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ВСТУП

Розвиток сучасного мовознавства пов’язаний з інтенсивним розвитком нових лінгвістичних напрямків. У фокус мовознавчих студій потрапляє, поряд з іншими, і концепт «LOVE». Концепт «LOVE» наявний у будь–якій етнічній культурі і є універсальним. Концептуальне уявлення кохання спирається на місцеві, національні, культурно–історичні традиції, релігійні погляди етносів. Цей концепт розглядається в якості одного з основних емоційних концептів.
Концепти емоційного та етичного характеру досліджували Н.Д. Арутюнова [1], А. Вежбицька [3], С.Г. Воркачов [7], В.І. Карасик [10], та ін. Зацікавленість лінгвістів феноменом кохання можна пояснити тим, що етнічно-культурне відображення емоцій у мові, співвідношення універсального та етно-специфічного в уявленнях про почуття належать до популярних, але не повністю висвітлених питань у лінгвістиці.
Любов і кохання супроводжують людину протягом усього її життя незалежно від її національності, мови, статі та віку. Вони спонукають людину до активних дій чи повної бездіяльності, зумовлюють її життєвий успіх чи його відсутність, дають наснагу або ж спустошують. Не потребує аргументації той факт, що в когнітивному досвіді людини любов посідає значне місце, яке не може не відтворитися у мові. Вірогідною здається думка про те, що у філософському сенсі любов  є універсальною категорією, і це має відобразитися в спільних для всіх мов лінгвальних явищах. Але безсумнівним і доведеним у науці є і факт відмінностей в уявленнях різних етносів про ті саме явища, які завжди зумовлюють відмінності мовного плану і які не можуть не впливати на вибір відповідника перекладу. Реальним стає питання  специфіки концептуальних уявлень про любов у різних народів,  їх вербальну реалізацію та врахування відповідних чинників у перекладі, яке ще не досліджувалося у лінгвістичній науці. 
Актуальність обраної теми пояснюється не тільки відсутністю її наукового висвітлення, а й тим, що вона, по-перше, відповідає напрямам сучасних лінгвістичних досліджень, по-друге, має значення для осмислення інших проблем лінгвістики та перекладознавства, по-третє, сприяє поглибленню знань у галузі взаємозв’язку мови й культури, виявленню особливостей релігійного сприйняття світу різними народами та його категоризації. 
Аналіз наукової літератури засвідчив, що всі передумови для дослідження заявленої у формулюванні теми проблеми у науці створені. Запропоновано моделі когнітивного, семантичного та прагматичного аналізу мовних одиниць, подано й обґрунтовано робочий варіант визначення поняття концепту, доведена необхідність, по-перше, поєднання когнітивного, семантичного та прагматичного підходів до аналізу мовних явищ, по-друге, врахування когнітивно-семантичного підґрунтя в перекладі. Але не створене таке підґрунтя для перекладу одиниць, які вербалізують концепт “Любов” саме в релігійному дискурсі, не виявлено чи збігаються когнітивні знання про любов в англомовній та україномовній Бібліях. З огляду на викладене обиралися об’єкт та предмет дослідження, формулювалися його мета та завдання.
Об'єкт дослідження – концепт «LOVE» в релігійних текстах оригіналу та перекладу. 
Предмет дослідження – засоби передачі експліцитної та імпліцитної інформації про концепт “Любов” у перекладі  
Мета роботи: виявити особливості вербалізації концепта «LOVE» у релігійному тексті та відтворення цієї інформації в перекладі українською мовою.   Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
	сформувати теоретичне підґрунтя дослідження концепту «LOVE» в релігійному дискурсі та в перекладі;
	виявити особливості репрезентації концепту «LOVE» в англійській мові;
	визначити особливості відтворення концептуальної інформації в англійському релігійному тексті та в його перекладі.

Матеріалом для дослідження слугувало 37 лексичних одиниць англійської мови, які вербалізують концепт «LOVE». Вони були виписані з авторитетних словників  з використанням методу цілеспрямованої вибірки і слугували в аналізі репрезентації системних явищ мови [22; 23; 24; 25; 26].  Було проаналізовано 35 фрагментів англійською мовою та 26 українською, в яких репрезентовані  концептуальні уявлення  про любов в біблійному тексті.
 Методи та прийоми роботи обиралися в залежності від завдань, поставлених на кожному етапі аналізу. Дослідження здійснювалося в декілька етапів. На першому, ознайомлювальному етапі було дібрано бібліографію за темою дослідження та виконано критичний аналіз літератури. При цьому використовувалися методи узагальнення (узагальнювалися спільні й відмінні погляди вчених на проблеми лінгвістики та міжкультурної комунікації), систематизації (систематизувалася різнопланова інформація про концепт та напрями його вивчення), дефініції (уточнювалися дефініції основоположних понять), класифікації (класифікувалися типи відмінностей у поглядах учених), моделювання (моделювалися напрями власного наукового пошуку). На другому етапі дослідження були осмислені фрагменти текстів, подані в картотеці, та з використанням методів компонентного аналізу, когнітивного, дистрибутивного та контекстного виділені способи репрезентації концепта “Любов” у кожній з мов – англійській (мові оригіналу) та українській (мові перекладу). На третьому етапі дослідження широко використовувався зіставний метод, оскільки явища української та англійської мов порівнювалися і зіставлялися, виявлялися спільні й відмінні характеристики.
Новизна дослідження визначається тим, що в ньому виявлені спільні й відмінні явища в структурі та змісті концептуальних уявлень українців і англійців про любов, а також у вербалізації концептів та репрезентації концептуальних уявлень в релігійному тексті. 
Теоретичне значення дослідження зумовлене тим, що воно вносить доповнення в існуючі уявлення про концептуальні та мовні картини світу різних народів. Запропонована модель дослідження концептів різних мов, зорієнтована на переклад, яка може бути використана і в дослідженні інших концептів.
Практичне значення результати дослідження знайдуть у роботі перекладача.
Робота складається зі вступу, п’яти пунктів, висновків і списку використаної літератури.  
Основні результати дослідження було представлено на міжнародній науково-практичній конференції м. Львів,13–14 жовтня (тези доповіді опубліковано), а також на науковій конференції молодих вчених м. Харків,16 січня (статтю опубліковано).

1 КОГНІТОЛОГІЯ ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМ ЛІНГВІСТИКИ


На сучасному етапі лінгвістичних пошуків вирішення різноманітних проблем теорії і практики пов’язується з вивченням особливостей представлення знань у мові, тобто співвідношенням когнітивних і мовних структур.
На зміну системно – структурній парадигмі (структуралізму), де мова інтерпретувалася як своєрідна суворо організована система, прийшла когнітивна лінгвістика, котра розглядає мову не як «систему в самій собі і для самої себе», а у зв’язку з людиною, без якої виникнення і функціонування цієї системи було б неможливим.
Когнітивна лінгвістика, найпоширеніша (особливо в Європі) назва напрямку лінгвістичних досліджень, що сформувався в другій половині 1970–х років й, що мав надалі значне число послідовників. У США, де цей напрямок зародився, його частіше називають «когнітивна граматика», під яким розуміється розширене поняття терміна «граматика» в англомовній лінгвістиці, тоді як в Україні нерідко використовується термін «когнітивна семантика», що вказує на одне із джерел такого дослідницького підходу.
Когнітивна лінгвістика є складової частиною когнітології – інтегральної науки про когнітивні процеси у свідомості людини, що забезпечують оперативне мислення та пізнання світу.
Когнітологія досліджує моделі свідомості, пов’язані з процесами пізнання, з набуттям, виробленням, зберіганням, використанням, передаванням людиною знань, з репрезентацією знань та обробкою інформації, яка надходить до  людини різними каналами, з переробкою знань, розумінням людської мови, логічним виведенням, аргументацією та з іншими видами пізнавальної діяльності. Сучасна когнітивна лінгвістика є антропоцентричною, її наукова парадигма окреслюється за такими аспектами: 1) вихідними принципами парадигми; 2) предметом розгляду; 3) процедурами, методиками і методами аналізу.
Предмет когнітивної лінгвістики – визначення ролі мови у процесах пізнання й осмислення світу, реалізації процесів його концептуалізації й категоризації (підведення явища, об’єкта, процесу тощо під певну категорію; утворення й виділення самих категорій, тобто членування зовнішнього і внутрішнього світу людини), проблема співвідношення концептуальних систем з мовними, співвідношення наукової та повсякденно–побутової картини світу.
Варте уваги й загальне спрямування когнітивістів на дослідження мови у зв’язку з людиною, яка думає і пізнає. Переваги когнітивної лінгвістики й когнітивного підходу до мови в тому, що вони відкривають широкі перспективи бачення мови в усіх її різноманітних зв’язках з людиною, з її інтелектом і розумом, з усіма мисленнєвими й пізнавальними процесами, нею здійснюваними, і, нарешті, з тими механізмами та структурами, які лежать у їх основі.
Когнітивна лінгвістика побудована  таким чином: це з'ясування лінгвістичної реальності психологічних гіпотез, їхнє лінгвістичне обґрунтування. Гіпотези можуть запозичитися із психології (на яку в такому випадку покладається  теоретична відповідальність) або ж будуватися безпосередньо лінгвістом , але будуються вони суто  для пояснення лінгвістичних фактів, і критерієм оцінки психологічних гіпотез служить саме їхня адекватність фактам мови, тобто мовної інтуїції. При цьому безсумнівно, що ряд психологічних результатів вплинув на когнітивну лінгвістику (наприклад, ідеї гештальт-психології), але цей вплив мав місце настільки, наскільки результати психологічних досліджень були сприйняті й адаптовані лінгвістами (насамперед, Дж.Лакоффом). 
       Другим джерелом когнітивної лінгвістики є лінгвістична семантика. Власне кажучи, когнітивну лінгвістику можна визначити як «надглибинну семантику» і розглядати як зовсім природний розвиток семантичних ідей: спробу побачити за категоріями мовної семантики (насамперед, граматичної) деякі загальні понятійні категорії, які можна  розглядати як результат освоєння світу людським пізнанням. У найбільш явному вигляді  шлях від лінгвістичної семантики до когнітивної граматики представлений роботами американських лінгвістів. 
Природна зосередженість когнітивної лінгвістики на семантичній проблематиці та методологічна близькість її до лінгвістичної семантики пояснює прагнення ряду авторів, говорити саме про когнітивну семантику, а не про когнітивну лінгвістику або граматику. Слід відмітити, крім того, що деякі автори у вітчизняній лінгвістиці давно висловлювалися про можливості створення постулатів понятійних суперкатегорій. 
        У когнітивної лінгвістики є ще одне, причому історично дуже істотне джерело. Його формування відбувалося майже одночасно (з відставанням на 2–3 роки) з виникненням так званої  когнітивної науки (англ. cognitive science), відомої також як   когнітологія  або когітологія. Предметом когнітивної науки є будова і функціонування людських знань, а сформувалася вона в результаті розвитку інженерної дисципліни, відомої як штучний інтелект. 
Когнітивна лінгвістика є поліпарадигмальною наукою. Вона успадкувала  набуті усіх попередніх мовознавчих парадигм і розвиває успадковані від лінгвістики, а також від філософії, психології класичні проблеми зв’язків між мовою та мисленням, однак розглядає їх у дещо іншому аспекті, а саме в таких категоріях: знання, його мовні різновиди, мовні способи репрезентації знань, мовні процедури оперування знаннями, ментальні структури та процеси у свідомості. Саме заміна мислення свідомістю, чого все ще не бачать мовознавстві, зробила цю парадигму підсумовуючою.
 Основна теза когнітивної лінгвістики як нового напряму: мовна здатність людини є частиною її когнітивної здатності, мовно-мовленнєва діяльність – частина психічної діяльності.


2 ПОНЯТТЯ «КОНЦЕПТ» В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ


На рубежі XX і XXI століття відбулися істотні зміни в науковій парадигмі: утвердилася нова низка ідей і підходів до дослідження мови.
За теорією когнітивної лінгвістики, знання людей про об’єктивну дійсність організовані у вигляді концептів, абстрактних ментальних структур, що відображають різні сфери діяльності людини. Людина мислить концептами, комбінуючи їх, створює нові концепти. Тому під поняттям «концепт» розуміється глобальна розумова одиниця, що представляє собою квант структурованого знання.
Концепти це ідеальні сутності, які формуються у свідомості людини із безпосереднього чуттєвого досвіду (органи почуття), із безпосередніх операцій людини з предметами (предметна діяльність), із взаємодії за допомогою розумової діяльності з іншими вже сформованими концептами, із мовою спілкування.
Термін концепт знаходить широке застосування в різних галузях лінгвістичної науки.
Окремі питання, присвячені розгляду тих чи інших лінгвокультурних концептів, ставилися в роботах Н.Д. Арутюнової [1], А. Вежбіцкої [3], Г.Г. Слишкіна [19], В.І. Карасика [10; 11], С.Г. Воркачева [7], О.С. Кубрякова [14] та інших лінгвістів.
У сучасному мовознавстві можна виділити три основні підходи до розуміння поняття "концепт":
1) лінгвістичний: оскільки концепт існує для кожного словникового значення, то його слід розглядати як алгебраїчний вираз значення. Загалом, прихильники цього напряму розуміють концепт як увесь потенціал значення слова разом з його конотативним елементом;
2) когнітивний: концепт – явище ментального характеру.
Представники когнітивного підходу зараховують концепт до розумових явищ та тлумачать його як оперативну змістовну одиницю пам'яті, ментального лексикону;
3) культурологічний: вся культура розуміється як сукупність концептів та відносин між ними. Концепт – головний осередок культури в ментальному світі людини. Науковці, які дотримуються цього підходу, переконані, що при вивченні концепту, увагу слід приділяти культурній інформації яку він передає. Концепт тут визначається як базова одиниця культури і є її концентратом.
А. Вежбицька дає декілька визначень концепту [3]. Вона описує концепт як об’єкт ідеального світу, який має ім’я, що визначається в наслідок набору семантичних примітивів, які відображають специфічні культурно–зумовлені уявлення людини про дійсність. 
Н.Д. Арутюнова трактує концепт як поняття повсякденної філософії, що є результатом взаємодії ряду факторів, таких, як національна традиція, фольклор, релігія, ідеологія, життєвий досвід, образи мистецтва, відчуття й система цінностей [1].
Ю.С. Степанов вказує, що концепти – це стійкі поняття культури, тобто до них відноситься не всяке поняття. Він називає такі концепти, як «Вічність», «Закон», «Страх», «Любов», «Віра» [21].
Найбільш всеохоплюючим, повним визначенням, на наш погляд, є формулювання  О. Кубрякової, концепт – це “термін, що слугує для пояснення одиниць ментальних та психічних ресурсів нашої свідомості і тієї інформаційної структури, що виражає знання і досвід людини; оперативна змістова одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи і мови мозку, всієї картини світу, відображеної у людській психіці” [14, с. 90].
Дослідники відзначають, що концепт, як категорія, яка є однією з найважливіших для цілої низки гуманітарних наук, характеризується своєю неоднорідністю. Виділяються конкретні й абстрактні, індивідуальні та групові концепти, їх поділ можна продовжити до транскультуральних універсалій. Більш детально типологію концептів можна розглянути за наступними ознаками: 1) мисленнєві картинки (конкретні зорові образи – собака "німецька вівчарка"); 2) схеми (менш детальні образи – дім як помешкання); 3) гіпероніми (дуже узагальнені образи – дерево); 4) фрейми (сукупність асоціацій, які ми зберігаємо у пам'яті – Новий рік); 5) інсайти (знання про функціональне призначення предемету – виделка); 6) сценарії (знання про сюжетний розвиток подій – пологи); 7) калейдоскопічні концепти (сукупність сценаріїв та фреймів, які пов'язані з почуттями – щастя) [2, с. 43–67]. 
Важливим моментом для розуміння поняття "концепт" є думка про те, що "жоден концепт не виражається у мові повністю" [17, с.28–29]. Так, З.Д. Попова та Й.А. Стернин наводять наступні аргументи: 
1) концепт – це результат індивідуального пізнання, а індивідуальне вимагає комплексних засобів вираження; 
2) концепт не має чіткої структури, він об'ємний, і тому не може бути виражений повністю;
3) неможливо зафіксувати усі форми вираження концепту [17, с. 29–30]. 
Людина не сприймає концепти як окремо існуючі феномени, поняття у житті, вона їх, зазвичай, поєднує у концептосфери. 
Поняття концептосфери розроблялося В.А. Масловою. На її думку "концептосфера – це сукупність концептів, з яких, як з музичного полотна, складається світогляд носія мови" [15, с. 34]. Концептосферу можна описати як польову структуру, у якої є "ядро (когнітивно–пропозиційна структура важливого концепту), приядерная зона (лексичні репрезентації) та периферія (асоціативно–образні репрезентації)" [15, с. 35]. Якщо виходити з того положення, що концепти бувають національними та індивідуальними, то периферія відображатиме індивідуальні концепти, а приядерная зона і ядро – загальнонаціональні і навіть універсальні.
Паралельно з появою терміну “концепт”, який став основним в апараті багатьох сучасних наук з’явилась форма наукових досліджень названа концептуальним аналізом. Метод концептуального аналізу (МКА) є сьогодні основним у терміносистемі різних гуманітарних наук: когнітології, філософії, лінгвістики, гендерології, культурології, теорії міжкультурних комунікацій, соціології та психології. Цей метод дає можливість вивчення концепту не лише як явища однієї з наук, а комплексного поняття, одиниці загальної концептуальної моделі світу.
Метою концептуального аналізу на думку Н.Д. Арутюнової виступає моделювання концепту й установлення його зв’язків з іншими концептами, що здійснюється шляхом не лише опису смислів кожного окремого слова, але й визначенням специфіки цілого концептуального поля і логічних відношень між його компонентами.
Методики аналізу концепту, виділені З.Д. Поповою та Й.А. Стерніним ставлять за мету “дослідження мовних одиниць, що репрезентують у мові та мовленні певні концепти” [11, с. 68–69]. В інтерпретації Л.Ф. Компанцевої ці дослідження представляють МКА як сукупність цілого ряду методик, апробованих у сучасній лінгвістиці:
1. Методика ключових слів. На матеріалі текстів, що презентують вживання ключового слова (імені концепту), досліджується лексична сполучуваність даної мовної одиниці. На основі проведеного дослідження проводиться аналіз слів, з якими сполучується лексема і встановлюються важливі риси відповідного концепту.
2. Аналіз словникових дефініцій ключового слова. Із тлумачень якомога більшої кількості словників робиться вибірка всіх потенційних характеристик концепту.
3. Вивчення багатозначності слова в процесі його розвитку. Основна увага приділяється черговості появи нових рис і значень концепту, що визначають цей розвиток.
4. Аналіз паремій передбачає дослідження як таких прислів’їв та приказок, що містять ключове слово, так і тих, що містять оцінку концепту, навіть якщо останні не містять компонента імені концепту.


3 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «LOVE» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ


Кохання – один з найважливіших компонентів духовної культури, один з ключових концептів загальномовної картини світу. Незважаючи на велику кількість філософсько–етичних праць, у яких описується почуття кохання, не існує єдиного правильного визначення цього феномену людського життя.
Кохання – це велике і світле почуття, яке притаманне людині. Кохання – це нагорода, яку людина отримує без жодних зусиль. 
Єдиного визначення «кохання» не існує, кожен трактує його по-своєму, але всі згодні, що без кохання нічого в світі не відбувається: воно оточує нас і вдома, і на роботі, і на відпочинку, бо без любові людина нічого не варта. 
Аналізуючи концепт «LOVE», розуміємо його як інформаційну структуру свідомості, певним чином організовану одиницю пам’яті, що містить сукупність знань про об’єкт пізнання, набутих шляхом взаємодії п’яти психічних функцій свідомості й позасвідомого [18]. 
Концепт «LOVE» відноситься до емоційних і визначається як комплекс буденних уявлень про кохання, специфіка якого зумовлюється єдністю етнокультурного, соціокультурного та індивідуального досвіду мовця про цю емоцію. 
В. І. Карасик розрізняє у структурі концепту образний компонент, поняттєвий  компонент та цінносну складову [10, с. 118].
Концепт «LOVE», вербалізований засобами сучасної англійської мови, включає в себе як наївні/буденні, так і наукові уявлення про відповідне почуття та є складним ментальним утворенням в єдності його поняттєвого, ціннісного та образного компонентів.
Понятєвий компонент концепту «LOVE» розкривається у визначеннях кохання, що існують в англомовних наукових концепціях та теоріях, які утворюють фрагмент наукової картини світу. Центральне положення  в філософській картині світу, об’єктивованій в англійській мові, посідає концепт егалітарного кохання до всіх, agape, та його англійські відповідники absolute love,  ultimate love, supreme love. 
Любов у філософській картині світу поділяється на любов–толерантність, любов–ерос, любов–пристрасть, любов–дружбу. Порівнюючи концепт «Кохання/любов» у світській, філософській та релігійній картинах світу, вбачаємо помітну різницю. У світській картині світу кохання поділяється на романтичні стосунки та на фізіологічний потяг. У філософській картині світу змінено послідовність розвитку почуттів. Перед дружбою йде любов–ерос.
 Любов в релігійній картині світу поділяється на любов Божу, та на любов людей до Бога, до своїх ближніх, а також до своїх ворогів. 
Кохання може бути сильним, не підвладним законам, слова йому не потрібні, воно говорить само за себе і приховати його неможливо. Його місце у шлюбі, між родичами та коханими. Результатом є правдивість та чесність цього почуття. Отже, концепт «LOVE» існує у всіх картинах світу, тільки має різні забарвлення.
Конкретизація поняттєвого компоненту концепту «LOVE» в англійській мові відбувається за допомогою створення словосполучень (наприклад, absolute love, ultimate love, supremelove, infantile love, immature love, mature love, erotic love, self-love, Gift-love, Need–love, social love, deficiency love). Англомовна класифікація типів кохання, яка існує у філософських працях ХХ століття, не має універсального характеру.
На поняттєву багатовимірність концепту «LOVE» вказують словосполучення, створенні за моделлю love of X (Y, Z): love of self, of mankind, of nature, of God, of mother or father, of children, of tribe or nation, of sweetheart or spouse or sexual idol, of material possessions, of food or drink, of action and repose, of sports, of hobbies, of justice, of science, of truth, of beauty.
На противагу англомовній філософії, що не зосереджується безпосередньо на питаннях кохання як почуття між чоловіком та жінкою, концепт «LOVE» в англомовних психологічних текстах включає в себе наукові уявлення, гіпотези та теорії власне романтичного кохання. В англомовній психологічній літературі існують певні розбіжності щодо кількості та природи типів міжособистісного кохання.
Залежно від авторської концепції, таких типів може бути два: loving та liking (Z. Rubin); passionate love та companionate love (E. Hatfield); п'ять: Eros, Ludus, Storge, Mania, Agape (J. Lee) або вісім: consummate love, infatuated love, romantic love, empty love, companionate love, nonlove, liking, fatuous love (R. Sternberg); Affection, Sexual love, Friendship, Romantic love, Puppy love, Passionate love, Infatuation, Committed love (B. Fehr, J. Russell).
Типологія кохання між чоловіком та жінкою в англомовній психологічній літературі враховує буденні уявлення носіїв мови про це почуття та дозволяє стверджувати, що концепт «LOVE» у науковому психологічному зображенні поєднує певну сукупність почуттів, кожне з яких верифікується за допомогою мовного матеріалу.
Поняттєвий компонент концепту «LOVE» можна розглянути у визначеннях кохання, що існують в англомовній науці.
 Collins English Dictionary [22] надає таке визначення:
- an intense emotion of affection, warmth, fondness, and regard towards a person or thing;
-a deep feeling of sexual attraction and desire;
- wholehearted liking for or pleasure in something;
- man's attitude of reverent devotion towards God;
Oxford Advanced Learners’ Dictionary [25, с. 764]:
- a strong feeling of deep affection for somebody/something, especially a member of your family or a friend;
- a strong feeling of affection for somebody that you are sexually attracted to the strong feeling of enjoyment that something gives you;
Macmillan Dictionary [24, с. 839]:
- a very strong emotional and sexual feeling for someone;
- the feeling of liking and caring for someone such as a member of your family or a close friend;
Webster’s Dictionary [26, с.1021]:
- a feeling of strong attachment induced by that which delights or commands admiration; preeminent kindness or devotion to another; affection; tenderness; as, the love of brothers and sisters; 
- Especially, devoted attachment to, or tender or passionate affection for, one of the opposite sex;
- Courtship; - chiefly in the phrase to make love, i. e., to court, to woo, to solicit union in marriage;
- Affection; kind feeling; friendship; strong liking or desire; fondness; good will; -- opposed to hate; often with of and an object;
- Due gratitude and reverence to God.
Також, слід зазначити, що складний характер кохання має вираження у двох протилежних почуттях: позитивного та негативного. Результати цього дослідження подано у таблиці 1.


Таблиця 1. Одиниці лексико – семантичного поля «LOVE»

Позитивне почуття
Негативне почуття
Pleasure
ecstasy
rapture
delight
bliss
felicity
triumph
happiness
excitement
exaltation
exultation
elation
joy
thrill
enthusiasm
sunshine
glee
satisfaction
nirvana
admiration
hilarity
merriment
mirth
enjoyment
gladness
contentment
gratification
amusement
cheer
liveliness
light-heartedness
self-fulfillment
delectation


anguish
grief
heart ache
heart-break
broken heart
woe
sorrow
pain
hurt
ache
pang
scar
affliction
agony
wound
sadness
suffering
despair
gloom
distress
desolation
bereavement
dole
yearning
mourning
depression
discontent
melancholy
nostalgia
boredom
lassitude
apathy
emptiness.
malice



В англійській мові культурно–специфічною є негативна оцінка надлишковості почуття кохання, що виявляється у виділенні особливого типу кохання possessive love, який є відсутнім в українській  лінгвокультурі.
У британській та американській культурах поняття self–worth, self–reliance, individual freedom є цінностями, що мають високий статус, тому посесивна поведінка, яка демонструє відсутність самодостатності, нестачу впевненості у собі, а також порушення свободи іншої людини, інтерпретується негативно. У різноманітних типах текстів словосполучення possessive love / possessive relationship має чітко виражену негативну конотацію. Cуб'єкт, який відчуває possessive love, характеризується такими негативно–оцінними словосполученнями як insecure possessive partner, emotional vampire та також прикметниками egocentric, clingy, manipulative.
Концепт «LOVE» в наївній мовній свідомості є комплексом буденних уявлень про кохання та має ключові ознаки недиференційованості, подвійності, дуальності, цінності, багатоаспектності відповідного почуття, що відображується у стійких атрибутах лексеми love, пареміях та мовних кліше.
Ціннісний аспект концепту «LOVE» в сучасній англійській мові проявляється в існуванні  культурно–детермінованої аксіологічної шкали різних за природою, основними ознаками та оцінкою почуттів (real love, infatuation, possessive love). 
Образний компонент концепту «LOVE» в сучасній англійській мові об’єктивується низкою когнітивних метафор: онтологічні (метафори, пов’язані з вмістищами та субстанціями), структурні (метафори, пов’язані з людською діяльністю, з фізіологічними станами людини, з природними явищами, з живими істотами) та просторові (метафори, які концептуалізують кохання як рух по вертикалі, рух по горизонталі, рух вбік та просторово-темпоральна метафора початку руху). 


4 РЕЛІГІЙНИЙ ДИСКУРС ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Християнська лінгвокультура, з одного боку, транскультурна, трансцивілізаційна, а з іншого – неоднорідна як у часовому, так і стадійному аспектах. Тому складно визначити її етнічні, культурні, мовні межі. Взаємини християнських лінгвокультур не були статичними й розвивалися упродовж століть за принципом внутрікультурного діалогу. У межах глобального релігійного дискурсу, зафіксованого у вигляді численних текстів, в обрядах, різноманітних вербальних і невербальних знакових системах, означені взаємини набували характеру тематичного діалогу всередині релігійного супертексту – дискурсу. 
На сьогодні немає одного загальноприйнятого визначення терміну «дискурс», оскільки багатофункціональність цього поняття не дає змоги виокремити чіткі аспекти підходів до нього. З часів Древнього Риму під словом “дискурс” розуміли розмови. Спочатку під цим мались на увазі лише розмови вчених, а згодом і широкого кола комунікантів.
 Історія дослідження дискурсу наукою розпочалася в 20-хх роках ХХст., коли Л.Щерба вжив термін “складне синтаксичне ціле”, описуючи єдине комплексне висловлення, що поєднує в собі різні види синтаксичного зв'язку між компонентами (вставні конструкції, сурядність, підрядність, відокремлення) [16, c.222].
 Поняття “дискурс” було вперше введене основоположником трансформаційного та дистрибутивного аналізу Зеллігом Харрісом у 1952 році як надфразова одиниця в контексті інших одиниць та пов’язаної з ними ситуації [12, c.227]. 
 Різні тлумачення цього терміна успішно задовольняють понятійні потреби, привносячи дещо нове у традиційне уявлення про мовлення, текст, діалог, стиль та мову. Мовознавці розуміють дискурс у широкому й вузькому значеннях. У широкому розумінні дискурс – це складне комунікативне явище, усна мовленнєва дія, що включає соціальний контекст, процеси творення й сприйняття повідомлення. У вузькому розумінні – це послідовно пов’язані мовні одиниці, створені мовцем для реципієнта в певний час, у певному місці, з визначеною метою [14, c.87].
Синтезуючи різні тлумачення терміна «дискурс», учені виділили такі основні визначення:
	зв’язний текст у сукупності з екстралінгвальними чинниками;

текст, узятий у подієвому аспекті;
текст, що утворився в процесі дискусії, коли значення «на виході» стає адекватним авторському задуму;
сукупність тематично, культурно або інакше пов’язаних текстів, що допускає розвиток доповнення іншими текстами;
спілкування, що розглядається як реалізація певних дискурсивних практик [1, c. 12].
Сучасне розуміння дискурсу також трактують у межах двох глобальних підходів:
	дискурс як «текст, занурений у життя»;

дискурс як «дискурсивні практики», когнітивно-мовленнєве, інтерактивне (і трансактивне) явище, «живе» спілкування, комунікація [15, c. 95]
В класифікації В.Карасика релігійний дискурс визначається як різновид інституційного дискурсу, на ряду з діловим, політичним, юридичним, педагогічним, медичним, військовим, спортивним і т.д. [11, с. 295].
Специфічність релігійного дискурсу полягає в тому, що екстралінгвістичні фактори відіграють визначну роль в комунікації та можуть замінювати лінгвістичні засоби вираження. Оскільки релігійний дискурс жорстко ритуалізований, виділяють вербальні та невербальні ритуали. Вербальними ритуалами вважають сукупність мовних засобів, які окреслюють межі ритуальної дії, а невербальними – дії та порядок, характер їх виконання. Так, релігійний дискурс може функціонувати і без використання лінгвістичних засобів за допомогою ритуалів, жестів, специфічних дій.
Стратегії релігійного дискурсу визначаються його цілями та жанрами, головною серед яких виступає залучення людини до релігії. Таким чином, інші стратегії є другорядними та підпорядковуються основній: 1) одержання підтримки від Бога; 2)очищення душі; 3)заклик до ближніх навернутися до віри та покаятися; 4)укріплення віри та милосердя віруючих; 5) тлумачення віровчення; 6) усвідомлення приналежності до конфесії через ритуал.
Таким чином, відповідно до В. Карасика, основними стратегіями релігійного дискурсу є молитовна, сповідальна, стверджувальна, пояснювальна  та обрядова [11, с. 186]. 

5 СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУ «LOVE» В РЕЛІГІЙНОМУ ДИСКУРСІ


В релігії Бог є проявом кохання: через любов Він навчає, говорить людям кохати один одного і настільки сам полюбив інших, що приніс Сина Свого в жертву за гріхи  людей. Бог – це кохання (“And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them [1st John 4:16]).
В християнській етиці кохання займає принципове місце і являє собою головну заповідь – головний етичний принцип (Jesus replied: “Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind”. [Matthew 22:37]). 
В основі християнської моралі особливо чітко простежуються три типи кохання: божественна, самовіддана любов до кожної людини і навіть недруга (agape), дружня любов и любов до близьких, родини, дорогих людей (storge), чуттєва, еротична любов, яка спрямовується на одну людину (eros). 
В Святому писанні можна побачити як кохання людини до Бога відрізняється від всіх інших типів кохання, в той час як Господь любить всіх однаково. Цікаво те, що кохання до ближнього також проявляється до своїх ворогів.
Важливе значення коханню надається в дружніх відносинах (Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends [John 15:13]). 
Аналізуючи концепт кохання в англо-українському релігійному дискурсі на матеріалі Біблії,  а саме Нового Заповіту, було засвідчено, що цей концепт реалізуються у мові двома основними способами: експліцитним та імпліцитним. При перекладі труднощі можуть бути пов’язаними з відмінностіми семантики слів – вербалізаторів концепту.  З огляду на цей факт проаналізуємо їхні значення більш детально
Експліцитний спосіб репрезентації концепту можна спостерігати тоді, коли в тексті вживаються слова, які вербалізують концепт безпосередньо, тобто вони є варіантами з синонімічного ряду цього поняття. Наведемо приклади експліцитного відтворення концептуальних уявлень про любов:
	We love because He first loved us [1st John 4:19]. Переклад: Ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив [1е Від Івана 4:19].
See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! And that is what we are! The reason the world does not know us is that it did not know him [1st John 3:1]. Переклад: Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ нас не знає тому, що Його не пізнав [1е Від Івана 3:1].

There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love [1st John 4:18 ]. Переклад: Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той не досконалий в любові [1е Від Івана 4:18].
This is love: not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins [1st John 4:10]. Переклад: Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас, і послав Свого Сина вблаганням за наші гріхи [1е Від Івана 4:10].
Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends [John 15:13]. Переклад: Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх [Від Івана 15:13].
And hope does not disappoint us, because God has poured out his love into our hearts by the Holy Spirit, whom he has given us [Romans 5:5]. Переклад: А надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам [ До римлян 5:5].
7.  I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me [Galatians 2:20]. Переклад: І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив, і видав за мене Самого Себе [До Галатів 2:20].
Отже, при експліцитному відтворенні концепту використовуються ядерні одиниці семантичного поля «любов», які при перекладі українською мовою мають повні відповідники. 
Імпліцитним способом репрезентації можна назвати такий, коли відповідні слова в тексті  не вживаються, але цілком зрозуміло, що йдеться саме про любов. Цей спосіб є особливо цікавим для перекладача, оскільки перекладач повинен передати зміст тексту так, щоб підтекстова інформація була зрозумілою іншомовному читачеві. Для цього перекладачеві потрібно виявити індикатори концепту у тексті оригіналу, тобто знайти слова, які передають ідею любові чи ненависті.  Звернемося до прикладів.
1. For where your treasure is, there will your heart be also [Luke 12:34]. Переклад: Бо де скарб ваш, там буде й серце ваше! [Від луки 12:34]. 
Кохання пов’язане із серцем. В Біблії серце представлене як орган богопізнання і як особливе місце накопичення та концентрації любові у всіх її проявах.
2. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven [Matthew 5:16]. Переклад: Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, та прославляли Отця вашого, що на небі [Від матвія 5:16].
Доброта людей завжди була певним проявом кохання один до одного, таким чином у фразі «щоб вони бачили ваші добрі діла, та прославляли Отця вашого» можна чітко простежити ставлення людей до Бога і їх почуття. 	
3. For I know the plans I have for you,” declares the LORD, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future [Jeremiah 29:11]. Переклад: Бо Я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію [Від Єремія 29:11].
В цьому прикладі Господь протиставить себе силам зла, таким чином підкреслюючи своє бажання діяти виключно на благо людям. Для позначення почуття любові в Біблії вживаються наступні слова: «hope», «future». Вони виражають піклування про людину, тим самим підкреслюють любов.
4. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit [Romans 15:13]. Переклад: Бог же надії нехай вас наповнить усякою радістю й миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого!   [До римлян 15:13].
У цьому прикладі такі слова як надія, радість, мир, віра одразу  асоціативно  відображають за своїм значення прояв кохання. 
5. And receive from him anything we ask, because we keep his commands and do what pleases him [1 John 3:22]. Переклад: І чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього [1-е Івана 3:22].
В цьому прикладі простежується як тісно пов’язане кохання і щедрість, бо якщо слідувати заповідям, Господь буде проявляти до тебе Свою любов.  
6. Joshua said to them, “Do not be afraid; do not be discouraged. Be strong and courageous. This is what the LORD will do to all the enemies you are going to fight [Joshua 10:25]. Переклад: І сказав до них Ісус: Не бійтеся й не лякайтеся, будьте сильні та відважні, бо Господь зробить так усім вашим ворогам, із якими ви воюєте [Ісус Навин 10:25]. 
Вибір калькування на лексичному рівні та синтаксичного уподібнення на рівні побудови речення під час перекладу цього фрагменту є влучними способами передачи сили та впевненості Сина Божого. 
7. Oh, that I might have my request, that God would grant what I hope for [Job 6:8]. Переклад: О, коли б же збулося прохання моє, а моє сподівання дав Бог! [Йов 6:8].
8. Hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life  [Proverbs 13:12]. Переклад: Задовга надія недуга для серця, а бажання, що сповнюється, це дерево життя [Приповiстi 13:12]. 
Також любов проявляється через підтримку і надію. 
 9. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. And be thankful [Colossians 3:15]. Переклад: І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте! [До колоссян 3:15].
10. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord [Hebrews 12:14]. Переклад: Пильнуйте про мир зо всіма, і про святість, без якої ніхто не побачить Господа [До євреїв 12:14]
Вдячність є одним з інструментів прояву теплих почуттів, що і демонструють приклади, наведені вище. Під час перекладу такої передачі почуття любові, зазвичай необхідно передати конотативне значення, зберегти ілокутивну мету та не втратити прихований зміст повідомлення. Вважаємо, що саме модуляція є влучним способом для цього.
11. Cast all your anxiety on him because he cares for you [1 Peter 5:7]. 
Переклад: Покладіть на Нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами! [1-е Петра 5:7].
12. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone [Romans 12:18]. Переклад: Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зо всіма людьми! [До римлян]. 
13. Do to others as you would have them do to you [Luke 6:31]. Переклад: І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви [Вiд Луки 6:31].
14. Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you [Colossians 3:13]. Переклад:
Терпіть один одного, і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив, робіть так і ви! [До колоссян 3:13].
Прояв толерантного відношення до ближнього, поваги являє собою ще одним шляхом прояву любові. Вона виражається у таких словах як «простив», «терпіть». При перекладі пропонуємо використовувати калькування.
15. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you [Ephesians 4:31-32].
Переклад:Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив! [До ефесян 4:31-32]. 
Милість, ласка, вміння прощати і вибачатись за гріхи – все це задля того, щоб отримати Божу любов, бо Він теж так робить. 
При аналізі індикаторів концепту „Любов” у текстах оригіналу та їх відповідниках у тексті перекладу виявляється, що майже всі вони, як  в англійській, так і в українській мовах мають однакове вербальне вираження і репрезентуються завдяки протиставленням, словам з емоційним забарвленням та безпосередньо завдяки компонентам синонімічного ряду.

ВИСНОВКИ

Проблема осмислення мовних одиниць як структур представлення знань є актуальною, оскільки за сукупністю концептів (концептосферою) можна судити про ментальну модель дійсності, відображену в мові взагалі і в мовній свідомості конкретних носіїв мови, зокрема. У сучасній концептології велика увага приділяється концептам емоційного та етичного характеру, оскільки особливості вербальної репрезентації емоційного досвіду мають безпосереднє відношення до менталітету етносу.
Термін концепт отримав сьогодні широке поширення. У роботі було обрано наступне визначення поняття, концепт – це “термін, що слугує для пояснення одиниць ментальних та психічних ресурсів нашої свідомості і тієї інформаційної структури, що виражає знання і досвід людини; оперативна змістова одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи і мови мозку, всієї картини світу, відображеної у людській психіці”. Концепт визначається у роботі як умовна ментальна одиниця, спрямована на комплексне вивчення мови, свідомості і культури.
У цій роботі нами досліджувався один із концептів, який не має єдиного тлумачення і викликає великий інтерес у лінгвістів – «LOVE».
Кохання – складний та багатовимірний феномен психічного, емоційного життя людини. 
Розглянутий нами концепт «LOVE» є лінгвокультурним, емоційним, представляє собою складне ментальне утворення високого ступеня абстракції, що має мовне вираження, позначене етнокультурною специфікою.
В ході дослідження було виявлено, що в мовній свідомості англійців кохання представлено як емоційне, всесильне почуття, пов’язане зі смутком, заздрощами, ревнощами, навіть може викликати ненависть. Кохання також перетворює людину.
Любов в релігійній картині світу має якісні характеристики, діє в часі, впливає на всіх людей та існує заради всіх нас.
Дослідження засвідчило, що серед одиниць на позначення концептів     «Любов» виділяють таки типи відповідників: повні, часткові,  одиниці, що не мають відповідників .
  Як серед ядерних одиниць концепту “Любов” більшість слів є частковими відповідниками. Виявлено конотативні і денотативні розбіжності часткових відповідників перекладу, які слід враховувати перекладачеві під час перекладу релігійного дискурсу.
Перспективою є дослідження питання про вербалізацію концепту «LOVE» в англійській фразеології та особливості його відтворення в українській мові.
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