "gift of God," from doron 

"gift" (from PIE root *do- "to give") + fem. of theos "god" (from PIE root *dhes-, forming 

words for religious concepts). With the elements reversed, it becomes Theodora. The 

accessory called a Dorothy bag is so called from 1907 [406]. Таким чином, це одне з 

оприявлень концепту “GOD’S GIFT”. 
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Словник історії моди The Dictionary of Fashion History подає таке визначення: 

Dorothy bag Late 19
th
 and early 20

th
 centuries. A drawstring bag mage from fabric or soft 

leather and drown closed with a ribbon or thin chain just below the top edge,  leaving a 

short frill above. Словник Merriam Webster визначає Dorothy bag так: “a woman’s 

handbag hung from the wrist” – жіноча сумочка, яку носять на зап’ясті  [417]. 

Форма сумочки невипадкова, адже вона звільнює руки власниці для дій, які 

передбачаються протягом участі в  таких таїнствах як Confirmation, Holy Matrimony. 

Дівчинка могла прийняти Перше Причастя – Святі Дари, не хвилюючись загубити 

необхідні речі (rosary, the book of prayers), наречена після вінчання діставала з такої 

сумочки подарунки подружкам та розсипала конфетті на вдачу, як знак достатку 

родючості та усіляких інших Божих дарів і благословіннь [380, p.48]. 

Брюс Монтегю (Bruce Montague) у книзі Wedding Bells and Chimney Sweeps в 

розділі The Dolly bag or wedding purse (dorothy bag) також представляє етимологічну 

версію, пов’язану із Божим даром: The reason why the dolly bag was called a 'Dorothy 

bag' in the first place lies in the roots of the name. Doron in classical Greek can be 

translated as 'gift', theos means 'god'. So the name Dorothea stands for 'gift from God'. 

Perversely, it was sometimes called 'a Theodora', which is Dorothea rearranged back-to-

front but meaning precisely the same thing. As is noted elsewhere in these pages, symbols 

of fertility, such as rice and grains, sugar almonds (see Why almonds? page 94) and cake 

used to be thrown over the couple to wish them luck with speedy propagation. Today, the 

bride is more likely to use the dolly bag as a fashionable purse in which she can keep 

items of a personal nature’ [678]. 

Модель цього альтерованого вербалізатора концепту “GOD’S GIFT” можна 

означити як “proper noun + common noun”, у якій власне ім’я може бути як іменем 

реальної або вигаданої особи чи збірним іменем і має етимологічний зв’язок з 

релігією. Реалізацію цієї моделі можна прослідкувати на прикладі лексем “Dorothy 

bag”, “fedora hat” – капелюшок з короткими полями. 

Етимологічний  словник Online Ethymology Dictionary пояснює походження цієї 

лексеми так: type of hat, 1887, American English, from "Fédora," a popular play by 

Victorien Sardou (1831-1908) that opened 1882, in which the heroine, a Russian princess 
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named Fédora Romanoff, originally was performed by Sarah Bernhardt. During the play, 

Bernhardt, a notorious cross-dresser, wore a center-creased, soft brimmed hat. Women's-

rights activists adopted the fashion. The proper name is Russian fem. of Fedor, from 

Greek Theodoros, literally "gift of god," from theos "god" (from PIE root *dhes-, forming 

words for religious concepts) + dōron "gift" (from PIE root *do- "to give"). 

Отже, можна відстежити реалізацію когнітивної модифікації десакралізації у 

репрезентаціях релігійних концептів, сформованих за моделями Common Noun 

/Proper Noun/ Proper Noun+Common Noun, які, здебільшого, проходять такі стадії:  

висока актуалізація концепту, метонімічне перенесення на атрибут/ метафорична 

репрезентація, ядерна реалізація атрибуту/метафори у межах іншого концепта із 

згасанням, стиранням або зникненням компоненту сакральності та релігійності. 

 

3.3.2 Деметафоризація релігійних концептів 

 

Релігійні уявлення і вірування характеризуються високим рівнем 

метафоричності. Релігійний символізм є предметом багатьох філософських, 

психологічних, соціологічних досліджень.  У книзі ‘Metaphors we live by’ Джордж 

Лакофф та Марк Джонсен відзначають, що “релігійні ритуали здебільшого являють 

собою метафоричні дії, які зазвичай включають метонімічне заміщення предметами 

реального світу сутностей, визначених концептуальною системою певної релігії. 

Загалом послідовність і структура  ритуалу використовуються для паралельного 

відображення дійсності у координатах релігійної системи” [313, P. 234]. 
Так, прикладом когнітивної модифікації концепту PRAYER як складової 

концепту RELIGIOUS RITUAL можна вважати деметафоризацію одного з головних 

символів Сполученого Королівства – годинника Біг Бен. Мало довідників вказують, 

що початкова назва вежі, в якій розмістились відомий дзвін і годинник, була 

агіатопонімічною – St Stephen's tower, але з часом була витіснена The Clock Tower, а 

у 2010 р. на честь ювілею кородеви Єлизавети ІІ була переіменована на її честь 

Elizabeth Tower. Інша релігійна референція Біг Бену – на обрамленні циферблату 

годинника наявні золоті літери молитовного звертання: The surround of the dials is 
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gilded. At the base of each clock dial in gilt letters is the Latin inscription: Domine Salvam 

Fac Reginam Nostram Victoriam Primam. Which means O Lord, keep safe our Queen 

Victoria the First [270]. Згадка про цю молитву наявна лише у небагатьох 

путівниках, спеціалізованих текстах і малих жанрових формах, які будуються за 

моделлю Unknown/little known facts about Х. Початково погляд на годинник повинен 

був викликати молитовну асоціацію. 

Втім, не тільки зовнішній вигляд, а й сама мелодія бою годинника мала міцні 

релігійні коннотації. У книзі дослідника Кріса МакКея (Chris McKay) Big Ben: the 

Great Clock and the Bells at the Palace of Westminster зазначається, що відомий 

годинник Big Ben у Вестмінстерському палаці кожну годину грає мелодію чотирьох 

рядків з релігійного гімну. Алан Філіпс Alan Phillips у книзі The Story of BigBen. Her 

Majesty`s Stationary office зазначає, що це рядки гімну I know thet my Redeemer liveth 

ораторії Г.Ф.Генделя “Мессія”. Кожну чверть години Біг Бен грає мелодію одного з 

його рядків, ця мелодія має назву the Westminster Chimes або the Westminster 

Quarters. Текст рядків гімну увічнений на мідній табличці в середині вежі з 

годинником:  

All through this hour 

Lord be my guide 

That by Thy power 

No foot shall slide [667, p.36].  

На момент встановлення годинника жителі і гості Лондона впізнавали 

музичний фрагмент гімну і могли у свідомості відтворити відповідні рядки тексту. 

Тож мелодія і текст були своєрідним закликом до молитви, що мимоволі 

згадувалась при звуках Біг Бена. Сучасне культурне і мовне поле лондонського 

соціуму дуже різноманітне, і, на відміну від суспільства 1859 р., в якому переважна 

більшість людей ходили до церкви та/або навчалися у церковній школі, має значний 

рівень ідеологічного та релігійного плюралізму.  

Значний медіарезонанс мало останнє виконання the Westminster Chimes 21 

серпня 2017 перед довгим періодом мовчання, адже вперше музичний механізм 
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годинника закрили на найдовшу в історії годинника чотирирічну реставрацію до 

2021 року. 

За повідомленням The Guardian, The bongs of Big Ben have sounded for the final 

time before they are silenced for a four-year period of restoration work on the Elizabeth 

Tower. The tower is undergoing a £29m programme of renovation until 2021, but the 

prime minister and several MPs have raised concerns over the plan to silence the bell. 

House of Commons authorities said workers would not be able to operate safely next to 

the ringing of the 13-tonne bell. But it will still sound for events such as New Year’s Eve 

and Remembrance Sunday. The Commons commission said it will review the timescale 

after complaints were raised, including by Theresa May, who said it “cannot be right” for 

the bells not to chime regularly for four years. Серед інших, у статті наводиться реакція 

одного з депутатів парламенту: Іn New Palace Yard, 200 parliamentary staff watched 

the bell bong, with the jocular Labour MP Stephen Pound wiping a tear from his eye. 

“Bong-o gone-o, that’s so wrong-o,” Pound told reporters as he arrived in the courtyard. 

As the final bell rang, Pound called the sound “misery in the key of E”.  “This is a 

desperately sad moment and you don’t know what you’ve got till it’s gone,” he said. “I 

think it’s the passing of something that means a great deal to a great many people – 

certainly to my constituents. It’s an elegiac moment of sombre sadness as the bells 

cease” [560]. 

Портал The Telegraph  під заголовком The silencing of Big Ben for four years is 

'bonkers' say senior MPs подає цю новину так: The decision to silence Big Ben for four 

years was branded “entirely bonkers” as senior MPs demanded a rethink. Parliamentary 

authorities announced on Monday that the bell’s famous “bongs” will ring out on Monday 

for the last time until 2021. They insisted the move was necessary to protect the hearing of 

builders working on a £29 million renovation of Elizabeth Tower, where Big Ben is 

housed  [681]. 

 З розглянутих медіаповідомлень лише видання The Independent зверталось до 

репрезентацій релігійного концепту PRAYER у матеріалі Вong! A change of tune at 

Westminster про минулу реставрацію годинника у 2006 році, поданому у формі 

інтерв’ю Хранителя годинника Майка МакКанна (Mike McCann):  Today, the bells 
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that chime the quarter hours at the Houses of Parliament will fall silent for the first time in 

50 years in order to undergo repairs. Cahal Milmo talks to the Keeper of the Great Clock 

As keeper of the Great Clock, Mike McCann regularly walks past a wooden plaque on the 

wall alongside the mechanism which regulates the sonorous boom of Big Ben. It reads: 

"All through this hour, Lord, be my guide/ That by Thy Power/ No foot shall slide" [492].  

Серед основних медіатем і аргументів у висвітленні цієї події реалізувалися 

концепти доменів: POLITICS: but the prime minister and several MPs have raised 

concerns over the plan to silence the bell, The Commons commission said it will review 

the timescale after complaints were raised; TRADITION (BIG BEN as a symbol of 

tradition): The bongs of Big Ben have sounded for the final time before they are silenced 

for a four-year period of restoration work on the Elizabeth Tower, you don’t know what 

you’ve got till it’s gone, passing of something that means a great deal to a great many 

people – certainly to my constituents. CHANGE a four-year period of restoration work on 

the Elizabeth Tower, passing of something, till it’s gone.  Обрані комунікативні тактики 

використання негативного вокабуляру: the final time before they are silenced for a 

four-year period, raised concerns, the plan to silence the bell, complaints were raised, it 

“cannot be right”, The silencing of Big Ben for four years is 'bonkers'  Monday for the last 

time until 2021. desperately sad moment; апеляції до авторитету: the prime minister and 

several MPs, Theresa May, Labour MP Stephen Pound; апеляції до емоцій, із 

використанням стилістично маркованої лексики: wiping a tear from his eye, метафор 

“misery in the key of E”; гри слів: A change of tune at Westminster, “entirely bonkers”; 

ономатопеї: Bong!, “Bong-o gone-o, that’s so wrong-o,” (мелодичне поетичне 

наслідувння мелодії бою годинника) слугували реалізації конфронтаційної стратегії 

критикування і засудження. Також були відстежені такі кооперативні стратегії як 

стратегія згоди із народом, виражена словами посадовців із засудженням рішення 

про вимкнення бою годинника, що запобігає критиці влади, стратегія пояснення 

реалізується через тактики раціонального пояснення та емоційного впливу: in order 

to undergo repairs, "But it is actually getting much worse very quickly so we need to get in  

quickly."  
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Стирання репрезентацій концепту PRAYER як колишньої ядерної складової 

когнітивного образу BIG BEN призвело до подальших профанативних змін з 

пейораційним відтінком. 

Westminster Quarters згадуються у п’єсі “Marry Poppins Comes Back”, Памели 

Ліндон Треверс (Pamela Lyndon Travers). Слід відзначити, що у творчому доробку  

П.Л. Треверс – також наявні культурологічі ессе, які вона публікувала у науково-

популярному журналі ‘Parabola’ зокрема, What the Bee Knows: Reflections on Myth, 

Symbol and Story, (New Paltz: Codhill Press, 1989). Такий альтернативний погляд на 

традиції, відтворено у фільмі-мюзиклі “Marry Poppins Returnes”(2018). Містер 

Вілкінс – уособлення у фільмі героя-злодія, метафоризує Big Ben, наділяючи його 

антропоморфними характеристиками зовнішності that big fellow, та роботи, заняття 

chimes his last. WILKINS (cont'd)Let’s see. Babcock, Baker... hmm. There’s no listing of 

George Banks here. But don’t despair. (Pointing out the window to Big Ben): You still 

have until that big fellow out there chimes his last on Friday night to find that 

certificate. I’ll keep searching here as well [665, P.42]. 

Важливо відзначити, що бій годинника протягом фільму набуває помітно 

наголошених негативих конотацій, стає небажаним через встановлений ліміт часу, 

за який діти та Містер Бенкс повинні надати Вілкінсу документ, що може збереги їх 

дім від конфіскації за борги:   

AUNT JANE We have to get to the bank! What time is it - anyone??  

JOHN (Checking his watch:) Seven minutes to midnight.  

MICHAEL Seven minutes? It’s not enough. We need to make it to the bank by 

midnight.  

JACK Take the van.  

JOHN No, it’s no good. You still won’t make it in time.  

AUNT JANE What can we do?  

MICHAEL (Defeated:) Nothing. We can’t turn back time.  

ANNABEL (After a beat:) Why not? “Everything is possible - even the 

impossible.” (She looks to Mary Poppins. Mary Poppins smiles.)  
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JOHN  Can we do it, then, Mary Poppins? Can we turn back time?  

MARY POPPINS I don’t see why that couldn’t be arranged.  

Когнітивний домен TIME є предметом багатьох гуманітарних досліджень, 

втім, у розглянутому фрагменті можна відстежити його опрявлення як FATE, 

невідворотність (What can we do? MICHAEL (Defeated:) Nothing. We can’t turn back 

time.), що суперечить християнській концепції часу як метафорі милості Божої та 

Божого благословіння. Наприклад, у 4 псалмі книги Псалтир є слова Hear me 

when I call, O God of my righteousness: thou hast enlarged me when I was in distress; 

have mercy upon me, and hear my prayer [Psalm 4:1] [439], що означає – "розширив 

простір і час, коли я був у скрутному становищі" (зокрема подовжив час). У Книзі 

Ісуса Навіна Бог зупиняє час, дана дія є благословінням народу на знищення 

ворогів-нечестивців: And the sun stood still, and the moon stayed, until the people had 

avenged themselves upon their enemies. [Joshua 10:13]. Також зупинення Біг Бен у 

фільмі є реалізацією слогану-ідеї фільму Everything is possible - even the 

impossible у гедоністичному ракурсі. Можна зазначити, що ця ідея є 

інтертекстуальною модифікацією християнських принципів зумовленості всіх дій 

Божою Волею і блаженної безтурботності, через піклування Боже про все і всіх, 

висловлені апостолом Павлом у 4 главі Послання до Філіпійців [476]: 13 I can do 

all things through Christ which strengtheneth me  [Phillіppians 4:13]. У фільмі ця ідея 

втрачає суттєвий для християнства компонент зумовленості всього Божою волею 

і потверджує антропоцентричну ідею досягенння неможливого власними силами 

людини. 

Максимальною кульмінаційною домінантою фільму стає успішна зупинка 

годинника Мері Поппінс і її помічниками та упередження звучання Westminster 

Chimes. Це може сприяти встановленню, особливо у свідомості юних глядачів, 

негативного конотативного якоря відносно Big Ben’s Westminster Chimes, що на 

глибинному рівні може сприяти формуванню подальшого негативного ставлення 

до молитви в цілому. Особливо слід відзначити, що рекламна медіакампанія 

фільму наголошувала такі його якості як традиційність, класичність на новий лад, 

справжня Англійськість (Englishness), що мало вираження у високоякісних 
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постерах із дотриманням класичних стереотипів про англійський стиль, у значній 

кількості промоутингових інтерв’ю у популярних ток-шоу (Norton Show, Ellen, 

Tonight Show Starring Jimmy Fallon) провідної акторки фільму Емілі Блант (Emily 

Blunt), британки за походженням. Потвердженню іміджу фільму як класично 

англійського також сприяв конотативний зв'язок з Королевою Вікторією, оскільки 

Емілі Блант грала цю королеву в успішому і позитивно сприйнятому критиками 

фільмі The young Victoria. 

Розглянутий матеріал виправдовує можливість припущення про сприяння 

згаданого фільму реалізації профанативної та пейоративно-дискредитивної 

когнітивної модифікації BIG BEN – symbol of PRAYER, до BIG BEN – 

Antropological character, BIG BEN – TIME, BIG BEN – CRUEL FATE з подальшим 

когнітивним зсувом BIG BEN –ENGLISHNESS – CHRISTIANITY до антонімічного 

BIG BEN – ENGLISHNESS – HEDONISM.  

Мелодія Westminster Chimes як приклад деметафоризації репрезентації 

концепту PRAYER пройшла такі стадії: перехід із релігійного у побутовий дискурс, 

зростання частотності вживання – периферизація текстового наповнення– 

аксіологічний зсув у суспільстві (зменшення релігійної частки населення) – згасання 

метафори – актуалізація звукової репрезентації як атрибуту концепту “BIG BEN”. 

Яскравим прикладом деметафоризації є дитяча пісенька-гра Hokey cokey / Hokey 

pokey, яка широко використовується в англомовному комунікативному просторі як у 

маскультурі, так і у сучасному дошкільному вихованні. Простий текст у поєднанні з 

легкою мелодією, відповідними жестами та приспівом виконуються циклічним 

повторенням необмежену кількість разів із зміною лише об’єкта дії.  

Основою її походження можна вважати дискредитивний вираз hocus-pocus 

(interj.), який, у словнику Online  Ethymology Dictionary датується приблизно 1640 р. 

і має таке визначення: magical formula used in conjuring, 1630s, earlier Hocas Pocas, 

common name of a magician or juggler (1620s); a sham-Latin invocation used by 

jugglers, perhaps based on a perversion of the sacramental blessing from the Mass, Hoc 

est corpus meum "This is my body." The first to make this speculation on its origin 

apparently was English prelate John Tillotson (1630-1694). 
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Словник ілюструє це визначення прикладом із книги Томаса Аді “A candle in 

the dark”. I will speak of one man ... that went about in King James his time ... who called 

himself, the Kings Majesties most excellent Hocus Pocus, and so was called, because that 

at the playing of every Trick, he used to say, Hocus pocus, tontus tabantus, vade celeriter 

jubeo, a dark composure of words, to blinde the eyes of the beholders, to make his Trick 

pass the more currantly without discovery [Thomas Ady, "A Candle in the Dark," 1655]. 

 

Hoc est corpus meum "This is my body" – слова Євхаристичного канону месси –

найголовнішої частини християнського богослужіння, в якій метафізично 

відбуваєтся перетворення хліба і вина у Тіло і Кров Господню – Євхаристія. 

Серед можливих припущеннь про походженя кінетичної складової дитячої 

пісні-гри Hockey Pokey – незрозумілість слів латинської меси та значення 

метафоричних дій священника. Протягом служби священник переважно стояв 

зверненним до престолу, а отже спиною до пастви, на Євхаристичному каноні він 

земно вклонявся і розпростував руки як символ долучення до розп’яття, що могло 

зумовити слова приспіву Woah, the hockey cockey, Knees bent, arms stretched, ra ra ra! 

та двічі обертався до пастви з Чашею в руках, що могло стати основою для 

повторюваного руху гри у напрямках in-out-around. 
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Тож, розглянута гра може розглядатися як дискредитивно-профанативна 

деметафоризація концепту RELIGIOUS RITUAL, що пройшла такі стадії: 

метафорична актуалізація концепту EUCHARIST – CORPUS CHRISTI в поєднанні 

дій, рухів та латинського тексту – малоекспліковане, частково примусове занурення 

метафори у мовно-культурний простір з невідповідним культурним, освітнім 

потенціалом – омонатопейне запозичення як наслідок незрозумілості – жартівливий 

дискредитаційний контекст вживання – весела дитяча гра. 

Профанативні когнітивні модифікації деметафоризації можна відстежити як у  

текстово-кінетичних, так і у невербально-статичних репрезентаціях релігійних 

концептів. 

Зокрема, когнітивну модифікацію концептів BELIEVER і BIBLE as SACRED 

OBJECT можна проілюструвати, згадавши відомий пам’ятник хлопчику Manniken 

Piss у Брюсселі авторства Франсуа Декенуа (François Duquesnoy), який  датується 

приблизно 1451–1452 р. На більшості англомовних туристичних та 

культурологічних ресурсів появу  пам’ятника пояснюють кількома легендами які 

можна узагальнити до п’яти основних, які представлені у відкритій електронній 

енциклопедії Вікіпедія (Додаток Б,Таблиця 3.2) [662]. 

 Перші чотири легенди характеризують хлопчика як безтурботного загубленого 

і віднайденого сина чи як винахідливого жителя міста. Однак, у процесі 

дослідження особливу увагу привернула остання легенда (приклад №5.), оскільки 

вона зустрічалась в усіх 12 розглянутих джерелах (включаючи франкомовні) без 

змін. Також майже всі джерела в історії пам’ятника надавали історичну довідку, що 

у 1695 р. на честь неушкодженості статуї під час битви з французами над нею були 

написані Біблійні рядки латиною: In petra exaltavit me, et nunc exaltavi caput meum 

super inimicos meos ("The Lord placed me on a stone base, and now I raise my head 

above my enemies").  

Слід відзначити, що у Біблії кілька разів вживається фраза him that pisseth 

against the wall для позначення дорослих чоловіків та протиставлення їх 

немовлятам.  У Першій Книзі Царств Пророк Ілля передвіщає Божу кару царю 

Ахаву: Behold, I will bring evil upon thee, and will take away thy posterity, and will cut 
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off from Ahab him that pisseth against the wall, and him that is shut up and left in Israel, 

[1Kings 21:21] і дослівно повторює це прокляття у Другій Книзі Царств [2K 9:8]. У 

Прешій книзі пророка Самуїла (Першій книзі Царств) Давид присягається знищити 

Навала та усіх дорослих із його стану: For in very deed, as the LORD God of Israel 

liveth, which hath kept me back from hurting thee, except thou hadst hasted and come to 

meet me, surely there had not been left unto Nabal by the morning light any that pisseth 

against the wall [1 SAMUEL 25:34]. В обох випадкх йдеться про покарання і 

перемогу над злочинцями.  

Можна припустити, що оскільки у сердньовічній Європі біблійні тексти були 

досить відомими для населення, а у країнах Бенелюксу були настількі шановані, що 

згодом за них протестанти і католики віддавали життя, то означення him that pisseth 

against the wall цілком могло отримати метафоричне переосмислення у пам’ятнику, 

з огляду на легенду про герцога Готфріда ІІІ, який з колиски, по мірі сил немовляти, 

з відвагою, вартою дорослого чоловіка, захищав Брюссель від бунтівників. Таким 

чином, комунікативним повідомленням пам’ятника могло бути: навіть крихітний 

герцог Брюсселя рівний у звитязі дорослому чоловіку.  

Припущення про біблійну метафоричність пам’ятника опосередковано 

підтверджує пізнє додавання до його композиції рядків із 27 псалма книги Псалтир: 

In petra exaltavit me, et nunc exaltavi caput meum super inimicos meos ("The Lord placed 

me on a stone base, and now I raise my head above my enemies").  Повні рядки у версії 

King James Bible: 5For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion: in the 

secret of his tabernacle shall he hide me; he shall set me up upon a rock. 6 And now 

shall mine head be lifted up above mine enemies round about me: therefore will I offer 

in his tabernacle sacrifices of joy; I will sing, yea, I will sing praises unto the LORD. Так, 

можна провести паралель між п’ятим віршем псалма  (5For in the time of trouble he 

shall hide me in his pavilion: in the secret of his tabernacle shall he hide me) і 

прихованою на дереві колискою.  

З рядками he shall set me up upon a rock отримує додатковий смисл і 

кам’яний підмурок монументу, особливо зважаючи на факт, що один із синів 

герцога Готфріда ІІІ, Альберт І, став єпископом міста Л’єж, святим католицької 



 200 

церкви, а католицтву притаманна традиція особливої поваги до апостола Петра та 

пояснення верховного статусу Папи Римського як його намісника (Петро – камінь, 

ім’я, яке  дав апостолу Христос зі словами, And I say also unto thee, That thou art 

Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail 

against it )[Mt 16:18]. 

Наразі жодне із розглянутих джерел не пропонувало такої версії походження 

пам'ятника, навпаки, висувалися припущення про закоріненість в античній та 

неаполітанській традиції [663], або походження саме такої форми вважалося 

неясним. Непризнаваність релігійної біблійної метафори може свідчити про 

когнітивну модифікацію концепту BIBLE as the LAW of LIFE, LIFE GUIDENCE, 

MAIN BOОK OF ALL BOOKS до BIBLE as ONE BOOK OF MANY та CITIZENS as 

BELIEVERS до  CITIZENS as TOURISTS. 

У дослідженні цей приклад вважається зразком деметафоризації, а його 

пізній феміністичний аналог Jeanneke-Pis, встановлений в Брюсселі у 1987 р., – 

прикладом когнітивної субституції, в якому відсутня біблійна конотація (бо 

дівчинка сидить), а наявний лише компонент FREEDOM-VICTORY з новим 

феміністичним наповненням EQUALITY. 

Отже, було визначено, що профанативна деметафоризація як когнітивна 

модифікація може відбуватися відносно вербальних, візуальних, аудіальних, 

кінетичних та статичних репрезентацій релігійних концептів, з причин суспільних 

аксіологічних зсувів, зміни культурних домінант та недостатньої зрозумілості 

початкової метафори. 

 

3.3.2 Десакралізація релігійних концептів 

 

Зміна наповнення та сприйняття Священного, зокрема шляхом долучення квазі-

релігійних компонентів, має відображення у змінах релігійних концептів. Згідно 

словника Online Ethymology Dictionary в англійській мові коренева сема 

десакралізації – sacred (adj.) датується кінцем ХІV ст. та визначається як past-

participle adjective from obsolete verb sacren “to make holy” (c. 1200), from Old French 
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sacrer “consecrate, anoint, dedicate” (12c.) or directly from Latin sacrare “to make 

sacred, consecrate; hold sacred; immortalize; set apart, dedicate”.  Тож, відповідно, 

десакралізація як семантично антонімічний процес до сакралізації може 

характеризуватися прямим перенесенням зі сфери Вічного, Священного до сфери 

секулярного – буденного, тимчасовго. Це підтверджує етимологічне визначення 

антоніма до sacred – лексеми secular (adj.) c. 1300, "living in the world, not belonging 

to a religious order," also "belonging to the state," from Old French seculer (Modern 

French séculier), from Late Latin saecularis "worldly, secular, pertaining to a generation 

or age," from Latin saecularis "of an age, occurring once in an age," from saeculum "age, 

span of time, lifetime, generation, breed"  [407]. 

На відміну від профанації десакралізація може відбуватися як при високому 

рівні актуалізіції релігійного концепту так і після його профанативного стирання як 

іронічна повторна актуалізація. Якщо основним наслідком деметафоризації є втрата 

смислу, що може мати вираження у переході ключового вербалізатора концепта  у 

ядерну частину іншого концепту, то основою десакралізації є применшення 

значення, виведення ядерних репрезентацій релігійного концепту з площини 

Священного та подальше зняття табу, пов'язаних з  Сакральним. Згідно розглянутої 

В.І.Карасиком тріади зміни знання і досвіду «Притча-Іронія-Антипритча» за 

когнітивним механізмом можна образно означити подібність десакралізаційної 

модифікації до другої стадії – Іронія.  

Історично десакралізація релігійних концептів закорінена у дослідженій 

М.М.Бахтіним карнавальній формі буття як профанативна форма амбівалентного 

святкового сміху. Профанація етимологічно передбачає винесення Священного за 

межі храму, здебільшого таке переміщення включало перенесення у карнавальний 

хронотоп, в якому все підкорювалось вічній миттєвості, високе ставало низьким, 

мале – гротескно величезним, сміх одночасно принизливо знищував і породжував 

буття. Сам факт досить частого циклічного перенесення Священного у такий 

простір мав  когнітивний резонанс та відповідне відображення в культурі: рештки і 

відлуння карнавальних смислів зрощувалися з предметом травестій – 

Інституціональним, Релігійним, Священним. Десакралізація як когнітивна 
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модифікація релігійного концепту може розглядатися як результат високої 

частотності апеляцій до релігійного концепту, скорочення експлікативності його 

репрезентацій, деметафоризаційного спрощення, зведення Вічного до буденного, 

сьогочасного.  

Так, у нещодавних медіаповідомленнях провідних англомовних ЗМІ про 

знахідку раніше невідомого твору Леонардо да Вінчі “Salvator Mundi” (ікони Христа 

Сапасителя) та подальшу найдорожчу в історії аукціонну продаж і крадіжку 

переважали смислові одиниці  a piece of art, an object of merchndise, тоді як концепти 

GOD, SACRED OBJECT, що зумовлювали створення і узагальнене призначення 

цього зображення, майже не мали вербальних відображень. Наприклад, видання The 

New Yourk Times у статті A Leonardo Made a $450 Million Splash. Now There’s No Sign 

of It. використовує такі вербальні референції як a Leonardo, the most expensive work 

ever sold at auction, the painting;  референції з релігійним компонентом представлені 

у цитаті експерта: “Salvator Mundi,” a painting of Jesus Christ attributed to Leonardo 

da Vinci,  a kind of religious version of the ‘Mona Lisa’,  Leonardo’s strongest statement 

of the elusiveness of the divine. 

Символічним є факт купівлі цієї християньскої роботи Леонардо 

мусульманином – людиною з оточення коронного принца Саудівської Аравії 

Муххамеда ібн Салмана (Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salma) для музею 

Лувр Абу-Дабі. Відзначимо, що хоча іслам визнає Іісуса Христа (як Пророка Ісу, а 

не Мессію), протиріччя купівлі полягає у тому, що в мусульманстві є сувора 

заборона на зображення Бога і пророків, тож із позиціонуванням твору Леонардо 

лише як витвору митецтва, предмету продажу, релігійний компонент та цінність 

якого залишаються поза межами новітньої історії “Salvator Mundi”. 

Розглянемо десакралізацію на прикладі мемів. Нагадаємо, що термін “мем” 

введено еволюційним біологом Чарлзом Докінзом  у 1976 р. у межах теорії мемів як 

одиниць культури, подібних біологічним генам, що передаються шляхом 

повторення і відтворення [284]. 

 У сучасному комунікативному просторі мем – одиниця медіа комунікації, що 

має стандартизоване впізнаване ім’я та зовнішнє оформлення, змінне текстове 
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наповнення та певну тематичну направленість, містить іронічний чи саркастичний 

елемент. Інтернет-мем – в засобах масової інформації та побутовій лексиці – назва 

інформації, образу чи фрази, зазвичай нісенітної, яка спонтанно набуває 

популярності в інтернет-просторі шляхом розповсюдження різноманітними 

способами. 

Однією з моделей створення мему є використання давнього твору мистецтва  із 

переміщенням у сучасний контекст. Відзначимо, що у часи з Середньовічча  до 

Нового часу фрески, ікони, скульптури були Святим Письмом для неписемних, але 

із когнітивною трансформацією концепту RELIGION до way of life або set of beliefs 

of group of people концепти GOD, SACRED OBJECT теж зазнали модифікацій. 

Наприклад, фреска шестодневу Мікеланджело Буонаротті,  “Створення Адама”, 

що є частиною циклу із дев’яти фресок Сікстинської капели у Ватикані, 

перетворилась із священного об’єкту спочатку на витвір мистецтва, а згодом на арт 

об’єкт, квант поп-арту як нового простору сучасної комунікації і стала основою 

мему “Creation of Adam”, популярного на багатьох сучасних мем-генераторах. 

В англомовному комунікативному просторі одним з перших мемів за моделлю 

“Creation of Adam” став постер науково-фантастичного фільму Стівена Спілберга 

“E.T. the Extra-terrestrial”, прем’єрний показ якого відбувся на Канському фестивалі 

у 1982 р. та згодом отримав багато нагород, включаючи Оскар, та став одним з 

самих касових фільмів в історії кіно, зібравши 619 млн доларів США [566]. На 

плакаті було зображено жест дотику рук прибульця і людини як дзеркальне (зліва 

направо) повторення жесту дотику рук Бога і Адама (див. Додаток В) і слоган His 

Adventure on Earth, що натякає на референтність до євангельских подій. Критики 

фільму  зокрема проводили паралелі між Ісусом та E.T., наприклад, Найджел 

Ендрюз (Nigel Andrews) у The Financial Times  (за 10 грудня, 1982 р.) розпочинає 

статтю-огляд фільму Tidings of comfort and joy такими  референціями до 

євангельських подій: “Annunciation in middle America. Epiphany in Suburbia. 

Ressurection by love and faith.  The first coming of “ET” that friendly interstellar biped 

with the daunting digets and telescope neck and tortoise complexion had stired 
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imaginations worldwide almost as if it was the Second Coming of JC. Which culturally 

decoded, I strongly suspect that is”  [691]. 

Популярність фільму та його комерційний успіх, референтність до Євангелія і 

Біблії як актуалізація концепту GOD у маскультурі, зокрема з поширенням 

доступного інтернету реалізувалася у відповідних мемах.  

На невербальному рівні у мем-апеляціях “Сreation of Adam” до концепту GOD 

основним елементом зображення є жест дотику. Слід відзначити історичну 

наступність цього жесту від пізньоантичного і середньовічного - символічного 

зображення Волі Бога в іудаїзмі (קול תת,– Vioce of God, the daughter of Voice) як руки, 

що благословляє, зумовленого забороною зображувати Бога.  У християнстві рука, 

що благословляє, була образом Бога Отця “Hand of God” (Manus Dei), оскільки Його 

зображення було забороненим? оскільки за християнським вченням вся Трійця була 

явлена двічі – в образі Ангелів у домі Авраама та у Богоявлінні (Epiphany), коли Бог 

Син – Іісус Христос був тілесно на землі, Бог Дух Святий у Хрещенні зішов на 

Божого Сина у вигляді голуба, а Бог Отець явився як Голос з небес, і Його ніхто 

ніколи не бачив: 21Now when all the people were baptized, it came to pass, that Jesus 

also being baptized, and praying, the heaven was opened, 22And the Holy Ghost 

descended in a bodily shape like a dove upon him, and a voice came from heaven, which 

said, Thou art my beloved Son; in thee I am well pleased  [Luke 3:21-22]. 

 У західному мистецтві ця заборона була знята на основі образу “Старого 

днями” книги Пророка Данііла: 9 I beheld till the thrones were cast down, and the 

Ancient of days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like 

the pure wool: his throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire  [Daniel 

7:9]. 

У мемах як формах креолізованого тексту комунікативно жест дотику Бога і 

Адама реалізовується у значеннях “сreation” (жартівливі історії створення 

персонажів, компаній, істот; альтернативні версії походження людини), “image of 

creator” (пояснення якостей людини, персонажа, продукту, через ідею 

наступництва, подоби), “‘desire, exclusivity” та “indication, emphasis”  (акцент на 

жест простягення в композиційний центр, у який поміщається бажаний предмет, що 
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використовується в рекламі, у медіа для привернення уваги, та як реакція на події та 

актуальні тенденції в оффлайн просторі), "giving and recieving” (використовується в 

жартах і рекламі, особливо у контексті продажу продуктів у формі “to go” і “drive-

in”; у конексті лінощів), ‘relation’ (у медіалистівках, коментарях як метафора суму і 

бажання воз’єднання, як знак єдності, однодумства, рівності), “identity” (як форма 

привернення уваги до соціальних проблем, декларації прав меншин) (Див. Додаток 

В).  

Крос культурну імпортованість мемів на основі “Сreation of Adam” можна 

помітити і у Києві. Так, на вул. Б.Хмельницького,7 в приміщенні Музею історії 

Києва кав’ярня  Coffee&Art використовує мем як рекламу із реалізацією апеляції до 

відомої фрески у значеннях “desire, giving and receiving”. На вітрині у центрі 

репродукції фрески Мікеланджело Адам зі срібного кавника наливає каву Богу, 

який повелительно вказує на чашку. Модифікації виражені зміною когнітивної 

просторової метафори Heaven is above, Earth is below, Hell is down, Адам 

росташований вище за Бога, і зображений дещо більшим за нього, що підкреслює 

неперевершену “небесну” якість кави як продукту, який належить Адаму; 

акціональна ініціатива належить як Адаму, так і Богу, із комунікативним 

повідомленням “сам Бог замовляє/ хоче/ не має такої кави”, що із збереженням 

когнітвних метафори GOD as King  передбачає обмеження і альтерацію наповнення 

концепту GOD в сутнісних елементах Almighty (каву наливає Адам), “supremely 

happy in himself and from himself, and inexpressibly loftier than anything besides himself 

which either exists or can be imagined”  (Бог не має кави, яку має Адам). Позбавлення 

харакетристик Абсолюту, антропоморфізація образу Бога (хоче кави, чогось не має) 

є репрезентацією профанативної десакралізації концепту GOD (Див. Додаток В).  

Серед творів мистецтва на релігійну тематику, що використовуються як основа 

мемів, можна виділити такі групи: зображення Бога Отця, Іісуса, Діви Марії, 

біблійних персонажів;  зображення страждань мучеників на середньовічних фресках 

та іконах, на ілюстраціях у хроніках та мартирологах і у витворах мистецтва більш 

пізніх періодів (зокрема страждання святого Себастіана); зображення святих під час 

молитви (особливо з поглядом вгору); ілюстрації до житій святих, зокрема 
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зображення чудес, сцен з життя, видіннь; мистецьке представлення біблійних 

сюжетів з елементами оголеної натури; філософські і алегоричні картини 

(здебільшого роботи І.Босха); есхатологічні сюжети.  

При розгляді мемів на основі творів мистецтва на релігійну тематику було 

визначено такі семантичні групи: образне та вербальне вираження здебільшого 

негативних емоцій та психічних станів (anger (перспектива мучителів у 

стражданнях мучеників), annoyance, boredom, fatigue (погляд вгору, образи 

покаяння, зображення плачу, зображення страждань) envy, vain (зображення 

біблійних сюжетів, ілюстрації літописів, житій святих)); іронічне відображення 

позитивних емоцій, дій та станів (love, eagerness); опис побутових щоденних 

неприємностей як форма негативного фреймінгу апеляцій до релігійних концептів 

(being late, waiting for a message, being drunk) (див.Додаток В). 

Означене виражається у вербальних формулах: When X does Y… but/and …; Me 

after…; Me like… ; Me …; Say no more; Waiting for … like … ; Don’t be like. Мемам 

розглянутого типу притаманне вживання Participle I, II в описах; використання 

особових займенників (I, me, you, we),  імперативу, для забезпечення вищого рівня 

зв’язку з адресатом/ цільовою аудиторією.   

За комунікативним спрямуванням меми на основі творів мистецтва на релігійну 

тематику можуть стосуватися зображених персонажів та подій у іронічному та 

саркастичному контексті і використовуватися як жарт (Many knew Joel’s love of God. 

Few knew of his love of the nightlife, the disco, or the boogie), але здебільшого мають 

відношення до автора або адресата/ адресатів як мніметична модель певної буденної 

ситуації із частковою (When mom makes you go to church but you still metal) чи 

повною втратою зв’язку з релігійною конотацією зображуваного із збереженням 

акціонального смислу –  When you drop some chocolate and your dog tries to eat it 

(Самсон перемагає лева) або його повною субтитуційною заміною When the waiter is 

explaining the entire menu and daily specials but you know you’re gonna get the chicken 

(написання літопису – читання меню, молитва із зверненням погляду на Небеса – 

вираз нудьги).   
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Узагальнення вербальних та невербальних елементів мемів із використанням 

творів мистецтва на релігійну тематику представлене у Додатку В. 

Десакралізація – когнітивна модифікація, що передбачає профанативне 

виведення Священного за межі релігійної комунікації, а відтак заперечення 

трепетного і шанобливого ставлення до релігійного і перетворення його на буденне. 

Реалізації цієї когнітивної модифікації було відстежено у рекламному дискурсі, 

мистецькому дискурсі, дискурсі інтернент спілкування і у міжкультурному 

резонансі в неангломовних країнах, що свідчить про значний рівень її поширеності і 

значний вплив на мовні та концептуальні картини світу. 

 

3.4 Дискредитивні модифікації 

 

Профанативне винесення Священного за межі храму і релігійної комунікаіції, 

зокрема як прояв карнавального буття, нівелює його недоторканність і знімає табу 

на критику та знущання, таким чином відкриваючи обшир для дискредитації.  

Етимологічно, дискредитація антонімічна вірі – одній з невід’ємних складових 

релігії: discredit (v.) 1550s, "disbelieve, give no credit to," from dis- "opposite of" + 

credit (v.). Meaning "show to be unworthy of belief" is from 1560s; that of "injure the 

reputation of, make less esteemed or honored" is from 1570s. [408]. Слід відзначити, що 

це визначення словника Online Ethymology Dictionary відображає не тільки сам акт 

невіри, але й зневажливий її відтінок – show to be unworthy of belief, і потенційну 

шкоду іміджу та репутації.  

В європейській середньовічній культурі можна відстежити зародження 

дискредитивних модифікацій релігійних концептів у формах народних гулянь і 

таких жанрах як французький та іспанський фарс, французькі соті, італійська 

commedia-dell’arte, німецький фастнахтшпиль [376]. Характерними проявами 

дискредитивної природи цих жанрів за М.М.Бахтіним, можна вважати критику 

інститутів церкви і влади, блюзнірство, гротеск, гіперболізовану тілесність, 

абсурдне поєднання непоєднуваного. 
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Твори із карнавальним наповенням створювали не тільки бідні вуличні артисти, 

а й світські і церковні високопосадовці, що показує як карнавальність пронизує усе 

суспільство незалежно від соціальних меж. Так, серед творів королеви Маргарити 

Наварської (Marguerite de Navarre), крім традиційних для того часу трактатів, 

мораліте, і біблійних містерій наявний фарс “Trop, prou, peu, moins” [295, P.285] із 

алегоричною критикою влади і церкви. Дискредитивні інтонації яскраво 

представлені у соті “La Chasse du cerf des cerfs” (1510) “Le Jeu du Prince des Sots et 

Mère Sotte” (1512), «Le Testament de Lucifer” (1521), за авторством П’єра Гренгуара 

(Pierre Gringoire), придворного поета і драматурга короля Франції Людовіка ХІІ 

[413]. Прикладами таких англійських творів можна назвати тексти Джефрі Чосера 

(Geoffrey Chaucer), Архієпископа Кентерберійського – “Parlement of Foules” (1343-

1400), “The Canterbury Tales” (1378-1400).  

Саме у час розквіту карнавальних дійств (XIII-XIV ст.) англомовний простір 

іституційно відділяється від католицької церкви – у 1554 р. король Генріх VIII 

проголошує заснування Англіканської церкви, а згодом, за правління королеви 

Єлизавети І, у документі “Thirty-nine articles” на основі 42 постулатів, укладених 

Архієпископом Кентерберійським Томасом Кранмером, було визначено основи 

англіканства. Прийняття цього документу, зокрема під впливом засудження 

карнавальних проявів, реалізувалося у підкресленому скороченні молитовних 

жанрів, радикальній трансформації почитання святих, іконоборництві, забороні 

почитання мощей та священних предметів. Це мало значні наслідки не тільки для 

англійської літератури, а й для архітектури та мистецтва – проголошені ідолами 

священні предмети плюндрувались та знищувались.  

Сучасні прояви дискредитивних модифікацій в англомовному комунікативному 

просторі ніби реалізують карнавальний потенціал, пригнічений Англійською 

реформацією, послідовники якої, при відкиданні особливого почитання священних 

предметів, аж до смерті захищали визнані у “Тридцяти дев’яти статтях” священні 

постулати віри. Можна виділити три основних напрямки дискредитації релігійних 

концептів, які здійснюються за допомогою провокативних стратегій и тактик: 1) 

критика релігійних поглядів і позиції церкви щодо контраверсійних питань 
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(abortion, contraception, euthanasia, same-sex marriage, female priesthood), а також 

критика існуючих або стереотипно нав’язаних недоліків церкви/релігії (child abuse, 

riches, hypocrisy); 2) апостасія та блюзнірський епатаж, як богохульницьке знущання 

над ключовими засадами Священного (Eucharist, Immaculate Conception, Crucifiction, 

Resurrection, beliefs and dogmata); 2) заборона релігійного (інституційне 

регулювання релігійного поля, наукова та псевдонаукова критика).  

  

3.4.1 Провокативні стратегії і тактики 

 

З поширенням секулярно-раціонального світогляду у період Нового часу 

блюзнірський епатаж та антиклерікалізм, сягнувши актуалізаційного піку, дещо 

змінили форми вираження. Загальний інтерес до національних фольклорних 

традицій оживив, актуалізував смисли, що були ідеологічним підґрунтям 

середньовічних народних гулянь та вуличних театрів, як проявів міфологічної 

свідомості. Відтак, вони стали предметом філософьких роздумів, сюжетами 

літературних творів, темами театральних вистав, публіцистичних творів і 

листування, салонних розмов. Це мало реалізацію в ідеологічно детермінованих 

кардинальних соціально-культурних зрушеннях і переворотах ХХ ст. Із 

екзистенційним зламом в результаті двох Світових воєн, економічних та соціальних 

потрясінь, у межах секулярно-раціонального світогляду серед інших ідеологічних 

течій розвинулися толерантний плюралізм та критичний атеїзм, що мали і мають 

харизматичних лідерів та відданих послідовників, оскільки сприймалися тоді і 

позиціонуються зараз як форми суспільного пошуку запобігання повторення 

трагічних суспільних потрясінь. У радикальних формах обидві течії передбачають 

зміни релігійних концептів, особливо у монотеїстичних релігіях, оскільки 

радикальний плюралізм вимагає визнання та повної інклюзивної адаптації до 

множинності істин, а радикальний атеїзм відкидає і забороняє релігію як форму 

світогляду.  

Агресивною комунікативною стратегією дискредитивної модифікації 

релігійних концептів є конфронтаційне провокативне блюзнірство, що має 

варіативні форми тактичної реалізації. Комунікативною метою цієї стратегії можуть 
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бути піднесення за рахунок приниження, самовираження та самоідентифікація, 

просування продукта на ринку тощо. Комунікативні тактики, що можуть 

викристовуватись у межах цієї стратегії – епатаж, іронічне, саркастичне чи 

гротескне висміювання Cвященного, протест, підміна понять. Основою 

блюзнірського епатажу є використання ейдетичних – яскравих, незабутніх символів; 

в обширі релігійних концептів такий ефект досягається шляхом апеляцій до 

найбільш священних концептів у найбільш низькому пафосі.  

 Наприклад, у 1979 р. в Бруклінському музеї Нью-Йорку (Brooklyn Museum, 

Brooklyn, New York) було проведено виставку The Dinner Party (феміністичної версії 

Тайної вечері) за авторством феміністки Джуді Чікаго (Judy Chicago), яка 

мотивувала створення арт-об’єкту применшеною роллю жінки в суспільстві 

культурі та релігії. I started thinking that women have never had a Last Supper, but they 

have had dinner parties.”  [798]. 

Арт-об’єкт відтворював хронотоп Тайної вечері у потроєнному варіанті – 

трикутник, що утворювали столи, кожен накритий на тринадцять персон (по числу 

учасників Тайної вечері – 12 апостолів і Христа) загалом – 39 місць, що 

представляли 39 жіночих постатей, умовно розподілених за історичними періодами 

Wing I honors women from Prehistory to the Roman Empire, Wing II honors women from 

the beginnings of Christianity to the Reformation and Wing III from the American 

Revolution to feminism  [798]. 

Провокативність форми привернення уваги до проблеми ролі жінки полягала 

навіть не стільки у виборі теми, а радше у невербальній формі подачі ідеї з 

використанням художніх зображень жіночих статевих органів, як провокативної 

стратегії блюзнірського епатажу [799] з використанням тактики поєднання 

Священного з низьким: Each place setting features a table runner embroidered with the 

woman's name and images or symbols relating to her accomplishments, with a napkin, 

utensils, a glass or goblet, and a plate. Many of the plates feature a butterfly- or flower-

like sculpture as a vulva symbol. A collaborative effort of female and male artisans, The 

Dinner Party celebrates traditional female accomplishments such as textile arts (weaving, 

embroidery, sewing) and china painting, which have been framed as craft or domestic art, 
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as opposed to the more culturally valued, male-dominated fine arts [Див. Додаток Х мал. 

ХХ]  [798]. 

 У межах розгляду репрезентацій релігійних концептів у нерелігійній 

комунікації в рекламному дискурсі, зокрема, згадувались рекламні кампанії 

продуктів харчування, в яких було виявлено дискредитивні модифікації релігійних 

концептів. В рекламі “Doritos Chips and Pepsi Eucharist” було відстежено такі 

тактики як блюзнірська контекстуальна гра з метою піднесення буденного (чіпсів, 

напою) за рахунок приниження Священного;  просування продукту на ринку; мовні 

засоби (гра слів: чіпси Doritos – грецьк. – дар, і Святі Дари – Євхаристія). У серії 

рекламних постерів  “Ice cream is our religion” з рекламою морозива Antonio Federici 

Italiano Gelato 2011 виділено тактики: блюзнізське поєднання непоєднуваного та 

контекстуальна гра з метою піднесення буденного, просування продукту (морозива) 

на ринку за рахунок приниження Священного; мовні засоби: вербальні (слогани із 

грою слів) та невербальні (оксюморонно-провокативні плакати) –  “Submit to 

temptation” (дискредитація концептів доменів RELIGIOUS LEADER (PRIEST) 

BELIEVER (NUN), SACRED ABOMINATION – черниця і священник збираються 

поцілуватись), “Immaculately conceived” (дискредитація концепту Непорочного 

Зачаття IMMACULATE CONCEPTION (домен GOD), концепту VIRGIN MARY 

(домени GOD, SAINT), концепту NUN (домен BELIEVER: фото вагітної 

католицької монахині) “We believe in salivation” (дискредитація концепту 

SALVATION ( домен RELIGION) гра слів: salivation – слиновиділення, із натяком на 

гомосексуальний зв’язок зображених чорного і білого ченців) (див. Додаток В). Слід 

відзначити, у цій кампанії зниження відбувається за рахунок акцентуації тілесноті, 

що можна вважати проявом карнавальності. 

В межах інших дискурсів також було виявлено подібні дискредитивні 

модифікації ключових релігійних концептів питомої для англомовного простору 

християнскої релігійної традиції: THE LAST SUPPER, CRUCIFICTION, 

RESURRECTION, IMMACULATE CONCEPTION, SALVATION.  

Так, апеляції до релігійного концепту THE LAST SUPPER (Тайна Вечеря) як 

хронотоп першого таїнства Євхаристії EUCHARIST використовуються як одиниці 
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поп-арту, зокрема у мемах на основі фрески Леонардо да Вінчі “Тайна Вечеря” 

(1495—1498, домініканский монастир Санта-Марія-делле-Граціе, Мілан). У версіях 

Біблійного тексту з коментарями зображений момент має референтність “The Lord’s 

Supper Instituted” та описується у трьох Євангеліях: And having taken bread, he gave 

thanks and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body, which is being given for 

you; do this in remembrance of me." In like manner he took also the cup after the supper, 

saying, "This cup is the new covenant in my blood, which shall be shed for you" [Luke 

22:19-20]. Євангельскі слова стали основою тексту євхаристичного канону 

християнського богослужіння. 

 Хоча у 1988 р. відомий художник Едді Уорхол представив своє 

переосмислення Тайної вечері, саме тренд мемів THE LAST SUPPER у тому ж році 

започаткував відомий художник кіноплакатів Ренато Касаро (Casaro Renato) у 

постері “Invitation” (інша назва –  “Dinner for Great Names”), в центрі якого, в 

оточенні “12 апостолів Голівуду”, Мерлін Монро простягає руки у жесті Христа, 

який в оригіналі позначає основні слова меси “Hoc est corpus meum” (лат. Це – Тіло 

моє) – вербального втілення Жертви Іісуса Христа. Акторка здійснює цей жест  у 

новому блюзнірському контексті голівудської ультрасексуальності як нового 

спасіння [860] (див. Додаток В). Вибір саме Мерлін Монро як центрального 

персонажа не випадковий, оскільки можна прослідкувати паралель із відомою 

сценою “Diamonds are the girl’s best friend” фільму “Gentlemen prefer Blondes” (1949)  

 Наразі на розважально-інформаційних сайтах Pinterest.com, buzzfeed.com, 

adme.ru, getty.images.com та інших наявні підбірки мнемотичного наслідування 

“Invitation”, що загалом налічують більше 500 і стосуються сфер кіно, шоу-бізнесу, 

реклами, моди, політики, сучасних технологій (Додаток В). 

Основними формами моделювання мемів за принципом Invitation є: заміщення 

зображення Іісуса у центрі ключовим персонажем тематичної групи і заміщення 

апостолів менш важливими/видатними героями відповідної тематичної групи (кіно, 

політика, шоу-бізнес);  зображення групи апостолів із заміною лише центрального 

персонажа (шоу-бізнес, мода, технології, реклама); зображення одного персонажа за 

столом (меми побутової інтернет комунікації для виразу емоцій, меми для 



 213 

позначення комунікативних невдач), зображення пустої Сионської горниці з 

розташуванням тематичних елементів на столі та у просторі зали (меми у 

трансформованій риториці мовчання).  

“Invitation” як одиниця поп-арту є досить популярною у побуті, зокрема в 

оформленні кафе і ресторанів у стилі голлівудського ретро [611], оскільки серед 

іншого має референцію до їжі та використовується як подаруноковий витвір 

мистецтва. Так, на сайті amazon.com можна придбати репродукцію “Invitation”. 

Виставлений товар має схвальні відгуки покупців, наприклад, людина під ніком 

Spence у комірках рейтингу оцінює полотно і сервіс найвищою оцінкою 5.0 out of 5 

stars із позитивним зауваженням Quality Canvas, достовірність відгуку посвідчують 

відмітка сайту Verified Purchase та вказана дата 21 July 2014, Спенс також надає 

додатковий схвальний коментар у форматі інтернет-повідомлення комменту: Bought 

this for my mum for her birthday! She was over the moon! Excellent quality, been looking 

for this canvas for a while and really great price too [611]. 

На прагматичному рівні в повідомленні зазначається мета покупки (Bought this 

for my mum for her birthday!), та у трьох аспектах встановлюється цінність товару –

потверджується його ексклюзивність (been looking for this canvas for a while) 

відзначається позитивна реакція одержувача подарунка (She was over the moon!), 

підкреслюється економічна вигідність придбання (really great price too). На лексико-

граматичному рівні відстежується висока експресивність, виражена окличними 

реченнями, ідіомою to be over the moon, використанням позитивних атрибутивів 

excellent, really great, експлікативними фразами з повторюваним використанням 

частки for, завершення повідомлення позитивним підсилюючим прислівником too. 

У сучасному комунікативному просторі із тотальною зневірою в рекламі, 

коментарі користувачів мережі мають більшу авторитетність та високий рекламний 

потенціал, через їх вірогідну правдивість. Тож, у розглянутому прикладі інтернет 

реклами репродукції ‘Invitation’ було відстежено наявність таких інструментів 

впливу на відвідувача сайту як користувацький рейтинг товарів і послуг  (п’ять 

позитивних оцінок з відгуками), підтверджнення сайтом дійсності успішної угоди 

купівлі-продажу спеціальною позначкою над коментами та відгуками, коменти 
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(схвальні відгуки особистого характеру, зокрема проаналізований відгук Spence). 

Виділені інструменти маніпуляції можна вважати комунікативними тактичними 

засобами реалізації комунікативних стратегій інституціоналізації авторитетності, 

валідації популярності та якості товару, підтримки та просування товару.  

В когнітивній перспективі подібні форми реклами та сучасного мистецтва 

містять дискредитивне приниження десакралізованого Священного, блюзнірський 

епатаж та через поширеність і повторюваність в маскультурі тяжіють до заміщення 

первинних ядерних складових релігійних концептів. 

В релігійному аспекті схвалення подібних товарів можна розглянути як 

реалізацію слів пророка Ісайї: 20 Woe unto them that call evil good, and good evil; that 

put darkness for light, and light for darkness; that put bitter for sweet, and sweet for 

bitter! [Issaiah 5:20], який предвіщає горе тим, хто блюзнірськи заміщує добро злом.  

Комунікативний Мем-тренд THE LAST SUPPER, започаткований дизайнером 

кінопостерів, має продовження у сучасному кіно. Так, мем ‘THE LAST SUPPER’ 

використовували як модель постерів популярні серіали House M.D. -3, Billions-1, The 

Expendables-2, Lost, Suits- 8, The Place to call Home, The Simpsons, The South Park, 

фільми Alice in the Wonderland  (Додаток В). У такій формі дискредитивної 

модифікації релігійний концепт THE LAST SUPPER, зокрема, використовується як 

когнітивна просторова метафора, тож важливим комунікативним елементом стає 

мізансцена як коротка образна форма подачі сюжетної інтриги. Комунікативно 

важливими та сюжетно інформативними персонажами стають фігура по центру 

(протагоніст фільму на місці Христа  - Harvey Specter у Suits-8), фігура на місці Іуди 

при погляді на картину – зліва від апостола Іоанна, (друга постать від Христа) 

(зазвичай – зрадник, антагоніст, або неочікувано – персонаж, що у попередньому 

сезоні був на стороні протагоніста), персонаж на місці апостола Іоанна – при погляді 

на картину – перша фігура зліва від Христа (як помічник і союзник протагоніста –  

Donna у Suits-8), фігура справа від Христа на місці апостола Фоми, відомого своїм 

сумнівом у воскресінні Христа (як персонаж, що має складні стосунки з 

протагоністом – Samantha Wheeler у Suits-8 (персонаж, що замінив Rachel, колишню 
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героїню нинішньої герцогині Саcсекської –  Меган Маркл, і проходить шлях від 

конфронтації до кооперації з головним персонажем)). 

Важливу роль має і стіл, за яким розташовані герої. Так, у серіалі Suits-8 в 

жанрі Legal drama герої сидять за покерним столом. В юридичному дискурсі часто 

використовуються репрезентації когнітивної метафори гри (to win the case, to beat 

someone in court, win-win deal), вміння блефувати як основна вимога гри у покер є 

важливим складником роботи адвоката.  

У відзначеному номінаціями і нагородами Golden Globe Awards, Emmi, People's 

Choice Awards і з офіційною трансляцією у 66 країнах, популярному серіалі в жанрі 

meddrama – House M.D., на постері третього сезону стіл зображено як ліжко 

пацієнта. Іронічний слоган The strongest medical drama on television. Now available 

without prescription.  містить як натяк на наркотик, який вживає Доктор Хаус, щоб 

втамувати власний біль, так і водночас є продовженням когнітівної метафори Тайної 

Вечері – як дара нової форми спасіння. Слід зазначити, що постер сьомого сезону 

цього серіалу продовжує когнітивну пралель Jesus – Dr.House, оскільки на постері 

зображено Грегорі Хауса в звичному костюмі та сорочці, однак із розтином тканин у 

зоні сердця і слоганом Love/sick (див. Додаток В). Даний слоган є виразом 

атеїстичних поглядів Хауса (гра слів – двозначність  lovesick – закоханий, sick of love 

– морально втомлений від любові), а розтин грудної клітки містить алюзію до 

характерних для католицької традиції зображень Jesus Sacred Heart та апелює до 

протестантських слоганів Jesus loves you. Вибір такої рекламної кампанії 

невипадковий, оскільки у світоглядній аксіологічній системі сучасних агностиків і 

скептиків, зокрема Грегорі Хауса, кожна людина – володар своєї долі і сама для себе 

є уособленням концепту GOD, що дискредитивно модифікує не тільки концепт 

GOD, але й концепт BELIEVER, і концепт RELIGION як форму і шлях воз’єднання з 

Богом, оскільки така установка спрямовує людину на пошук себе без пошуку Бога і 

Божої волі.   

Крім постерів як комунікативно інтенсивних інформативно насичених 

одиниць сучасної медіакомунікаіції, апеляції до концепту THE LAST SUPPER 

наявні у повнометражному кіно. Серед фільмів, що сприяють дискредитації 
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релігійних концептів, переважають чорні комедії як сучасна форма вираження 

карнавального начала, характерними рисами таких фільмів є низький пафос, 

гротескний акцент на тілесність, антиклерикалізм.  

Наприклад, у чорній комедії The Last supper, представленій у 1995 р. на 

Міжнародному кінофестивалі в Торонто (Toronto International Film Festival), 

використовується ейдетичний символ вбивства за вечерею – п’ять ліберально 

налаштованих студентів старших курсів зі штату Айова запрошують людей з 

утльтра консервативними поглядами, щоб їх вбити: It stars Cameron Diaz, Ron 

Eldard, Annabeth Gish, Jonathan Penner and Courtney B. Vance as five liberal 

graduate school students who invite a string of extreme conservatives to dinner in order 

to murder them  [805], сюжет реалізує гру слів у назві – Тайна Вечеря – остання 

вечеря.   

Повторювані десять вбивств за консервативні переконання можна розглядати 

як комунікативну маніпуляційну стратегію дискредитації релігійних концептів за 

принципом “вікон Овертона”– форми переконання аудиторії у прийнятності ідей, 

що для аудиторії є повністю неприйнятними, визначеної Дж.Овертоном (Joseph 

P.Overton). Гості, яких одного за одним вбивають студенти, представляють 

радикально консервативні погляди: Guests include a homophobic protestant 

reverend (Charles Durning); a misogynistic, chauvinistic rape apologist (Mark 

Harmon); a Neo-Nazi; an anti-environmentalist (Jason Alexander); a racist, anti-

Semitic Nation of Islam fundamentalist; a Pro-life advocate; a censorship advocate; a 

hobo assailant (Nicholas Sadler) (the only dinner guest who momentarily considers 

recanting his beliefs, until his hosts goad him away from reformation in their 

bloodlust); and critics of gay rights, all of whom are murdered [805]. У спектр 

представлених радикальних  точок зору, що загалом засуджуються суспільством 

(расизм, нацизм, антисемітизм), включено і засади християнського вчення 

(критика абортів, негативне ставлення до підліткового сексу, критика 

гомосексуальних стосунків) як рівні їм чи гірші. Персонажі, які їх представляють, 

здебільшого зображені фанатиками, малоосвіченими людьми, що не можуть гідно 

аргументвати свою позицію, або людьми, які нестійкі у своїх переконаннях і 
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легко піддаються впливу, що зокрема дискредитує у фільмі концепти PRIEST, 

BELIEVER. Тоді як студенти-вбивці представлені як освічені, здатні на вчинок 

люди, що прагнуть загального добра.  

Важливим комунікативним елементом є форма вбивства – через біле вино 

(антоагоністично до Причастя на основі червоного вина), як форма спасіння 

гостей від їх неправильних переконань (дискредитація концепту RELIGIOUS 

RITUAL). Також ця форма вбивства не передбачає зображення традиційних для 

чорних комедій гіперболізовано тілесних деталей (крові, спотворених органів 

тощо), що інтуїтивно нівелює жах від кількості вбиств. Повторність вбивств (їх 

десять) стирає у глядача перший шок від ейдетичного символу і сприяє 

призвичаюванню до ідей принятності боротьби за ліберальні ідеї навіть таким 

радикальним шляхом. 

Двоє останніх запрошених – учениця школи старших класів, що виступає 

проти закону про обов’язкову сексуальну освіту в школі, і телеведучий - 

змінюють долі самих героїв фільму. Юний вік та палкість поглядів учениці Хезер  

викликають співчуття у Джуд, і вона намагається її врятувати. Імена головних 

персонажів співпадають з відомими іменами апостолів – Jude, Paulie, Peter, Luke, 

Mark і обрані невипадково. Іуда був зрадником Христа, тож спроба героїні 

Камерон Діаз  (Jude) змінити хід подій сприйматься як зрада. Апостоли Петро і 

Павел в  Новому Завіті сприймаються як приклади двох основних форм віри – 

ревносної дії (Петро) і ревносного слова (Павло); в англомовному просторі мають 

конотації протистояння католицтва (St. Peter’s Cathedral in Rome) та 

протестантизму (St. Paul’s Cathedral in London). У фільмі Пітеру притаманні 

імпульсивні дії, здебільшого він використовує конфронтаційні стратегії і тактики 

(готовий вбити ножем першого гостя Зака; мовчання як стратегія чоловічого 

домінування), а Поллі – раціоналізатор і використовує кооперативні стратегії 

(ввічливості, копромісу, співпраці). Зважаючи на уособленість ультра 

радикальних поглядів у образах гостей та імена, що мають культурно-релігійні 

алюзії, можна сказати, що фільм представляє сучасну антипритчу – саркастичне  

мораліте.  
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Н.Чомскі у книзі “The Common Good” зазначав, що “розумний спосіб  

заставити людей бути покірливими і пасивними – жорстко обмежити простір 

прийнятного, але дозволити активну дискусію у цьому просторі, навіть із 

підтримкою критичних та дисидентських поглядів. Це дає людям відчуття 

свободи поглядів, тоді як насправді протягом всього часу упередженість системи 

детермінує і обмежує весь спектр дебатів” [280]. 

Хоча могло винкнути враження, що фільм доводить погляди персонажів до 

кульмінаційного абсурду (вбивства десяти людей з похованням їх у власному 

саду) і в такий спосіб критикує їх, втім, автори фільму послідовні у ліберальних 

поглядах і виступають за права жінок (Джуд і Поллі – жіночі версії імен апостола 

Павла та Іуди) і проти расизму (постер зображує чорного студента Люка на місці 

Іісуса у Тайній вечері).   

Тож розглянутий фільм спрямований як на освічену аудиторію, що може 

зрозуміти біблійні паралелі та оцінити іронію авторів, так і на малоосвічених 

глядачів, що можуть отримати своєрідне естетичне задоволення від низького 

пафосу повторюваних вбивств і чорних жартів та встановити в когнітивному 

просторі преставників обох груп нове вікно Овертона, що дискредитивно змінює 

релігійні концепти THE LAST SUPPER, RELIGIOUS RITUAL BELIEVER, 

RELIGION шляхом комунікативної стратегії маніпуляції та негативного 

фреймингу.  

Прем’єрою Різдва 2019 американська міжнародна мережа смарт-телебачення 

Netflix (більше 139 млн. абонентів по всьому світу [688] ) назвала фільм власного 

виробництва The Last Hangover. На сайті мережі разом із трейлером подається 

опис фільму The Last Hangover: In this biblical "Hangover" spoof, the apostles 

awaken to find Jesus is missing and must piece together events of the previous night's 

wild Last Supper [807]. 

Блюзнірський епатаж фільму реалізується у межах травестії. Зазвичай 

травестійна модель передбачає пародійну зміну відомого і видатного шляхом 

переміщення у  комунікативно низький побутовий контекст із зниженням пафосу, 

в розглянутому фільмі можна відстежити дворівневу травестію, оскільки події 
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американської комедії The Hangover (історія про пригоди юнаків у Лас-Вегасі)  

введені у хронотоп страсного тижня у пародійному контексті. Це має як вербальні 

форми реалізації (під Голгофськими хрестами Марія Магдалина жалкує про 

одного з розбійників більше ніж про Ісуса: MARY Did you know Dimash too? One 

of the Deciples: Who is Dimash? MARY He is the one on the right. One of the 

Deciples: No, we are talking about Jesus, he is in the centre. Do you cry over Dimash? 

MARY Yes, he was my first client), так і невербальні (гротескна тілесність: 

похмілля, гикавка, кривляння, блювання; референтність до фільму – тигр у ванній 

кімнаті зранку тощо). У фільмі виявлено дискредитивні модифікації концептів 

JESUS, CRUCIFICTION (домен GOD), Eucharist (домен RELIGIOUS RITUAL), 

DECIPLE (домен BELIEVER), CHRISTIANITY (домен RELIGION). 

Важливим комунікативним елементом є дата релізу – Різдво (найбільше 

християнське свято англомовного світу) та регіон першого випуску – Бразилія 

(країна колишнього кардинальства нинішього Папи Римського, Фанциска І) та 

інші країни Латинської Америки (регіон найбільшого розповсюдження 

католицтва, що засвідчує загальну тенденцію до пропагуання зневіри та 

глузування з релігії, зокрема християнства).  

Успішність результатів дискредитивних модифікаій релігійних концептів 

показує суспільний відгук на подібні провокативні медіаподії, що можна 

відстежити на матеріалі коментів на популярних сайтах із ретинговою системою. 

 На рейтинговому сайті сучасного кіно Rotten tomates, який наповнюється за 

принципом краудсорсингу (автором може бути кожен авторизований користувач), 

фільм має позитивний рейтинг 86%,  один позитивний відгук (fresh) та жодного 

негативного відгуку (rotten). Відгук fresh зокрема зазначає: The Last Hangover, 

much like Python's Life of Brian ... will not be suitable for those who are offended by 

anything that pokes fun at religion. For the rest of us, though, this film is an irreverent, 

warped, good time  [808]. 

Подібний результат і на світовому сайті IMDb – загальний позитивний 

рейтинг фільму 6,4/10 (станом на 14.04.2019    [564]). З 16 відгуків користувачів – 4 

негативні з використанням різних стратегій і тактик. Так, користувачем під ніком 
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sheentahlea розміщено пост (8 January 2019): Officially OFFENDED! I never cry 

offense at anything! Out right disrespectful! Done in poor taste! В ньому використано 

конфронтаційну комунікативну стратегію, що реалізується у тактиках 

засудження, висловлення образи, мовними засобами капіталізції (OFFENDED), 

використання екскламативів (Out right disrespectful!), еліптичного синтаксису, 

негативного вокабуляру (offended, never, disrespectful, poor taste). Прагматичний 

акцент на адресанті – особиста образа. 

Користувач kayayo_8 (29 December 2018) також висловлює засудження (Very 

disrespectful! Unacceptable, really. There are topics that should be off boundaries...) з 

генералізовним прагматичним акцентом на цільовій аудиторії (There are topics 

that should be off boundaries.). 

Для висловлення несхвали фільму користувач під ніком Horst_In_Translation 

(6 January 2019) вживає тактику(leveling) самопозиціонування як однодумця з 

потенційним критиком (Well, it could have been interesting and funny I suppose, but 

eventually in my opinion; Now I have seen really excellent rookie efforts by filmmakers, 

but sadly this is not one of these; but far from being as funny as I would want it to be for 

a positive recommendation) і тактику логічно аргументованої критики, із 

використанням таких мовних засобів: вводні фрази для забезпечення 

структурності як засоби когезії (As for the cast,), використання апроксиматорів та 

умовного способу для пом'якшення критики (it could have been interesting and 

funny I suppose,), апеляція до адресата у лаудиторному контесті як до освіченої 

людини (And as you may or may not guess from the photo). Втім, розглянутий 

комент має високий потенціал комунікативної невдачі через велику довжину 

посту та відмітку модераторів сайту, виділену червоним кольором Warning: 

Spoilers. 

Користувач під ніком kyle_may (1 January 2019) використовує ті ж тактики, 

що і Horst_In_Translation, однак його комент справляє більш позитивне враження 

завдякі структурному, детальному втім лаконічному викладу думок.  Kyle_may 

комунікативно виступає як віртуальна особистіть “поміркований критик”: комент 

має характерну раціональну структуру (вступ, аргументи, висновок), в ньому  
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представлено послідовну критику фільму, починаючи з аксіологічного 

смислового компоненту (but I still think this type of movie can really hurt people who 

do believe) до акторів (wasn't very well acted), сценарію (the plot was sub-par), 

перекладу: I can understand how people who dislike the christain faith would enjoy 

this movie, for me I don't believe in god but I still think this type of movie can really 

hurt people who do believe. It would be like telling a child Santa claus doesn't exist, no 

one ever makes movies like this about any other faith so why has it become so 

acceptable exclusively for the christains? The movie it's self in all honestly wasn't very 

well acted, the plot was sub-par, and most of the jokes were really cheesy or they were 

men't to be told in Portuguese and lost most of the comical value in translation to 

English. Either way if the subject was anything else I think this production would be 

swept under the rug [565]. 

Слід відзначити переважання позитивних коментів над негативними. Серед 

заголовків (хедлайнів) позитивних коментів наявні акценти на комедійність (4),  

(Had me crying with laughter, very funny, a good laugh), загальне позитивне 

враження (5) (Awesome!; Good Shew!!;  pleasantly surprised; I loved it!!!!; This film 

tickled me - subtitled film worth watching.) та два коменти із схваленням фільму як 

прояву свободи слова і думки і паралельною критикою медіапростору США (I'd 

love for this to be accidentally broadcast on prime time TV in the US.; If only the US 

had the balls….) [565]. 

Загалом суспільний резонанс випуску провідною американською 

медіакорпорацією блюзнірського фільму на християнську тематику показав 

значний рівень секуляризації і відходу від питомих когнітивних засад як 

результат впливу дискредитивних комунікативних тактик на англомовне 

суспільство. Для порівняння: карикатура на пророка Мухаммеда у французькому 

Charlie Hebdo викликала значне обурення у світової релігійної спільноти, втім 

терористичний акт помсти слугував комунікативним виправданням карикатури.  

Дискредитації релігійних концептів притаманний перехід з медіапростору на 

рівень побуту. Так, у 2019 р. клуб the Cult фешенебельного отелю Peninsula Grand 

Hotel (Мумбай, Індія) провів тематичну вечірку “The Last Hangover”, рекламна 
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інформація про яку –  постер (пляшка з ангельськими крилами та білі голуби – гра 

слів spirits – алкогольні напої та the Holy Spirit – Святий Дух) і текст запрошення 

розміщена на сайті отелю: “As The Cult by Peninsula Grand Hotel presents you “The 

Last Hangover” BIGGEST NEW YEAR EVE 2019!!! Embrace the new beginning in 

The Cult classic way with wild ambiance, insane vibes & everything crazy! So live it up 

to sinful celebration which is going to take you beyond your imagination with head-

buzzing music & a well-stocked lavish bar making sure you drink & dance till the break 

of new dawn - 2019”  [809]. 

Узагальнюючи, можна зазначити, що дискредитивні модифікації релігійних 

концептів мають потужний потенціал суспільного впливу та реалізуються через 

комунікативні стратегії дискредитації, провокації, конфронтації, маніпуляції, 

використання кіно як форми аксіологічної просвіти, профанації, блюзнірського 

епатажу, культурно-освітницьких проектів,  аргументативної критики і тактики 

використання ейдетичних символів, вікон Овертона, популяризації та побутового 

впровадження блюзнірських мемів як форми вираження секулярних ідей тощо.  

 

3.3 Когнітивні субституції 

 

Профановані, відтак незрозумілі і смішні, дискредитовані, відтак логічно та 

емотивно чужі і знецінені як нісенітні, релігійні концепти вимагають заміщення для 

заповення когнітивної пустоти чи гармонізації когнітивного дисонансу, що виникає 

у результаті когнітивних модифікацій. 

Когнітивні субституції можна вважати реалізацією останньої частини виділеної 

В.І.Карасиком тріади трансоформації знань  “Притча – Іронія – Антипритча”. 

Антипритча – нова ціннісна формула на основі первинної притчі, втім  семантично 

їй антонімічна.  

У когнітивних субституціях релігійних концептів карнавальна форма буття із 

святкової перетворюється на раніше антагоністичну їй інституційно детерміновану 

повсякденність і заміщає її. Такий новий процес є запереченням і водночас 

продовженням досліджуваної М.М.Бахтіним карнавальності; як маска, що 
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зрощується з обличчям, когнітивні субституції знищуюють вітальність та 

амбівалентність карнавалізації шляхом переводу святкового в буденне, 

карнавального в інституційне. 

Це має прояв в умовному функціональному розподілі дискурсів відносно 

когнітивних модифікацій релігійних концептів. Дискурси, що пов’язані із творчістю 

та створенням смислів та образів – медіадискурс, дискурс реклами, дискурс моди, 

продукують аксіологеми за принципом палімпсесту – накладання нового тексту на 

старий текст культурного “пергаменту”, тоді як інституційно детерміновані 

дискурси – релігійний, освітній, науковий, юридичний, політичний, які раніше 

скеровували та зумовлювали аксіологічні вибори людини, засвоюють та адаптують 

модифікації релігійних концептів, що виникли у генеруючих дискурсах. 

Споріднені із когнітивною метонімізацією та когнітивною метафоризацією 

когнітивні субституції релігійних концептів відрізняються наявністю реальних 

матеріальних соціально-культурних проявів.  

Релігійний сегмент світогляду людини із тріади “міфологічний – релігійний – 

науково-філософський світогляд” потребує заповнення та реалізації, незалежно від 

релігійних переконань. Так, в 2012 р. у Лондоні було запущено атеїстичну 

місіонерську кампанію: із постерами, майками, типовими кольорами, рекламою на 

дабл-деккерах. Згодом виявилось, що атеїзм тяжіє до проголошення себе релігією.  

Ідейним натхненником руху виступив мислитель-атеїст Алан де Боттон. У 

своїй книзі Religion for atheists крім викладу своїх поглядів він закликав до збору 

коштів на побудову першої церкви для атеїстів. У 2013 році The Guardian 

повідомила, що атеїсти матимуть власну церкву у Плімуті.  

Вже у 2014 році комедійні актори Сандерсон Джонс і Піппа Еванс 

започаткували The Sunday Assemblies, для яких зокрема орендують англіканські 

церкви та католицькі костьоли. На комунікативному рівні про субституцію у сфері 

саме християнських концептів свідчить використання усього лексичного та 

обрядового наповнення богослужіння християнства західного обряду із субстуцією 

віри в Бога невірою. Так, у The Guardian при висвітлені цієї теми використовуються 

лексеми “the service, hymn-song, moment of reflective silence”, які є відповідниками до 
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Te Deum у католицтві, collection to pay for rental of the church, sermon (проповідь), 

congregation (приход) та ін. Заміна молитов, хоралів і гімнів, що виконуються всією 

спільнотою (Superstition by Stivie Wonder, Don`t stop me now by Queen), проповіді 

пастора –  роздумами спікера на антихристиянські теми,  збереження не тільки 

обрядового компоненту, а й профанація християнського SACRED PLACE – 

собору/церкви, що арендується для the Sunday Assemblies, яскраво ілюструє рівень 

когнітивної субституції як потужної модифікації релігійних концептів у сучасній 

комунікації.  

Але якщо атеїзм визнає себе якщо не релігією, то хоча б її альтернативою, у 

сучасних мовних та концептуальних картинах світу дедалі набувають розвитку 

тенденції релігізації сфер, мало пов’язаних із релігією: моди, шоу-бізнесу, політикі.  

Тож, в cучасному англомовному комунікативному просторі виявлено потужні 

тенденції когнітивних субституцій релігійних концептів як результат підвищення 

рівня щільності інформаційного фону, техногенності (як комунікативного 

принципу), гри (як способу буття), антиклерикалізму і секуляризації, аксіологічних 

зсувів.  

3.3.1 Когнітивне заміщення 

 

Когнітивне заміщення релігійного концепту – модифікація, за якої відбувається 

заміна наповнення концепта при використанні його ключового вербалізатора. 

Когнітивне заміщення споріднене з когнітивною метафоризацією, втім відрізняється 

тим, що використовується не тільки наповнення конецпта, а й його ключовий 

вербалізатор (як метафора-контейнер). Використання ключової лексеми має ефект 

аксіологічного ліфту, конотативно надаючи об’єкту перенесення більшої цінності.  

Приклади використання релігійних концептів як аксіологічного ліфту 

здебільшого наявні як використання метафор з атрибутивом. Так, у медіадискурсі та 

індустрії краси відстежено апеляції до релігійних концептів як форма 

інституціонального потвердження цінності та якості: Cosmopolitan is a Fashion Bible 

(концепт BIBLE, домен SACRED OBJECT); Shoe Heaven – відділ взуття у 

лондонському торгівельному домі Harrod’s (концепт HEAVEN, домен SACRED 
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PLACE); у корпоративному дискурсі як форма забезпечення довіри до нових послуг, 

зокрема у назвах нових професій: IT-Evangelist/ A technology evangelist is a person 

who builds a critical mass of support for a given technology, and then establishes it as a 

technical standard in a market that is subject to network effects [783] (концепт 

EVANGELIST, домени RELIGIOUS LEADER, BELIEVER),  Marketplace Pastor - As a 

marketplace pastor, I will provide care and coaching to individuals who are in difficult 

situations, but more than that, I can help owners and employees improve their life and 

skills in the workplace through teaching and coaching on biblical principles of leadership 

and business (концепт PRIEST, домени RELIGIOUS LEADER, BELIEVER) 

використовуються у стратегіях побудови іміджу брендів.  

Також ефект аксіологічного ліфту при використанні релігійних концептів як 

когнітвних метафор можна спостерігати у дискурсі моди як результат когнітивного 

клонування концепту RELIGION з доменом FASHION. Наприклад, березневий 

номер The Paper’s magazine 2015 за підтримки Vogue представив фотосесію одягу 

провідних світових брендів (Christian Dior, Max Mara, Dries Van Noten, Simone 

Rocha, Proenza Schouler, Missoni, Thom Browne) під назвою #Blessed: A Fashion 

Pilgrimage to Salvation Mountain (Додаток В) [494]. Назва зумовлена фотосетом – the 

Salvation Mount – арт об’єкт у Каліфорнійській пустелі, поблизу міста Слабсіті 

(США), що є інсталяцією, створеною місцевим жителем Леонардом Найтом 

(Leonard Knight) з перероблених матеріалів, розфарбованих у яскраві кольори 

екологічною фарбою і прикрашених написами протестантських слоганів і фраз Jesus 

loves you, God is Love, God’s Bible та ін. (див. Додаток В). 

Тема паломництва не нова у світі моди. Наприклад, назва жіночої накидки 

pelerine походить від франц. pelerine – паломник, пілігрим, оскільки паломники 

надавали перевагу довгим плащам із широким капюшоном, який захищав від вітру 

та дорожнього пилу. Назва відомого модного журналу The Vanity Fair – приклад 

семантичної мейоризації та аксіологічного зсуву, переходу із негативного топоніму 

у творі Дж. Баньяна “The Piligim’s Progress” та характеристики суспільства у романі 

В. Теккерея у позитивну. The New York Times Magazine у статті “FASHION: Pilgrims' 

Progress” проводить паралель між модою 1993 р. та вбранням пілігримів: «Imagine 
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how amazed the Pilgrims would be to discover, three centuries later, that their starched 

white collars and simple black robes were the height of fashion for fall 1993.» [682]. 

Після фотосесії #Blessed апеляція до релігійного концепту PILGRIMAGE 

набула повторної актуалізації у новій формі – фешн-паломництва. Фешн-

паломництво як когнітивна метафора почало набувати ознак когнітивної субституції 

релігійного концепту PILGRIMAGE (домени RELIGIOUS RITUAL та SACRED 

PLACE, SACRED OBJECT) із поширенням використання у пресі, зокрема, у 

періодичних виданнях – газетах і модних журналах. Так, Vogue подає огляд модних 

сумок як Fashion pilgrimage, в якому BergenBags виступают як новий SACRED 

OBJECT: Vogue’s Chloe Malle Makes a Fashion Pilgrimage to Charlotte With 

BergenBags and Of Rare Origin: Photos [842]. Інше видання DNAHome у тревелсторі 

про відвідування Паризького Тижня моди представляє об’єктом Fashion pilgrimage 

модель як ікону стилю - нову SACRED OBJECT та нову SAINT: Hopping through the 

crowd in unmistakable Philip Tracey raven headgear is Isabella Blow, the new MAC 

icon, and we hop off to curl up in front of room service and catch up., [571]. Тhe Forbes 

описує вихід нового бренду одягу на міжнародну орбіту (A Young American Fashion 

Brand Makes A Pilgrimage To Paris Fashion Week), в якому Париж виступає як 

“Mecca of Fashion” – нове SACRED PLACE [712]. 

The DNA India в ексклюзивному матеріалі Fashion pilgrimage Tarun Tahiliani 

shares precious vignettes from his trip to Champs Elysees in the heart of the world’s 

fashion capital [571] описує поїздку до Парижу відомого індійського дизайнера 

також у термінах паломництва: із паралеллю Єлісейські поля –  Paris – SACRED 

PLACE.  

Десакралізація паломництва призвела до виникнення спекулятивних елементів 

медіапростору, як, наприклад, блогів  “the fashion pilgrimage” [800], “pilgrimage to 

wherever” [727]. Молодий бренд Piligrim clothing використав тему fashion 

pilgrimage як бізнес концепцію [726]. 

Рівень концептуалізації когнітивної метафори FASHION PILGRIMAGE із 

когнітивним заміщенням можна відстежити на матеріалах контенту, що створюють 

пересічні користувачі мережі інтернет, наприклад, на міжнародному відео-хостингу 
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Youtube. Так, користувачка Rianne van der Steen розмістила відео з фотоспогадом 

про відкриття модної виставки і назвала його Opening Exhibition A Fashion 

Pilgrimage [701]. Пересічність і незірковість користувачки посвідчує наявність лише 

одного фоловера та мала кількість переглядів під нечисленними відео каналу. Опис 

відео відсутній, втім з фото із відеоролика можна зробити висновок, що Ріанна була 

ведучою відкриття чи авторкою виставки одягу у колишньому храмі, про це свідчать 

фото, представлені у ролику. В кадрах на часі 0:16: Ріанна – жінка з рудим 

кучерявим волоссям (присутня майже на всіх фото) у довгій чорній вечірній сукні 

(інші гості переважно вдягнуті у стилі casual) і сережками у формі великих хрестів, з 

гостями виставки на фоні органу; 0:58: просторий простір колишнього храму із 

експонатами виставки.  

Справжнім вибухом актуалізації FASHION PILGRIMAGE як когнітивного 

заміщення PILGRIMAGE – частини когнітивної модифікації FASHION as 

RELIGION (когнітивне клонування), стала основна світова модна подія 2018 року – 

the Met Gala, з цьогорічною темою Heavenly Bodies – проект під патронатом Музею 

Метрополітан (the Metropolitan Museum, New York, the USA) та головного редактора 

Vogue Анни Вінтур (Anna Wintour) (див. Додаток В) [445]. 

Популярний таблоїд HarperBazaar використовує релігійну лексику в описі цієї 

події так: Fashion pilgrimage: Stars dress up for Catholic-inspired Met Gala New York 

(dpa) - The annual Met Gala in New York is considered a fashion pilgrimage, but this 

year's dress code demanded celebrity guests show some real religious zeal. Catholic-

inspired couture was the theme of the night as fashion devotees turned out in force for the 

annual spring fundraising event of the Metropolitan Museum, spearheaded by Vogue boss 

Anna Wintour and co-hosted by Amal Clooney, Rihanna and Donatella Versace [445]. 

Про цю подію повідомили більшість популярних таблоїдів та медіаресурсів: 

Vogue (Met Gala 2018 Red Carpet: All the Celebrity Dresses and Fashion [673] Harper’s 

bazaar (All the Best Dresses From the 2018 Met Gala / [445]) USAtoday (Met Gala 2018: 

Best-dressed looks from Rihanna, Amal Clooney, Lena Waithe and more; [674] The 

Telegraph (Met Gala theme 2018: was this year's theme the most controversial yet?), CNN 
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(Highlights: The Met Gala 2018) [733], BBC та інші, що свідчить про значний 

комунікативний резонанс у медіапросторі.  

The Met Gala 2018 також було представлено у популярному форматі сучасної 

прихованої реклами та імідж-білдингу – TV-show celebrity endorcement 

(популяризація медіапродуктів (і виконавців, як медіапродукту), у необтяжливій 

формі інтерв’ю зі світовими зірками, молодими артистами та цікавими людьми у 

межах вечірнього ток-шоу). Наприклад, у відео Jimmy Fallon Recaps the Met Gala 

[573]  на офіційному youtube-каналі шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 

(медіапроект телеканалу NBC) представлено фрагмент передачі, у якому  Джиммі 

Фелон (Jimmy Fallon), ведучий одноіменного успішного вечірнього шоу, з гумором 

висвітлив the MetGala з перспективи очевидця і учасника (його спіч доповнював 

відеофрагмент виступу Мадонни, “який він особисто зняв на телефон”, що повинно 

було сприяти підвищенню рівня довіри глядачів до повідомлення), із значним 

акцентом на успіху Мадонни (яка продовжувала використання образу свого 

мононіму MADONNA (для якої цей захід став гучним поверненням у шоу-бізнес)) 

та Ріанни (Rhianna), яка обрала образ Папи Римського з високою папською тіарою, 

розшитою камінням і стразами (Ріанні було необхідно виправити модну помилку 

минулорічного MetGala – невдалий вибір жовтого плаття з наддовгим шлейфом, що 

став основою безлічі мемів та фотожаб, і, відтак, дещо погіршив імідж співачки). 

Обидві зірки є культовими особистостями американськго шоубізу, тож вибір ними 

різних образів показує певний рівень комунікативної кооперації, оскільки серед 

учасників заходу було декілька зірок у образі Мадонни, втім, через нищий рівень 

популярності вони не склали конкуренцію Мадонні.  

Дійсно, найбільший медіавідгук отримала поява та “неочікуваний” (насправді 

рекламований через значну кількість матеріалів у табоїдах з використанням 

комунікативної тактики використання чуток і пліток “за лаштунками” підготовки 

заходу як форми привернення уваги,та зацікавлення через “секретність”) виступ на 

the Met Gala 2018 самої успішної поп-зірки американського шоу-бізнесу Мадонни 

(MADONNA). Згідно Книги рекордів Гіннеса (Guinness World Records), Мадонна – 

співачка із найвищим рейтингом продажів музичних записів в історії людства (the 
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best-selling female recording artist of all time) [644]. Сценічний образ співачки 

початково заснований на мононімі MADONNA із конотативним зв’язком з 

релігійним концептом VIRGIN MARY. Тож, розглянемо когнітивне заміщення на 

прикладі Мадонни як бренду.  

Результати експерименту-анкетування неангломовних респондентів віком від 

12 до 65 років показали, що для більшості респондентів (67 із 100) першою 

асоціацією з вербалізатором “Мадонна” є відома англомовна співачка, при чому 23 з 

них не встановлюють асоціативного зв’язку з концептом первинної належності 

вербалізатора – “Діва Марія”. Це свідчить про тенденцію когнітивного експорту 

модифікацій англійських релігійних концептів, що має реалізацію навіть за межами 

англомовного комунікативного простору. Для посилення ефекту заміщення образу 

VIRGIN MARY, Мадонна часто епатажно звертається до релігійної тематики, що 

поглиблює феномен розщеплення свідомості і, тим самим, на когнітивному рівні 

закріплює її успіх.  

Когнітивне заміщення здебільшого має три основні стадії: актуалізація 

релігійних концептів у нерелігійній сфері, зрощення релігійної сфери із 

нерелігійною сферою, заміщення наповнення релігійного концепта у нерелігйній 

сфері із подальшим перенесенням і впливом на релігійну сферу.  

Так, актуалізацію релігійних концептів можна спостерігати на ранніх етапах 

становлення образу поп-співачки Мадонни (справжнє ім’я – Мадонна Луіза 

Чікконе), який набув світової популярності у 1980 роках після виходу її першого 

одноіменного альбому Madonna (1983) і має значний успіх дотепер, включаючи 

останній альбом Madame X (2019). Початково релігійна тема була джерелом 

контраверсійності для сольної творчості співачки, хоча не була самою головною, 

оскільки серед пісень наявні такі, що не мають релігійних референцій (True love, The 

power of Good-bye).  

Елементи провокації можна відстежити у першому сольному епонімічному 

альбомі.  Італійске походження співачки із стереотипно притаманною італійцям 

побожністю та співзвучність імені (Мадонна – ім’я матері поп-зірки) з найвищою 

жіночою постаттю в християнстві – VIRGIN MARY – втіленням чистоти, 
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непорочності та усіх чеснот, стали підґрунтям для контраверсійності. Зростання 

популярності образу співачки, серед інших факторів, було зумовлене використанням 

комунікативної тактики оксюморонного поєднання релігійних концептів SAINT-

SINNER, що в альбомі Madonna реалізувалося у протирічному використанні 

непорочного імені та розпусних рухів у кліпах, зокрема у пісні Holiday, величезних 

сережок-хрестів, підвісок з розп’яттям тощо, що згодом трансформувалося у 

блюзнірський епатаж. Також у 1985 р. вона знялася у фільмі A Certain Sacrifice. [444], 

в якому її героїня має трьох сексуальних рабів із різними гендерними 

преференціями, яких згодом вона організовує для очолюваного нею сатанинського 

ритуального вбивства її ґвалтівника, що є викликом християнській моралі, відтак є 

формою негативного фреймінгу концепту VIRGIN MARY через вербалізатор 

Madonna.  

Апеляції до релігійних концептів у творчості Мадонни здебільшого засновані 

на протиріччі вербальних та невербальних елементів, відкрито провокативному та 

завуальованому і розпорошеному у тексті блюзнірстві, що провокує глядача до 

пошуку закодованого святотацтва, тим самим форматуючи когнітивний механізм 

сприйняття релігійних концептів. Танцювальне минуле співачки позначилося на її 

творчості, оскільки сюжети пісень повністю розкриваються лише у сукупності 

тексту, танцювального і  образного наповнення кліпу та обкладинки альбому. 

Наприклад, у поєднанні тексту та відеоряду в кліпі до пісні Papa don’t preach (1986) 

з її третього альбому True blue реалізуються комунікативні стратегії комунікативної 

контраверсійності та постмодерної комунікативної гри, зокрема виражені 

комунікативною тактикою невідповідності та протиставлення вербальних та 

невербальних комунікативних елементів  і тактикою семантичного плюралізму – 

розгортання смислу твору за принципом вирішення алгоритмічної задачі, де кожен 

наступний вибір визначає подальший розвиток змісту. У кліпі відтворена історія 

кохання дівчини-підлітка, яку дуже любить батько і через любов до доньки 

намагається вберегти її від необачливих вчинків. Втім, текст і кліп пісні – гра із 

глядачем, оскільки може спийнятся як історія дівчини-підлітка, яка завагітніла і 

хоче народити дитину (But I made up my mind, I'm keeping my baby, Ooh, I'm gonna 
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keep my baby, mmm) або яка вагається, чи продовжувати стосунки зі своїм коханим 

(baby). Зміст тексту розгортається залежно від попередніх виборів значень, оскільки 

далі її друзі намагаються змусити або кинути хлопця і завершити перші серйозні 

стосунки, або зробити аборт (But my friends keep telling me to give it up Saying I'm too 

young, I ought to live it up What I need right now is some good advice Please... (показано 

тільки у тексті – є пріоритетним оскільки сприймаєтья і по радіо, і по телебаченню, і 

в друкованому варіанті; потверджує, на контрасті із позицією батька, правильність і 

прогресивність таких поглядів), а батько, після шоку від новини (чи про дорослі 

стосунки, чи про вагітність) страждає, сердиться і, зрештою, підтримує доньку 

(показано тільки у кліпі).   

На лексичному рівні наявна інша площина кліпу, у якій реалізується 

провокативна комунікативна стратегія прихованої антиклерикальної критики та 

негативного фреймінгу, що реалізується із актуалізацією концепту POPE (домен 

RELIGIOUS LEADER) через референції до Папи Римського: звертання Papa, 

імператив don’t preach – гра слів – не повчай/не проповідуй. На футболці Мадонни 

напис Italians do it better референція до польского походження тогочасного Папи 

Римського Іоанна-Павла ІІ, який виступав із жорскою критикою абортів, вільного 

кохання та жіночого священства. 

У другому куплеті наявна полеміка із церковною критикою вільних стосунків, 

як на рівні змісту і романтизації їх у відеоряді (коханці зустрічаються на фоні 

популярних яскравих видів Нью-Йорку, у місцях розваг), так і на рівні використання 

двозначної лексики, що може мати релігійний підтекст:  

Daddy, daddy 

If you could only see just how good he's been treating me 

You'd give us your blessing right now 

'Cause we are in love 

We are in love, so please 

Приспів Papa don't preach [706]. 

Вираз to give one’s blessing метафорично використовується в сучасній 

англійській мові у значенні  “дозволяти”, а в іудейській та християнській традиціях 
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означає “благословляти із звертанням до Бога”. В християнстві, зокрема в 

католицтві, благословіння священника, тим більше церковного першоієрарха, є 

формою отримання Божої благодаті; отримати благословіння Папи для католика є 

високосакральним і дорогоцінним релігійним досвідом. Тож у тексті пісні наявне 

опосередковане засудження церковної критики вільного кохання із натяком на те, 

що священники не розуміють коханців (If you could only see just how good he's been 

treating me, You'd give us your blessing right now), а вони щасливі у своїх стосунках.  

Сюжет пісні та її вербальне і невербальне представлення актуалізує проблеми 

вільного кохання та абортів, а також сприяє негативному фреймінгу поглядів, як 

ретроградних. Про це свідчить інтерв’ю Мадонни популярному глянцевому 

виданню Thе Rolling Stone, в якому вона зазначає: "It just fit right in with my own 

personal Zeitgeist of standing up to male authorities, wheather it's the pope or the 

Catholic Church or my father and his conservative, patriarchal ways". "There were so 

many opinions. That's why I thought it was so great. Is she for 'schma-smortion,' as they 

say in Knocked Up? Is she against abortion?" [655]. Тож, використовуючи один з 

ядерних вербалізаторів релігійного концепту VIRGIN MARY, що є одним з оплотів 

традиційності в західноєвропейській культурі, Мадонна часто критикує та пропонує 

ідеї, протилежні традиційній моральній доктрині церкви. Така контраверсійність є 

основою другої і третьої стадії когнітивного заміщення і однією з ключових 

комунікативних стратегій просування бренду Madonna. 

Другою стадією когнітивного заміщення релігійного концепту після 

актуалізації релігійного конецпту у нерелігійній сфері є зрощення релігійної сфери 

із нерелігійною сферою. В творчості Мадонни це мало вираження у використанні 

комунікативної стратегії блюзнірського епатажу, що мала експліцитні та імпліцітні 

форми, зокрема в піснях  Like a virgin (представлену у межах  The Virgin Tour), Like a 

prayer,  Nothing Really Matters, Girl gone wild, Take a bow та у сценічній версії пісні 

Live to tell як кульмінації світового туру  Confessions of a dance flour. 

В інтерв’ю The Rolling Stone співачка визнає, що справжній зміст її творчості 

здебільшого прихований (my references are usually off the Richter scale), відтак 

незрозумілий для широкої аудиторії: Any ideas you’ve had that you haven’t gone 
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through with because they seemed too extreme? I did a photo shoot with Steven Klein for 

my last album cover, and I painted my face black, except for red lips and white eyes. It 

was a play on words. Have you ever heard of the Black Madonna? It has layers of 

meaning, and for a minute, I thought it would be a fun title for my record. Then I thought, 

“Twenty-five percent of the world might get this, probably less. It’s not worth it.” It 

happens all the time, because my references are usually off the Richter scale [655]. 

Представлена на the Met Gala 2018 (на офіційному Youtube-каналі співачки цей 

виступ набрав 3 252 964 переглядів 58 тис. лайків, 4,7 тис. дизлайків; дата 

завернення 27.02.2019) пісня Like A Prayer (1989) (75 765212 перегляди, 334 тис. 

лайків, 18 тис. дизлайків [654] дата завернення 27.02.2019) початково у 

комунікативному просторі мала значний резонанс, зокрема була викуплена 

компанією Pepsi, що було першим випадком в історії реклами використання пісні як 

рекламного сінглу до її офіційного релізу, з метою популяризації. Однак, компанія 

була вимушена відмовитись від двох додаткових замовлених рекламних роликів, 

оскільки текст та випущений незабаром після релізу кліп викликали хвилю 

негативної критики: за підтримки Папи Римського Іоанна-Павла ІІ католики 

проголосили світовий бойкот Пепсі, італійське телебачення відмовилося 

транслювати кліп, а за звертання вірян в Італії були скасовані концерти співачки 

[643]. 

Теми вбивства, ґвалтування, міжрасового кохання та расистів в творі 

піднімаються із потужною апеляцією до релігійних концептів. На невербальному 

рівні – SAINT (домен BELIEVER – закоханість білої дівчини в статую чорного 

святого, яка не може встояти під чарами та оживає для поцілунку), CHURCH – 

основна частина подій кліпу розгортається у церкві (домен SACRED PLACE), 

CROSS – сцена танцю на фоні палаючих хрестів, STIGMATA – гра слів “рани 

Христа”, що виступають на руках святих, та “тавро позору” у суспільстві, як 

референція до расизму (домен SACRED OBJECT).  Вербально використовується 

тактика алгоритмічного розгортання змісту, в залежності від розуміння значення 

слів на кожному з етапів – співачка звертається чи до Бога, чи до святого, чи до 

коханого, чи всі означені адресати – одна особа.  
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В тексті наявні експліцитні рефернеції до релігійного концепту PRAYER – 

прихиляння колін (I'm down on my knees), комунікація з Богом (I hear your voice); 

ангельський спів як непервершена форма молитви (It's like an angel sighing); 

зосередженність, закривання очей як форма занурення у молитву, відмова від 

відволікаючих факторів (I close my eyes), пряме завертання до Небес з проханням 

про допомогу, що однак, може сприйматися як вигук (Heaven help me) (домен 

RELIGIOUS RITUAL). 

 Імпліцитні біблійні референції, зокрема образ поклику та звертання по імені (I 

hear you call my name And it feels like home; When you call my name it's like a little 

prayer; I hear your voice, it's like an angel sighing, Like a child you whisper softly to me) 

можуть включати перегукування закоханих у Пісні Пісень (10 My beloved spake, and 

said unto me, Rise up, my love, my fair one, and come away [Song of Solomon 2:10]), та 

притчу про Доброго Пастиря (2 But he that enters in by the door is the shepherd of the 

sheep. 3 To him the gatekeeper opens; and the sheep hear his voice: and he calls his own 

sheep by name, and leads them out. 4 And when he puts forth his own sheep, he goes 

before them, and the sheep follow him: for they know his voice. 5 And a stranger will 

they not follow, but will flee from him: for they know not the voice of strangers. [John 

10:2-5]) в контексті англомовної ідіоми the black sheep в значенні “неповноцінний, 

не такий як усі”, що корелюється з темою міжрасових стосунків закоханих та 

контраверсійним ставленням зірки до релігії. До речі, Мадонна у кліпі в чорному 

платті. 

Life is a mystery, everyone must stand alone 

I hear you call my name 

And it feels like home 

When you call my name it's like a little prayer 

I'm down on my knees, I wanna take you there  

In the midnight hour I can feel your power 

Just like a prayer You know I'll take you there 

I hear your voice, it's like an angel sighing 

I have no choice, I hear your voice 
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Feels like flying I close my eyes, oh God I think I'm falling 

Out of the sky, I close my eyes 

Heaven help me 

Like a child you whisper softly to me 

You're in control just like a child Now I'm dancing  

It's like a dream, no end and no beginning 

You're here with me, it's like a dream Let the choir sing 

 (Official Music Video [654]). 

Неоднозначності тексту пісні крім відеосупроводу надає маніпулятивна 

стратегія  епатажу із тактикою імпліцитних сексуальних референцій, які відзначав 

співавтор кліпу Патрік Ленард: Leonard explained that he was not comfortable with the 

lyrics and the sexual innuendos present in it. He gave the example of the first verse for 

"Like a Prayer" which goes "When you call my name, It's like a little prayer, I'm down on 

my knees, I wanna take you there." Leonard saw that this could also refer to someone 

performing fellatio; aghast, he requested that Madonna change the line, but she was 

adamant about keeping it [776, P. 169]. 

Іншою комунікативною стратегією є комунікативна маніпулятивна стратегія 

когнітивного меланжування різних релігійних традицій та практик. У творчості 

Мадонни було виялено християнські (Like A Virgin, Like a Prayer, Living for Love, 

Girl gone wild, Take a Bow), кабалістичні (Isaac, Ray of Light, Frozen, Love Profusion), 

буддистські, язицькі референції.  Наприклад, у кліпі до кавер-версії пісні Fever 1992 

[656] на рівні невербальної комунікації меланжування апеляцій до релігійних 

концептів наявне на кольористичному рівні: превалюючий помаранчевий колір – 

основний колір вбрання тибетських монахів, Мадонна співає у буддистських 

головних уборах та спеціальних ритуальних прикрасах для рук, а також з’являється 

в образі оголеної язицької богині плодючості та кохання із референціями до релігії 

Єгипту, зокрема богині Іштар, що сприяє ідентифікативному зрощеннню образу 

Мадонни (як репрезентації християнського концепту VIRGIN MARY) та інших 

релігій та духовних практик.  
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У кліпі Bedtime Story (1994) [657] в хронотопі сюрреалістичного сну 

поєднуються апеляції до релігійних концептів ісламу, буддизму та християнства, 

текст let’s get unconsious супроводжується відеорядом із ритуальним танцем 

дервішів та молитвою тибетського монаха, таким чином меланжуються поняття 

релігійного трансу як вищої форми молитви дервішів в мусульманстві та трансу як 

форми спокою та гармонії в буддизмі (домен RELIGIOUS RITUAL). Комунікативна 

маніпулятивна стратегія креолізації реалізується у тактиці взаємодоповнення 

вербальних та невербальних комунікативних елементів, зокрема, – використанні 

неозвучуваних текстових написів і слоганів як додаткових змістових одиниць. 

Наприклад, слоган words are useless especially sentences окрім гри слів (sentence – 

речення, вирок) містить критику християнства в його твердженні що Бог – це Слово 

(2:01); серед інших невербальних комунікативних елементів – арабські письмена;  в 

кульмінаційному елементі кліпу з повторюваним, за принципом мантри, текстом in 

the hands of unconsciousness використовується низка епігматичиних та ейдетичних 

символів – поп-зірка у образі вагітної (що пояснює назву збірки Immaculate 

Collection  з референцією до непорочного зачаття) 2:17 ногами розчавлює гілку 

винограду (блюзнірська зневага до образу Євхаристії, концепт HOLY EUCHARIST – 

домени RELIGIOUS RITUAL, GOD); 2:27 з її вагітного живота вилітають п’ять 

білих голубів (блюзнірська референція до the Holy Ghoust); серед інших проявів 

поєднання непоєднуваного – 2:36 дитина та опіумний мак; 2:38 над головою 

співачки сяйво (референція до концептів  SAINT, VIRGIN MARY, ANGEL), в очах – 

пекельний вогонь, вона висуває язик (референція до антиномічних концептів 

DEVIL, SINNER); 4:26 дівчина із шрамами від крил (референція до концепту 

ANGEL, - fallen angel); закінчення кліпу сюрреалістичною динамічною заміною 

частин обличча співачки очей, носа, рота місцями, як сильний епйдетичний символ, 

закріплює ефект когнітивного дисонансу, справляючи сильне враження на глядача 

[657]. Таким чином, відбувається когнітивне виведення вербалізатора релігійного 

концепту VIRGIN MARY – Madonna – з релігійної сфери та перетворення його на 

образ, метафору, частину бренду; що серед іншого реалізується через екуменічний 
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надрелігійний контекст і використання ейдетичних символів як форми негативного 

фреймінгу.  

Третя стадія когнітивного заміщення – субституція наповнення релігійного 

концепта у нерелігйній сфері із подальшим перенесенням і впливом на релігійну 

сферу. У творчості Мадонни це можна спостерігати у різних формах. Наприклад, у  

площині медіанеймінгу як сфері реалізації ідентифікаційної стратегії 

використовувалися тактики встановлення цінності та потвердження авторитету 

шляхом закріплення зв’язку з висококонцептуалізованими релігійними концептами 

(Madonna – вербалізатор  концепту VIRGIN MARY; ім’я доньки Мадонни – Люрд 

(Lourdes) – це назва міста одного із найбільших католицьких центрів паломництва 

до місця явління Богородиці;  MDNA – використання моделі іудейського позначення 

імені Бога – тетраграматону YHWH; High Pristess of Pop – концепт RELIGIOUS 

LEADER; референція до концепту VIRGIN MARY як Queen of Heaven, з перенеснням  

у нерелігійну площину (шоубізнес) – the Quenn of pop, the Queen of controversy, the 

Queen of Reinvention; First Lady of Pop);  скорочення комунікативної дистанції (M, 

Madge (short for Majesty), Mo, Nonnie), тематичного фреймінгу (the Material Girl, 

Veronica Electronica – альбом електронної музики з використанням третього 

хрестильного імені Мадонни Луїзи Вероніки Чікконе; Dita, Madame X). Це зрештою 

сприяло синонімізації вербалізатора Madonna релігійного концепту VIRGIN MARY  

з димінуативами та його семантичними антонімами the Material Girl, Veronica 

Electronica. 

Сприяння когнітивному заміщенню також забезпечується за допомогою 

локальної активації процесів актуалізаіції модифікованих концептів, із зв’язком з 

місцевими реаліями, що реалізується у форматі кіно та світових турів. Програма 

туру зазвичай має основну тему, що об’єднує представлені у концерті номери, які у 

випадку Мадонни мають високий рівень ідеологічної ангажовності. Так, апеляції до 

релігійних концептів у назві мали тури співачки The Virgin Tour (концепт VIRGIN 

MARY), The Rebel Heart  (постер туру поп-зірка у позі Діви Марії з ножем у серці з 

референцією до євангельского образу Скорботної Марїї, з молитви Stabat Mater 
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Dolorosa,  що страждає в момент розп’яття Іісуса на хресті (концепти VIRGIN MARY, 

THE SACRED HEART)), Cofessions on the dance floor (концепт RELIGIOUS RITUAL).  

На рівні текстів та кліпів дедалі набуває розвитку когнітивна субституція – 

заміщення релігійного концепту VIRGIN MARY. Одним із знакових проявів третьої 

стадії когнітивного заміщення у творчості Мадонни був кліп the Material Girl, в 

якому Мадонна виконує власну пісню в образі героїні Мерлін Монро, яка 

виконувала хіт Diamonds are the girls best friend у фільмі Gentlemen prefer blonds. 

Повністю збережена основна мезансцена відео невипадкова, оскільки має референції 

до середньовічної ікони Akathist of the Theotokos (Похвала Богородиці), на якій Діва 

Марія смиренно стоїть оточена пророками Старого заповіту, які благоговійно 

простягають до неї свитки з пророцтвами про народженння нею Іісуса Христа як 

найбільші скарби. В нову епоху постпостмодерну і консюмеризму нова сучасна 

Мадонна, самодостатня і самовпевнена, приймає лише матеріальні дари – 

коштовності і гроші. 

У пісні American pie Мадонна показує ці зміни в аксіологічній системі пересічного 

американця: Now do you believe in Rock 'n' roll (God – Rock’n’roll), And can music save 

your mortal soul (immortal soul- mortal soul), The church bells all were broken And the three 

men I admire the most The Father, Son and the Holy Ghost They caught the last train for the 

coast, втім, враховуючи активну підтримку співачкою прав ЛГБТ та відповідного 

відеоряду, можна дійти висновку, описані зміни вона вважає прийнятними та 

необхідними.  

Did you write the book of love 

And do you have faith in God above 

If the Bible tells you so? 

Now do you believe in Rock 'n' roll 

And can music save your mortal soul 

And can you teach me how to dance real slow? 

Well now, in the streets the children screamed 

The lovers cried, and the poets dreamed 

But not a word was spoken 

The church bells all were broken 
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And the three men I admire the most 

The Father, Son and the Holy Ghost  

They caught the last train for the coast  

The day the music died [454]. 

Відповідні референції наявні у пісні Isaac. В одному з інтерв’ю Мадонна 

розкриває один з принципів наіменування пісень: “I toyed with the idea of calling 

the song “Fear of Flying,” because it’s about letting go and people who are afraid to 

fly obviously have control issues. We all have fears in many areas of our lives. Some 

people can’t commit to relationships. The song is about tackling all of that. “Will you 

sacrifice your comfort? Make your way in a foreign land?” In other words, will you go 

outside of your comfort zone?” [625]. Ця пісня через релігінйу метафору актуалізує 

сучасні аксіологічні зсуви: жертва Авраама, який був готовий принести 

дорогоцінного єдиного сина Ісаака у жертву Богу, використвується як метафора, 

де дорогоцінність сучасності – комфорт: 

 Staring up into the heavens  

In this hell that binds your hands  

Will you sacrifice your comfort?  

Make your way in a foreign land [626]. 

Інший приклад – сумісний кліп Мадонни та Нікі Мінадж Bitch, I'm Madonna ft. 

Nicki Minaj на офіційному каналі поп-зірки зібрав 291 259 775  переглядів, 1,9 млн 

лайків та 526 тис. дизлайків (дата звернення 16.03.2019) [653]. Образ розпусної 

старлетки у кліпі представлений в оточенні сучасного молодіжного карнавалу 

американської студентської вечірки, з пропагандою вільного кохання, 

гомосексуальних стосунків, гіперсексуальності тощо (Мадонна цілує незнайомого 

хлопця в коридорі, коли проходить повз, заходить у ванну кімнату, де в ванні 

цілуються двоє оголених дівчат із азіатською зовнішністю, йде коридорами кампусу 

у супроводі п’яної молоді).  

Крім вербальної та невербальної актуалізації релігійних концептів в 

оформленні та піснях і кліпах турам Мадонни притаманна проповідницька риторика 

на основі модифікованих релігійних концептів.  Комунікативні форми “проповіді” 
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нових ідей, заснованих на модифікованих релігійних концептах є досить 

різноманітними.  

В інтерв’ю VICE meets Madonna: secretprojectrevolution [843] в межах 

рекламної кампанії фільму-заклику до участі у світовому проекті Art for Freedom 

Мадонна розповідає про активне висловлення на концертах власних думок з 

приводу реалій сучасності, зокрема перелічує комунікативні форми висловлення 

своєї позиції. Так на концертах у Парижі та Ізраїлі до відеоряду, що супроводжував 

її пісні, було включено фото лідера правих сил Франції, Марін ле Пен, із 

перевернутою свастикою на лобі, що викликало резонанс; на концерті в Росії 

Мадонна виступала за права Pussy Riot, засуджувала позицію влади та церкви, тож 

вийшла на сцену у балаклаві, як в учасниць цієї групи, що мало значний 

медіарезонанс та свідчить про ефективність формування іміджу бренду Madonna як 

авторитету не тільки в анломовному комунікативному просторі, а й поза його 

межами. У турі the Rebel Heart під час одного з номерів вона використовувала 

прийом роздягання до білизни і актуалізацію проблеми демонстрацією тимчасового 

татуювання на спині (statement tatoo) серед стейтмент-тату співачки: Malala (That 

was her crime that she wrote a blog about the impotance of education for girls. That was 

another real bug at my ass that kept me going like crazy through the whole part of my 

European tour You know, I spoke a lot on her behalf and had her name tatooed on my 

back for a long time), Obama (у межах туру під час президентської кампанії) та інші.  

Також в інтерв’ю VICE співачка засудила мусульманський теракт як помсту 

карикатуристам Charlie hebdo, однак через 16 хвилин висловила повну підтримку 

мусульманам та заявила, що президент Обама має мусульманське коріння і 

пишається ним, і це  обов’язок американців підримати всіх мусульман [843]. 

Слід відзначити залучення дітей до створення кліпів. Так кліп Bitch, I’m 

Madonna починається з комунікативної катахрези: появи чотирьох дівчат віком 11-

13 років, з великими хрестами-сережками, хрестами-нашивками на лацканах 

піджаків, чотками-бусами, які з дорослими рухами та виразом обличч співають 

перші рядки пісні: 

Ooooooooooh 
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Ooooooooooh 

(You're gonna love this) 

Ooooooooooh 

(You can't touch this) 

Ooooooooooh 

(Cuz I'm a bad bitch) [653]. 

Однак, в інтерв’ю кумир мільйонів висловила занепокоєння надмірною 

обізнаністю та беззахистністю дітей і закликала всіх небайдужих людей мистецтва 

долучитися до її проекту, який повинен змінити ситуацію на краще: I think that we 

see so much, we are exposed to so much, I see it with my own children. They see 

everything, they know everything now! They've lost their innocence. We've become 

desensetised to so many things now: desensetised to violence, my children can't tell the 

difference half the time between a wise news cast, journalistic piece and an action movie, 

it's like the line has been blured inexorably. And most people are apothetic they don't or 

they can't feel empathy, they don't wnat to do anything about it, don't think they have a 

chance to do anything about it. «What's my small voice gonna do? What could I possibly 

do to change this scenario, this situation?» And I say that you can! And that's how we 

change: drop by drop, inch by inch, one person adding up with another person. It is fight 

that can be won. The revolution has to happen. We need role models, we need people, 

who are brave, and we need people to bring people together. And fight! 

Тож аксіологічну площину когнітивної модифікації релігійного концепту 

VIRGIN MARY через вербалізатор Madonna як бренд можна представити так: 

VIRGIN MARY Madonna 

SAINT 

Purity, Virginity 

Humility, Modesty 

Chastity 

Teaches scielently 

Conservative Morality 

 

SINNER 

Seduction,Vice, 

Pride,Vanity  

Lust 

Preaches in front of 

millions 

Post-modern morality 

Комунікативний вимір світової популярності Мадонни засвідчує 

медіастатистика. Офіційний сайт співачки виходить першим при пошуковому запиті 

Madonna у браузері Google, що реалізується за допомогою спеціальних алгоритмів 
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електронного просування сайту та кількості відвідувань унікальними користувачами і 

свідчить про медіавитіснення і когнітивну субституцію початкової атрибуції 

вербалізатору Madonna до релігійного концепту VIRGIN MARY. На офіційний паблік 

(групу, у якій публікуються новини, оголошення, відео, опитування, відкриті для 

коментування та відміток like, dislike) у соціальній мережі Facebook підписано 16 676 

689 осіб (користувачі одержують новини про оновлення стрічки новин, беруть участь 

в обговореннях, коментують), паблік подобається 18 210 601 користувачу (фолловери 

одержують новини про оновлення стрічки новин, беруть участь в обговореннях, 

коментують, та офіційно підтримують публікації сторінки як фани fans) [650] (дата 

звернення – 28.03.2019). Слід відзначити, що групи, які перевищують 250 учасників, 

мають розділ статистика, доступний адміністраторам, редакторам та модераторам 

груп, тож є потужним інструментом для збору та обробки статистичних даних,  

зокрема про кількість, вік, стать, активність користувачів, кількість переглядів, 

коментів, лайків, дизлайків, тощо. Відтак, паблік є вдалою формою просування 

бренду або продукту, оскільки урахування медіастатистики допомагає точно 

визначити співвідношення цільової та наявної аудиторії і створити відповідний 

контент. 

Паблік створено 15 лютого 2008 р., що дозволяє прослідкувати генезу образу та 

медіаіміджу співачки у динаміці. Серед постів було виявлено такі тенденціїї як 

релігійна еклектика – поєднання Easter Bunnies, Madame X is a Mother Madame X ( 

Xmas ) Happy Purim, заміщення християнських концептів новим концептом 

MADONNA, забезпечення постійного ненав’язливого, інформативно-розважального 

оновлення, інтрига та секретність, залучення до співпраці успішних молодих 

виконавців для експеріментів зі стилем та підтримки актуальності, постійна 

актуалізація колишніх успіхів (пости типу 30 years Like a prayer, let’s celebrate). 

Аккаунт співачки у Instagram має більш виражений особистий характер, з 

використанням селфі сторіз та влогів (коротких відеоблогів) з побуту та буднів 

Мадонни, життя дітей співачки, зокрема прийомних дочок африканського 

походження, Естер і Стелли. Іконічність та образність як пріоритет цієї соціальної 

мережі, акаунт співачки реалізує у серіях фото, здебільшого необтяжуючи їх 
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великим текстом, а супроводжуючи одним коротким реченням з перевагою 

номінативних конструкцій та використанням емотикон. 

Офіційний Youtube-канал співачки містить плейлисти з відео за альбомами, за 

турами, а також окремо виділені ремікси, відео за лаштунками, кліпи за рейтингом 

та відео останнього проекту; основне повідомлення розміщається на головній 

сторінці. Наприклад, на дату звернення 03.01.2019 на головній сторінці каналу було 

розміщено відеозапис новорічного привітання Мадонни спільноти геїв (Madonna 

makes a surprise appearance at NYC's Stonewall Inn on Dec 31st, 2018 and performs live 

with her son David. Video edited by Francisco Jimenez Fernandez. Please visit 

www.pridelive.org), традиційно сповнений модифікованими біблійними 

референціями:  I walk in the shadow of giants a freedom fighters who have gone before 

me but let be giants ourselves and carry each other on our shoulders into the new year 

and into the future of love and understanding [658], [660]. 

 У цьому зверненні можна виділити два фрагменти, заснованих на текстах 

Нового заповіту. Перший – референція до попередників Мадонни, борців за 

свободу, з яких вона все ж (за текстом) – найвидатніша (відбувається когнітивне 

заміщення  Madonna-Jesus); євангельська конотація – слова Іоанна Хрестителя (John 

the Baptist) про Іісуса Христа: This was he of whom I spake, He that cometh after me is 

preferred before me: for he was before me [Jоhn 1:15]. Другий фрагмент (but let be 

giants ourselves and carry each other on our shoulders into the new year and into the 

future of love and understanding) корелює з текстом Послання до Галатів і модифікує 

релігійний текст, заміщаючи принцип допомоги один одному, терпіння недоліків 

один одного, ненависті до гріха із любов’ю до людини (Bear you one another's 

burdens, and so fulfill the law of Christ. [Galatians 6:2]) [484] предметно-матеріальним 

розумінням та/чи повним прийняттям усіх вад і недоліків як чеснот та рис 

індивідуальності, відкиданням закону Божого (but let be giants ourselves) і 

використанням  принципів любові та братерства у новому контексті [654]. 

Сучасні коменти та позначки лайк/дизлайк можна вважати комунікативним 

аксіологічним барометром, оскільки вони вказують на морально-етичні преференції, 

рівень освіченості та культури аудиторії. На сторінаках та аккаунтах Мадонни 
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переважають схвальні коменти, на рівні прагматики – це подяки, схвалення, та 

висловлення захоплення, декларативи успішності, та відданості. Основні теми – 

оцінка музики та якості, оцінка кліпу, особиста прязнь до Мадонни, оцінка 

святотацьких натяків та їх захист від критики; серед критичних зауважень – вік, 

вибір стилю та партнерів, критика святотацтва співачки.  

Когнітивним субституціям характерне предметне вираження та поширення за 

типовою моделлю. Так, результатом творчості Мадонни, як законодавиці моди у 

поп-музиці, можна назвати розвиток блюзнірського тренду в сучасному шоубізнесі, 

зокрема як використання катахрези SAINT-SINNER, що можна спостерігати у 

творчості таких виконавців як Lady Gada (Alehandro), St.Vincent, DJ Black Madonna 

(gender neutral DJ), Kanye West (the Crown of Thorns photosession for the Rolling 

stone), Hoizer (Take me to church), Sepultura (Machine Messiah tour). Важливо 

відзначити високу експортивну валентність подібної тенденції, що реалізується і у 

неангломовному комуні44кативному просторі. Наприклад, в Україні принцип 

використання біблійного образу став основою назв музичних брендів “Плач Єремії”, 

“Таліта кум“ (арам. – Дівчино, встань! – Слова Ісуса, якими він воскресив доньку 

Іаіра), пісні Ольги Полякової ”Мадонна”.  

У світовому масштабі ще одним предметним наслідком виведення у 

нерелігійну комунікацію та когнітивного заміщення вербалізатора Madonna 

релігійного концепту VIRGIN MARY, стали зміни релігійної сфери. Наприклад, 

однією з таких змін став розвиток когнітивного заміщення релігійного концепту 

NUN, як результат участі та перемоги у італійнській версії проекту Голос-2014, 

черниці з ордену Урсулінок Сестри Крістіни (Sour Cristina), що мав міжнародний 

резонанс, зокрема висвітлення на англомовних медіаресурсах, англомовні відгуки в 

мережі інтернент. Незвична ситуація участі черниці (за традиційним розумінням, 

черниці прагнуть тиші, миру, допомоги іншим, спасіння у смиренні) у 

розважальному телешоу (яке передбачало сувору боротьбу, реалізацію власного “я” 

виконавця) стала предметом обговорень на форумах та у коментах до відео на 

відеохостингах. Загалом більшість коментаторів відзначали гарні вокальні дані 

виконавиці та незвичність її образу, здебільшого у позитивному контексті. Однак 
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подальший вибір нею для виконання пісень Мадонни – Like a prayer, Like a virgin з 

контраверсійним конотативним  шлейфом, викликало дещо протирічні відгуки. 

Після завершення проекту, Сестра Крістіна прочитала в прямому ефірі молитву 

Отче наш на латині, а згодом випустила перший сольний диск із кавер-піснями 

зокрема на пісні Мадонни, який подарувала Папі Римському Франциску І.  

Також, кліп Сестри Крістіни до кавер версії Like a Virgin, було знято в тих 

самих локаціях у Венеціїї де і кліп Мадонни. Кліп Мадонни було побудовано на 

протиріччі цнотливості образу перших християнських мучениць, яких віддавали на 

смерть левам, і спокусливій розпусті нареченої-коханки та її нареченого/коханця – 

чоловіка у масці лева. Кліп Сестри Крістіни передбачав зміну комунікативного 

напрямку – від комунікації між людьми, до комунікації з Богом, проте точне 

відтворення локацій та кадрів  все ж залишало елемент контраверсійності. Темою 

нового кліпу виконавиці – Felicita стало розфарбування світу у різні барви, як форма 

прояву щастя, однак, у християнській релігійній традиції жбурляння фрабами 

сприймається негативно, оскільки є святковим релігійним ритуалом індуїстського 

свята фраб холі, за якого різнобарвний пил фарб символізує попіл злої дияволиці 

Холі, яка згоріла через власну злобу, тож жбурляння пилом дияволиці Холі 

протирічить заповіді не покланятися іншим богам. Відтак, у творчості черниці, що 

заявляла про місіонерське спрямування своїх пісень це можна вважати прикладом 

когнітивного заміщення та когнітивного меланжування. 

Отже, було відстежено три етапи когнітивного заміщення релігійного концепту 

– актуалізація релігійного концепту у нерелігійній комунікації, зрощення релігійної 

та нерелігійної сфер шляком критики, блюзнірства або позитивного ототожнення та 

власне заміщення із переходом ключового вербалізатора у ядерну частину 

нерелігійного концепту, які можуть реалізуватися здебільшого у дискурсах із 

карнавальним началом  з подальшим поверненням вже  меодифікованого концепта у 

інституціональний дискурс. Когнітивне заміщення має значний міжкультурний  

експортний потенціал. 
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3.3.2 Когнітивне клонування 

 

Когнітивне клонування релігійного концепта – модифікація, споріднена з 

когнітивною метонімізацією і полягає у збереженні наповнення концепта при 

заміщенні його ключового вербалізатора лексемою, не пов’язаною із його 

наповненням.  

Цей процес можна спостерігати у становленні концепту CHUCK NORRIS у 

формі  “Chuck Norris Facts”. Коротка історична довідка: Чак Норріс (Карлос Рей 

Норріс молодший) – американський кіноактор і майстер бойових мистецтв, зірка 

Голлівуду та інтернету (улюбленець публіки, активний користувач соціальних 

мереж Twitter, Facebook, має власний сайт), популярний виконавець головних ролей 

у фільмах-бойовиках. Однією з найвідоміших його ролей є рейнджер Вокер із 

серіалу “Вокер, техаський рейнджер” (серіал транслювався протягом восьми років). 

На основі бойовиків з його участю створено кілька комп’ютерних ігор. 

Популярність Чака Норріса значно зросла у 2005 році, після успіху жартів Конана 

О’Баряна у передачі "Late Night with Conan O'Brien" і поширенню так званих “Chuck 

Norris Facts” – коротких жартів про Чака. Ажіотаж навколо “Фактів” навіть 

висвітлювався в “The Washington post” [227] і у 2000х роках набув міжнародних 

масштабів.  

Слід відзначити, що всі “факти” на мовному рівні базуються на гіперболізації 

основних характеристик Чака Норріса. Згідно із “Фактами про Чака Норіса” він: 

- всесильний (Chuck Norris once played with Legos. The Ancient Egyptians still 

thank him for it. [148].); 

- вічний, не боїться смерті (Chuck Norris will never die. Death is afraid of Chuck 

Norris. [147], Death once had a near-Chuck Norris experience.), всемогутній (Some 

people wear Superman pajamas. Superman wears Chuck Norris pajamas. [176].); 

- всезнаючий (Chuck Norris knows what you'll do next summer. [144].); 

- має надприродні можливості  (Chuсk Norris can make sour milk turn fresh; 

Chuck Norris doesn't need gravity... Gravity needs Chuck Norris. [144].); 
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- вирішує долю світу та його мешканців (When Chuck Norris crosses the street, 

the cars have to look both ways [176]. Anytime someone is elected president in the United 

States, they must ask permission from Chuck Norris to live in the White House.The reason 

for this is because Chuck Norris had won every Federal, State, and Local election since 

1777. He just allows others to run the country in his place; Winter-time joke: Dear Chuck 

Norris, please, close the door of your refrigerator. Sincerely, Whole of Europe [146 ]);  

- має особливу прикмету – носить бороду They once tried to carve Chuck Norris' 

face into Mount Rushmore, but the granite wasn't hard enough for his beard" [184]) (за 

твердженням Чака Норріса, це – його улюблений “факт”).  

Цей неповний перелік рис концепта CHUCK NORRIS повністю співпадає з 

сутнісним наповненням концепту GOD. У Символі віри визначаються такі  

характеристики Бога як Almighty (Всемогутній), Maker of heaven and earth (Творець 

неба і землі) (Apostels` Creed) [131], всі вони “присвоєні” Чаку There is no theory of 

evolution. Just a list of creatures Chuck Norris has allowed to live [149]. Атрибутивна 

наявність бороди та велика кількість присвячених їй жартів також мають 

конотативний зв’язок з концептом GOD, оскільки God Father у європейському 

мистецтві традиційно зображується з бородою: “Створення Адама” (Мікеланджело 

Буаноротті,  плафон Сикстинської капели) [123], “Відділення води від суші” 

(Рафаель Санті) [112]. На мовному рівні God`s beard  - досить вживаний вираз, який 

вживається для позначення чогось прекрасного, такого, що неможливо описати 

словами, такого, що викликає сильні позитивні емоції [111]. Популярний 

медіаресурс wiki-answers ставить питання Who came first Chuck Norris or Jesus 

Christ? і дає гумористичну провокативну відповідь [231]. Якщо порівнювати 

вербальний рівень презентації цих концептів, використовуються подібні 

гумористичні моделі: Some people say that Chuck Norris is a myth. Those "some people" 

are now dead. - God is dead. (Nitzsche) Nitzsche is dead. (God). 

Це свідчить про наявність активного нового когнітивного механізму, який 

можна назвати когнітивним клонуванням, оскільки клонування – це процес 

створення ідентичних копій (тиражування) неприроднім шляхом.  
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Когнітивне клонування, було відстежено, що у сучасному дискурсі моди 

апеляція до релігійних концептів є досить актуальною як на невербальному так і на 

вербальному рівнях комунікації. 

У шарі лексики, що описує сферу моди, нерідко зустрічаються апеляції до 

релігійних концептів, що майже втратили релігійне забарвлення: You will find 

upscale plus size selections at divine-fashion.com. We are one of very few websites that 

have what so many women are looking for their fashionable goods.  [158] Dresses Divine 

is a collection of some of the most exquisite imported wedding gowns from the Modeca, 

Beautiful and Benjamin Roberts Collections [163]. A sun-soaked paradise with A-list 

levels of luxury? Could there be a more beautiful getaway than St Lucia’s Jade Mountain? 

[156]. High heel heaven [153]. Green Beauty Bible [179]. Meet the authors of The Anti-

ageing Beauty Bible at Selfridges, London and get advice on every aspect of aging [191] 

.Top 20 beauty icons of the decade [154]. 

Також,  концепт RELIGION набуває дещо відмінного забарвлення, оскільки 

сама мода сприймається як релігія (Додаток 1, 45), за моделлю “Fashion is our 

religion”: True Religion Brand Jeans [128]. Мода має своїх святих – дизайнерів та 

моделей, та віруючих (BELIEVERs) - модників і модниць, послідовників основних 

модних тенденцій, як у випуску Elle Italy також свої ікони стилю - моделей, свої 

HOLY DAYS – покази, розпродажі. 

Являючи собою сучасну квазі-релігію, принаймні на комунікативному рівні, 

мода не уникає і прямих звертань до релігійної тематики. 

Наприклад, значного резонансу в медіапросторі здобули колекції “Tailored 

Mosaics – Fall Winter 2014” D&G Women, та “Devotion – Fall Winter 2014” D&G Men 

представлені 24.02.2013 у Мілані на традиційному тижні моди Milano Fashion Week 

в театрі Метрополь. В основі колекції – фрески і мозаїки собору Богородиці у 

м.Монреале (передмістя Палермо, Італія). Як зазначено на сайті колекції, Domenico 

Dolce & Stefano Gabbana were inspired by the mosaic of Monreale for this collection. 

“The city of Monreale started to become important around the XI century with the arrival 

of the Normans in Sicily. The Cathedral of  Monreale, consecrated to Santa Maria Nuova, 
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was built between 1172 and 1185 under the commission of  the Norman King William II of  

Altavilla, together with the archiepiscopal Palace and its beautiful cloister” [160]. 

Жіноча колекція представлена трьома частинами (золота, casual, кармінна), в 

кожній з яких зустрічаються елементи візантійскої культури моди.  

За твердженням академіка, візантолога, мистецтвознавця О.Лідова, у 

стереотипному сприйнятті європейців Візантія має негативні конотати, такі як 

“неєвропейськість” (навіть підтверджене вибором моделей для жіночої колекції – з 

дещо розкосими очима та широкими вилицями, що не відповідає візантійській 

дійсності. Еталони візантійської жіночої краси широко представлені в портретних 

фресках в Ровенні, зокрема “Цариця Феодора з придворними дамами”, втім, такий 

образ не ніс би відповідних стереотипових конотацій),  “авторитаризм”, 

“підступність”, “нечесні інтриги”. Винятком є конотативний ряд французського 

слова “Bizance”, втім, теж непозитивний, а з елементом заздрощів до невимовного 

багатства: “розкіш”  (luxury), “золото” (gold), “влада” (power) [117]. 

У вітчизняному культурно-концептуальному просторі ядерну частину 

когнітивного поля концепту “Візантія” складають радше причини зовнішніх проявів 

успішності (розкоші, золота, влади). Так, серед компонентів концепту – “країна 

високоосвічених людей з єдиною вірою – православ’ям”, “країна з єдиним 

багатонаціональним народом – ромеями”.  

З дизайнерського погляду вибір теми дуже вдалий, оскільки Візантія як 

концепт вже усталена і має повну палітру необхідних розробок – підібрану 

кольорову гаму (золотий, синій, червоний), розроблений ряд аксесуарів (золоті тіари 

та інші прикраси), ідеї щодо крою та моделей. Втім, без епатажу не обійшлося. 

Колекція pret-a-porter крім вишуканих ліній, благородних матеріалів і багатих 

кольорів містить іконографічні зображення, наприклад, ікону Богоматері Оранта, не 

тільки на одязі, а й на взутті. Серед запропонованих аксесуарів – наперсні хрести 

(pectoral crosses), атрибут священницького та архієрейського  сану у православ’ї та 

католицизмі, які пропонують носити у якості кулонів, підвісок та сережок.  
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Ікони на підборах та платформах взуття були неоднозначно сприйняті 

християнською аудиторією, здебільшого у православному світі, для якого 

візантійська культурна традиція є питомою [117]. 

Превалюючий колір першої та другої частин жіночої колекції – золотий, як і 

предмети та іконічні зображення, втратив змістову частину, оскільки у колекції це 

колір гламуру, достатку і роскоші, тоді як у візантійській культурі – колір 

Нетварного Світла, що сяє у райських чертогах [95]. 

 Оскільки показ колекції передбачає справлення цільного враження, музичний 

компонент колекції також мав смислове навантаження: Original music by Nino Rota 

from “La strada”, “I clowns”, “Il Bidone” and “Boccaccio ‘70” directed by Federico 

Fellini [160]. На семіотичному рівні можна відслідкувати тонку гру дизайнерів 

колекції, оскільки саме Фелліні у своїй кінострічці “Рим” ввів гротескну сцену 

“ватиканського показу мод” із надмірною гіперболізацією пишності, насмішкою над 

багатством шатів та прикрас представників католицької церкви. За культурним 

кодом, приблизно той же прийом використали Домініко Дольче і Стефано Габбана у 

своїй зимовій колекції - 2014, втім, у більш витонченій, завуальованій формі та 

заміною католицизму православ’ям. 

Чоловіча колекція також мала релігійні конотації. Основна тема – devotion: 

Absolute devotion to tailoring, devotion to cut, devotion to fabrics and devotion to details. 

Devotion to family, devotion to religion and devotion to love [159]. У її створенні 

широко використовувались католицькі ікони, серед аксесуарів – вузькі шарфи з 

китицями, що носяться вільно без перехрещування, які абсолютно відтворюють 

деталь католицького священницького літургійного вбрання – столи. Зауважимо, що 

право носити столу мають лише диякони, священники і єпископи [125]. Втім, у 

католицькій традиції сприйняття священних предметів дещо відмінне від 

православної, тому використання ікон в оформленні одягу не викликало такого  ж 

резонансу, як у православіній аудиторії.  

Використання ікон та священних предметів у масовій культурі, зокрема в одязі 

– явище не нове. Історичні та літописні джерела свідчать, що перед занепадом 

Візантійської імперії набуло популярності побутове використання священних 
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образів, зокрема зображення на одязі, посуді. Втім, надмірна повторюваність 

призводить до дискредитації, так як і надмірне апелювання призводить до 

профанаціїї, що підтверджує тезу Браяна Тернера, що споживацьке ставлення до 

релігії нівелює її як аксіологічну домінанту [91]. 

Тож FASHION як квазі-релігія, апелюючи до релігійних концептів, навіть у 

епатажному форматі не тільки не зменшує свого значння, а й використовує такі 

апеляції як певні форми квазі-місіонерства, оскільки вони вказують на потужність 

фешн, викликають обурення послідовників традиційних релігій, а, відтак масовий 

резонанс.  

Згідно аналізу комунікативного простору, ще однією квазі-релігією виступає 

шоубізнес. Там реалізуються загальнорелігійні концепти GOD – gods – зірки 

шоубізу як gods, BELIEVERS – фани, SACRED OBJECT – будь-який предмет, що 

належав зірці, SACRED PLACE – будь-яке місце, пов’язане із зіркою, RELIGIOUS 

LEADER – продюсери, оточення зірки, RITUAL – усталені комунікативні традиції 

комунікації зірки із публікою, тощо.  

У шоубізнесі, як і у індустрії моди, релігійна тематика може використовуватись 

як розроблений стиль, образ. Наприклад, новий вибух дискусій спалахнув після 

виступу та подальшої перемоги у шоу-проекті the Voice Italy католицької черниці 

Sour Cristina Scuccia. У медіасередовищі успіх, засвідчений значною кількістю 

лайків, дислайків, репостів, ретвітів і, найголовніше, коментів, можна пояснити 

фактом когнітивного дисонансу: мета проекту – особисте самоствердження 

переможця, забезпечення йому популярності, впізнаваності, що неодмінно 

протирічить досягненню мети чернечого життя – покаяння, позбавлення гріхів та 

гордості як основного із них.  Серед коментарів – припущення, що це лише 

сценічний образ, схвальні відгуки стосовно вокальних та сценічних даних співачки, 

неоднозначна реакція на факт виступу черниці як конкурсантки у шоу. 

На когнітивному рівні ця медіаподія крім іншого актуалізувала періферійний 

елемент концепту NUN – good singer.  
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Подальше розгортання кар’єри Sour Cristina, наприклад, виступ у програмі la  

Lene із ведучими чоловіком і жінкою, перевдягеними у католицьких черниць, 

визнається також епатажним і контраверсійним. 

Апеляції до релігійних концептів зустрічаються у ще одній квазі-релігії 

сучасності – комп’ютерних іграх.   Наприклад, Jesus Piece – заставка гри – апеляція 

до католицького іконічного зображення Христа із серцем та інші.  

Однак, сам альтернативний світ більшості комп’ютерних ігор містить 

відповідники і додає нові лексеми до загальнорелігійних концептів.  

Прикладом графічного представлення когнітивних субституцій концепту 

RELIGION можна ввижати арт проекти “The Wor(l)d has changed” Стефані Масса-

Байдал (Stéphane Massa-Bidal) і  “Релігії XXI століття” художника Костянтина 

Братишко: sale (fashion), wi-fi connection (the internet); memes, esp. cats; Technology 

and Corporations, Brends (Apple, Andriod); Social Networks (Instagram, Tweeter, 

Facebook), Money. Трансформація концепту RELIGION взаємопов’язана із 

трансформацією концепту GOD, оскільки нові квазі-релігійні утворення, подібно до 

принципу побудови мему Тайної вечері, заміщують образ Бога новими богами. 

У масовій англомовній комунікації прикладом графічного клонування 

релігійних концептів є емотикони. Наприклад, символічні позначення концепту 

FAMILY набули різноманіття. З 2014 року крім схваленого усіма традиційними 

світовими релігіями позначення “тато, мати, дитина” стали доступними емоджи з 

одностатевими сім’ями та парами трансгендерів. Позначення SACRED OBJECT – 

трилистний Shamrock – символ Святої Трійці, впроваджений святим 

Патріком,  набув нової опції – чотирилистовий кловер як знак повернення до 

друїдських вірувань.  

Когнітивне клонування було виявлено на рівні вербальної та невербальної 

комунікації, основними комунікатиними стратегіями цього виду когнітивних 

субституцій є маніпулятивна та ідентифікативна стратегії, тактики видавання 

маловідомого або забутого старого за нове або ідентичне старому, використання 

розробленої структури релігійного концепту як форми із заміною ключових 

вербалізаторів.  
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Когнітивні субституції релігійних концептів є дещо новим явищем в сучасному 

комунікативному просторі, здебільшого зумовленим  новими аксіологічними 

домінантами, руйнуванням та розмиванням основоположних життєвих орієнтирів та 

смислів, взаємозаміною дискурсів з карнавальним та інституційним началом. 
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Висновки до третього розділу 

 

Словесність як змістова домінанта акціонального потенціалу людини є 

предметом багатьох гуманітарних досліджень. Англомовний лінгво-культурний 

простір історично закорінений у християнському світогляді, згідно якого Слово – 

Логос – одне із імен Бога, Бог створює світ словом, в антропологічному аспекті – це 

якість, що уподібнює людину до Бога-Творця. Модифікації у мовних і 

концептуальних картинах світу змінюють вектори антропогенезу.  

Злами та альтерації морально-етичних засад, швидкий розвиток сучасних 

технологій, різнонапрямленість соціально-демографічних процесів має 

відображення у змінах  мовних і когнітивних структур.  

Натхненням для теоретичного пошуку стали дослідження когнітивних метафор 

Дж.Лакоффа, аксіогенних ситуацій та класів непрямої комунікації В.І.Карасика, 

релігійного дискурсу та релігійних концептів О.В.Малікової, взаємоз’вязку мови і 

релігії Н.Б.Мечковської, біблійних концептів А.В.Шмаїної-Веліканової, 

відеориторики, аксіологічного компоненту в мові, номінативнвх процесів як 

розвитку концептів А.Д.Бєлової, вербальних і невербальних компонентів 

комунікації Л.В.Солощук, комунікативних стратегій А.В. Олянича,  семіотики 

віртуальної комунікації М.В. Каратаєвої. 

Дослідження когнітивних та мовних змін передбачає визначення початкових 

точок відліку, в роботі це – загальнорелігійні концепти, духовну і раціональну 

основу репрезентацій яких складають текстово документовані засади і реалізовані в 

культурі, традиції та побуті світоглядні системи.  

У розділі визначенно поняття “когнітивна модифікація релігійного концепту”. 

Це зміна релігійного концепту, що виводить його з релігійної сфери концептуальної 

картини світу через профанативне спрощення, дискредитивне викривлення або 

когнітивне заміщення та може комунікативно оприявлюватися у формі вербальних і 

невербальних репрезентацій. Розглянуто модифікації вербальних, візуальних, 

кінетичних та аудіальних репрезентацій релігійних концептів.   

Визначено сім загальних стадій когнітивних модифікацій: актуалізація 

концепту; високий рівень вербалізованості концепту; акцентуація 
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метафоричних/метонімічних репрезентацій; стирання початкових смислів 

вербалізації, згасання метафор; аксіологічний зсув; когнітивна модифікація; нова 

концептуалізація репрезентації первинного концепта. 

Стирання початкових смислів та аксіологічні зсуви мають значне відображення 

у принципах неймінгу. На матеріалі 31 джерела було виділено і окреслено жанр 

baby name list. Визначено, що цей жанр є сучасним аналогом мартирологів і 

меноліумів – місяцесловів. Когнітивну еклектику сучасного неймінгу відображено у 

структурі жанру, який містить такий основний елемент як List of names та 

опціональні як translation of the name origin, the patron saint and the story of the patron 

saint, combinability (with male and female names as for siblings and for future spouses), 

esoteric characteristics of the name (lucky and unlucky days, numbers, colours, gems, 

plants, animals), popularity rate (by year, by country, region), well-known namesakes. 

Було відстежено такі 11 форм неймінгу: Naming as God’s Will, Naming as an Act 

of Knowledge, Naming as a Change of State and Change of Mission, Naming as 

Institutional Symbolism, Naming as Remembering, Naming as Image, Naming as Brand, 

Naming as Fashion, Naming as Statement, Naming as Hype, Naming as Merchandise. 

При розгляді аксіологічних зсувів в кіно запропоновано системне 

представлення християнських цінностей, виявлено тенденцію когнітивного 

переходу: сім християнських чеснот репрезентуються як вади, а сім смертних гріхів 

– як чесноти; укладено аксіологічну сітку антиномій традиційних цінностей та їх 

сучасних відповідників. Визначено модифікативні компоненти сучасних історичних 

фільмів як інструменти потвердженя когнітивних змін, компоненти сучасних 

фільмів у жанрах science fiction, fantasy, mystery як засоби когнітивного 

меланжування релігійних концептів, компоненти фільмів у жанрах thriller, horror як 

зразки негативної стереотипізації релігійних концептів. 

На основі відстежених змін видилених загальнорелігійних концептів 

виокремлено три види когнітивних модифікацій релігійних концептів: 

профанативні, дискредитивні модифікації та когнітивні субституції.  

У розділі виділено два типи профанативних модифікацій – десакралізація і 

деметафоризація; розглянуто їх механізми, зокрема такі як спрощення, заміна, 
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стирання смислу у репрезентаціях концептів, у яких компонентно присутні власні 

назви; метонімічний прехід лексем, що позначають священне, на предмети і явища, 

що позначають буденне. 

Дискредитівні модифікації мають три основних напрямки: критика наявних 

недоліків та проблем у релігійному просторі (антиклерикальні і секуляризаційні 

акції та їх резонанс, негативна стереотипізація церкви та релігії), висміювання 

Священного (меми, коменти, блоги, гумористичні шоу), заборона Релігійного 

(законодавче та інститутційне регулювання релігійного поля) і пропагування 

ідеологічних альтернатив (наукова та псевдонаукова критика, освітні і культурні 

проекти та програми). Дискредитивні когнітивні модифікації зазвичай виражаються 

у застосуванні конфронтаційних комунікативних стратегій, провокативних та 

маніпулятивних тактик. 

Когнітивні субституції є найбільш вираженим проявом когнітивних 

модифікацій релігійних концептів. Було виявлено їх сутнісну спорідненість з 

когнітивною метафоризацією та когнітивною метонімізацію, з відмінною рисою – 

аксіологічного зсуву як форми антропологічних альтерацій, що є ключем до змін 

мовних і концептуальних картин світу. Було виділено два типи когнітивних 

субституцій: когнітивне клонування – заміна основного вербалізатора релігійного 

концепта із використанням його розробленої структури, і когнітивне заміщення – 

заміна наповнення релігійного концепта із використанням первинного 

вербалізатора.  

Зміст розділу відображений у  публікаціях   автора [148, 149, 150]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Сучасний комунікативний простір має безліч наукових означень: 

неоднорідний, ризомний, мультикультурний, креолізований, інтертекстуальний. 

Однак, як Соломон в усій славі і величі не може перевершити польову лілію 

[Matthew 6:28-29], так в усьому різноманітті трактувань неможливо абсолютно і 

повністю описати і передати зміст мовних і концептуальних картин світу. Поява і 

розвиток нових соціальних та культурних тенденцій відображується у змінах 

лінгвістичного ландшафту, альтераціях лексико-семантичного простору, 

аксіологічних зсувах, когнітивних модифікаціях.  

Релігійна сфера є одним з ядерних складників картин світу, оскільки 

релігійний світогляд, разом з міфологічним, науковим і символічним, складають 

антропологічну світоглядну матрицю сучасної людини homo ludens. 

Одиницею дослідження релігійної сфери у роботі було обрано релігійний 

концепт – ментальне утворення, яке містить інформацію, що прямо чи 

опосередковано пов’язана з релігіями, релігійними вченнями, послідовниками та 

критиками цих вчень, релігійним предметним рядом, аксіологічними, 

культурологічними, історичними, географічними характеристиками релігій. 

Релігійний концепт є результатом синтезу власного досвіду особистості із 

загальним культурним, соціальним досвідом суспільства, і є неодміною складовою 

концептосфери. 

У роботі розроблено і представлено типологічну класифікаіцію 9 

загальнорелігійних концептів, що включає GOD, RELIGION, BELIEVER, 

RELIGIOUS LEADER, SACRAL ABOMINATION,  SACRED PLACE, SACRED 

OBJECT, RELIGIOUS RITUAL, HOLY DAY, які виступають доменами для 

релігійних концептів та їх ментальних форм – фреймів, уявлень, сценаріїв, 

гештальтів. Виділені концепти було скомпоновано у три групи за семантичною 

ознакою: ідеологічні, сутнісні та матеріально-пердметні загальнорелігійні 

концепти. 
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  Основним простором відображення релігійних концептів є релігійна 

комунікація, що має за основну мету встановлення зв’язку між людиною і Богом та 

реалізується у трьох напрямках: Бог – людина, людина – Бог і люди про Бога.   

Акцентуація дослідження релігійних концептів саме у нерелігійній 

комунікації зумовлена відсутністю їх комплексного наукового розгляду у 

комунікації, що містить релігійний компонент, який має спрощену або часткову 

репрезентацію, із значним модифікативним потенціалом, і не має за основну мету 

встановлення комунікативного зв’язку між людиною і Богом. 

Англомовні науковий, юридичний, політичний, освітній дискурси історично 

закорінені у християнському світогляді. З поширенням християнства монастирі 

стали осередками освіти, культури, науки, релігія стала каталізатором суспільних, 

політичних і культурних змін.  

Дискурсивна панорама дослідження включає 7 дискурсів: науковий, 

юридичний, політичний, освітній, рекламний, медіадискурс та дискурс моди. 

Також було розглянуто відображення релігійних концептів у топонімах і 

репрезентаціях патронату святих.  

У межах розглянутих дискурсів  було виділено позитивну та негативну 

форму відображення релігійних концептів. Позитивними вважаються первинні, 

немодифіковані (ядерні та периферійні) репрезентації релігійних концептів, а 

також оприявлення у позитивному контексті. Негативними вважаються 

модифіковані репрезентації релігійних концептів та відображення у негативному 

контексті.  

Позитивні, немодифіковані репрезентації релігійних концептів було виявлено   

у політичному та юридичному дискурсі – на рівні процедурних елементів (opening 

prayers; so help me God; oath on the Bible), девізів, етикетних формул (two nods – for 

God and for the audience), у цитуванні в промовах, алегоричних референціях до 

актуальних подій; та невербально – в професійному одязі (wing collars), 

оформленні приміщень; в рекламному дискурсі як апеляція до цінностей (зокрема 

в соціальній рекламі); в медіадискурсі (новини, місіонерський та розважальний 
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контент релігійних медіаджерел; нейтральне чи позитивне висвітелння релігійних 

подій, явищ світськими медіа); у дискурсі моди (fashion as religious identity). 

Негативні репрезентації релігійних концептів в юридичному, політичному та 

освітньому дискурсах представлені на рівні полеміки щодо процедурних елементів, 

релігійних прав і свобод в системі освіти та у професійному середовищі; у 

юридичному та медіадискурсі – в освітленні сенсаційних, гучних справ із 

фігурантами-представниками певних релігійних спільнот, антирелігійних акцій; у 

науковому дискурсі та освітньому дискурсі як предмет полеміки та критики; у 

рекламному дискурсі, медіадискурсі та дискурсі моди – як модифікації релігійних 

концептів.  

Було визначено і проаналізовано основні когнітивні модифікації релігійних 

концептів в сучасній англомовній нерелігійній комунікації та виділено 7 основних 

стадій змін релігійного концепта.   

Профанативні модифікації (від лат. pro fanum – поза храмом) – 

десакралізація, деметафоризація - здебільшого реалізуються на третій та четвертій 

стадіях модифікації: актуалізація концепту (Epiphany of Our Lord Jesus Christ); 

високий рівень вербалізованості концепту (Epiphany, Manifestation of God; Tiffany); 

акцентуація метафоричних/метонімічних репрезентацій (manifestation; tiffany - as 

fabric); стирання початкових смислів вербалізації, згасання метафор (Tiffany as 

surname); аксіологічний зсув; когнітивна модифікація; нова концептуалізація 

репрезентації первинного концепта (Tiffany’s as a brand). 

Дискредитивні модифікації відбуваються як на перших стадіях модифікації, 

у межах критики існуючих недоліків релігії, церкви: актуалізація концепту (The 

election of the Pope of Rome 2013); високий рівень вербалізованості концепту (The 

election of the Pope, Vatican vote, Conclave, Rome, Vatican, St.Peter’s Cahedral, 

Habemus Papam, et cathedra, black smoke); модифікації – негативний фреймінг – 

(papamobile, Benedict's red shoes as manifestations of riches and hypocrisy; films about 

child abuse – Philomena, Spotlight, Romans, Broken, the Club); провокативні акції – 

(Pink Smoke); так і на стадіях стирання метафор, як блюзнірський епатаж ( Netflix 
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film - The Last hangover; art project -The dinner table); і на останніх стадіях – як 

пропонування нових смислів і пояснень (Adam ruins everything).  

Когнітивні субституції – когнітивне клонування та когнітивне заміщення 

відбувається за рахунок високого рівня концептуалізації релігійних концептів, що 

модифікуються. Ці модифікації використовують вербальні репрезентації 

релігійних концептів та їх емоційні конотації як аксіологічний ліфт для поширення, 

пропагування просування продукту у медіадискурсі, дискурсі моди як на рівні 

предметів (модні колекції D&G Tailored mosaics, D&G Fashion Divotion), так і на 

рівні ідей (поп-співачка Madonna як бренд; Atheist Church як соціальний інститут; 

CrossFit is my religion – як соціальний рух). 

Компендіумом роботи є твердження, що в сучасній англійській мові 

відмічається висока релятивність світоглядних понять, що може пояснюватись 

змінами та тектонічними зсувами в англомовній картині світу, що призводить до 

альтерацій у концептосфері шляхом їх взаємовпливу. Це потверджується 

наявністю когнітивних модифікацій: профанації, деметафоризації, дескаралізації, 

дискредитації, когнітивного заміщення та когнітивного клонування, що свідчить 

про значний рівень аксіологічного динамізму. Останнє може призвести до зміни 

координат антропологічних виборів у аксіогенних ситуаціях і до тотальної 

уніфікації культурного простору. 
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коммуникации: автореф. дис. … канд. філ. наук : 10.02.04 / Иркутск, 1998. 

18 с. 

4.  Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на 

материале креолизированных текстов). Москва : Изд. центр «Академия», 

2003. 128 с. 
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как отражение эволюционного и инновационного развития объектов. 

Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. Київ : Логос, 
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50.  Бобырева Е. В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, стратегии: на 

материале православного вероучения : автореф. дис. … канд. филол. наук : 
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52.  Библия. [веб-сайт]. URL:  http://days.pravoslavie.ru/Bible/Index.htm 



 266 

53.  Библия и национальная культура. Межвуз. сб. науч. ст. Перм. унт./ отв. 

ред. Н.С. Бочкарева. Пермь, 2005. 168 с. 
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русского литературного языка: Моральные концепты : дис. … канд. филол. 

наук : 10.02.01 / Москва, 2010. 157с. URL: http://www.dissercat.com/conte 

nt/religiozno-propovednicheskii-stil-sovremennogo-russkogo-literaturnogo-

yazyka-moralnye-kontse#ixzz4y9CqC3aR 
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концептуальні картини світу. Київ, 2013. Випуск 46. Ч. 2. С. 248-256. 

148.  Крисальна Ю. В. Комунікативні репрезентації концепту ANGEL. Мовні і 
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Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Київ : КНУ 
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186.  Переклад анломовної юридичної літератури. Вінниця : Нова книга, 2006. 

URL: https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/234746/mod_resource/content/1/ 

%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8

%D0%B9.pdf 

187.  Перова Е. Ю. Время христианского праздника. Вестник Московского 

университета. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 

Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2000. №3. С.87 - 94. 

188.  Петрик Т. В. Фреймова модель концепту “релігія” в езотеричному 

дискурсі. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Львів : 

Вид. Лвівського Національного Університету, 2016. Вип. 23. С. 10–17. 



 278 

URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua/article/download/ 

5523/5529. 

189.  Петровська О. С., Баранова С. В. Науковий дискурс та його компоненти. 
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Mосква: Языки славянской культуры, 2013. 448 с.  

243.  Черникова И. В. Когнитивные науки и когнитивные технологии  в зеркале 
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