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Perspektywy rozwoju nauki
ПОД- СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки. 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЗВ’ЯЗКІВ КОНЦЕПТІВ ГРІХ, 
СПОКУТА ТА БОГ У НАЦІОНАЛЬНІЙ КОНЦЕПТОСФЕРІ 

(НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ)

Одним із центральних концептів релігійної картини світу українців є 
концепт БОГ. В україністиці його досліджують П. Мацьків, Т. Вільчинська, Г. Кузь. У 
„Великому тлумачному словнику СУМ” подано таке визначення лексеми-номінанта 
цього концепту: „Бог – у релігійних віруваннях – творець, що створив світ і керує 
ним та вчинками людей” [1, с. 58]. В. Шевченко дає таку дефініцію: „Бог, -га (у христ. 
– Бог) – верховна надприродна істота, основний об’єкт рел. поклоніння”  [11, с. 56]. 
У язичницькому світогляді українців Бог виступає як „божество долі, щастя, блага, 
багатства і т.  ін.; протиставляється небогу, знедоленості. Подібно до інших народів 
давні українці обожнювали небо, вважаючи, що там вічне царство, бо з неба лине 
сонячне проміння, звідти сяють Місяць та зорі і падає життєдайний дощ. Слова, 
що означали небо, заразом вважалися переважно і назвами Бога” [3, с.  33]. Багато 
язичницьких уявлень, пов’язаних з осмисленням божественного, продовжились 
і у християнстві. Наприклад, „давні українці вірили, що все робиться з Божої волі, 
навіть у біді немає нічого поганого, коли вона послана від Бога: „Як Бог не схоче, – 
говорять приповідки, – то хоч би десять голів мав, то нічого не зробиш”; „Бог ніколи 
не спить; у того щастя відбирає, а тому дає”; „Бог покорить і Бог простить”; „Бог те 
знає, а не ми, грішні”; „Хто в Бога просить, тому Бог дає”; „Кому Бог поможе, той все 
переможе” і т. ін.” [3, с. 33]. 

Проте, як зазначають дослідники цього концепту, „тлумачення Бога у 
християнстві не вичерпується лише значенням відповідної лексеми. Більшість 
конститутивних компонентів семантики можна встановити, виходячи з практики 
пояснення Бога у Святому Письмі та різних теологічних джерелах” [2, с. 147]. Концепт 
БОГ у мові художньої прози вербалізується у процесі актуалізації однойменного 
образу-символу, який у контекстах номінується лексемами Бог та Господь: А моїми 
грішними вустами Господь промовляв до люду про те, щоб берегли свою душу 
вкраїнську та слово вкраїнське, яке поклав Бог своєму народові в уста! [7, с. 245].

У художній картині світу аналізованих творів, як і в Святому Письмі, Бог 
виступає суддею всіх людських вчинків, саме цей смисл і є спільним для концептів 
ГРІХ, СПОКУТА, БОГ: Чиї гріхи? Та, згадаймо хоча б жорстокого Романа, кривавого 
Святополка Окаянного, недалекоглядного Хмельницького, плазуна Брюховецького, 
скритного Мазепу… Та що там – за князів та гетьманів! За лінивство і байдужість 
простих батьків наших: чом же чухалися, замість того, щоб посісти свій простір 
і загнуздати для себе час? Тому й судить нас Бог [5, с. 347-348]; І втямив: злагоду в 
Природі не руйнувало більше виття вовкулаки, здох звір у його душі – Бог прийняв 
спокуту [5, с. 413]. 
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періоду здійснюється з урахуванням язичницького (античного) та християнського 
світоглядів. Античний світогляд відбитий у мікроконтексті, центральним елементом 
якого є образ Прометея: Вчора Прометей був ще закутий, нині – розкутий. Як 
у Есхіла: „Вогню він сяйво смертним дав й за гріх оцей повинен кари від богів 
зазнати, щоб научився Зевсові коритись” [4, с.  59]. У процесі розгортання цього 
сценарію, у якому втілився міф про Прометея, актуалізуються концепти ГРІХ, БОГ. 
Лексема гріх вербалізує одноіменний концепт, лексема боги вербалізує концепт БОГ 
і, відбиваючи античний світогляд, є ключовою у розвитку сценарію „вчинок – оцінка 
вчинку – покарання”. Вказівкою на те, що в наведеному контексті вербалізована 
частина концепту БОГ відбиває саме античний світогляд, є використання автором 
лексеми Зевс на позначення вищої сили, яка і виступає суддею вчинку Прометея. 

Мова художньої прози також об’єктивує уявлення про Бога, який прощає 
людські гріхи та провини: … бо Доброніга молилася до Чагра мовчки і гаряче: „Вбий’го, 
свекоре любий, убий! Бог простить цей гріх, а мені світ розв’яжеш. Убий!” [9, с. 54]; 
Тоді простить йому Господь всі прогрішення – більшої послуги Україні нині годі 
зробити [287, с. 374]; Люди сподіваються, що простить йому Бог його прегрішення, 
бо дід Івашко незадовго до смерти покаявся [7, с. 22]. В останньому контексті автор 
вживає лексему покаявся, яка актуалізує в системі художнього твору знання народу 
про очищення від гріхів, тобто для того, щоб Бог простив людині гріх, необхідно 
покаятися/розкаятися: Прости, господи, що согрішив, – щиро розкаявся, ще й 
перехрестився на тому Сироватка  [8, с.  7];  …забобонство було незалежним від 
християнської віри, забезпеченої церквою, роз’яснюваної богословською наукою й 
осіненої ласкою справедливого Бога, який завжди прощав розкаяним гріхи [6, с. 248] 
– тут підсилювачем концептуального смислу “Бог – правда” виступає означення 
справедливий. Також значущими в інформативному аспекті є лексема завжди та  
лексема-конкретизатор розкаяні (ті, хто визнали неправедність своїх вчинків та 
щиро покаялись). Вони займають центральне місце у процесі передачі засобами мови 
знання про те, що Бог справедливий і для того, щоб очиститись від гріхів, людині 
потрібно просто щиро покаятись.

Очиститись від гріхів людина може за допомогою молитви. Цей фрагмент 
знання також відображений у мові художньої прози аналізованого періоду: 
Вимолював у бога прощення, гаряче каявся перед ним у гріхах, щоправда, приховував 
деякі помисли, й те було страшно [8, с. 286]; Може, подумав, серед них вимолюють 
у бога й такі грішники, як він? [8, с.  443]; – Богові, отже, готуєш душу свою. 
Зело похвально. Тільки Бог любить чистих. – Тому й повернув до тебе, щоб 
очиститися. – Помилився воротами. Я не владика, не піп, гріхи не відпускаю і не 
відмолюю [9, с. 383]. Знаковим є вживання дієслів вимолював, вимолюють, відмолюю. 
Префікси ви-, від- (вимолюють, відмолюють) вказують на інтенсивність дії, а також є 
визначальними у процесі передачі емоційного стану людини. 

Важливим, а відтак і вартим уваги є те, що художня проза другої половини 
ХХ  ст. відбиває уявлення про людину як Божий інструмент: Я завжди вважав себе 
недостойним струментом у руках Божих, гріхи мої він бачить і хай простить, але 
одного гріха, поширеного поміж люду, що володіє художеством, я не мав – заздрості 
до інших [12, с. 190]. Усі людські дії можуть бути вчинені тільки з волі Божої: – Усе в 
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божій волі, – бубонів Хом’як. – А найперше ми, грішні [8, с. 398]. Проте, аналізований 
матеріал відбиває також і дещо відмінне сприйняття Бога – не як справедливого 
Творця всього живого, а як того, кого можна звинуватити в людських гріхах, якого 
можна ображати і ображатись на нього: Подумайте. Винен час? Винні обставини? 
Винен Господь, що допустив мене до гріха? Або й ви самі винні? Тому караєтесь і 
каєтесь [10, с. 339]; Ні, Господь цього не допустить, не сміє. Бог жадав моїх гріхів… 
без Господнього благословення і згоди я не записав би на першій картці, у першій лінійці 
ім’я зв’язкової Оленки-Орисі Орищук  [10, с. 374]; Не почував злості до ворогів, а лише 
якусь неохватну образу на життя та світ. І навіть …на бога. Він не боявся його, 
він грішив перед ним непокорою і гірким осудом [8, с. 504]. 

Отже, основну ознаку концепту БОГ вербалізує прикметник „справедливий”, 
сполучення слів Божий суд, Страшний суд. Оскільки гріх – це негативна етична оцінка, 
то важливо, хто оцінює вчинок та кваліфікує його як грішний, а також – перед ким 
цей вчинок спокутувати. У народній і релігійній свідомості суб’єктом, який оцінює 
гріх, є Бог, тому, основним смислом концепту БОГ є „той, хто судить людські вчинки”.
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