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The article outlines the specific features of advertising communication as a process 

of  disseminating advertising information to quantitatively large and various audiences 

that  consumes goods and services through the mass media. A feature of advertising 

communication is its preparedness and unidirectionality with absent or delayed 

feedback.  The author has proved that the specificity of advertising communication is 

informing the consumer about the products and services and influencing him by various 

means. 

The information, argumentation, suggestion and manipulation strategies with which 

advertising discourse influences the consumer‘s consciousness are analyzed in the present 

article. 

Key words: advertising discourse, advertising text, advertising communication, 

strategies for influencing. 
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РЕЛІГІЙНИЙ КОНЦЕПТ БОГ / ΘΕΟΣ / GOD В НОВОГРЕЦЬКИХ, 

АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ 

 

У статті досліджені релігійні концепти, що зустрічаються в новогрецьких, 

англійських та українських прислів‘ях (пареміях). Висвітлюються результати аналізу 

спільних та відмінних рис у трьох мовах на прикладі релігійного концепту 

«Бог / Θεόο / God». 
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Багато досліджень присвячено аналізу релігійних концептів російської, 

української, англійської мов. Релігійні концепти показують шанобливе ставлення 

до  своєї віри, прагнення людини удосконалитися та наблизитися до духовного. 

Ставлення народу до святого відбивається у прислів‘ях (пареміях), які передаються 

із  покоління у покоління. Тому постає необхідність у дослідженні релігійних 

концептів-понять в пареміях новогрецької, англійської та української мов з метою 

виявлення спільних та відмінних рис культури у цих трьох мовах. 

Актуальність даної розвідки полягає у потребі дослідження релігійних  

концептів у новогрецьких, англійських та українських пареміях, їх систематизації 

та  аналізі. 

Мета статті – визначити роль вживання релігійних концептів у пареміях, 

дослідити та проаналізувати семантичне значення концептів, порівняти на прикладі 

трьох мов функції релігійних концептів. 

Завдання ми вбачаємо у наступному: 

1. Проаналізувати концепт Бог / Θεόρ / God у пареміях трьох мов. 

2. Визначити спільні та відмінні функції концепту Бог / Θεόρ / God в культурі, 

світобаченні, семантичному значенні. 
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У своїй роботі ми спиралися на праці таких дослідників як Ю. Апресян, 

Н. Арутюнова, Г. Брутян, Л. Вайсгербер, А. Вежбицька, І. Голубовська, 

В. Карасик,  Ю. Караулов, О. Кубрякова, І. Лєвонтіна, В. Маслова, Ю. Степанов, 

Н. Сукаленко, Н. Турсиду. Під час пошуку релігійних термінів ми використовували 

праці Г. Ексарху, А. Жовковського, Л. Караянакі, С. Тлупа. При аналізі концептів 

було  використано словники Г. Бабіньотіса, А. Іоаннідіса, Дж. Сімпсона, та 

Г. Аперсона. 

При дослідженні релігійних концептів в новогрецьких пареміях були виділені такі 

відповідники на позначення концептів: Бог – ν Θεόο, ν Κύξηνο; ангел – ν άγγεινο; 

священик – ν παπάο, ν θαιόγεξνο, ν κνλαρόο (монах); чорт – ν δηάβνινο, ν δηάνπινο, 

ν  δαίκνλαο; церква – ε εθθιεζία, ν λαόο; рай – ν παξάδεηζνο; пекло – ν άδεο, ε θόιαζε; 

Великдень – ην Πάζρα, ε Λακπξή; віра – ε πίζηε; правда – ε αιήζεηα; доля – ε κνίξα; душа 

– ε ςπρή (у деяких випадках – ε θαξδηά); гріх – ε ακαξηία; молитва – ε πξνζεπρή. 

Встановлено, що концепти на позначення учасників релігійного дискурсу 

зустрічаються набагато частіше, ніж концепти на позначення стратегій. 

Серед релігійних концептів в англійській мові були визначені наступні: 

на  позначення Бога – God (Got), Lord, Father; на позначення диявола – Devil; 

священників – priest, clerk, parson; раю – Paradise, Heaven; пекла – Hell. Концепт Easter 

(Великдень) в англійських прислів‘ях вживається рідко, тому що в англійських 

реаліях  Пасха не входить до видатних релігійних свят. Віра передається як faith 

та  belief. Дуже часто в англійських пареміях простежується концепт надії – hope та долі 

– fate. 

В українській культурі, яка бере свій початок із православної віри, багато 

концептів пов‘язані з непохитною вірою в Бога, який може передаватися через 

концепти Творець, Всевишній, Вседержитель, Господь, Владика, Цар. В протилежність 

Богу – початок усього недоброго, ворог та спокусник – це Диявол, чорт, демон, сатана, 

біс. Священик передається через концепти поп, монах; віра, правда і доля – постійні 

та  незмінні поняття, що виокремлюються з усіх інших, бо християнські чесноти – 

взірець культури та моралі. 

Концепт «Бог» є базовим культурним концептом, на основі якого сформувалася 

свідомість людини. У розумінні християнина Бог – це щось непізнане, таємниче, 

що  вбирає в себе уявлення про душу, вічне життя, доброту, відкритість, щирість. 

Давньогрецьке поняття Єдиного передбачало уявлення про духовну реальність, 

відкриття якої було справжнім інтелектуальним подвигом [2, с. 10]. 

При дослідженні концептів у новогрецьких пареміях, ми виділили основні 

компоненти, що представляють семантичну модель концепту «Бог» в мовній картині 

світу. Це такі компоненти, як: 

1) Всевидючий керівник світу: Έλαο Θεόο μέξεη (тільки богу відомо); Θενύ ζέινληνο 

θαη θαηξνύ επηηξέπνληνο (за Божим хотінням, за дозволом часу); Ο άλζξσπνο όηη κπνξεί θη 

ν Θεόο όηη ζέιεη (Людина робить те, що може, а Бог те, що хоче) [9]; Ο άλζξσπνο 

ζρεδηάδεη κα ν Θεόο εμνπζηάδεη [6] (Людина планує, а Бог керує) [8, c. 16]; 

2) Деміург: Ο Θεόο έθθηαζε ηνλ θόζκν θη είπε: 'Οπόρεη κπαιό αο πνξεύεηαη (Бог 

створив світ і сказав: «той, у кого є розум, нехай продовжить свій шлях») [8]; Ήιηνο 

θαη βξνρή ηνπ Θενύ ε επρή (Сонце та дощ – усе Бог дає); Ο Θεόο βιέπεη βνπλά θαη ξίρλεη 

ρηόλη  [9] (Бог гори споглядає і снігом їх накриває); 

3) Всемогутність: Ό,ηη ζηνπο αλζξώπνπο είλαη αδύλαηνλ, ζην Θεό είλαη δπλαηόλ 

(для  Бога небог допомагає, а нічого неможливого) Ο θαζέλαο γηα ιόγνπ ηνπ θη ν Θεόο γηα 

όινπο (Кожен сам для себе, а Бог – для усіх); 
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4) Справедливий суддя: Μσξαίλεη Κύξηνο νλ βνπιέηαη απνιέζαη (кого Бог покарати 

хоче, тому відбирає розум); Πνπ γξας‘ ν Θεόο μεβξάθσην, πνηέ βξαθί δε βάδεη [8] (Коли 

Бог не дав одежу, одягненим не будеш); Ο Θεόο κπνξεί λα αξγεί, κα δε ιεζκνλεί 

(Розплати не минути) [10, c  242]; 

5) Допомога: Ο Θεόο έξρεηαη θνληά καο, όηαλ πηα δελ ην πεξηκέλνπκε (Бог приходить 

нам на допомогу, коли ми зовсім не очікуємо); Αγαπά ν Θεόο ηνλ θιέθηε, κ`αγαπάεη θαη ην 

λνηθνθύξε [6] (Бог любить злодія, але й господаря теж любить); ν Θεόο λα βάιεη ην ρέξη 

ηνπ (Бог в поміч); Όληεο ζέιεη λα ραιάζεη ν Θεόο ην κέξκπγθα, ηνπ βάλεη θηεξά θαη πεηάεη [9] 

(Коли Бог хоче погубити мурашку, він дає їй крила, щоб літати). 

При дослідженні паремій помітне зрівняння людських якостей із Божими та 

приписування Богу людських рис, а інколи й вад характеру: Σθάικα γηαηξνύ, πεληά Θενύ 

(Помилка лікаря – божий вирок); Δώξα θαη ζενύο έπεηζαλ (Дари і богів засліплюють); 

Καη ηα ξνύρα δίλεη ν Θεόο θαη ηελ θξπώηε (Бог дає одяг та посилає холод); Τν πνιύ 

ην  θπξ`ειέεζνλ, ην βαξηέηαη θη ν Θεόο (Від постійних молитов нудно навіть 

Богові)  [10,  c. 325]; Δελ μέξεη ν Θεόο ςέκαηα (Бог не знає брехні); Αλάγθα θαη νη ζενί 

πείζνληαη (Вижене голод на холод; досл. і боги терплять скруту). 

Інколи можна зустріти приклади з дещо іронічним вживанням концепту «Бог», 

що  показує зневіру та розчарування в релігії та служителях церкви, через яких 

відбувається знайомство мирян із Богом: Ο Θεόο δε γθξεκίδεη ηα ζπίηηα ησλ αλζξώπσλ, 

πεξί ραιάεη ηα κπαιά ηνπο θαη ηα γθξεκίδνπλ κνλάρνη ηνπο (Бог не руйнує будинки людей – 

він зводить з розуму – і люди сами руйнують будинки); Νεζηεύεη ν δνύινο ηνπ Θενύ, γηαηί 

ςσκί δελ έρεη (Поститься раб божий, бо хліба не має) [6]; Τα σείλη ζος και ζηος θεού 

η`αςηί (твої слова та Богу у вуха). Були знайдені прислів‘я, у яких Бог виступає як сила, 

що дає не тільки добрі якості, а й дарує злі: Τν ζηάλην θαη ηε βία ν Θεόο ηα`δσζε (бог дав 

силу та насилля); Ο Θεόο άιινπο έπιαζε θαη άιινπο έθιαζε (Одним бог допомагає, інших 

сльозами поливає). 

Англійська культура представляє Бога в іншому світі. В концепті «God» 

об‘єктивуються уявлення про святого духа, про Всевишню реальну істоту, творця. Він 

має владу над природою і людськими долями, він може карати і прощати: God tempers 

the wind to the shorn lamb (Бог накладає хрест по силах); God is just, and time suppresses 

time (Бог справедливий скрізь час та простір); Бог всемогутній, бачить усюди, 

абсолютна істота: God has many names though he is only one being (У Бога багато імен, 

пори це, він один); Every man for himself, and God for us all (Людина сама для себе, а Бог 

дня нас усіх) [5]. Йому притаманні мудрість і справедливість, доброта, любов 

до  правди, постійність та сталість: Father and mother are kind, but God is kinder (Батько 

й мати добрі, а Бог ще добріший); God sees the truth (Бог бачить правду). Як істота, яка 

здатна мислити, відчувати й говорити, він взаємодіє з людиною, для якої є рятівником 

і  дарувальником, захисником і помічником: God is our fortress (Бог – наша фортеця); 

The Lord is my shepherd (Господь – мій пастух); All things are possible with God (Все 

можливе з Богом). 

Носіям лінгвокультури він бачиться об‘єктом поклоніння і, разом з тим, виступає 

об‘єктом глузувань, істотою, що вселяє страх: God looks to clean hands, not to full ones 

(Бог шукає чесні руки, але не для того, щоб їх наповнити); God helps then who help 

themselves (на Бога сподівайся, а сам не зівай); The mills of God grind slowly (Бог правду 

бачить, але не скоро скаже); Trust in God, but tie your camel (Довіряй Богу, 

але  прив‘яжи свого верблюда) [5]. 

В аналізі стійких виразів з концептом «God» виявлено такі ознаки: 

1. Деміург: In the beginning God created the heaven and the earth (Спочатку Бог 

створив небо і землю); 
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2. Справедливий каратель: God gave, God took back (Бог дав – Бог узяв); When God 

prepares evil for a man, he first damages his mind – (Коли Бог готує зло для людини, він 

спочатку завдає шкоди її розуму); Against God‘s wrath no castle is thunder proof (Божого 

суду не минеш); God strikes with his finger, and not with all his arms (Бог вдаряє пальцем, 

а не всіма руками); 

3. Милосердний та великодушний: He who forgives others, God forgives him (Хто 

прощає інших, того прощає Бог) [7]. 

Англійці, носії протестантської культури вважають, що жодне трактування 

або  вчення про Бога не здатне передати сутність віри та духовного прагнення людини 

на шляху духовного збагачення. Люди постійно намагаються наблизитися до Бога, 

що  пояснюється пареміями: The voice of the people is the voice of God (Голос народу – 

Божий голос); God made the country, and man made the town (Бог створив країну, 

а  людина збудувала місто). Окрім цього, Бог представляється об‘єктом поклоніння 

і,  разом з тим, виступає об‘єктом ненависті, глузувань, істотою, яка вселяє страх. 

Можливості його обмежені, він смертний, несправедливий, помиляється, допускає 

і  вершить зло. 

Під час аналізу концепту «Бог» в українських прислів‘ях ми виділили такі 

фрейми: 

1) Фрейм «Милосердя» (особистість, істота). Символізація певних властивостей, 

якостей і вчинків Бога показує, що Бог асоціюється відповідно з добром, удачею, 

порятунком, свободою, долею, надією: Koгo Бог любить, тoгo не загубить; Бог 

до  людей як батько до дітей; Ворог хоче голову зняти, а Бог і волосини не дає; Бог 

не  без милості, козак не без долі. 

2) Фрейм «Всемогутність». Всемогутність Бога виражається через погрози 

та  покарання, а також націлювання людей до послуху та дотримання моральних 

настанов: Бога не гніви, а чорта не дражни; Перед Богом усі рівні; Що від Бога 

суджене, те від людей нерозлучене; Чоловік міркує, а Бог керує; Бог має драбину 

і  вгору і в долину; З богом контракту не підпишеш; 3 богом жарти короткі; Без Бога 

ані до порога; Без Божої волі і волос з голови не впаде; Як Бог допустить, то й суха 

верба розпустить; Усі під Богом ходимо; У кого є страх, у тому є Бог. 

3) Фрейм «Допомога». Віра в Бога розкривається через довіру, впевненість 

та  сподівання. Завжди є надія на порятунок, на допомогу, яка буде надана в необхідну 

годину: Як дасть Бог день то дасть пташкам поживу; Бог тобі поможе, як будеш 

робити, небоже; Дав бог роток, дасть і кусок; Бог відкладає, але не забуває; 

Бог  дасть долю і в чистім полю; Кому Бог допоможе, той усю трудність переможе; 

Хто з Богом, Бог з ним; Як ми Богові, так Бог нам; З Богом підеш – добрий шлях 

знайдеш. 

4) Фрейм «Творець». Концепт «Бог» містить уявлення про надприродну істоту, 

що володіє всіма довершеними якостями: Безсмертний, Всемогутній, Добрий. З ним 

пов‘язане розуміння початку всього у світі, в тому числі походження людини: Koгo Бог 

сотворить, тoгo не уморить; Якого мене Бог сотворив, такoгo й має. 

Також було помічено, що поряд з прислів‘ями, що відбивають сприйняття Бога 

як  абсолютної досконалості, що творить добро, можна виділити ряд прислів‘їв, в яких 

Бог аж ніяк не постає істотою, яка керує життям, навпаки, простежується тенденція, 

що  «Людина сама творець своєї долі»: Як сам не зробиш, то й Бог не поможе; Бога 

взивай, не взивай, а руки прикладай; Бога проси, а сам роби; Богу молися, а до берега 

гребися; В бога надія, коли хліб у торбі; На бога надійся, а сам не зівай; На бога надія 

і  на кума Матвія. 
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В окрему групу можна об‘єднати прислів‘я, в яких відображено іронічне, 

подекуди глузливе ставлення до Бога і церкви: Кого бог хоче скарати, тому розум 

відбере; Не піймав бога за бороду, не знаєш, що тобі буде; Обіцяв бог дати, але казав 

ждати; Сотворив бог — та й сім день після того сміявся; Який бог змочив, 

такий  і  висушить; Коли Бог розуму не дав, так руками не розмірковуй; 

Щоб  і  чорта  не  гнівити, і богу молитись; Бога нема дома, а святі роблять, що самі 

хочуть. 

Отже, можемо зазначити, що важливими й актуалізованими ознаками концепту 

«Бог» є: «всемогутня істота», «істота, владна над людськими долями» і «об‘єкт 

поклоніння». Проаналізувавши релігійні концепти у новогрецьких, англійських 

та  українських пареміях, можна зробити висновок, що найчастіше зустрічається 

концепт «Бог» як Творець, духовна сила добра, Батько, охорона, допомога та всеосяжна 

влада. В релігійній концептосфері Бог – це перш за все справедливе та добре начало, 

що несе світло і святість, безгрішне життя. Він бачиться людям помічником 

та  охоронцем, надійним захисником та досконалим Творцем. Аспекти, у яких Бог 

зображається як каратель, насмішник та дарувальник поганих якостей зустрічаються 

набагато рідше та становлять більш винятки, ніж правила. 

У даному дослідженні не були розглянуті інші релігійні концепти, такі, як «віра», 

«доля», «священик», «диявол» та інші.  Це може бути предметом наступних 

досліджень. 
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Α. Shaban 

Y. Zharikova 

RELIGIOUS CONCEPT «БОГ / ΘΕΟΣ / GOD»  

IN GREEK, ENGLISH AND UKRAINIAN PROVERBS 

The article deals with the religious concepts found in modern Greek, English 

and  Ukrainian proverbs (paremias). The relevance of this research is due to the fact that it 

identifies similarities and differences of this concept concludes different ethnic groups. 

They  are verbalized not only and not so much in language codes, but in memory 

of  the  historical extent of their existence. The results of the analysis of common 

and  distinctive features in three languages are illustrated on the example of the religious 

concept «Бог / Θεόο / God». 

The religious concepts occupy a special place among cultural concepts. They are 

a  reflection of human mentality, because they permeate all spheres of life. The religious 

concept is characterized as a multidimensional mystical-semiotical and axeological formation 

within three major contexts – spiritual world-outlook, cultural history, and linguistic 

semiotics. 

The concept БОГ / ΘΕΟΣ / GOD finds its implementation in proverbs, which  points to 

its significant role of everyday life of the Greek, English and Ukrainian-speaking 

communities. 

The concept «God» is the basic cultural concept. The Christians believe that God is 

something unrecognizable and mysterious, and He absorbs the idea of soul, eternal life, 

kindness, openness and sincerity. Indeed, people in everyday communication use some 

proverbs and sayings marked by religious concepts. 

The ideological groups of the concept БОГ / ΘΕΟΣ / GOD were formed on the basis 

of  a continuous sample. The most interesting way is to trace the transformations of certain 

concepts of culture, which from different perspectives can be considered the key components 

of the mental peculiarity of the people in one or another historical period. We found 

some  definitions of this concept such as: 1) Owner; 2) Almighty Power; 3) Help; 4) Fair 

punishment. 

Key words: concept, religious concept, proverb, Бог, Θεόο, God. 

 

 

 

 

 


