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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Реферована дисертаційна робота присвячена дослідженню змісту

та структури концепту ГРІХ, вербалізованого засобами англійської мови,
та аналізу діахронічного варіювання лінгвокогнітивних характеристик цього
концепту в англомовному світському дискурсі XIV–XXI ст.

Одна з найважливіших культурних констант (Ю.С. Степанов), концепт
ГРІХ є об’єктом вивчення у філософії (М.О. Бердяєв, С.М. Булгаков,
М. Гартман, Л.П. Карсавін, С. К’єркегор, М.О. Лоський, Ф. Ніцше,
В.С. Соловйов, П.О. Флоренський, С.Л. Франк, Ю. Габермас), психології
(В. Вундт, З . Фрейд), соціології (Е. Фромм), теології (П. Абеляр ,
А. Августин, Ф. Аквінський, І. Златоуст, Р. Нібур, Г. Ниський, Ориген).
У лінгвістиці, залежно від домінуючої парадигми, аналіз ГРІХА на матеріалі
різних мов виконується в межах лексикології (А. Вежбицька, В.Г. Гак,
С.О. Малевинський, Л.Г. Панова), у тому числі фразеології (О.О. Дженкова,
О .В. Зубко, О .І. Якушкіна), стилістики (на матеріалі фольклору
(І.С. Брільова)), дискурс-аналізу (Є.В. Бобирева, Ю.М. Карипкіна,
В.І. Сілецький), лінгво-когнітивістики (М.М. Бушакова, Н.О. Козіна,
Є.О. Сємухіна).

У новітній когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики розпочато
вивчення концепту ГРІХ як концепту англійської (А. Вежбицька), німецької
(О.О. Дженкова, О.В. Зубко), французької (Є.О. Сємухіна), італійської
(Л.Г. Панова) та російської (І.С. Брільова, Н.О. Козіна та ін.) лінгвокультур.
Проте досі відсутній комплексний опис концепту ГРІХ в єдності його
змістових параметрів і вербалізації в англійській мові: недостатньо
вивченими залишаються семантичні характеристики лексем на позначення
цього концепту, його структура, засоби метафоричної та метонімічної
номінації, історичні зміни в англомовному світському дискурсі різних
періодів.

Актуальність дослідження визначається тим, що в ньому з позицій
домінуючої когнітивно-дискурсивної парадигми сучасної лінгвістики
розкривається історичний інваріант вербалізованого засобами англійської
мови концепту ГРІХ в єдності його мовної та дискурсивної реалізації;
виявляється історична динаміка когнітивних властивостей ГРІХА,
значущість якого для християнських культур Великобританії і США важко
переоцінити. Робота сприяє вирішенню однієї з найважливіших проблем
антропоцентричної лінгвістики – виявленню зв’язку мови та окремих
фрагментів картини світу на різних історичних етапах, становленню
історичної лінгвокогнітивістики.

Зв’язок роботи з науковими темами. Робота виконана у межах теми
досліджень “Проблеми іноземної філології, перекладознавства і методики
в когнітивно-дискурсивній парадигмі”, номер державної реєстрації
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0109U007962, які проводяться на факультеті іноземних мов Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна.

Мета дослідження – визначення змісту та структури концепту ГРІХ
як складової англомовної християнської картини світу, його історично сталих
лінгвокогнітивних характеристик і особливостей діахронічної динаміки
у світському дискурсі XIV–XXI ст.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:
• установити змістові характеристики концепту ГРІХ в картинах світу

представників англомовної християнської лінгвокультури;
• описати ГРІХ як концепт культури, виокремити його етимологічний,

історичний, актуальний шари, встановити архетип;
• моделювати ГРІХ як лінгвокультурний концепт, структурований

поняттєвою, ціннісною та образною складовими;
• визначити основні лексичні засоби вербалізації концепту ГРІХ у сучасній

англійській мові та особливості профілювання ГРІХА у доменах,
що відповідають релігійному та світському досвідам його пізнання
людиною;

• встановити та систематизувати засоби метафоричної та метонімічної
номінації концепту ГРІХ у світському дискурсі XIV–XXI ст.;

• виявити тенденції діахронічного варіювання поняттєво-ціннісної
та образної складових концепту ГРІХ у світському дискурсі XIV–XXI ст.
порівняно з біблійним прототипом ГРІХА.
Об’єктом дослідження є концепт ГРІХ, вербалізований лексичними

засобами англійської мови.
Предметом аналізу обрано лінгвокогнітивні характеристики концепту

ГРІХ, вербалізованого прямими й непрямими засобами англійської мови,
та історична динаміка цих характеристик в англомовному світському
дискурсі XIV–XXI ст.

Матеріалом дослідження слугували 137 лексем-найменувань ГРІХА,
відібраних із лексикографічних джерел методом суцільної вибірки. Корпус
дослідження становлять 15000 фрагментів англомовного світського
дискурсу, що об’єктивують концепт ГРІХ, одержаних з художніх творів
та публіцистики Великобританії та США, представлених у друкованих
та електронних (British National Corpus, Corpus of Contemporary American
English, Corpus of Historical American English, Time Magazine Corpus
of American English) джерелах.

Мета та завдання  дослідження визначили його методологію
як когнітивно-дискурсивний підхід, що виходить із визнання сполучної
ролі мови між когнітивною та комунікативною діяльністю людини,
здійснюваної в дискурсі (Р. Водак, Р. Карстон, О.С. Кубрякова,
А.П. Мартинюк, О.І. Морозова, І.С. Шевченко та ін.), і передбачає

залучення даних суміжних наук (етики, релігієзнавства, філософії,
культурології, семіотики, психології та ін.).

Робота спирається на ряд положень , доведених у лінгвістиці:
лінгвокогнітивні дослідження зорієнтовані на зв’язку між мовою
та когніцією (О.Л. Бєссонова, О.С. Кубрякова), на реконструкції концептів
на основі мовних даних (С.Г. Воркачов, В.З. Дем’янков, В.І. Карасік).
Концепт існує не як історично застиглий інформаційний “згусток”, а як
безперервний процес асоціювання та номінації феноменів відображуваної
свідомістю дійсності (Г.Г. Слишкін); концепт передбачає діахронічну
змінюваність і відтворюється дослідниками як фрагмент картини світу
у свідомості носіїв культури на конкретному історичному етапі
(Є.В. Бондаренко, Г.В. Поліна, Ю.С. Степанов, Т.О. Шваб, І.С. Шевченко).

Методи дослідження включають етимологічний аналіз лексем
(для виявлення етимологічного шару концепту ГРІХ), аналіз словникових
дефініцій та компонентний аналіз (для виокремлення лексичних номінацій
ГРІХА), аналіз змістових зв’язків синонімів (для побудови лексико-
семантичного поля “Sin”), когнітивне моделювання (для структурування
семантичного простору номінацій концепту ГРІХ), когнітивне мапування
(для  визначення  непрямих засобів номінації концепту ГРІХ),
контекстуальний аналіз, історичне зіставлення змісту концепту ГРІХ
(для виявлення тенденцій діахронічного варіювання когнітивних
властивостей ГРІХА), елементи кількісного аналізу.

Гіпотеза дослідження базується на припущенні про те, що ГРІХ
як лінгвокультурний релігійно-етичний соціорегулятивний концепт,
вербалізований засобами англійської мови, є поєднанням поняттєвої,
ціннісної та образної складових, де дві перші є внутрішньо нерозривними.
Характеристики концепту ГРІХ історично варіюються у світському сегменті
англомовної християнської картини світу порівняно з її релігійним
сегментом, причому із розвитком лінгвокультур трансформації відбуваються
не стільки в поняттєвому, скільки у ціннісному та образному компонентах
ГРІХА.

Наукова новизна дослідження. У роботі вперше модельовано
лінгвокультурний концепт ГРІХ, визначено основні засоби його реалізації
у сучасній англійській мові та особливості профілювання в доменах,
що відповідають двом видам досвіду – релігійному та світському; встановлено
засоби метафоричної та метонімічної номінації концепту ГРІХ; виявлено
особливості діахронічного варіювання змісту концепту ГРІХ у світському
дискурсі XIV–XXI ст. порівняно з біблійним прототипом ГРІХА, історично
сталі й змінні концептуальні ознаки ГРІХА та тенденції їхнього розвитку.

Наукова новизна одержаних результатів узагальнена в наступних
положеннях, що виносяться на захист:
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1. ГРІХ в англомовній картині світу є лінгвокультурним релігійно-етичним
соціорегулятивним концептом, структура якого утворена поєднанням
поняттєвої, ціннісної та образної складових, з яких перші дві є внутрішньо
нерозривними. Іменем концепту ГРІХ є лексема sin (n.), структура значень
якої зазнає змін у діахронії. В основі концепту ГРІХ лежать психологічні
архетипи ТІНЬ, САМІСТЬ і АНІМА, його етимологічний шар утворений
значеннями ‘невідповідність нормі’, ‘рух від центру / на північ’, ‘помилка’,
‘тлін’, ‘недосконалість’.

2. Семантичний простір номінацій ГРІХА задається іменем цього
концепту – лексемою sin (n) – та структурується мережею концептів,
що профілюються в межах двох концептуальних доменів РЕЛІГІЙНЕ
та СВІТСЬКЕ, які відображують досвід пізнання ГРІХА людиною. Домени
РЕЛІГІЙНЕ та СВІТСЬКЕ відповідають лексико-семантичному полю “Sin”,
що складається з двох мікрополів: “Ungodliness” і “Wrong”, які вмотивовані
двома гіперсемами: ‘порушення Божественного закону’ та ‘моральне /
правове / буттєве порушення’; побудовані за принципом центр – периферія
та мають семантичні розширення, зумовлені високою номінативною
щільністю концепту ГРІХ.

3. Поняттєво-ціннісна складова концепту ГРІХ охоплює сукупність його
діахронічно сталих і змінних концептуальних ознак, що задаються його
біблійною трактовкою: це – зв’язок з концептами БОГ та ЛЮДИНА, гендерна
маркованість, приналежність сфері духовного досвіду, загальнолюдський
характер, негативна оцінка, з яких перші дві є історично сталими
концептуальними ознаками ГРІХА.

4. Історичне варіювання змісту концепту ГРІХ у дискурсі XIV–XXI ст.
в якісному плані охоплює зміну двох поняттєвих характеристик цього
концепту: сфера досвіду ГРІХА поширюється з духовної на соціальну, його
загальнолюдський характер – на груповий та індивідуальний; домінуюча
негативна оцінка ГРІХА доповнюється нейтральною та позитивною.

5. Образна складова концепту ГРІХ охоплює метафори та метонімії
ГРІХА – діахронічні константи, основані на біблійній системі образів
та християнській символіці. Діапазон історично сталих когнітивних метафор
ГРІХА утворений концептуальними корелятами, що належать до поняттєвих
груп “Фізичний об’єкт” (підгрупи “Об’єкт у просторі”, “Важкість”,
“Умістище”, “Нежива природа”, “Бруд”, “Шлях”, “Товар”), “Людина”
(підгрупи “Хвороба”, “Полювання”, “Поневолення”), “Тварина”
та “Рослина”.

Діахронічно сталими метоніміями ГРІХА є метонімії ДИЯВОЛ / ЖІНКА /
ОЗНАКА / КОЛІР замість ГРІХА та експлікуючі їх метонімії ТЕМРЯВА /
ВОГОНЬ / ЯБЛУКО / ЧРЕВО / ДИТИНА / НАГОТА / СТАРІСТЬ / ЧОРНИЙ КОЛІР
замість ГРІХА та ін.

6. В образному компоненті концепту спеціалізації зазнали метафори ГРІХ
є ХВОРОБА / ТОВАР, переоцінки – метафори ГРІХ є ОБ’ЄКТ / БРУД. Ціннісне
забарвлення метонімій ДИЯВОЛ / ПЕКЛО / ЖІНКА / СЕКС / СТАТЕВА ЗРІЛІСТЬ
/ ДИТИНА / ВРОДА / РОЗКІШ / ЗАДОВОЛЕННЯ / САМОТНІСТЬ замість ГРІХА
в сучасному дискурсі стає амбівалентним. У XIX–XXI ст. з’являються
нові метафори та метонімії ГРІХА, що реалізують його позитивну оцінку
в сучасних лінгвокультурах Великобританії та США.

У кількісному плані діахронічні зміни стосуються когнітивних метафор,
що об’єктивують негативну оцінку досліджуваного концепту: ГРІХ
є ІНФЕКЦІЯ / ПАВУТИНА / ВЕЛЬМОЖА й т. ін., які функціонують лише
в окремі історичні періоди, зникаючи в інші.

Теоретична значущість проведеного дослідження, зумовлена його
об’єктом та прийнятим у роботі когнітивно-дискурсивним, зокрема,
когнітивно-діахронічним підходом до концепту етики, полягає у розробці
проблем реконструкції концепту культури на основі мовних даних.
Дослідження є суттєвим внеском у лінгвокогнітивістику (лінгвокультурне
моделювання концептів), когнітивну семантику (опис семантичного
простору номінацій концепту ГРІХ), теорію концептуалізації, теорію
концептуальної метафори та метонімії (виявлення діапазону метафор ГРІХА
за поняттєвими групами та когнітивних операцій із ними), сприяє розвитку
історичної лінгвокогнітивістики (прослідковано історичне варіювання
характеристик концепту ГРІХ).

Практична цінність отриманих результатів та висновків визначається
можливістю їхнього використання у лекційних курсах із загального
мовознавства (розділ “Мова і мислення”), лексикології (розділи “Лексична
семантика”, “Синонімія”), у спецкурсах із когнітивної лінгвістики, історичної
лінгвоконцептології, у лексикографічній практиці, у наукових дослідженнях
студентів та аспірантів.

 Основні положення та висновки дисертаційного дослідження пройшли
апробацію на засіданні кафедри ділової іноземної мови та перекладу ХНУ
ім. В.Н. Каразіна (2011) та були представлені на міжнародних конференціях:
“Університетська наука-2008” (Маріуполь, 2008), “Університетська наука-
2009” (Маріуполь, 2009), “Ювілейні Х Каразінські читання: Людина. Мова.
Комунікація” (Харків, 2011), “Когнітивно-прагматичні дослідження
професійних дискурсів” (Харків, 2011), “Пріоритети германського та
романського мовознавства” (Луцьк, 2011); на міжвузівських конференціях:
“Германістика у XXI столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика” (Харків,
2010), “Актуальні проблеми філології: мовознавство, перекладознавство,
методика викладання філологічних дисциплін” (Маріуполь, 2010).

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображені
у 12 публікаціях автора, 6 з яких – статті (5 одноосібних та 1 у співавторстві),
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опубліковані у фахових виданнях ВАК України, та 6 – тези доповідей
на конференціях; загальний обсяг – 5,2 друк. арк. Особистий внесок
дисертанта у статтю, виконану у співавторстві, полягає у зборі матеріалу
та його описі.

Обсяг та структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, додатків
і бібліографії. Загальний обсяг роботи – 287 сторінок (обсяг основного
тексту – 193 сторінки). У роботі подано 14 таблиць та 3 малюнки.
Бібліографія містить 400 позицій (з них іноземними мовами – 108,
довідкової літератури – 57). Список джерел ілюстративного матеріалу
містить 131 найменування.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У першому розділі “Принципи аналізу концепту ГРІХ” критично

узагальнено підходи до аналізу ГРІХА в етиці, лексичній семантиці,
когнітивній лінгвістиці; визначено передконцептуальну основу ГРІХА і його
біблійний прототип; систематизовано релевантні досягнення у вивченні
картин світу, концептуальної метафори та метонімії; визначено алгоритм
аналізу концепту ГРІХ як вербалізованого концепту культури.

Концепт ГРІХ акумулює базові цінності в області філософії, релігії, моралі,
що склалися в процесі розвитку цивілізації. Глибоко вкорінене
у християнській культурі, поняття гріха – порушення соціально та культурно
зумовленої міри у сфері людського духу (І.В. Шабалін) – є неонтологічним,
адже саме через усвідомлення міри здійснюється взаємозв’язок духу
та гріха як його внутрішнього руйнування (Сенека).

Історично розуміння  ГРІХА відповідає  розвитку духу. Так, для
міфологічної свідомості ГРІХ є порушенням табу та майже не має етичного
значення (В. Вундт, Л. Леві-Брюль, К. Леві-Строс). У християнстві поняття
гріха є переважно біблійним: закорінений в уявленні про релігійну автономію
людини, свободу її волі (М.О. Бердяєв, С.М. Булгаков, С. К’єркегор,
М.О. Лоський, Ф. Ніцше, В.С. Соловйов, П.О. Флоренський), ГРІХ витікає
з ідеї нерозривного зв’язку людини з Богом (П. Абеляр, А. Августин)
та має виключно моральний зміст – порушення наданого Богом морального
закону (М. Гартман). Богослов’я детально розробило поняття первородного
гріха та класифікацію відповідних особистих гріхів (Ф. Аквінський,
І. Златоуст), номенклатура яких змінюється і сьогодні (Папа Бенедикт XVI).

У релігійній філософії відсутнє загальновизнане розуміння ГРІХА, його
трактування базуються на різних методологічних засадах. Зокрема, ГРІХ,
пов’язаний з поняттями розуму та свободи волі (І. Кант), морального
вибору та почуття релігійної провини (С. К’єркегор), відчуження та егоїзму
(Е. Фромм), розглядається не лише як перешкода на шляху людини

до Бога (М.О. Бердяєв, С.М. Булгаков, М.О. Лоський, В.С. Соловйов,
П.О. Флоренський, С.Л. Франк), як мірило висоти та глибини духовного
світу людини (Р. Нібур), але й як прояв людської природи (Ф. Ніцше).
Критичне узагальнення релігійно-етичних трактувань ГРІХА довело
принципову близькість його тлумачень у католицтві та протестантизмі –
панівних течіях християнства у Великобританії і США.

Лінгвістичні трактування ГРІХА (Н.Д. Арутюнова, М.М. Бушакова,
Є.В. Бобирева, Є.М. Верещагін, В.Г. Гак, Є.О. Сємухіна) підкреслюють
його універсальний характер, релігійно-етичну природу та культурну
детермінованість, що передбачає історичне варіювання його змісту
у світському сегменті християнської картини світу.
Картина світу – вихідний глобальний образ світу, що лежить в основі

світосприйняття людини, репрезентує сутнісні властивості світу в розумінні
носіїв певної картини світу й становить результат всієї духовної активності
людини (В.І. Постовалова). Концептуальна картина світу складається
з концептів – оперативних змістових одиниць пам’яті та мислення, “квантів
структурованого знання” (О.С. Кубрякова) “різного рівня складності
та абстракції, сформованих у різний спосіб” (М.М. Болдирєв).
Концептуальна картина світу об’єктивується у мовній картині світу – сумі
“вербалізованих знань людини про світ як такий та про саму себе”
(О.С. Кубрякова).

Вивчення ГРІХА у напрямку “від культури до індивідуальної свідомості”
(В.І. Карасік) спирається на розкриття його передконцептуальної
основи – безпосередньої психічної даності, закоріненої у культовому
мисленні та ще не уречевленої словом (Л .І. Бєлєхова). В основі
універсального для всіх людських спільнот концепту ГРІХ лежить
психологічний архетип ТІНЬ (в термінології Дж. Хіллмана, К.Г. Юнга):
the darkness of sin /Scott/, у ньому одночасно виражені мотиви архетипів
САМІСТЬ: I get the better of my fallen nature /Collins/ і АНІМА: a poor, kind-
hearted sinner /Stevenson/.

Передконцептуальна основа ГРІХА об’єктивована архетипними
символами ТЕМРЯВА, ДИЯВОЛ, СМЕРТЬ, ЗМІЯ та ін. (за Дж. Хіллманом):
Sin – a Dark Power in the universe <…> a mighty evil spirit behind death and
disease /BNC/, які, втілюючи генетично фіксовані, первинні образи та ідеї –
надбання культурного позасвідомого (К.Г. Юнг), несуть тотожні або ж
близькі значення для всього людства. Архетипна природа концепту ГРІХ
визначає його історичне та сучасне буття в англомовному культурному
просторі, а розширення та варіювання змісту й оцінки ГРІХА в процесі
зміни культурного середовища зумовлюється амбівалентністю архетипів,
що лежать в основі цього концепту: Some rise by sin, and some by virtue fall
/Shakespeare/.
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Архетипні праобрази ГРІХА об’єктивуються в міфологічній картині світу,
де вони отримують ім’я та набувають статусу концепту і у подальшому,
завдяки своєму прояву у цінностях і нормах, визначають вектор культурного
розвитку. Етимологічний шар концепту (за Ю.С. Степановим) утворений
значеннями ‘невідповідність нормі’ (за архаїчних часів – повсякденно-
побутовій, пізніше – релігійно-етичній) (протогерм. *sundjo, ОЕ synn);
‘недосконалість’; ‘рух від центру / на північ’ (давньоверхньонім. sind);
‘помилка’; ‘те, що є дійсним, світським, тлінним’ (давньогерм. sanÞ- /
sunð- від індоєвр. *ost-) на відміну від ідеального, сакрального, духовного.

Суб’єкт – носій когніції – є активним началом, що генерує значення
висловлень, а не бере їх готовими (КСКТ). Середовищем для конструювання
смислів слугує дискурс (О.І. Морозова, В.Є. Чернявська, І.С. Шевченко).
Етичний концепт ГРІХ не існує як онтологічна сутність, а є результатом
гносеологічних операцій конструювання у певній ситуації дискурсу відповідно
до комунікативної компетенції мовця, культури і соціуму на певному часовому
зрізі: Academics regard bias as a sin, but others may regard it as a virtue
/BNC/. Епістемологічна (модельована) сутність ГРІХА як культурно
детермінованого феномену розкривається, з одного боку, як міжкультурна
розбіжність уявлень про ГРІХ: Japan, where love was no sin /Grahame/,
з іншого, як їх історична мінливість у рамках однієї культури: зміна оцінки:
“Twas sin before, but now “tis charity /Shakespeare/ та зміна номенклатури
гріхів: Abortion, divorce, drug trafficking are serious sins /BNC/.

Як гранично широкий концепт, “мікромодель культури” (В.Г. Зусман),
ГРІХ є лінгвокультурним концептом, зміст якого зумовлений етно-
й соціокультурною специфікою тієї картини світу, частиною якої він є.
Лінгвокультурний концепт, структурований поняттєвою, ціннісною
та образною складовими (В.І. Карасік), “належить  свідомості,
детермінується культурою та уречевлюється в мові” (Г.Г. Слишкін).

Суспільна значущість норм етики визначає ГРІХ як соціокультурний
регулятивний концепт (термін В.І. Карасіка), що у концентрованому
вигляді містить оцінний кодекс лінгвокультури. ГРІХ є результатом
когнітивної процедури оцінювання та має градуальний характер (We are
<...> committing sin, but some kinds of offence are more disturbing than
others /BNC/): зміст та оцінка ГРІХА залежать від культурних, соціальних,
психологічних аспектів картини світу в єдності вищих (I did not compound
my sinful life by the stain of a murder /СОСА/) та підпорядкованих ним
культурно (sexual activity is culturally viewed as sinful /СОСА/)
й індивідуально зумовлених цінностей, що засвідчує нерозривність
поняттєвого й ціннісного компонентів у структурі концепту ГРІХ.

Концепт ГРІХ є елементом релігійного та світського сегментів
англомовної картини світу. Біблійне поняття гріха, залишаючись практично

незмінним у релігійному сегменті християнської картини світу,
є прототипним для світського дискурсу: сукупність характеристик ГРІХА,
утілена в релігійних текстах як прецедентних (The Holy Bible), є семантичною
точкою відліку культурно й соціально зумовленого діахронічного варіювання
характеристик цього концепту у світському дискурсі XIV–XXI ст.

У другому розділі “Поняттєво-ціннісна складова лінгвокультурного
концепту ГРІХ” встановлено мовні засоби первинної номінації концепту
ГРІХ у сучасній англійській мові, визначено ім’я концепту ГРІХ, частиномовні
та семантичні характеристики лексем на його позначення, структуровано
семантичний простір номінацій ГРІХА, визначено особливості історичного
варіювання поняттєво-ціннісної складової концепту у світському дискурсі
XIV–XXI ст. порівняно з біблійним прототипом ГРІХА.

На рівні слова вербальна репрезентація концепту ГРІХ здійснюється
іменем цього концепту – лексемою sin (n.) та її синонімами atrocity,
corruption, crime, criminality, deficiency, defilement, delinquency, demerit,
depravity, deviation, disobedience, error, evil, evildoing, fault, guilt, ill,
immorality, imperfection, impiety, impiousness, iniquity, misbehaviour,
misconduct, misdeed, offence, peccability, peccadillo, peccancy, shortcoming,
sinfulness, transgression, trespass, ungodliness, unrighteousness, vice,
viciousness, violation, wickedness, wrong, wrongdoing та ін., що демонструють
пряме значення, і засобами вторинної номінації – метафорою та метонімією.

Змістову структуру концепту ГРІХ утворюють значення лексеми sin (n.),
поєднані інтегральною семою ‘порушення’ та супутньою оцінною семою
‘погано’: ‘порушення Божественного закону’ (sin against the Holy Ghost /
BNC/), ‘порушення норми моралі’ (he regards unpunctuality almost as a
mortal sin /BNC/), ‘порушення норми права’ (Poison and treason are the
hands of sin /Shakespeare/), ‘порушення буттєвої норми’ (It’s a wicked sin to
let good food get cold /BNC/). Дифузність значень найбільш частотної у
дискурсі лексеми sin (n.) засвідчує її гештальтну семантику.

Концепт ГРІХ має високу номінативну щільність та структурується
лексико-семантичним полем “Sin”, значення домінанти якого – лексеми
sin (n.) – визначають семантичну структуру ГРІХА як єдність гіперсем
‘порушення Божественного закону’ та ‘моральне / правове / буттєве
порушення’, перша з яких умотивовується релігійним досвідом ГРІХА,
а друга об’єднує три семи, умотивовані його світським досвідом. Відповідно,
лексико-семантичне поле “Sin” організується двома мікрополями,
де гіперсема ‘порушення Божественного закону’ мотивує мікрополе
“Ungodliness”, а гіперсема ‘моральне / правове / буттєве порушення’ –
мікрополе “Wrong”, кожне з яких розгортається за принципом центр –
периферія та має семантичні розширення, тобто окремі центро-периферійні
семантичні структури.
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Семантичний центр мікрополя “Ungodliness” – гіперсема ‘порушення
Божественного закону’ – вербалізується синонімічною парою ungodliness –
godlessness: the world of vice and ungodliness /СОСА/, the godlessness
of society /BNC/; його периферія утворена семами ‘безбожництво’ (лексема
impiety), ‘нечестивість’ (impiousness), ‘свавілля’ (blasphemy), ‘вибір зла
або уявного, неістинного блага’ (evil), ‘позбавлення Божественної благодаті’
(damnation), ‘усвідомлення власної провини перед Богом’ (guilt).
Мікрополе “Ungodliness” має одне семантичне розширення “Sinfulness”,
позначене семою ‘недосконалість людської природи’ (sinfulness).

Гіперсема ‘моральне / правове / буттєве порушення’ (лексема wrong
(n.)) є  семантичним ядром  поліцентричного мікрополя (термін
О.В. Бондарко) “Wrong” та мотивує три семантичні розширення: розширення
“Immorality” мотивоване семою ‘порушення норми моралі’: the immorality
of prostitution /BNC/; “Crime” – семою ‘порушення норми права’: he did
not repent of his crime /BNC/; “Deviation” – семою ‘порушення буттєвої
норми’: Deviation from normality was a sin against the Emperor /BNC/.

Структура лексико-семантичного поля “Sin” організує семантичний
простір номінацій ГРІХА (мікрополя “Ungodliness”, “Wrong”) у вигляді
концептуальних доменів (зв’язних областей концептуалізації, відносно
яких, за С.А. Жаботинською, Р. Ленекером, характеризується семантична
одиниця) РЕЛІГІЙНЕ та СВІТСЬКЕ, що впорядковуються мережею концептів
відповідно до двох видів досвіду ГРІХА.

Схемне представлення концепту ГРІХ (рис. 1) відповідає відношенням
специфікації та каузації між концептами, профільованими у межах
відповідних доменів. Домен РЕЛІГІЙНЕ впорядковується відношеннями
специфікації та каузації між концептом БЕЗБОЖНИЦТВО (sin is whatever
opposes God /BNC/) та концептами ГРІХОВНІСТЬ, НЕЧЕСТИВІСТЬ, ВИНА,
НЕДОСКОНАЛІСТЬ, СВАВІЛЛЯ та ін.

Домен СВІТСЬКЕ впорядковується  відношеннями специфікації
та каузації, що зв’язують концепти АМОРАЛЬНІСТЬ (Immorality remains
a wholly private matter /BNC/), ЗЛОЧИН (Crime is a moral category /BNC/)
та НЕПРАВИЛЬНІСТЬ (moral tale of wrongdoing /BNC/) з концептами
ПОМИЛКА, НЕДОЛІК, ПОГАНИЙ СМАК, НЕРОЗСУДЛИВІСТЬ, МОРАЛЬНИЙ
РОЗПАД, ПРОСТУПОК, БЕЗЗАКОННЯ та ін.

Поняттєво-ціннісна складова концепту ГРІХ охоплює сукупність його
діахронічно сталих та змінних концептуальних ознак, закорінених у біблійній
трактовці як зв’язок з концептами БОГ та ЛЮДИНА (a mortal sin is against
the laws of God and man /Dreiser/), гендерна маркованість (She is a woman,
and as such, heir to all the sins of the flesh in this sinful world /СОСА/),
приналежність сфері духовного досвіду (sinners, those who are poor in spirit
/BNC/), загальнолюдський характер як результат гріхопадіння світу в цілому
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(All we men and women have our sins /Stevenson/), негативна оцінка (Sin is
Bad! /BNC/), з яких перші дві є історично сталими концептуальними
ознаками ГРІХА.

Основним фактором діахронічного  варіювання змістових
характеристик концепту ГРІХ є секуляризація англомовного соціуму
та культури. У дискурсі XIV–XXI ст. це виявляється у зміні таких біблійних
характеристик ГРІХА, як його приналежність сфері духовного досвіду
та загальнолюдський характер. Осмислення ГРІХА поза сферою духовності
(the social sins for which London has to confess her guilt /Trollope/)
супроводжується  появою  нетипових моделей сполучуваності
та непрототипових значень лексеми sin (n.). Трансформація ідеї загальності
ГРІХА в уявлення про його частковий характер реалізується у поняттях
гендеру (what is a shame in a woman is an infamy in a man /Wilde/), класу
(Through tatter’d clothes small vices do appear; / Robes and furr’d gowns hide
all /Shakespeare/) і раси (White folks is sinners too <…> but niggers is the
biggest ones /Beecher Stowe/). Приклади XXI ст. фіксують ідею безгрішності
мовця, що підтверджує культурно-історичну десакралізацію ГРІХА.

Найбільших змін зазнає ступінь негативної оцінки ГРІХА, діахронічне
варіювання якої у дискурсі XIV–XXI ст. становить односпрямований процес
наростаючої зміни негативної (біблійної) оцінки на нейтральну (sins are so
unromantically easy! /Stevenson/) і позитивну (the beauty of their sin /Wilde/).
Максимальний відрив від біблійного оцінного прототипу ГРІХА зафіксовано
у дискурсі XX–XXI ст., де негативна оцінка ГРІХА реалізується у 39%,
нейтральна – 34%, позитивна – 27% прикладів.

У третьому розділі “Образна  складова  лінгвокультурного
концепту ГРІХ” визначено засоби метафоричної та метонімічної номінації
концепту ГРІХ, встановлено їхні історичні інваріанти й варіанти, тенденції
розвитку у дискурсі XIV–XXI ст.

Образне втілення поняттєво-ціннісної складової ГРІХА базується
на механізмах метафоричного порівняння та метонімічного переносу.
Метафори і метонімії ГРІХА сходять до його архетипових та християнських
символів. Когнітивна метафора основана на аналоговому моделюванні
складного для когніції явища, найменованого через щось простіше, наочне,
доступне для розуміння та практично засвоєне (С.А. Жаботинська,
З. Ковечеш, Дж. Лакофф та ін.). Метафоричний процес забезпечується
когнітивним ефектом висвітлення-приховування окремих елементів
у структурі концептуального корелята, де при проекції використовуваної
частини структури корелятивного концепту на референтний концепт
відбувається метафоричне висвітлення певного фрагменту в структурі
референта (З. Ковечеш, Дж. Лакофф). Спільні ознаки референта і корелята
утворюють  зону перехресного мапування  (С.А. Жаботинська,

Дж. Лакофф), тобто проекції певних складових ментальної моделі корелята
на ділянки ментальної моделі референта (Ж. Фокон’є, Л. Талмі). При
метафоризації для осмислення одного референта можуть залучатися кілька
корелятів, які утворюють діапазон концептуальної метафори (З. Ковечеш).

Метафорична концептуалізація ГРІХА здійснюється за допомогою
цілої низки концептів-корелятів, що утворюють діапазон історично сталих
когнітивних метафор ГРІХА. Відповідно до фрагментів цілісного уявлення
людини про світ ці кореляти розподіляються на чотири поняттєві групи:
“Фізичний об’єкт”, “Людина”, “Тварина” й “Рослина” з подальшим
виокремленням поняттєвих підгруп за родо-видовими відношеннями.
Поняттєва група корелятів “Фізичний об’єкт” утворює метафори

ГРІХ є ОБ’ЄКТ / СУБСТАНЦІЯ / ПОДІЯ та містить сім підгруп:
• “Об’єкт у просторі” – підгрупа корелятів, що формує чотири метафори

на базі орієнтації у просторі, закоріненої у прадавньому міфічно-
релігійному членуванні космосу: ГРІХ є ВНИЗУ / ВСЕРЕДИНІ / ЗОВНІ /
ЗЛІВА (underworld of sin /BNC/);

• “Важкість” продукує дві метафори як результат мапування ознак концепту
ВАЖКА НОША на концепт ГРІХ: ГРІХ є ТЯГАР / ТЛІННА ОБОЛОНКА
(on him rested the weight of all her sin /Haggard/);

• “Умістище” утворює метафори: ГРІХ є ОБ’ЄКТ-УМІСТИЩЕ / СУБСТАНЦІЯ-
УМІСТИЩЕ (she was in mortal sin /BNC/);

• “Нежива природа”: метафори ГРІХ є ВОДА / КАМІНЬ (the stream
of human sin /Collins/);

• “Бруд”: ГРІХ є БРУД / ПЛЯМА (stained his soul with a deadly sin /Collins/);
• “Шлях”: ГРІХ є ШЛЯХ / КІНЦЕВИЙ ПУНКТ (the broad boulevard of sin /

Burroughs/);
• “Товар”: ГРІХ є ТОВАР (I paid a high wage for each hour of sin /BNC/).

Проекція на концепт ГРІХ активованих елементів структури корелятів,
що належать поняттєвій групі “Людина”, веде до формування метафор
ГРІХ є ЛЮДИНА / ВОРОГ (the victory over Sin /Dickens/), а мотивовані нею
підгрупи утворюють, відповідно:
• “Хвороба”: метафори ГРІХ є ХВОРОБА / ПСИХІЧНИЙ РОЗЛАД (the illness

as sin made manifest in bone /BNC/);
• “Полювання”: метафори ГРІХ є МИСЛИВЕЦЬ / ЗДОБИЧ / ПРИМАНКА

(Satan baits his hooks with sin /BNC/);
• “Поневолення”: ГРІХ є ПАСТКА / РАБСТВО (the slavery of sin /Scott/).

Мапування на концепт ГРІХ ознак корелятів, що входять до поняттєвої
групи “Тварина”, лежить в основі метафор ГРІХ є ТВАРИНА / ЗВІР / ЧЕРВ’ЯК:
pitcher houses are dens of sin /BNC/.

Констітуенти поняттєвої групи “Рослина” виступають корелятами
ГРІХА у метафорах ГРІХ є РОСЛИНА / БУР’ЯН: the fruits of sin /Fielding/.
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На відміну від метафори, що залучає кілька концептосфер, концептуальна
метонімія визначається як лінгвокогнітивна операція заміни у межах однієї
концептосфери, коли одна концептуальна сутність забезпечує ментальний
доступ до іншої (Р. Дірвен, З. Ковечеш, В. Крофт) на основі партитивного,
просторово-часового, каузативного та інших типів відношень між ними:
в метонімії, в якій відношення суміжності зведені до глибоко закорінених
у культурі асоціацій, репрезентант здатен представляти репрезентоване
візуально, акустично або неперцептивно (Дж. Барнден). До метонімічної
номінації концепту ГРІХ у дискурсі XIV–XXI ст. залучаються взаємо-
пов’язані репрезентанти ГРІХА, які за їхньою приналежностю сфері
релігійного досвіду ГРІХА, об’єктивованого в християнській символіці,
об’єднуються в чотири поняттєві групи, з якими асоціюється ГРІХ: “Зло”,
“Жінка”, “Ознаки ГРІХА”, “Колоративний культурний код ГРІХА”.

Репрезентанти ГРІХА, що належать поняттєвій групі “Зло”, беруть
участь у формуванні метонімії ДИЯВОЛ замість ГРІХА (Devil in that picture
of sinner’s death /Joyce/) та мотивованих нею метонімій ТЕМРЯВА / НІЧ /
ХМАРА / ЛІС / СМЕРТЬ / ЗМІЙ / ВАСИЛІСК / ПЕКЛО / ВОГОНЬ замість ГРІХА:
the Forest of Sin /BNC/.
Поняттєва група “Жінка” включає репрезентанти ГРІХА в метонімії

ЖІНКА замість ГРІХА (Take that woman away – she is sin /Conrad/)
та експлікуючих її метоніміях ЯБЛУКО / СЕКС / ЛІЖКО / СТАТЕВА ЗРІЛІСТЬ /
ЧРЕВО / НАГОТА / ВРОДА / РОЗКІШ / ЗАДОВОЛЕННЯ замість ГРІХА: beauty
is a sign of sin /BNC/.
Уявлення про ознаки ГРІХА (punning is indicative of sin /BNC/)

об’єктивуються метоніміями СТАРІСТЬ / САМОТНІСТЬ / ПОТАЄМНІСТЬ
замість ГРІХА: ideas which linked old men with the image of sin /BNC/.
Колоративний культурний код ГРІХА лежить в основі метонімій

ЧЕРВОНИЙ / ЧОРНИЙ КОЛІР замість ГРІХА: red was an evil colour /BNC/,
her soul must be black as sin /Burroughs/.

Протягом історичного розвитку образної складової ГРІХА формуються
метафори й метонімії ГРІХА – діахронічні константи, що реалізують його
біблійну оцінку, та діахронічні перемінні. Змінними є як нові експлікації ГРІХА
з негативною (біблійною) оцінкою, так і небіблійні метафори й метонімії,
що об’єктивують нейтральну / позитивну оцінку ГРІХА.

У кількісному плані діахронічні зміни охоплюють низку когнітивних
метафор ГРІХА, що реалізують його негативну оцінку та функціонують лише
в окремі історичні періоди: ГРІХ є ІНФЕКЦІЯ / ПАВУТИНА / КЛІТКА /
ТЕМНИЦЯ / СОН / МОРЕ / СКАЛА / ПАВУК / СКОРПІОН / СУПЕРНИК /
ЗЛОЧИНЕЦЬ / ВЕЛЬМОЖА: The Livery of Sin /Thackeray/.

У якісному плані в сучасному дискурсі виявлено спеціалізацію метафор
ГРІХ є ХВОРОБА / ТОВАР: sin taxes on beer, spirits and tobacco /BNC/, ціннісну

трансформацію метафор ГРІХ є БРУД / ОБ’ЄКТ: delicious as the less criminal
forms of sin /Twain/. Позитивна оцінка ГРІХА в дискурсі кінця XX–XXI ст.
об’єктивована метафорою ГРІХ є ВГОРІ: To dizzy heights of sin /BNC/.

У сучасному дискурсі ціннісне забарвлення метонімій ДИЯВОЛ /
ПЕКЛО / ЖІНКА / СЕКС / СТАТЕВА ЗРІЛІСТЬ / ДИТИНА / ВРОДА / РОЗКІШ /
ЗАДОВОЛЕННЯ / САМОТНІСТЬ замість ГРІХА стає амбівалентним: devil is
always attractive /Haggard/. У дискурсі кінця XIX–XXI ст. зафіксовані
метонімії СВІТЛО / БІЛИЙ КОЛІР замість ГРІХА: the fairest sin /Joyce/, white
sin /СОСА/, що об’єктивують позитивну оцінку досліджуваного концепту.

ВИСНОВКИ
Застосування когнітивно-дискурсивного підходу в дослідженні змісту,

структури та історичної динаміки концепту ГРІХ дозволило дійти висновку,
що ГРІХ в англомовній картині світу є лінгвокультурним релігійно-етичним
соціорегулятивним концептом, структурованим єдністю поняттєвої, ціннісної
та образної складових, перші дві з яких є внутрішньо нерозривними.

Зміст концепту ГРІХ зумовлений специфікою певної картини світу,
а засоби його вербалізації відбивають світобачення носіїв культури епохи
(переважно релігійне чи світське), їхні соціо- та етнокультурні традиції.

В основі концепту ГРІХ лежать психологічні архетипи ТІНЬ, САМІСТЬ
й АНІМА, його етимологічний шар утворюється значеннями ‘невідповідність
нормі’, ‘рух від центру / на північ’, ‘помилка’, ‘тлін’, ‘недосконалість’.
Передконцептуальна основа ГРІХА зафіксована архетиповими й релігійними
символами (ТЕМРЯВА, ДИЯВОЛ, СМЕРТЬ, ЗМІЯ та ін.), які мотивували його
історично сталі метафори та метонімії.

Концепт ГРІХ має високу номінативну щільність, задану семантичними
зв’язками імені цього концепту – лексеми sin (n.) – з 40 основними синонімами.
Лексеми на позначення концепту ГРІХ формують лексико-семантичне поле
“Sin”, яке складається з мікрополів “Ungodliness” і “Wrong”, розгорнутих
навколо ядра – лексеми sin (n.). Відповідно, семантичний простір номінацій
ГРІХА дає уявлення про схему цього концепту як закорінений у свідомості
зразок досвіду, організований у вигляді концептуальних доменів РЕЛІГІЙНЕ
та СВІТСЬКЕ, у межах яких профілюються концепти, пов’язані між собою
відношеннями специфікації і каузації. З одного боку, це концепти
БЕЗБОЖНИЦТВО, ГРІХОВНІСТЬ , НЕЧЕСТИВІСТЬ, НЕДОСКОНАЛІСТЬ,
СВАВІЛЛЯ та ін. (домен РЕЛІГІЙНЕ), з іншого – НЕПРАВИЛЬНІСТЬ,
АМОРАЛЬНІСТЬ, ЗЛОЧИН,  ПОМИЛКА, НЕДОЛІК , ПОГАНИЙ СМАК,
НЕРОЗСУДЛИВІСТЬ, ПРОСТУПОК, БЕЗЗАКОННЯ та ін. (домен СВІТСЬКЕ),
які відображають відповідні сфери досвіду пізнання ГРІХА людиною.

Динаміка соціуму та культури зумовлює історичне варіювання
характеристик ГРІХА як концепту культури, який включає вихідну
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етимологію, скомпресовану до основних ознак змісту історію, сучасні
асоціації та оцінки. До світського сегменту християнської картини світу
увійшли прототипові (біблійні) ознаки ГРІХА: його нерозривний зв’язок
з концептами БОГ та ЛЮДИНА, гендерна маркованість – історично сталі
поняттєві характеристики, та історично змінні – приналежність сфері
духовного досвіду, загальнолюдський характер, негативна оцінка. Останні
зазнають діахронічного варіювання як наслідок десакралізації ГРІХА: замість
сфери духовного досвіду ГРІХ усе частіше профілюється у домені
СВІТСЬКЕ; його загальнолюдський характер трансформується у гендерний,
класовий, расовий; негативна ціннісна складова у наш час змінюється
на нейтральну або позитивну.

Образна складова ГРІХА втілена в його метафорах та метоніміях.
Діапазон історично сталих когнітивних метафор ГРІХА утворюють
концептуальні кореляти, що належать поняттєвим групам “Фізичний об’єкт”,
“Людина”, “Тварина” та “Рослина” та їхнім підгрупам, виділеним за родо-
видовим принципом, де певний фрагмент структури корелята частково
перехресно мапується на референт ГРІХ. Діахронічно сталі метонімії ГРІХА,
закорінені в архетипових і християнських символах, утворюються його
репрезентантами – концептами ДИЯВОЛ, ЖІНКА, ОЗНАКА, КОЛІР та їх
експлікаціями ТЕМРЯВА, ВОГОНЬ, ЯБЛУКО, ЧРЕВО, СТАРІСТЬ, ЧОРНИЙ
КОЛІР тощо. Провідні тенденції історичної динаміки образної складової
ГРІХА в англомовній християнській  лінгвокультурі полягають
у переосмисленні та переоцінці його окремих прототипових (біблійних)
якостей, про що свідчить поява у дискурсі XX–XXI ст. нових засобів
непрямої номінації ГРІХА, що об’єктивують, зокрема, його позитивну оцінку.

Перспективу для подальших досліджень становить аналіз вербалізованих
етичних концептів в англомовній картині світу, поглиблене вивчення
метафоричних та метонімічних засобів конструювання світу, розробка
історико-когнітивного підходу в лінгвістиці.
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АНОТАЦІЯ
Ваховська О.В. Вербалізація концепту ГРІХ в англомовному

дискурсі XIV–XXI ст. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2011.

Дисертація присвячена дослідженню змісту та структури концепту ГРІХ,
вербалізованого засобами англійської мови, та їх діахронічного варіювання
в англомовному світському дискурсі XIV–XXI ст.

ГРІХ визначено як лінгвокультурний релігійно-етичний соціорегулятивний
концепт. Семантичні зв’язки лексем-найменувань ГРІХА, об’єднаних семою
‘порушення’, структурують лексико-семантичне поле з двома мікрополями
‘порушення моральне / Божественного закону’, що організують семантичний
простір його номінацій у вигляді мережі концептів, профільованих
у концептуальних доменах РЕЛІГІЙНЕ та СВІТСЬКЕ. Когнітивні метафори
ГРІХА утворені корелятами поняттєвих груп “Фізичний об’єкт”, “Людина”,
“Тварина”, “Рослина”. Репрезентантами ГРІХА у метоніміях є ДИЯВОЛ,
ЖІНКА, ОЗНАКА, КОЛІР та їх експлікації, умотивовані християнськими
символами. У діахронії найсуттєвіше змінюється оцінна складова ГРІХА
з негативної до нейтральної й позитивної.

Ключові слова: діахронічне варіювання, концепт ГРІХ, концептуальний
домен, лексико-семантичне поле, лінгвокультурний концепт, метафора,
метонімія, оцінка, світський дискурс, символ.

АННОТАЦИЯ
Ваховская О.В. Вербализация концепта ГРЕХ в англоязычном

дискурсе XIV–XXI вв. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский
национальный университет имени В.Н. Каразина. – Харьков, 2011.

Проведенное лингвокогнитивное исследование содержания, структуры
и исторической динамики концепта ГРЕХ как составляющей англоязычной
христианской картины мира выполнено в рамках когнитивно-дискурсивной
парадигмы лингвистики, на базе методологических посылок которой
выделены содержательные характеристики концепта ГРЕХ в картинах мира
представителей британской и американской лингвокультур; определена
структура концепта ГРЕХ как концепта культуры; построена модель концепта
ГРЕХ как лингвокультурного концепта; определены основные средства
реализации концепта ГРЕХ в современном английском языке; установлены
средства метафорической и метонимической номинации концепта ГРЕХ
в дискурсе XIV–XXI вв.; проанализировано диахроническое варьирование

содержания концепта ГРЕХ в светском дискурсе XIV–XXI вв. по сравнению
с библейским прототипом ГРЕХА.

ГРЕХ в англоязычной картине мира представляет  собой
лингвокультурный религиозно-этический социорегулятивный концепт,
структура которого образована единством понятийной, ценностной
и образной составляющих, из которых первые две неразрывны. ГРЕХ
как концепт культуры, включающий исходную этимологию, сжатую
до основных признаков историю, современные ассоциации и оценки,
восходит к психологическим архетипам ТЕНЬ, САМОСТЬ и АНИМА,
его этимологический слой образован значениями ‘несоответствие норме’,
‘движение от центра / на север’, ‘ошибка’, ‘тлен’, ‘несовершенство’.

В английском языке концепт ГРЕХ представлен разноуровневыми
средствами номинации. На уровне слова его вербализация осуществляется
средствами первичной и вторичной номинации. Именем концепта ГРЕХ
является лексема sin (n) – доминанта обширного синонимического ряда,
свидетельствующего о высокой номинативной плотности ГРЕХА. Концепт
ГРЕХ опирается  на лексико-семантическое поле “Sin”, заданное
семантическими связями лексемы sin (n.) и состоящее из микрополей
“Ungodliness” и “Wrong”, которые организуют семантическое пространство
номинаций ГРЕХА в виде концептуальных доменов РЕЛИГИОЗНОЕ
и СВЕТСКОЕ, соответствующих двум видам его опыта. Профилирование
концепта ГРЕХ в этих доменах актуализирует различные значения его
лексем-репрезентантов. Тем самым семантическое пространство
номинаций ГРЕХА структурировано сетью  концептов БЕЗБОЖИЕ,
ГРЕХОВНОСТЬ, НЕЧЕСТИВОСТЬ, БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ, ПРЕСТУПЛЕНИЕ,
ОШИБКА и др., взаимосвязанных отношениями спецификации и каузации.

Динамика социума и культуры обусловливает историческое варьирование
характеристик концепта ГРЕХ. Понятийно-ценностная составляющая ГРЕХА
охватывает совокупность его диахронически постоянных и переменных
концептуальных признаков. В библейском прототипе ГРЕХА выявлены такие
его понятийные характеристики, как принадлежность сфере духовного опыта,
общечеловеческий характер, отрицательная оценка, неразрывная связь
с концептами БОГ и ЧЕЛОВЕК, гендерная маркированность, из которых две
последние являются  исторически постоянными понятийными
характеристиками ГРЕХА в светском сегменте христианской картины мира.
Историческим трансформациям подверглись такие библейские
характеристики ГРЕХА, как принадлежность сфере духовного опыта
и общечеловеческий характер, что свидетельствует о его десакрализации.

В диахронии отрицательная ценностная  составляющая ГРЕХА
дополняется нейтральной и положительной оценкой.

Образное воплощение понятийно-ценностной составляющей ГРЕХА
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основано на механизмах метафорического сравнения и метонимического
переноса. Метафоры и метонимии ГРЕХА восходят к его архетипическим
и христианским символам. Диапазон исторически постоянных когнитивных
метафор ГРЕХА образован коррелятами понятийных групп “Физический
объект”, “Человек”, “Животное” и “Растение”. Диахронически постоянными
являются метонимии ДЬЯВОЛ / ЖЕНЩИНА / ПРИЗНАК / ЦВЕТ вместо ГРЕХА
и эксплицирующие их метонимии ТЬМА / ОГОНЬ / ЯБЛОКО / ЧРЕВО /
СТАРОСТЬ / ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ вместо ГРЕХА и др. Историческое развитие
образной составляющей ГРЕХА отражает динамику его ценностного
компонента: с одной стороны, оно обусловлено длительной разработкой
ГРЕХА в христианской лингвокультуре, в результате чего сформировался
ряд исторически переменных метафор, объективирующих отрицательную
оценку ГРЕХА. С другой, оно отражает ценностные трансформации ГРЕХА:
переосмысливается ряд его исторически постоянных метафор и метонимий,
в дискурсе XX–XXI вв. фиксируются средства непрямой номинации ГРЕХА,
объективирующие его положительную оценку.

Ключевые слова: диахроническое варьирование, концепт ГРЕХ,
концептуальный домен, лексико-семантическое поле, лингвокультурный
концепт, метафора, метонимия, оценка, светский дискурс, символ.

ABSTRACT
Vakhovska O.V. The Verbalization of the Concept SIN in the English

Discourse of the 14th–21st Centuries. – Manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Philology, Speciality 10.02.04 – Germanic

Languages. –V.N. Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2011.
This paper focuses on the contents and structure of the concept SIN

verbalized by the English language and their historical development in the English
secular discourse of the 14th–21st centuries.

SIN is defined as a linguocultural religious-ethical socioregulative concept.
The semantic connections of lexemes-nominations of SIN integrated by the
seme ‘transgression’ structure a lexico-semantic field with two microfields
‘transgression of moral / Divine law’. The semantic space of the nominations
of SIN presents a network of concepts profiled within the conceptual domains
RELIGIOUS and SECULAR. Cognitive metaphors of SIN involve conceptual
groups “Physical object”, “Man”, “Animal”, “Plant” as source domains.
Representations of SIN in metonymies include DEVIL, WOMAN, INDICATION,
COLOUR and their explications motivated by Christian symbols. The most
significant diachronical changes take place in the evaluative aspect of SIN which
shifts from negative to neutral and positive.

Key words: concept SIN, conceptual domain, diachronic variation,
evaluation, lexico-semantic field, linguistic-cultural concept, metaphor,
metonymy, secular discourse, symbol.
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