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ВСТУП 

 

На сучасному етапі розвитку науки про мову розглянуто широке коло 

питань, які стосуються взаємозв’язку людини і мови в межах 

антропоцентричної парадигми знання: основну увагу приділено вивченню 

будови мовної системи у зв’язку зі свідомістю людини, її культурою і духовним 

життям, універсальності та специфіці мовленнєвої поведінки різних народів; 

докладно розглянуто поняття концепту, співвідношення мовної, концептуальної 

та національної картин світу, мовної особистості, мовної свідомості.  

Ключовою і найбільш актуальною одиницею досліджень у царині 

когнітивної лінгвістики і лінгвокультурології постає концепт – ментальна 

сутність, елемент відображення духовної культури людей, глибини розуміння 

ними навколишнього світу; а також картини світу, і вужче – національної 

картини світу, що відображає суспільні норми, погляди, цінності, які є схожими 

для більшості народів світу, але відмінними та особливими у випадку кожного 

окремого етносу.  

Ці важливі питання та поняття розглянуто у фундаментальних працях з 

когнітивної, теоретичної лінгвістики та лінгвоконцептології: А. Д. Бєлова [13], 

Я. В. Бистров [12], А. Вежбицька [26; 228], С. Г. Воркачов [31], 

О. П. Воробйова [33], І. О. Голубовська [39; 40], О. В. Городецька [41], 

І. В. Давиденко [44], Н. Г. Єсипенко [52], Й. Зінкен [229], В. Л. Іващенко [58], 

В. І. Карасик [62; 63], В. І. Кононенко [74], С. Х. Ляпін [89; 90], 

А. П. Мартинюк [92; 93], В. А. Маслова [97], В. В. Михайленко [101; 102], 

Л. П. Науменко [108], М. М. Полюжин [126], А. М. Приходько [138], 

І. С. Шевченко [193], та ін.; лінгвокультурології: М. Ф. Алефіренко [4], 

В. А. Буряковська [21], С. Г. Воркачов [29; 30; 32], А. В. Головня [38], 

Н. Г. Єсипенко [53; 54; 55], В. І. Карасик [61; 64], В. В. Красних [76], 

А. Е. Левицький [81], У. Б. Марчук [95], В. А. Маслова [96; 98] та ін.; проблем 

опису МКС, НКС: Дж. Андерхіл [225], Ю. Д. Апресян [8], А. Д. Бєлова [14], 
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Ю. М. Караулов [65], Г. В. Колшанський [72] та ін.; питань відображення 

національної свідомості в семантиці мовних одиниць: А. Д. Алієва [7], 

А. Бланк [202], І. Бурханов [204], А. В. Ваховська [25], К. Кернс [212], 

Л. Ліпка [215], А. Киклевич [67], В. Крофт [208], О. С. Кубрякова [77], 

Л. Мерфі [216], З. Д. Попова [131; 133], А. С. Саммігуліна [147], 

О. О. Селіванова [149; 150; 151; 234], Ж. П. Соколовська [163], 

Ю. С. Степанов [236] та ін.; лінгвосеміотики: С. Я. Єрмоленко [51], 

Л. В. Лаєнко [79], Л. С. Павлюк [120], А. В. Папшева [121; 122], 

З. Д. Попова [130], М. Халідей [211] та ін. 

Питанню семантичної взаємопов’язаності мовних одиниць приділяли 

увагу ще в ХІХ – ХХ століттях, напр., В. фон Гумбольдт [22], 

О. О. Потебня [136], Й. Трір [223], Л. Вайсгербер [23] та інші корифеї 

лінгвістичної царини. Їхні дослідження стосувалися розподілу мови на поля для 

вивчення її внутрішньої форми [24, с. 105-106]. Г. Іпсен та В. Порціг займалися 

аналізом зв’язків між мовними явищами, які є невід’ємною частиною вивчення 

лінгвістичних полів. Основну увагу приділяли системним зв’язкам у лексико-

семантичних, лексико-синтаксичних та лексико-граматичних групах [66, с. 79].  

Новітні дослідження поняття ‘поля’, ‘лексико-семантичного поля’, 

‘номінативного поля’, їхніх складників та ознак, а також саме будови та 

структури НП концепту можна знайти у працях науковців сучасного періоду 

(Ю. Борисова [18], З. Вердієва [27], Ф. Катамба [210], М. Мамич [91], 

Л. Ніжегородцева-Кириченко [110], Н. Мех [100], З. Попова [129], 

О. Селіванова [150], Ж. Соколовська [163], Й. Стернін [168; 169], 

Л. Строченко [170] та ін.).  

Актуалізація національних смислів у семантиці мовних одиниць 

знаходить своє відображення у сегментах та елементах НП концепту як його 

матеріальної оболонки. Метод польового моделювання обрано для аналізу з 

огляду на те, що НП – це сукупність елементів, які пов’язані структурно, мають 

семантичну спільність та можуть бути представлені різними частинами мови; у 

структурі поля виділяються ядерні та периферійні конституенти [27, с. 5–6]. 
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Ядро є центром концепту, його ім’ям слугує номінативна одиниця, центральний 

репрезентант концепту [29, с. 8]. В окремих дослідженнях у польовій структурі 

концепту виділяють різноманітні шари (рівні), напр.: етнопсихологічний, 

лінгвокультурний тощо [139, с. 213].  

Важливе місце у дослідженні різних груп концептів посідають такі із них, 

що позначають абстрактні поняття. В останні десятиліття особливо великої 

популярності для вивчення набули духовно-ціннісні концепти. Беручи до уваги 

національну своєрідність англомовної картини світу, з одного боку, та 

англійської мови у світлі процесів глобалізації, з іншого, виникає необхідність 

подальшого дослідження зазначених концептів. Такими є концепти PRIDE і 

NOBILITY, вербалізовані у британській мовній картині світу на зламі XIX –

 XX століть, які у цьому часовому відтинку досі не вивчалися когнітологами та 

лінгвокультурологами. 

Отже, актуальність обраної теми визначається такими чинниками: 

1) особливостями становлення концептосфери британської лігнгвокультурної 

спільноти на рубежі ХІХ – ХХ століть; 2) необхідністю розширення і суттєвого 

поглиблення знань про мовну репрезентацію ЛК PRIDE і NOBILITY у побудові 

моделі англійської ментальності, що допомагає виявити способи взаємодії 

вербального та культурного кодів нації; 3) потребою лінгвокультурного 

осмислення ментальних утворень PRIDE і NOBILITY в художній прозі як 

ціннісних складників мовної свідомості автора-письменника/персонажів. Крім 

того, пріоритети сучасного парадигмального простору когнітивної лінгвістики 

доводять важливість мовної концептуалізації дійсності, оскільки вербальний 

ярлик “тіла” концепту якраз і вирізняє його лінгвокультурологічне розуміння 

серед усіх інших витлумачень [139, с. 54]. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

англійської філології факультету іноземних мов Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. Тему затверджено 

вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя 
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Стефаника (протокол № 6 від 26 грудня 2006 року) та уточнено вченою радою 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

(протокол № 3 від 26 лютого 2015 року).  

Проблематика дисертації входить до кола питань, які досліджуються на 

кафедрі англійської філології Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника у межах наукової теми Міністерства освіти і науки 

України “Концептуальна та мовна картини світу” (номер державної реєстрації 

0113U001963). 

Мета дослідження полягає у встановленні лінгвокультурного потенціалу 

концептів PRIDE і NOBILITY як ментальних сутностей на матеріалі англійської 

художньої прози на зламі ХІХ – ХХ століть.  

Мета наукової праці передбачає розв’язання таких завдань: 

1) висвітлити теоретичні і методологічні засади дослідження ЛК PRIDE і 

NOBILITY на тлі англомовних художніх творів на зламі ХІХ – ХХ століть; 

2) визначити польову центро-периферійну структуру ЛК PRIDE і 

NOBILITY в текстовому континуумі британської художньої літератури на 

рубежі ХІХ – ХХ століть;  

3) виокремити і систематизувати засоби актуалізації змістової структури 

концептів PRIDE і NOBILITY, а також їхні національно-специфічні 

характеристики в британській лінгвокультурі;  

4) експлікувати лінгвокультурні складники концептів PRIDE і NOBILITY 

у межах художнього текстового континууму відповідного історичного періоду; 

5) визначити відсоткове співвідношення одиниць мовного представлення 

НП концептів PRIDE і NOBILITY у художніх творах на рубежі вказаних століть. 

Об’єктом дослідження є концепти PRIDE і NOBILITY в англійській 

художній прозі на зламі ХІХ – ХХ століть. 

Предмет дисертаційної праці становлять лінгвокультурні характеристики 

концептів PRIDE і NOBILITY у британській мовній картині світу, які 

вербалізуються у художньому тексті на рубежі ХІХ – ХХ століть. 
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Матеріалом дослідження слугували дані універсальної друкованої 

енциклопедії, тезаурусів, тлумачних, синонімічних, фразеологічних словників 

англійської мови (корпус лексикографічного матеріалу охоплює 12 джерел), а 

також тексти класичних художніх творів британських письменників Т. Гарді 

“Тесс із роду Д’Ербервілів”, Дж. Голсуорсі “Сага про Форсайтів”: “Власник”, 

“У зашморгу”, “Здається в оренду”, Д. Лоуренса “Англія, моя Англія”, 

Р. Олдінгтона “Смерть героя”, І. Во “Жменя праху” (загальним обсягом 2400 

сторінок тексту, вибірка становить 545 лексем-номінантів та синтаксичних 

конструкцій). 

Для досягнення поставленої мети у роботі використовуються такі методи 

наукового дослідження: 1) порівняльно-історичний та історико-літературний 

методи, що включають низку відповідних методик: культурно-історичного 

аналізу (для визначення особливостей соціально-історичного і культурного 

контексту написання творів англійської художньої літератури на зламі ХІХ – 

ХХ століть; лінгвокультурологічного аналізу (для встановлення особливостей 

ціннісних уявлень про світ британців від епохи правління королеви Вікторії до 

Першої світової війни); 2) метод суцільної вибірки залучено для добору та 

класифікації емпіричного матеріалу; 3) метод польового моделювання дозволив 

розкрити зміст концептів PRIDE і NOBILITY, експлікованих у художніх текстах 

обраного історичного періоду; 4)  дефініційний і компонентний аналіз 

використано для визначення семантичної структури концептів із метою 

побудови номінативного поля і моделювання семантики слів-репрезентантів 

лінгвокультурних концептів; 5) контекстуальний аналіз залучено для 

з’ясування контекстного оточення одиниць-вербалізаторів концептів та 

динаміки розгортання концептів PRIDE і NOBILITY у досліджуваних текстах; 

6) процедура кількісних підрахунків застосована для здійснення кількісного та 

відсоткового розподілів одиниць-вербалізаторів концептів.  

Згідно з метою та завданнями дослідження, на захист виносяться такі 

положення: 
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1. Взаємозв’язок мови зі свідомістю людини, її культурою і духовним 

життям, універсальністю та специфікою мовленнєвої поведінки різних народів 

передбачає уточнення поняття ЛК у сучасній когнітивній лінгвістиці загалом та 

когнітивній ономасіології зокрема. Для виявлення етнокультурної специфіки 

концепт використовується як одиниця колективної свідомості, що має мовне 

вираження. ЛК – це мисленнєва одиниця ментальності, духовної культури 

окремого етносу, що містить знання людини про навколишній світ, досвід 

перебування у ньому, відображається у людській свідомості та має властивість 

вербального вираження. 

2. У роботі, опираючись на модель НП концептів, запропоновану 

З. Д. Поповою та Й. А. Стерніним, ядро концептів PRIDE і NOBILITY, а також 

частково ближню периферію становлять імена-лексеми (ближній периферії 

характерні лексеми pride і nobility, які мають смислові розбіжності); ближню 

периферію НП цих одиниць формують однокореневі слова, репрезентовані 

різними частинами мови, синоніми, ідіоматичні одиниці, які мають у своєму 

складі слово-репрезентант концепту, а також такі, що представлені іншими 

лексемами, які відповідають смислові концепту, словникові тлумачення лексем 

pride і nobility; зона дальньої периферії представлена сукупністю слів-асоціатів, 

а також інших непрямих номінацій, зокрема метафоричних висловлень; крайню 

периферію утворюють синтаксичні конструкції, в яких смисл концептів 

відображається, але не об’єктивується відповідними лексемами. 

3. Нерівномірна концептуалізація різних фрагментів дійсності має високу 

номінативну щільність. Польове моделювання вербалізованої структури 

концептів PRIDE і NOBILITY уможливлює структурну побудову значень 

лексем, які представлені як прямими значеннями, так і засобами вторинної 

номінації. Основними компонентами НП є ядро, в якому зосереджуються прямі 

номінації концептів, а також периферія, яка містить тільки окремі семантичні 

ознаки концептів.  

4. Лінгвокультурний підхід до розгляду ЛК PRIDE і NOBILITY 

уможливлює виокремлення їхнього поняттєвого, ціннісного та символьно-
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образного складників. У роботі додаткові семантичні компоненти значення, що 

формують ядро і ближню периферії, репрезентують поняттєвий складник. 

Ціннісний і образно-символьний складники представлені семантичним 

наповненням репрезентантів усіх частин НП: ядра, ближньої, дальньої 

і крайньої периферій. Аналіз реалізацій семантичних компонентів номінантів-

вербалізаторів ЛК PRIDE і NOBILITY у контексті художніх творів на рубежі 

ХІХ – ХХ століть характеризується їхньою ієрархічною побудовою. Усі 

номінанти ЛК у НП формують лексико-семантичні поля. Їм підпорядковані 

субполя, що виокремлені за певним семантичним уточненням. До кожного 

СубП входять окремі концептуальні ознаки вербалізаторів, об’єктивовані 

контекстуально.  

5. Кількісне та відсоткове обчислення розподілу одиниць-вербалізаторів 

лінгвокультурних концептів PRIDE і NOBILITY у різних сегментах їхніх НП та 

їх співвідношення у художніх текстах на зламі ХІХ – ХХ століть дає змогу 

визначити матеріальне вираження одиниць змістового обсягу концептів, а 

також простежити кількісні зміни їхньої мовної репрезентації. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що уперше 

систематизовано вербальні засоби актуалізації ЛК PRIDE і NOBILITY 

відповідно до структурно-семантичних властивостей і функціонування цих 

засобів в англомовній художній прозі на рубежі ХІХ – ХХ століть; новим є 

контекстуальний аналіз номінативних лексем pride і nobility для визначення 

їхньої семантичної актуалізації в британській мовній картині світу. Уперше за 

допомогою методу польового моделювання здійснено розподіл англомовних 

засобів, які є репрезентантами змістової структури ЛК PRIDE і NOBILITY: ядро 

– ближня периферія – дальня периферія – крайня периферія; новим є 

встановлення мережі поняттєвого, ціннісного й символьно-образного 

складників у структурі концептів PRIDE і NOBILITY, які відбивають 

етнокультурну й соціокультурну специфіку британської мовної картини світу 

на зламі вказаних століть.  
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Теоретична цінність дисертації визначається її внеском у розвиток 

лінгвоконцептології (побудовано польову модель концептів PRIDE і NOBILITY 

у британській мовній картині світу на зламі ХІХ – ХХ століть), 

лінгвокультурологію (виокремлення і систематизація лінгвокультурних 

смислів, актуалізованих в англомовній художній прозі відповідного 

історичного періоду) та етнолінгвістику (вилучення імплікативних ціннісних і 

символьно-образних складників у структурі концептів PRIDE і NOBILITY 

британської лінгвокультури). Дослідження концептів PRIDE і NOBILITY є 

необхідним доробком для подальшого дослідження лінгвоконцептології та 

семіотики культури. 

Практична цінність роботи визначається можливістю використання 

основних положень дисертації у навчальних курсах із країнознавства Великої 

Британії, лінгвокраїнознавства, теорії і практики міжкультурної комунікації 

(розділи “Мовна картина світу”, “Національно-культурна ідентичність”, 

“Стереотипи мовної свідомості”), лексикології (розділ “Семасіологія”), при 

розробці дисциплін за вибором із проблем когнітивної лінгвістики, 

лінгвокультурології і лінгвосеміотики, для укладання навчально-методичних 

посібників із когнітивної семантики. 

Особистий внесок дисертанта полягає в опрацюванні усіх даних, 

отриманих у процесі аналізу текстів художньої літератури визначеного 

історичного періоду, на яких базується проведене дослідження, у здійсненні 

статистичної обробки та інтерпретації отриманих результатів. Дисертація є 

самостійним дослідженням, виконаним із використанням відповідних методів 

наукового дослідження. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження та окремі 

положення обговорювалися на ІІ міжнародній науково-практичній конференції 

“Діалог мов і культур” (Київ, 2009), Х Міжнародній науково-практичній 

конференції “Семантика мови і тексту” (Івано-Франківськ, 2009), Міжнародній 

науково-практичній конференції “Міжкультурна комунікація: мова-культура-

особистість” (Острог, 2010), VI Міжнародній науковій конференції “Пріоритети 
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германського та романського мовознавства” (Луцьк, 2012), Міжнародній 

науковій конференції “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і 

міжкультурної комунікації” (Івано-Франківськ, 2013), І Всеукраїнській 

науковій конференції молодих учених “Іноземна філологія у XXI столітті” 

(Запоріжжя, 2008), Всеукраїнській науковій конференції пам’яті доктора 

філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (Житомир, 2011), 

V Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми 

лінгвістики, перекладознавства і педагогіки” (Самара, 2013), XL Міжнародній 

науково-практичній конференції “У світі науки і мистецтва: Питання філології, 

мистецтвознавства і культурології” (Новосибірськ, 2014), щорічних науково-

практичних конференціях професорсько-викладацького складу Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника (2006-2015 рр.). 

Публікації. Основний зміст дисертаційного матеріалу викладений у 

9 публікаціях, п’ять з яких опубліковано у фахових виданнях, затверджених 

ВАК України, 2 – у матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій, 

2 – у міжнародних фахових виданнях, які виконані автором одноосібно. 

Структура роботи. Дисертація, загальним обсягом 245 сторінок 

(основний текст – 182 сторінки), складається з переліку умовних скорочень, 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, списку 

джерел ілюстративного матеріалу та додатків. Дисертаційна робота містить 12 

таблиць, представлених на 21 сторінці, дані The World Book Encyclopedia про 

походження, порядок визначення і перелік спадкових звань та привілеїв 

британців, представлені на 1 сторінці, 4 схеми, представлені на 4 сторінках, 10 

рисунків, загальним обсягом 10 сторінок. Бібліографія нараховує 255 позицій, у 

тому числі 229 найменувань використаної літератури, 19 позицій довідкової 

літератури, 7 джерел ілюстративного матеріалу. Текст дисертації доповнюють 5 

додатків, викладених на 36 сторінках. 

Перелік умовних скорочень і позначень містить використані в 

дисертації термінологічні скорочення та умовні позначення. 
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У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, висвітлено її актуальність, 

визначено мету, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, розкрито 

наукову новизну, теоретичне й практичне значення одержаних результатів, 

сформульовано основні положення, винесені на захист, наведено відомості про 

апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі “Теоретичні основи ідентифікації лінгвокультурних 

концептів у британській мовній картині світу” йдеться про реалізацію 

триєдності людини-мови-культури в лексичній семантиці, визначено 

теоретичні основи ідентифікації ЛК, розкрито поняття НП як 

взаємопов’язаності смислу, знака й значення при формуванні і збереженні 

культурної інформації, досліджено формування національної концептосфери 

британців та їхньої національної свідомості в історико-культурному ракурсі, 

визначено роль етномовної свідомості для процесу концептуалізації світу, 

окреслено властивості художнього твору як об’єкта реалізації 

лінгвокультурного обсягу концепту та джерела національної ідентичності. 

У другому розділі “Методологія і методика дослідження 

лінгвокультурних концептів PRIDE і NOBILITY у британській мовній картині 

світу” описано методологію і поетапну методику дослідження ЛК PRIDE і 

NOBILITY, а також зазначено й охарактеризовано використані методи 

дослідження, що сприяли розв’язанню поставлених у роботі завдань.  

У третьому та четвертому розділах (“Лінгвокультурний концепт PRIDE 

у британській мовній картині світу”, “Лінгвокультурний концепт NOBILITY у 

британській мовній картині світу”) висвітлено номінативно-лексикографічну 

актуалізацію концептів PRIDE і NOBILITY, здійснено характеристику асоціатів, 

отриманих шляхом вибірки з англомовних прозових творів, унаочнено модель 

НП ЛК PRIDE і NOBILITY, показано особливості вербальної репрезентації цих 

концептів, осмислено номінанти ЛК концептів як сукупність контекстуальних 

семантичних компонентів, підтверджено образно-асоціативний та ціннісний 

потенціал ЛК PRIDE і NOBILITY з урахуванням конотативних смислів у їхній 

структурі, підтверджено трикомпонентну структуру ЛК, що містить 
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поняттєвий, ціннісний і символьно-образний складники, здійснено кількісний 

аналіз уживання номінантів ЛК PRIDE і NOBILITY, їх розподіл у НП. 

У загальних висновках сформульовано основні результати проведеного 

аналізу та визначено подальші перспективи дослідження з цієї проблематики. 

Бібліографія містить 229 найменувань українських і зарубіжних авторів, 

19 найменувань лексикографічних джерел і 7 найменувань джерел 

ілюстративного матеріалу. 

У додатках наведено вибірки основних синонімів імен концептів PRIDE і 

NOBILITY із лексикографічних джерел (Додаток А, Б), систему семантичних 

графів для лексем pride і nobility (отримана на основі даних Стенфордського 

університету та вибірки з англомовних художніх творів на зламі  

ХІХ – ХХ століть) (Додаток В), кількісний та відсотковий розподіл мовних 

одиниць поняттєвої структури концептів PRIDE і NOBILITY (аналіз текстів 

англомовної художньої прози на зламі ХІХ – ХХ століть) (Додаток Д), 

відсотковий розподіл уживання номінантів і їхньої контекстуально-семантичної 

реалізації у сегментах НП концептів PRIDE і NOBILITY (Додаток Е). 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ КОНЦЕПТІВ У БРИТАНСЬКІЙ МОВНІЙ 

КАРТИНІ СВІТУ 

 

У новому погляді мовознавчої науки останніх десятиліть на встановлення 

співвідношень між універсальними логічними і специфічними мовними 

категоріями вирізняється антропоцентрична парадигма, де триєдність людина-

мова-культура реалізується у лексичній семантиці конкретної етнічної мови.  

І. Г. Ольшанський відзначає, що “принцип антропоцентризму 

проявляється у двох аспектах: перший – людина в мові, де вона виступає як 

форма свідомості і транслятор культури, другий – мова в людині, що є мірою 

всіх речей, у тому числі мови та культури” [118, с. 48].  

Загальновідомо, що дослідження мови, пов’язаної з людським чинником, 

вивчається такою наукою, як антропологія. Лінгвістика, у свою чергу, 

базуючись на антропологічних основах, досліджує духовність людини, її 

мислення, пізнання, поведінку та культуру у ракурсі мови. Це засвідчено у 

роботах відомих науковців: Е. Бенвеніста, А. А. Брудного, А. Вежбицької, 

В. фон Гумбольдта, О. М. Леонтьєва, В. А. Маслової, О. О. Потебні, 

Ю. О. Сорокіна, Ю. С. Степанова, З. К. Тарланова [16; 19; 228; 42; 85; 96; 137; 

165; 166; 236; 174] та ін. Суміжні з антропологічною лінгвістикою 

лінгвопсихологія, соціолінгвістика, лінгвокультурологія, етнолінгвістика та ряд 

інших дисциплін займаються питаннями взаємозв’язку мови та духовної 

культури народів, їхнього менталітету, історії, соціального досвіду та 

психологічної поведінки людей певної нації.  

 

1.1 Лінгвокультурологічний вимір британської мовної картини світу 

 

Різнобічний підхід до питання мовного явища змушує відвести головну 

роль національній мові, що впливає на розвиток і формування окремої 
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національної культури, на склад мислення нації, духовне життя. З цього 

приводу Г. Гачев висловлює думку про те, що у кожного народу існує своє 

мислення, свої особливі категорії, які є властивими також й іншим народам 

[36, с. 44].  

Відомо, що мови відрізняються не тільки граматичною, але й лексичною 

системою, до складу якої входять лексичні та фразеологічні одиниці. Але 

важливим моментом у їхній диференціації є ще національно-культурна 

специфіка розподілу світу, в якому відображається дійсність у певному вигляді. 

За Ю. В. Борисовою, вони відображають, оцінюють і виражають до нього 

суб’єктивне ставлення. Іншою властивістю є інтерпретація кожного етапу 

розвитку мови на тлі національно-культурної ситуації в цілому [18]. 

Тому, знаходячи згадані мовні одиниці у певних сегментах мови, вдається 

визначити ті ділянки мови, які виявляють національну особливість будь-якої з 

мов та відрізняють її від інших.  

Однією з найбільш нематеріальних категорій цілісності духовного життя 

народу є національна логіка, яка позначається у класичній філософії поняттям 

“дух” [36, с. 44, 48]. Якщо виходити з постулату В. фон Гумбольдта, що 

“людина думає, почуває і живе тільки в мові” [42, с. 378], то у словах, а ширше 

в мовній системі, видно наслідки великої праці людського духу, тому 

національну мову сприймають колективним витвором духовної енергії народу. 

З іншого боку, мовний феномен споконвіку служив носієві мови засобом 

інтелектуального розподілу світу (природи), на що вказував ще Е. Сепір [цит. за 

26, с. 271]. Це означає, що мова сама окреслює напрямки світосприйняття 

своєму носієві. Е. Сепір визначає мову як “вказівку на розуміння культури, а 

лексику – надзвичайно чутливий показник культури народу” [там само, с. 193]. 

Мова як досконала система символізації колективного досвіду стає своєрідним 

ключем до розуміння культури [там само, с. 193]. Ось чому світобачення 

впливає на лінгвоментальну поведінку, що позначається, у свою чергу, на мові, 

адже мова є універсальним виразником етнокультури та рушієм культурного 
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розвитку нації, а також комунікативним елементом, потрібним для формування 

нації. 

 

1 . 1 . 1  М о в н а  к а р т и н а  с в і т у  т а  л і н г в о к у л ь т у р о л о г і ч н а  

і н т е р п р е т а ц і я  б р и т а н с ь к о ї  д і й с н о с т і .  Специфічним явищем, 

пов’язаним із мовою, є МКС, адже члени певного суспільства, а саме мовці, 

розмовляючи рідною мовою, отримують конкретні уявлення про світ, що їх 

оточує. Саме це світобачення служить орієнтиром для людини.  

Загальна картина світу складається з безлічі індивідуальних картин світу, 

які формують собою цілісне вираження людством свого ставлення до усього 

навколишнього, продемонстроване вербально.  

Поняття “МКС” передбачає декілька термінологічних позначень (“мовна 

організація світу”, “мовна картина світу”, “мовна модель світу”, ін.). Але 

частіше використовується термін “МКС”. У цій роботі МКС розглядається 

з національно-культурної точки зору, тому слід зазначити деяку 

розмежованість понять “ментальності” і “картини світу” в плані 

усвідомлюваності, тобто це означає, що “КС” – усвідомлене уявлення, 

а “ментальність” свідомістю не рефлектується, хоча специфіка менталітету 

визначається специфікою КС [186, с. 52]. 

Національна ментальність є широкою категорією. М. К. Попова визначає 

її як “характерну для людей певної нації сукупність уявлень, почувань та 

відчуттів до навколишнього світу, такий собі певний спосіб відчувати 

і сприймати дійсність, думати про неї і діяти в ній [135, с. 15]”. 

Щодо менталітету, то у словниках також подано різноманітні визначення 

цього поняття. За А. Я. Гуревичем, воно виражає “увесь той комплекс основних 

уявлень про світ, за допомогою яких людська свідомість у кожну дану епоху 

переробляє хаотичний і різнорідний потік сприйняттів, вражень у впорядковану 

“картину світу”; у такому випадку французьке слово mentalité за значенням 

наближається до російського “світобачення” [17, с. 215]”.  
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Й. А. Стернін та З. Д. Попова кажуть, що “Національний менталітет – це 

національний спосіб сприйняття і розуміння дійсності, що визначається 

сукупністю когнітивних стереотипів нації”. Вони описують цей феномен ще й 

так: “Різний національний менталітет може сприймати по-різному одні й ті ж 

самі ситуації. Національний менталітет нерідко ніби змушує органи сприйняття 

людини бачити одне і не помічати іншого” [132, с. 44]. Це стається тому, що 

людям з різним національним менталітетом, маючи власні стереотипні усталені 

погляди на усе навколо, не вдається охопити, так би мовити, “своїми власними 

очима” іншу модель світу. 

Деякі вчені вважають, що поняття ментальності, як і поняття культури, 

належить до таких, які важко визначити, тому його легше описати. Тобто це 

щось таке, що не є “звичаями”, “законами”, “політикою” чи чимось іншим. Цим 

словом пояснюють те, що в культурі й історії інших народів здається дивним і 

незрозумілим. Ментальність сприймають як “саморозуміння групи” чи 

“сукупність образів та уявлень”, якими керуються люди. Вона проявляється в 

повсякденності, у напівавтоматичній поведінці людей, їхньому мисленні. 

А менталітет захований у манері говорити та мислити, оцінці, поведінці. Він 

“вбирається” разом із мовою і, звичайно, вивчити його неможливо [37, с. 387].  

Менталітет помітно лише зовні, за оцінкою іншої людини навколишнього 

світу, манерою мислення та способом співвідношення нею побуту та буття. 

Акад. М. Л. Гаспаров продемонстрував своє спостереження стосовно того, як 

представники різних етносів реагують на помилки співрозмовника у мовленні: 

“При помилках у мовленні співрозмовник-француз одразу перестає тебе 

слухати, англієць робить вигляд, що не помічає, німець педантично виправляє 

кожне слово, а італієць з радістю починає переймати ці помилки” [цит. за 35]. 

Це вкотре доводить той факт, що кожен окремий менталітет є уособленням 

індивідуально-групового мислення та мовлення. 

Через МКС ментальність пов’язана з культурою. Наївна картина світу 

носіїв певної мови відображається структурою значень слів і визначається 

структурою та ментальністю епохи, місцем людини в соціальному середовищі, 
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його самоідентифікацією у ролі “Я” і “Ми” [185, с. 8]. Погоджуємося із думкою 

М. В. Піменової, яка полягає у визначенні концепту поданої культури як 

головної одиниці ментальності, яка реалізується як образ, поняття чи символ як 

у межах словесного знака, так і в цілому у межах мови [125, с. 112]. 

Джерелом знань про вміст тих чи інших концептів служать значення слів, 

фразеологічних сполучень, текстів. Б. Ґдовська акцентує на тому, що МКС 

усвідомлюється як сукупність і комбінація концептів, які відображають 

цінності, інформаційну спадщину, мовно-культурний досвід багатьох 

попередніх поколінь пращурів [107, с. 264]. 

Дослідженням національно-культурної специфіки функціонування мови 

та пов’язаних із нею культурних цінностей мовної свідомості займається 

лінгвокультурологія [там само, с. 10-11].  

Тому, за В. М. Телією, предметом лінгвокультурології є семантика 

мовних знаків (номінативний інвентор та тексти), що відображає культурно-

національну ментальність носіїв мови [176, с. 14], а процеси взаємодії мови та 

культури мають досліджуватись зі сторони компетенції слухача та мовця, як 

мовної, так і культурної [там само, с. 5]. Однак реалізація цього завдання, 

поставленого В. М. Телією, потребує комплексного підходу з боку багатьох 

наук, зокрема етнопсихолінгвістики. 

У поняттєвому апараті, що використовується В. В. Красних, 

етнопсихолінгвістика – це “спрямування, яке розглядає мовленнєву діяльність у 

зміні національно-культурної специфіки та з урахуванням національно-

культурного складника дискурсу, під яким розуміється вербалізована 

мовномисленнєва діяльність, яка має два плани представлення: власне 

лінгвістичний та лінгвокогнітивний” [76, с. 10]. Власне лінгвістичний план 

пов’язаний із мовою, а саме з сукупністю породжених текстів, 

лінгвокогнітивний – з мовною свідомістю, вибором мовних засобів, він впливає 

на породження та сприйняття цих текстів із проявленням у контексті [там 

само, с. 11].  
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Ю. О. Сорокін вважає, що етнопсихолінгвістика є продуктом 

культурології та психолінгвістики, які доповнюють одна одну. Зазначені 

дисципліни орієнтовані на вивчення вербальних та невербальних словників, 

граматик етнічної поведінки, а також на зіставлення текстів на контрастивній 

основі, які обслуговують той чи інший етнос [166, с. 4]. Він розглядає текст як 

джерело лінгвокультурологічної інформації, наголошує на тому, що для 

культурології цікавим є дослідження ментальності в плані контрастивного 

аналізу двох лінгвокультурних єдностей для того, щоб виявити збіги між ними і 

навпаки [165, с. 17]. Хоча для визначення внутрішньокультурних цінностей не 

виключене дослідження й однієї лінгвокультурної єдності, а саме британської, 

що є важливим для цієї роботи.  

Дослідження культури будь-якого народу нерідко потребує комплексного 

підходу, що включає не тільки мовні та соціальні чинники, але й національну 

специфіку МКС, етнічно обумовлені стереотипи мовної поведінки і т. ін. На 

формування НКС впливають різноманітні чинники: історичні події, місце 

проживання народу, суспільний устрій, релігія та ін. Одним із них, як було 

зазначено вище, що впливає на розвиток НКС, є історичний розвиток нації. 

Саме в ході історичного розвитку змінюються національно-специфічні 

моральні погляди чи норми, адже в кожну окрему історичну епоху існують свої 

традиції, формується суспільна психологія та цінності, що, у свою чергу, 

відображається на мовній свідомості нації. При вивченні культури того чи 

іншого етносу, що відображається у звичаях і традиціях у різноманітних 

жанрах фольклору, етнолінгвістика аналізує мовну сторону цих культурних 

феноменів, намагаючись через мову дістатись до витоків. При цьому 

використовуються як соціолінгвістичні, так і лінгвістичні методи, оскільки тут 

необхідна робота не тільки з інформантами-носіями етнокультурних традицій, 

які представляють різні соціальні прошарки досліджуваного народу, але й з 

текстами національної літератури, яка є представником та носієм історичних 

подій, національних цінностей, поглядів, характеру та соціального статусу 

людей різних історичних епох. 
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Ще з ХІХ ст. від В. фон Гумбольдта існує традиція розгляду питання 

мови та її зв’язку з національними та культурними особливостями народу. 

Згідно з його ідеєю “мовного світогляду”, кожен народ по-своєму членує 

багатоманітний світ. Національна особливість МКС розглядається 

послідовниками В. фон Гумбольдта, неогумбольдтіанцями, не як результат 

довгого історичного розвитку, а первинно подана особливість мов [72, c. 15]. 

За допомогою мови людьми створюється свій особливий світ, відмінний від 

того, що їх оточує, з чим не можна не погодитись.  

МКС – це репрезентація всього існуючого як цілісного та багатогранного 

світу, що у своїй побудові та у зв’язках своїх частин представляє, по-перше, 

людину, її матеріальну та духовну життєдіяльність, а по-друге, все те, що 

оточує: простір і час, живу та неживу природу, сферу створених людиною міфів 

і соціум; вона вироблена багатовіковим досвідом народу і здійснюється за 

допомогою засобів мовних номінацій [192, с. 15]. Це, так би мовити, акумуляція 

внутрішніх та зовнішніх структурованих уявлень і знань про все, що існує, 

обрамлених досвідом і вилитих у мові, єдиному матеріальному представникові, 

що унаочнює їх, трансформуючи з низки абстрактних одиниць у 

матеріалізовані.  

МКС формує тип ставлення людини до світу. Вона створює норми 

поведінки людини в світі, визначає її ставлення до нього. Кожна природна мова 

виражає сприйняття та організацію (“концептуалізацію”) світу. Значення в 

ньому складаються в систему поглядів, яка є обов’язковою для всіх носіїв мови. 

Виникає ніби “простір значень” (за термінологією О. М. Леонтьєва), тобто 

закріплені в мові знання про світ, у які вплетений національно-культурний 

досвід конкретної мовної спільноти [98, с. 65-66]. 

Отже, кожна конкретна мова містить у собі самобутню національну 

систему, що визначає світосприйняття народу, формує КС, і тому від МКС 

частково залежить наше світобачення. 

Проблема МКС тісно пов’язана з проблемою ККС, в якій 

відображається специфіка буття людини, її взаємозв’язок зі світом. ККС 
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складається з концептів і зв’язків між ними. За З. Д. Поповою та 

Й. А. Стерніним, концепт – це мисленнєва одиниця, що є квантом знання. 

Вони є реальними і в їхню основу лягають особливі чуттєві образи мовців, які 

формуються на особистому чуттєвому образі людини [131]. Концепти 

супроводжуються у свідомості численними асоціаціями та ознаками, що 

надаються носіями мови певним об’єктам [63, с. 118]. В. Г. Ніконова стверджує 

про наявність багатошарової чи декількарівневої моделі концептів, що містить 

смисловий, вербальний чи образно-асоціативний, предметно-почуттєвий рівні 

[117, c. 251]. 

У науковій літературі розмежовано поняття мовної та концептуальної 

картин світу, адже для МКС відповідними одиницями є значення слова, а для 

ККС – поняття. Незважаючи на розмежування цих понять, не можна 

заперечувати того факту, що вони суттєво перетинаються, взаємодіють і навіть 

накладаються. 

Розглядаючи МКС, слід зазначити, що ККС є підґрунтям МКС, але, з 

іншого боку, вона є “більш універсальною і спільною для народів з однаковим 

рівнем знань про світ, тим часом як мова відображає досвід кожного народу 

і виявляє не тільки знання, а й своєрідність бачення світу” [103, с. 134]. 

Отже, вивчення мови, так само як і МКС та її національно-культурної 

специфіки, основане на антропологічних дослідженнях. МКС цілковито 

залежить від національно-культурного досвіду і безпосередньо з ним пов’язана. 

За Е. Сепіром, мова є засобом інтелектуального розподілу світу для її носіїв 

і специфіка мови – це однозначно специфіка МКС. Розгляд МКС із 

національно-культурної точки зору визначає деяку розмежованість понять 

“ментальності” і “картини світу” в плані усвідомлюваності, тобто це означає, 

що КС є усвідомленим уявленням, на відміну від ментальності, яка 

сприймається як “сукупність образів та уявлень”, якими керуються люди, 

напівавтоматична поведінка людей, їхнє мислення. Концепт – головна одиниця 

ментальності культури, реалізований як у межах словесного знака, так і в 

цілому у межах мови [125, с. 112]. 
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Акцент Б. Ґдовської на тому, що МКС усвідомлюється як сукупність 

і комбінація концептів, які відображають мовно-культурний досвід та 

інформаційну спадщину попередніх поколінь, а джерелом знань про вміст тих 

чи інших концептів служать значення слів, фразеологічних сполучень, текстів 

[107, с. 264], спонукає до висновку про необхідність дослідження національно-

культурної специфіки британської МКС через вміст її культурно значущих 

концептів, якими є ЛК PRIDE і NOBILITY. 

1 . 1 . 2  С т а н о в л е н н я  н а ц і о н а л ь н о ї  к о н ц е п т о с ф е р и  

б р и т а н ц і в :  і с т о р и к о - к у л ь т у р н а  п е р с п е к т и в а .  Хід історії – це 

невід’ємна частина розвитку будь-якої лінгвокультурної спільноти, соціальних 

мікро- та макрогруп. Географічний чинник є важливим для розвитку 

національної концептосфери народів. Від того, де розміщена та чи інша 

етноспільнота, неодмінно залежить світосприйняття, ідеологія, життєвий 

досвід, традиції, релігія, погляди людей, що, у свою чергу, впливає на їхню 

національну свідомість і вокабуляр. Національна концептосфера відзначається 

також рівнем соціологізації особистості. Мається на увазі соціальний статус та 

становище людини в суспільстві. В. І. Карасик слушно зауважив (на прикладі 

англійської нації), що представники різних соціальних груп (робітники чи 

банкіри) вживають однакову лексику, їхні концептосфери перетинаються, але 

існують індивідуальні поняття, виражені вербально, які властиві тільки 

індивідуальній концептосфері одного представника соціальної мікрогрупи і не 

властиві іншому [62, с. 118]. Національна концептосфера – це сукупність 

категоризованих, оброблених, стандартизованих концептів у свідомості народу. 

Концепти представлені лексемами, але лексема дає лише часткову 

репрезентацію концепту, тобто сукупність мовних засобів не дає повної 

картини концептів. Ось чому так необхідна лексична синонімія, тексти, що 

дають можливість розкрити вміст концепту сповна і, нарешті, їхнє 

відображення у МКС, що і буде описано далі в роботі.  

Якщо розглядати англійську національну свідомість, точніше кажучи 

британську, то це поняття формувалося не одне століття. Власне кажучи, воно 
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змінювалося не тільки завдяки історичному ходу подій, але й завдяки тим 

людям, які приїжджали на цей “туманний” острів, щоб стати його постійними 

резидентами. Емігранти певною мірою змінили британське суспільство та 

відносини у ньому, так само, як і місцеві нації, які мають низку національних 

відмінностей. Це і ставить під питання поняття “типово британський”. Образ 

типового британця часто оснований на чиїхось особистих спостереженнях та 

висновках, взятих із книжок, довідників, анекдотів, т. ін. про Велику Британію, 

що власне не може бути об’єктивним. 

Народи, що проживають на території Об’єднаного Королівства, насправді 

втілюють усі ті риси характеру і поведінки, про які розповідається у згаданих 

джерелах. Англійці часто презентують самих себе як тихих, стриманих людей, 

в яких переважає здоровий глузд і які не приймають необдуманих рішень; 

шотландці, уельсці або валлійці та північні ірландці, які вважають себе 

нащадками кельтів, подають себе повними протилежностями – романтичними, 

імпульсивними, енергійними. Натомість англійців вони вважають холодними та 

пихатими. Англійці, а часом і всі британці, вірять, що у них є особливий тонкий 

вид гумору, який ґрунтується на іронічній тональності оповіді, грі слів тощо. 

Вони легко захоплююються роботою й економічним прогресом, іноді бувають 

лінивими і навіть можуть “пливти за течією”. Звичайно, усі ці стереотипи не 

можуть до кінця правдиво охарактеризувати британців як єдиний народ чи 

навіть усі чотири його складники-частини через суб’єктивність погляду 

збоку [203]. 

Із того часу, як була сформована Великобританія (1070 рік), “типово 

британська” поведінка стала властивою для усього населення “туманного 

Альбіону”. Відтоді поняття “типово британський” стало основою своєрідного 

інституту стабільності та управління національними традиціями. Але до 

ХVIII століття національний характер традицій британців не характеризувався 

єдністю та однорідністю, тому що, зважаючи на історичні події попередніх 

століть, між народами чотирьох існуючих на острові країн здійснювалося 
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військове протистояння, що спричинило роздроблення пізніше єдиної держави 

[там само]. 

Визначним періодом для британської нації стала Вікторіанська епоха. 

Це поняття викарбувалося у свідомості англійців у другій половині 

ХІХ століття і збереглося аж до наших днів, бо пов’язане із процвітанням 

держави, міцністю, стійкістю, незмінними традиціями, сталістю суспільного 

устрою, що значно підвищило британців у своїх же очах як націю, що належить 

до найрозвинутіших у цілому світі. Вікторіанську добу ще називають “золотим 

віком” англійської історії, адже розквіт Британії припадає саме на період 

правління королеви Вікторії і багато англійців часто із сумом згадують ті часи. 

На вершині політичної сфери з’являється буржуазія. Саме буржуазія визначає 

не тільки політичні погляди громадян, а ще й соціальні норми. Суспільство 

створює привілеї на основі приватної власності. Англійська буржуазія ставить 

родину і дім понад усе. З того часу будинок буржуа позначається не номером, 

а ім’ям [144, с. 7]. 

Прикладом пристойності, морально-побутової чистоти став буржуазний 

побут, на відміну від побуту розбещеної аристократії ХVІІІ століття. 

Особистісні якості королеви, етичні норми її сім’ї почали відображати 

“вікторіанську Англію”. Така налаштованість нації стала популярною серед 

середніх класів.  

До 80-х років ХІХ століття держава досягла великих успіхів у 

промисловості, техніці, підприємництві. Панування британської “неформальної 

імперії” поширилося на весь світ. У середині століття Британія відповідала за 

більш ніж половину світової торгівлі промисловими товарами і більшу частину 

сфери послуг. Обсяг товарів, який транспортувався до різних країн 

британськими кораблями, був рівноцінним решті товарів світу, взятих разом. 

Лондон вважався світовим центром торгівлі. Британський вплив на фінансову 

систему світових держав здійснювався через інвестиції та банківську справу, 

навіть у тих державах, де Велика Британія не мала імперського впливу [213, 

с. 420]. Оскільки інші держави не складали гідної конкуренції Англії, у її 
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жителів склалося відчуття своєї переваги, елітарності, шляхетності. 

Англійський панівний клас досягав успіхів, процвітання, самовпевненості. 

Проте у вісімдесятих роках монопольне становище змінюється через 

появу сильних політичних противників. З’являється відчуття нестабільності, що 

символізує кризу буржуазної культури та ідеології, яку першими намагалися 

письменники зобразити у своїх шедеврах [144, с. 8]. Адже саме письменникам 

удається так чітко змалювати та передати дух епохи, погляди, настрої людей, 

їхнє бачення того, що відбувається навколо них. Митці, кожен по-різному, по-

своєму зображають критичне ставлення до буржуазного прогресу.  

Помітно, що актуальним питанням щодо британського менталітету 

і самосвідомості є питання статусу, тому важливим є формулювання 

визначення цього поняття. 

Саме про нього йдеться у книзі відомого британсько-австралійського 

професора соціально-політичної думки Брайана Тернера “Статус”. Автор 

зазначає, що статус – це “комплекс соціально-політичних претензій до 

суспільства, який дає індивідові (чи, із соціологічної точки зору, – групі) певні 

блага і привілеї, виділяючи його з числа інших індивідів чи груп” [179]. 

У цьому аспекті культура відіграє надзвичайну роль, адже культурний бік 

статусу визначає його як специфічний стиль життя, який виділяє певну групу в 

суспільстві особливо індивідуально.  

Поняття статусу походить від латинського слова “положення”, означаючи 

певну позицію в суспільстві, яка дає певні права і накладає на індивіда певні 

соціально-політичні обов’язки перед політичною громадою. 

У соціології статус асоціюється з поняттям соціальної ролі у тому, що 

статусна позиція будь-якого індивіда залежить від кількості привілеїв та обсягу 

престижу, які надаються відповідно до ієрархічної ранговості. Але одиниці, за 

допомогою яких здійснюється визначення статусу, дуже часто бувають 

багатовимірними та змінюваними [179]. Пояснюється це тим, що кожній 

спільноті, великій чи маленькій, характерні свої уявлення про статус і те, 

в чому він вимірюється. Для одних людей він оснований на статі, кількості 
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матеріальних благ і походженні (знову ж таки Велика Британія ХІХ століття), 

для інших – на походженні, вихованні, гарній освіті і, відповідно, службовому 

становищі (як це, наприклад, було століттями в Китаї) [там само]. 

Певні статусні групи є колективами, які зазвичай мають спільні моральні 

норми, мову, культурні традиції, релігійні, політичні та економічні погляди. 

У результаті формуються спільноти із внутрішньою організацією життя, які 

борються за збереження, а можливо, й розширення своїх можливостей, 

привілеїв, культурних та соціальних переваг [там само]. Класи є першим 

способом, яким люди досягають соціальної стратифікації.  

Великої кількості соціальних переваг Велика Британія набувала у “золоту 

добу” (наприкінці ХІХ століття), коли майже кожне сільськогосподарське 

угіддя, не зважаючи на розмір, швидко нарощувало свої прибутки, адже 

розвиток залізниці скорочував витрати на перевезення, а іноземна конкуренція 

була незначною. Відбувався “великий середньовікторіанський бум”, коли 

кожен заробляв багато, та й витрачав так само, країна переживала таке 

процвітання економіки, якого не знала доти [217, с. 262]. На початку 

ХХ століття перед Першою світовою війною ситуація відбулися значні зміни, 

стала помітною соціальна стратифікація, збільшився вплив старої аристократії 

землевласників [там само, с. 270].  

Варто наголосити, що саме превалювання Англії серед інших 

державотворчих частин острова у політико-економічній сфері (злам ХІХ – 

ХХ століть), значний вплив правління та морально-побутових переконань 

королівської родини, а надто королеви Вікторії, у соціальній сфері інших 

сусідніх народів Великої Британії, вибудувало фундамент сприйняття сучасним 

реципієнтом англійської національної самосвідомості тогодення як 

загальнобританської. Звідси ототожнення понять англійського та британського 

менталітету чи англійської-британської самосвідомості. 

Повертаючись до розгляду поняття соціальної стратифікації британців, 

порівняємо згаданий вище період із сучасним часовим проміжком. У Британії, 

за даними 2001 року, виділяють вищий клас (поміщики, титуловане дворянство 
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і члени королівської сім’ї), який має точно визначений статус у суспільстві ще з 

ХІХ століття, коли середні класи почали успішно змагатися із 

землевласницькими інтересами за вплив у суспільстві. Однак, із того часу 

вищий клас втратив офіційний політичний вплив (і довіру). Натомість у 

соціальній ієрархії відбулися певні зміни. Вони стосуються збільшення 

кількості працівників на виробництві, а також працівників сфери послуг. 

Службовці та інші працівники сфери обслуговування витіснили традиційних 

промислових робітників. Середній клас відзначається зростанням достатку і 

добробуту [239]. 

Зараз так звана “англійськість” (“Englishness”) також поділена регіонально 

та соціально. Поділ Англії на південь і північ як двох основних важливих 

районів, піднімає питання поділу людей на робочий, середній та вищий класи, 

відповідно – на бідних і багатих (південний район вважається економічно 

динамічним сектором, в якому розміщений і національний уряд Британії, і його 

фінансове ядро; північний район є високоіндустріалізованим сектором). Жителі 

інших частин Великої Британії часто не задоволені тим, що осередки політичної, 

економічної та банківської систем зосереджені саме в Англії.  

Незважаючи на таку “роздробленість” Великої Британії, часто можна 

помітити гасла про єдність Британії і всіх її частин, коли мова йде про опис 

британців як окремої “острівної раси”, волелюбної та гордої [209]. Англійська 

гордість, за їхніми ж словами, часом перетворюється навіть на зарозумілість, 

пихатість. І вони, на їхню думку, мають на це повне право. Ось як британці 

висловлюються про самих себе: “Можливо, це через нашу англійську пиху, але 

ми схильні думати, що нами створено більше великих чи відомих людей ніж 

будь-якою іншою нацією. Можливо, так, а можливо, ні. Але скільки відомих 

голландців ви можете назвати? А як щодо бельгійців? Португальців чи 

угорців?” [226]. 

Войовничий дух цього народу – є те, чим британці пишаються. Він не 

покидав їх увесь час, упродовж якого вони усвідомлюють себе як нація, 

принаймні останніх 1500 років [там само].  



30 

 

Численні завоювання і колонії дали британцям змогу усвідомити свою 

шляхетність, благородність, перевагу. Це й формувало англійський характер 

століттями, індивідуальну ККС у їхній свідомості. 

Отже, культурні, економічні, політичні події та зміни у житті британської 

нації на рубежі ХІХ – ХХ століть сприяли утворенню відповідної 

концептосфери народу, до складу якої увійшли й ЛК PRIDE і NOBILITY. Їхня 

мовна репрезентація підтверджена сукупністю текстів художньої літератури як 

одним із матеріалів дослідження вербалізації “невербалізованого абстрактного 

тіла” концептів. 

1 . 1 . 3  Р о л ь  е т н о м о в н о ї  с в і д о м о с т і  у  п р о ц е с і  

к о н ц е п т у а л і з а ц і ї  с в і т у .  Досліджуючи проблеми відображення КС 

у людській мові, зазвичай виходять із такої тріади: навколишня дійсність – 

відображення в мозку людини цієї дійсності – вираження у мові результатів 

цього відображення. Звичайно, що цей потрійний процес набагато складніший, 

ніж виглядає, тому що людина не в змозі відобразити довкілля повністю. 

Нерідко результати пізнання світу представляються досвідом багатьох 

поколінь, що продовжується століттями. Пізнання передбачає життєвий досвід, 

поступове накопичення знань, вивчення того, що відбувається на землі або на 

ній існує. Наші знання про предмети є відносними, такими, що відображають 

тільки деякі їхні сторони. Це пізнана сторона нашого знання про предмет. 

Непізнана ж сторона предмету не існує для нашої свідомості, хоча об’єктивно 

вона існує. І повністю пізнати предмет фактично неможливо, тому що його 

властивості можуть бути безкінечними. Та й повне знання не потрібне, адже 

відповідний відрізок часу відображає тільки певну властивість об’єкта. 

А вираження всіх властивостей об’єкта в кожному окремому відрізку часу не 

потрібне, бо так ускладнюється комунікація [106, с. 95].  

У ХХ столітті дослідження суспільних цінностей, мови набули ідеальної 

природи. Ідеальне розглядалося як властивість психіки конкретної людини, 

суб’єктивний образ об’єктивного світу і пов’язувалося з роботою мозку. 

Ідеальне мало змогу функціонувати завдяки здатності людини оперувати 
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інформацією. Отже, це є ототожнення ідеального зі свідомістю, яка є власне 

людською формою психіки. Свідомість – ідеальне відображення дійсності, що 

контролюється і управляється особистістю і невід’ємною частиною якого 

є сама особистість [46, с. 218].  

Й. А. Стернін пропонує пов’язати поняття свідомості з категорією 

когнітивності, адже кожен суб’єкт формує свою свідомість за допомогою 

відображення дійсності, а поповнює її вміст у ході пізнавальної діяльності, 

звідки й формуються усі знання про навколишній світ [169, c. 44]. 

Свідомість людини має ціннісну характеристику як одну зі своїх 

властивостей, виражаючи так ставлення до навколишнього світу. За допомогою 

освоєння культури формується вміст свідомості, яким вичерпуються знання про 

мову та світ. На думку В. А. Чабаненко, нові поняття чи відношення між ними 

не часто формуються на основі нових слів, морфем чи сполучень звуків, тому 

що для цього мовець використовує ті ж самі знаки, тільки трактуються вони 

вже по-іншому, так би мовити, переосмислюються. Цей процес виглядає як 

“старе по-новому” – успадкування засобів попередніх періодів мовного 

становлення [190, с. 132-133].  

Особистість формує нові знання більше через мовні повідомлення, які 

додають нового відтінку образам свідомості, що вже існують. Таким чином, 

є ймовірність безкінечного творення нових знань. 

Не можна знехтувати доцільним міркуванням щодо етнокультурних 

цінностей, які несе мова, запропонованим О. О. Потебнею та влучно описаним 

Р. Кісем [69]. Останній згадує про неможливість витіснення всіх мов однією, 

адже це сприяло би однотипності пізнання та бачення. Кожна окрема мова 

є індивідуальною, бо вона “конструює, вибудовує саме ті виміри і “грані” 

безконечно мірної позамовної реальности (у тому числі і щонайвищої 

реальности універсального людського духу), які невідомі іншим 

етнокультурним (лінгвокультурним) системам” [69, с. 15]. Мова бере участь 

у формуванні і оформленні думки, що безпосередньо впливає на “матриці 
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менталітету”, а також впливає на процеси тлумачення, осмислення у 

когнітивних процесах [там само, с. 14-15]. 

Відповідно, можна зробити висновок, що культурна інформація присутня 

у мовних одиницях. Інформацію несе й культурна етноконотація, культурні 

концепти, культурні семи. Вербалізований узагальнений образ сприймається 

свідомо і підсвідомо через психічні процеси мислення, пізнання та ін. Архетипи 

колективного позасвідомого є базою свідомості етносу. Ними визначаються 

традиції, обряди, поведінка, мислення кожної людини зокрема та народу 

в цілому [146, с. 77].  

Свідомість проходить певні ступені розвитку впродовж соціального 

становлення особистості індивіда, тобто в цьому простежується паралель із 

загальнолюдським історико-культурним пізнанням всезагального буття. Кожна 

історична епоха породжує свою власну культуру, а та, у свою чергу, – 

соціально відповідний тип особистості. Конкретний особистісний ідеал 

співіснує з духовними цінностями, суспільно встановленими ідеалами 

[105, с. 61-63].  

Відзначаючи риси свідомості в загальному, варто звернути увагу також на 

риси індивідуальної свідомості, що більше конкретизує відповідне поняття. 

Вона утворюється в той час, коли дитина починає освоювати ідеальне. 

У дитинстві ми усвідомлюємо речі, називаючи їх, тобто за допомогою мови, але 

це відбувається за умови спілкування з дорослими [20], які, передаючи свій 

досвід дітям, допомагають їм освоїти культуру. Існування індивідуальної 

свідомості неможливе без мови та культури. А ідеальне є проміжним 

елементом, посередницькою ланкою, що їх об’єднує. У культурі цей елемент 

опредметнюється, отримує вигляд дієвої форми [173, с. 29-38]. 

С. Г. Тер-Мінасова, І. Ю. Марковіна, Ю. О. Сорокін та інші наголошують 

на тому, що мови повинні вивчатися у нерозривній єдності зі світом 

і культурою народів, які розмовляють цими мовами [178]. Свідомість 

і національне відчуття тісно пов’язані з мовою. У кожної людини виникають 

свої неповторні асоціації образного мислення. Це пов’язане з тим, що існують 
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так звані культурні смисли, семантичні наповнення кожного слова, які 

експлікують національну специфіку і лежать в основі етнічної свідомості. Такої 

ж думки дотримується А. Т. Хроленко і зазначає, що єдиним чинником, що 

може вплинути на відчуття народності, є те, якою мовою ми думаємо чи 

мислимо [186, с. 90-91].  

Покликаючись на А. Д. Шмельова, А. А. Джиоєва пояснює взаємодію 

навколишньої дійсності, свідомості, мислення та мови людини не тільки через 

відображення в ній певних рис позамовної дійсності, але і наголошує, що за 

допомогою неї носій мови бачить навколишній світ так, як підказує йому його 

рідна мова і відповідно до цього призвичаюється до концептуалізації світу, 

сформованої його культурою [45, с. 48]. 

Взаємозв’язок мови та свідомості чи, кажучи загально, психіки, 

“виливається” у категорію мовної свідомості. Розглядаючи роль мови у цьому 

словосполученні (“мовна свідомість”), можна констатувати факт, що вона є 

засобом вираження тих концептів свідомості, які формуються в процесі 

пізнання і для обміну інформацією між комунікантами допомагають виразити 

їх вербально. 

Для вивчення мовної свідомості часто використовується асоціативний 

метод, який дає змогу відобразити, як мовні одиниці у свідомості 

взаємопов’язані у процесах розуміння, зберігання і породження мовних 

витворів. Мова у межах свідомості є посередником між людиною і ККС, що 

відображається в мовних формах. Культура вміщує моральні норми, звичаї, 

ідеали, які виконують регулятивну роль і формують соціальні норми поведінки. 

Вони є стійкими складниками культури, і при їхньому дотриманні суспільство 

зберігається як єдине ціле [109, с. 18-19].  

Мовна особистість існує у просторі культури, що відображена в мові, у 

формах суспільної свідомості, у поведінкових стереотипах і нормах. Скажімо, 

можна виокремити індивідуальні для кожного народу образно-асоціативні 

механізми переосмислення початкових значень у вторинній номінації. Якщо 

взяти, напр., слово “пес”, то воно в різних народів має як позитивні, так 
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і негативні значення, що відображає про специфіку мислення, національної 

свідомості, НКС. При цьому різні мовні особистості будуть по-різному 

реагувати на це слово, вжите у різних мовах та контекстах комунікації. 

Первинне значення цього слова набуває додаткового значення, етноконотації, 

має культурну інформацію, яка виражається культурними семами чи 

культурними концептами [96, с. 46, 54].  

Це свідчить про те, що мовне вираження певного поняття для окремої 

культури – це не лише первинне, основне значення, а й нашарування 

історичного досвіду у конотативних семах, вирізнення культурною 

індивідуальністю.  

Отже, свідомість людини, маючи ціннісну характеристику як одну зі 

своїх властивостей, виражає ставлення до навколишнього світу. Із освоєнням 

культури формується вміст свідомості, яким вичерпуються знання про мову та 

світ. Уся культурна інформація міститься в етномовній свідомості як 

сукупність концептів, що репрезентують культурно значущі й історично 

переосмислені знання про навколишній світ. Відтак, творення національної 

мовної свідомості британської лінгвокультури на зламі ХІХ – ХХ століть прямо 

залежить від ряду культурних смислів, семантичних наповнень тих мовних 

одиниць, що вербалізують досліджувані ЛК. 

 

1.2 Лінгвокультурний концепт у спектрі міждисциплінарних 

досліджень 

 

Розгляд такої складної ментальної одиниці, як концепт, дає змогу 

науковцям виявити його багатогранність та багатоманітність щоразу із 

застосуванням нових підходів. Наукове осмислення цього терміна 

відобразилося у лінгвокультурологічному, психолінгвістичному, 

лінгвофілософському, лінгвокогнітологічному та інших напрямах науки про 

мову, що підтверджено доробками корифеїв науки: Е. Канта [197], 

Е. Сепіра [152], Б. Уорфа [227], Н. Хомського [206], у тому числі наших 
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сучасників: М. Алефіренка [4; 5], Н. Арутюнової [87], С. Аскольдова [10], 

В. Буряковської [21], С. Воркачова [29; 30; 31; 32], І. Голубовської [39; 40], 

В. Іващенко [58], В. Карасика [61; 62; 63], А. Левицького [81], 

А. Мартинюк [93], В. Ніконової [115; 116], З. Попової [127; 128; 129; 130; 131; 

133; 169], А. Приходька [139; 140], Т. Радзієвської [142], Г. Саммігуліної [147], 

О. Селіванової [151], Г. Слишкіна [61; 162], Ю. Степанова [236], Й. Стерніна 

[132; 168; 169], Г. Токарєва [182; 183], О. Шмельова [195] та ін. Це зробило 

можливим виявлення його історичної еволюції, а також набуття нових 

характерних ознак.  

1 . 2 . 1  С е м а н т и к о - к о г н і т и в н и й  т а  л і н г в о к у л ь т у р н и й  

а с п е к т и  в и в ч е н н я  к о н ц е п т і в .  У ХХ столітті концепт почав 

розглядатися як одиниця, що зводить в єдине ціле результати пізнавальних 

процесів і ментальних операцій, які використовуються в комунікації та 

опредметнюються в мові [162, с. 29]. У лінгвокультурологічних дослідженнях 

концепт належить національній мовній свідомості, він співвідноситься з 

категоріями значення – смисл, хоча, на думку С. Воркачова, більше 

зіставляється зі значенням. Його ім’ям є мовна одиниця, вміст якої він 

представляє [32, с. 32-33].  

Необхідним стало використання цього терміна для зняття обмеженості 

смислу і значення у функціональному плані та з метою об’єднання логіко-

психологічних та мовознавчих категорій. Дуже часто концепт ототожнюється зі 

значенням, що є не зовсім правильним, адже концепт є поняттям ширшим. Ось 

як розрізняє концепт і значення Е. Лассан [80]: “Можливо, відмінність між 

значенням і концептом може бути показана під час участі того чи іншого 

феномена в різних типах використання мови: так, значення реалізується в 

мовних актах з іллокутивною метою впливу на слухача: інформації, спонукання 

до дії і т. ін. У ході такої мовної взаємодії досягається загальна для мовця і 

слухача референтна віднесеність висловлювання. Концепт же народжується в 

“душі слухача”, тобто суб’єкта, який сприймає інформацію про світ тоді, коли 

він розмірковує про сприйняте. Концепт формується в процесі 
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“автокомунікації” (Я-Я), у той час як значення реалізується в акті комунікації 

(Я-Ти)”. Концепт є складною когнітивною структурою, яка містить у собі 

досвід попередніх поколінь, тобто історичний досвід, з метою вплинути на 

сприйняття слухачем того фрагмента світу, що зафіксований 

у концептуальному змісті імені [там само].  

Із розвитком когнітивної лінгвістики науковці виявили, що для обміну 

певною інформацією, яка закладена у концептах, люди почали використовувати 

знаки. Водночас представники когнітивної лінгвістики, усвідомлювали й те, що 

концептосфери народів настільки багатогранні, складні, що їх неможливо 

виразити просто знаками мови. Щоби проникнути у таку “глибинність” і 

побачити інформаційну цінність концептів народу, а особливо його 

національне мислення, потрібно було вивчати семантику мовних знаків. 

Дослідження когнітивної семантики, у свою чергу, дали змогу співвідносити 

мовний матеріал із відповідними когнітивними структурами і когнітивними 

процесами розподілу системи культури [220, с. 408].  

Як уже зазначалося, концепти є одиницями свідомості людини, а мовні 

одиниці виступають виразниками значної частини концептуального простору. 

Частина концепту, закріплена мовним знаком, і є одиницею мовного 

семантичного простору, утворює значення.  

У сучасних лінгвістичних розвідках сформувалося декілька підходів до 

визначення параметрів концепту. Одним із трьох “вимірів” концепту, які 

визначає С. Г. Воркачов, є номінативний чи лінгвокультурологічний, суть якого 

полягає у вербалізації концепту в природній мові. Мовознавець звертає увагу 

на орієнтованість цього терміна на “тіло знака” – ім’я концепту, слово, що його 

втілює [29, с. 8]. Через те, що концепт сам по собі є багатовимірним поняттям 

(це пояснюється його триєдиною структурою), виникає складність його 

моделювання. Центром концепту служить мовна одиниця, що “представляє” 

його ім’я. Все, що розміщується навколо цього центру, є асоціативними 

векторами. Тому В. І. Карасик та Г. Г. Слишкін розрізняють відповідно ядро та 
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периферію концепту. Ядро формують найближчі та найактуальніші асоціації 

у носія мови, дальші ж асоціації є периферією концепту [61, с. 78]. 

Концептуальні ознаки виявляються через семантику мови. 

Багатоаспектність концепту виражається в тому, що він може бути 

представлений багатьма словами, які складають семантичне поле концепту, де 

відображений невербальний досвід людини і людства в цілому. Він може 

змінюватись, це пов’язано з отриманням нових знань про явища навколишнього 

середовища, зі зміною людських цінностей [194]. Значення слів, 

фразеологічних сполучень, текстів служать джерелом знань про вміст тих чи 

інших концептів. 

У свідомості людини представлені два концептуальні рівні: значення 

(лексичне) і поняття. Вони не є тотожними, тому що структура і поділ першого 

своєрідні для кожної мови, а другий – ідентичний для всіх людей, незалежно 

від мови [112, с. 42]. Значення словесних знаків є поняттями, але пов’язані 

знаком. Відрізняє значення від поняття тільки його віднесеність до знака. Хоча 

в дитинстві кожної людини поняття вимагають присутність знака, все ж 

у наступні періоди життя формування поняття відображає діяльнісні ставлення 

людини до дійсності. Розгляд сутності значення зацікавлює вираженням 

мисленнєвих одиниць знаком, відношенням мисленнєвих одиниць до знаків, які 

їх виражають [там само, с. 46]. 

Концепт містить два види значень: лексикографічне та психолінгвістичне. 

Виділення лише одного з них, напр., лексикографічного – неприпустиме, тому 

що воно відображає тільки словникове тлумачення. Але разом 

із психолінгвістичним значенням, що має семантичні ознаки, пов’язані зі 

словом, виразником імені концепту у свідомості носіїв, лексикографічне 

значення становить повноту концепту [128, с. 18-20]. Хоча не всі концепти тієї 

чи іншої мови є вербалізованими. 

Концептам та їхні угрупованням (з погляду прихильників компонентного 

аналізу [224; 205], однією з методик якого є побудова лексичного поля [234, 

с. 231]) характерна відповідна мовна реалізація. Вербалізація концептів полягає 
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в тому, що вони підставляються під відповідні знакові одиниці з необхідними 

семантичними ознаками.  

Ще одну точку зору на визначення концепту, а саме 

лінгвокультурологічну, дають Г. Г. Слишкін і В. І. Карасик. Вони називають ЛК 

умовною ментальною одиницею, що використовується у комплексному 

вивченні мови, свідомості та культури. Культура визначає концепт, областю 

його розміщення є свідомість, а виражається він мовою чи мовленням. 

Науковці також акцентують свою увагу на відмінності ЛК від інших концептів 

завдяки ціннісному компонентові [61, с. 76, 77].  

На нашу думку, ціннісний елемент є центральною точкою дослідження 

сутності ЛК, бо вміщує частину культури, що досліджується через концепти. 

С. Г. Воркачов визначає лінгвокультурну сутність концепту так: 

“Концепт – це культурно позначений вербалізований смисл, представлений у 

плані вираження цілою низкою мовних реалізацій, які утворюють відповідну 

лексико-семантичну парадигму” [31]. У плані вмісту ЛК можна знайти семи, 

які утворюють його прототипну, поняттєву основу та семи етнокультурно та 

лінгвокультурно специфічні, пов’язані з ментальністю носіїв мови чи 

менталітетом національної мовної особистості. Якщо представлення концепту 

як низки семантичних одиниць дає змогу утворити певну концептуальну 

ділянку чи область, що співвідноситься з ментальністю (способом бачення 

світу), то етнічноспецифічні концепти, які формують цю ділянку чи область, 

відображають когнітивні і поведінкові стереотипи нації [там само]. Тому 

поняття британської мовної картини світу, на нашу думку, переплітається з 

концептуальним простором британської лінгвокультури, в основі якого лежить 

сукупність національно маркованих концептів (ДОБРОБУТ / PROSPERITY [57], 

БРИТАНСЬКІ ЦІННОСТІ / BRITISH VALUES [191], ДОМ / HOME [99], 

ДОСТОИНСТВО / DIGNITY [63, с. 99], ЖІНКА / WOMAN [50], ЖІНОЧІСТЬ / 

WOMANHOOD [119], СВОБОДА / FREEDOM, НАСЛЕДИЕ / LEGACY, ЮМОР / 

HUMOUR [188], ЧЕСТНАЯ ИГРА / FAIR PLAY [189], ЧЕСТЬ / HONOUR [28], 
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СКРОМНІСТЬ / MODESTY [143], ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ / INFANT BAPTISM 

[48] та ін., до яких входять і PRIDE / ГОРДІСТЬ та NOBILITY / ШЛЯХЕТНІСТЬ. 

Не можна не погодитися з тим, що концепт є утворенням, яке 

рефлектується в індивідуальній чи колективній свідомості, а значить, 

особливому способі мислення, і, відображений у культурі, може одночасно 

бути об’єктом лінгвокультурної та когнітивної наук.  

За О. Кубряковою, концепт – “термін, який слугує для пояснення одиниць 

ментальних або психічних ресурсів нашої свідомості й тієї інформаційної 

структури, що відображає знання та досвід людини; оперативна змістова 

одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи 

й ментального лексикону (lingua mentalis), усієї КС, відображеної у людській 

психіці” [231, с. 90-93]. 

Дійсно, це визначення спрямоване на показ сутнісних особливостей 

концептів, що важливі з точки зору когнітивного підходу до їхнього аналізу та 

аналізу КС, яку вони наповнюють. 

Загальне визначення концепту, в якому також зібраний суттєвий 

лінгвокультурологічний досвід, подає І. П. Черкасова: “Концепт – це ментальне 

утворення, що має багатокомпонентну багатошарову організацію, яке 

мислиться і переживається, направлене на пошук ціннісних домінант та 

екзистенціальних смислів, яке є елементом духовної культури людини 

і створене для розуміння себе і свого місця у світі і яке репрезентується 

в лінгвокультурній сфері людського буття” [199, с. 106]. Тому ЛК, за всіма 

ознаками своєї сутності, мають право називатися етно-соціо-психо-

лінгвокультурним поняттями [139, c. 162]. Такої ж думки дотримується й 

О. В. Ваховська, вказуючи, що зміст ЛК обумовлений етносоціокультурною 

особливістю саме тієї КС, елементом якої він є [25, с. 8]. 

Природна мова є первинною знаковою системою, що утворює культуру. 

Культура виступає як організована полікодова знакова система, однак мова, у 

порівнянні з іншими кодами, має одну характерну рису забезпечення мислення 

та спілкування, що неодмінно сприяє обробці будь-якої інформації [122, с. 6-7]. 
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Знакова природа концепту передбачає, що він має бути закріплений за певними 

вербальними виразниками чи засобами [86, с. 258], щоб перетворити його із 

суто ідеальної сутності на таку, що має матеріальні ознаки. “Концепти – це 

смислові кванти людського буття-в-світі, які, залежно від конкретних умов, 

перетворюються в різні формоутворення, “гештальти” буття … Концепти за 

своєю суттю є своєрідними культурними генами, які входять в генотип 

культури і які, очевидно, визначають феноменологічну поверхню культури, її 

фенотип. Це інтегративні, функціонально багатовимірні (як мінімум, 

тривимірні) ідеалізовані формоутворення, які самоорганізовуються та 

спираються на поняттєву (чи псевдо-, чи передпоняттєву) базу, закріплені 

в значенні будь-якого знака: наукового терміна чи слова (словосполучення) 

повсякденної мови, чи складнішої лексико-граматико-семантичної 

структури …” [89, с. 16-18].  

Для опису ЛК потрібно визначити повноту його семантичного обсягу. Він 

має три складники: поняттєвий, образний та ціннісний, які, у свою чергу, 

відображають його ознаки і дефініції, фіксують когнітивність концепту, що дає 

змогу підтримувати його в мовній свідомості і визначають етимологічні 

й асоціативні характеристики цього імені [32, с. 7]. Але мова є одним зі 

способів формування концептів у свідомості людини. Для ефективності 

формування концепту замало самої мови. Необхідна предметна діяльність, 

наочність, використання чуттєвого досвіду. Він може бути сформованим тільки 

в поєднанні різних видів сприйняття.  

За В. І. Карасиком, для визначення національно культурної специфіки 

концепту наявність трьох згаданих складників є обов’язковою. 

Для того щоб зрозуміти, яку функцію виконують вербалізовані абстрактні 

імена ЛК, на перший план виступають їхні ціннісні та символьні складники. 

При вербалізації складників концептів відшуковується їхня цінність, яка 

у філософському формулюванні є “сформованою в умовах цивілізації та 

безпосередньо пережитою людьми формою їхнього відношення до 

загальнозначущих зразків культури і до тих граничних можливостей, від 
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усвідомлення яких залежать здібності кожного індивіда проектувати майбутнє, 

оцінювати “інше” та зберігати у пам’яті минуле” [233, с. 1001]. Н. Ткачова 

підкреслює можливість зіставлення поняття цінності з поняттями смислу, 

соціальних норм, ціннісних орієнтацій [181, с. 35-36]. Ціннісне ставлення до 

усього навколишнього, за А. Кір’яковою, є сукупністю уявлень, що 

відображають осмислення явищ довкілля та прийняття чи неприйняття їхньої 

значущості для особистості [68].  

Тому, на нашу думку, складаючи уявлення про PRIDE і NOBILITY, 

представники британської лінгвокультури повинні відтворити їх у системі 

мисленнєвих образів, які далі можуть бути представлені мовними одиницями 

для пояснення їхнього смислового наповнення, що змінюється залежно від 

соціокультурних й історичних змін на рубежі століть. 

Отже, концепт є важливим елементом ККС й індивідуальною ментальною 

одиницею, квантом знання, який містить індивідуальні асоціації щодо того чи 

іншого поняття. Тому ККС різних людей бувають різними, не зважаючи на те, 

що вони можуть спілкуватися однією й тією ж мовою.  

Концепт як одиниця МКС є сукупністю знань про світ у семантиці 

значень окремої мови і, ширше, – багатовимірне утворення колективного 

знання, відображене у культурі, і може одночасно бути об’єктом 

лінгвокультурної та когнітивної наук. 

Проаналізувавши різнопланові визначення ЛК лінгвокультурологами та 

когнітивістами, доходимо до формулювання цього поняття. Це мисленнєва 

одиниця ментальності, духовної культури окремого етносу, що вміщує знання 

людини про навколишній світ, досвід перебування у ньому, відображається у 

людській свідомості та має властивість вербального вираження. 

1 . 2 . 2  Н о м і н а т и в н е  п о л е  к о н ц е п т у  я к  в з а є м о п о в ’ я з а н і с т ь  

с м и с л у  і  з н а ч е н н я  у  п р о ц е с а х  ф о р м у в а н н я  і  з б е р е ж е н н я  

к у л ь т у р н о ї  і н ф о р м а ц і ї .  Важливим аспектом оволодіння будь-якою 

іноземною мовою є, перш за все, обізнаність у культурі народу, який нею 

розмовляє, культурних стандартах, еталонах, звичаях, ментальності. Для 
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досягнення усього згаданого необхідний когнітивний фундамент для розуміння 

чужого вербального середовища та опанування ним [172, с. 110].  

Під час взаємодії навколишнього середовища та особи у ранньому віці 

відбувається ніби “приховане спілкування” між членами певної культури, під 

час якого формуються “культурні моделі” – умовні когнітивні ресурси 

суспільства, які розуміють і якими користуються усі члени конкретної 

культурної спільноти. При цьому люди однієї культури таких моделей не 

помічають, а виявляються вони тільки при взаємодії з іншими культурними 

спільнотами, для яких ці моделі не є характерними [172, с. 111].  

Зі значенням слова ототожнюється й поняття “внутрішньої форми”. Його 

ввів О. О. Потебня у 1892 році як “той буквальний смисл, який складається зі 

значень морфем, що утворюють слово”. Це також і “найближче етимологічне 

значення слова” [40, c. 45-46]. В. А. Маслова ж ширше визначає поняття 

внутрішньої форми як способу вираження значення у слові, що усвідомлюється 

мовцем і має різну репрезентацію у мовах. О. О. Потебня бачив внутрішню 

форму метафори у вигляді її прямого (буквального) значення. Внутрішня форма 

не тільки відображає історичну пам’ять народів, а й створює асоціації, смислові 

відтінки, конотації, що є надзвичайно важливим для трансляції культури 

[там само]. Ці асоціації пов’язані з духовною та матеріальною національними 

культурами, нагромадженим історичним досвідом, менталітетом основної 

кількості представників певної культури, системою цінностей всередині 

культури, а також відповідною МКС [114, с. 28]. Значення слова постає єдністю 

мислення і мовлення. Будь-яке слово є пустим звуком, якщо воно не містить 

свого значення. Значення має повне право називатись мисленнєвим та 

мовленнєвим феноменом – воно є самим словом з внутрішнього боку, а також 

певним узагальненням, що із психологічної точки зору є, відповідно, 

мисленнєвим актом [34, с. 395]. Але найбільш важливим є значення слова, 

оскільки воно є не тільки сталим (лексичним), але й змінюваним 

(психологічним) [219]. 
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Повертаючись до загальновідомих постулатів психології, констатуємо, 

що психологічним підґрунтям осмисленого мовлення є асоціативний зв’язок 

між словом і значенням. Через те, що у свідомості людини відбувається 

ототожнення слова з предметом, яке його позначає, виникають певні асоціації 

між словом і його значенням. Вони стають сталими, і тому про розвиток 

значення, здавалося б, не може бути й мови (хоч і тут допустимі зв’язки 

з іншими предметами одного роду – кількісні чи зовнішні зміни), бо інакше 

асоціація перестала б існувати як така через неможливість зміни її внутрішньої 

природи. Лінгвістика, можливо, й обмежилась би лише зміною предметного 

вмісту слова, якби не один важливий момент – зміна смислової структури 

значення слова в ході історичного розвитку мови (відбувається зміна 

психологічної природи значення) [34, с. 396-397].  

Першим поняття “асоціації” як психічно-розумового явища розкрив 

Аристотель. Воно означає “сполучення, з’єднання чогось в одне ціле”. 

До асоціацій причетне лінгвокреативне (лат. lingua – мова, creatio – створення) 

мислення людини, яке пов’язане з творенням процесу розвитку мови [190, 

с. 132-133]. 

Можливість поділу асоціацій на інтралінгвістичний та екстралінгвістичний 

види дає змогу вивести в останньому випадку лінгвокреативне мислення людини 

за межі мови. Адже на екстралінгвістичні асоціації впливає соціальний чинник. 

Як, наприклад, у випадку зі словами-синонімами “супутник” і “сателіт”, які 

сприймалися і трактувалися за радянських часів по-різному. І хоча значення обох 

слів збігалися, радянські люди асоціювали “сателіт” з капіталістичними 

державами, у тому числі із США, що не давало змогу використовувати ці слова 

як синоніми [там само, с. 134].  

Також виділяють змістове розрізнення асоціацій, коли за їхньою 

допомогою є можливим простеження пов’язаності варіантів полісемантичного 

слова. Ще однією властивістю асоціацій є їхня естетична спрямованість, 

підсилення мовленнєвої експресивності. За допомогою стилістичного 
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розбудовування мови мовні елементи набувають нових відтінків значень, 

певної конотативності [там само, с. 135].  

В. М. Телія дає таке визначення конотації: “Конотація – це семантична 

сутність, яка входить до семантики мовних одиниць узуально чи оказіонально і 

виражає емотивно-оцінне і стилістично марковане відношення суб’єкта 

мовлення до дійсності при його позначенні у висловлюванні, яке отримує на 

основі цього експресивний ефект” [175, с. 5]. 

С. Г. Тер-Мінасова в одному зі своїх наукових доробків під назвою 

“Синтагматика мовлення: онтологія і евристика” відзначає два основні 

параметри досліджуваної категорії, одним з яких є просодична структура 

словосполучення, коли конотативні словосполучення особливо вимовляються 

для їхнього виділення перед слухачем (на відміну від неконотативних). Інший 

параметр стосується виділення внутрішньої форми конотації, яка є лексико-

синтаксичною якістю і спостерігається на рівні відношень між компонентами 

словосполучення. Візьмемо наведений науковцем приклад порівняння двох 

словосполучень loud laughter – naked laughter для виявлення їхньої 

конотативності чи навпаки. У першому випадку конотативність не 

спостерігається за відсутності внутрішньої форми (прикметник безпосередньо 

відноситься до означуваного іменника). Другий випадок, навпаки, 

характеризується конотативною насиченістю, наявністю внутрішньої форми, 

але є зовсім семантично незрозумілим через відсутність контексту художнього 

твору, в якому це словосполучення набуває експресивності, здійснює певний 

стилістичний ефект, вплив на читача [177, c. 85-88].  

Конотативність неодмінно пов’язана з поняттями внутрішньої форми, 

значення та асоціації, тому що з появою асоціацій відбувається розширення 

мовного конструкту, а значить його експресивно-стилістичного забарвлення, і 

тому збагачення внутрішньої форми кожного окремого слова та збільшення 

кількості його значень. 

Не менш важливою одиницею, яка використовується для відображення 

знань про світ, є внутрішній лексикон. Із психофізіологічної точки зору він 
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зазвичай ототожнюється зі словесною пам’яттю. Тому це поняття відіграє 

надзвичайну роль, бо відображає мовну здатність людини, а також і тому, що 

велика кількість значень у більшості випадків ототожнюється зі словами. Слова 

виступають як засоби трансляції значень від мовця до реципієнта [145, с. 97].  

Фундаментальною рисою лексикону, як і пам’яті, є впорядкованість. Вона 

сприяє швидшому запам’ятовуванню, організації інформації. Людина завжди 

шукає легший та простіший шлях для здійснення цих процесів. Найвигіднішим, 

на нашу думку, є спосіб підбору асоціацій (до будь-якого взятого нами слова ми 

підбираємо асоціації), це допомагає нам під час процесу згадування. Звідси 

виходить, що лексикон нагадує ієрархічну систему асоціативних сіток зв’язків. 

Тому він виступає як багатовимірна площина, в якій усі точки є такими собі 

пучками ознак, що перетинаються. Підбір початкової одиниці лексикону не є 

суттєво важливим моментом, адже необхідним є знаходження тих ділянок 

вербальних сіток, в яких семантичні ознаки (морфеми) акумулюються у слова. 

Це означає, що слово відіграє відносно пам’яті кардинальну роль. Вона полягає 

у тому, що асоціації, які виникають після прочитаного тексту, пов’язані не із 

самим текстом, а з окремими одиницями, які входять до його складу, 

наприклад, фразеологізмами, які вирізняються своїми особливими формою та 

змістом [там само, с. 99-101, 103].  

В утворенні загальномовних асоціацій рушійною є взаємодія мовного 

матеріалу на рівні смислу та семантичної подібності. Основоположним 

моментом є те, що вербальний знак (виразник експресії) накладається на 

логіко-поняттєвий зміст як носій вторинного змісту [94, c. 370]. Так 

виявляється відношення особи до відображуваного фрагмента об’єктивної 

дійсності [2, с. 20]. При цьому сукупність культурно-історичного, соціального 

та національного досвіду мовців спричиняється уявленнями, створюваними в 

мові [94, с. 370]. 

До складу лексичної одиниці через системне мовне значення входить 

певна інформація та знання про світ. Слово як одиниця мовного лексикону 
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виступає одночасно в ролі зберігача певної кількості знань, номінативної 

одиниці та як тіло знака для концепту [145, с. 103]. 

Отже, психологічна наука, започаткувавши окремі когнітивні аспекти 

вивчення мови й пояснивши певні поняття, “підштовхнула” когнітивну 

лінгвістику до розробки методик дослідження когнітивної структури концептів 

та допомогла лінгвістам побачити особливості взаємозв’язку згаданих понять: 

концепту, мовлення, мовної особистості, мовного лексикону, внутрішнього 

мовлення, асоціації. У нашій роботі використання асоціацій, лексем-

вербалізаторів концептів, виокремлених із художніх текстів і зіставлених із 

системою семантичних графів, наданою вченими Стенфордського університету 

в 2007 році [222], (див. Рисунки В.3.1., В.3.2., В.3.3., В.3.4.), зокрема, сприятиме 

показу мовної реалізації концептів PRIDE і NOBILITY в межах дальньої 

периферії НП їхньої структури.  

Семантичний простір мови є предметом вивчення когнітивної лінгвістики 

і виражає сукупність значень, яка передається мовними знаками певної мови.  

Семеми традиційно містять денотативний та конотативний елементи. 

Останній, у свою чергу, надає експресивності, суб’єктивності денотативній 

частині, яка включає ознаки денотатів (вербалізованих концептів). 

Конотативний аспект пов’язаний не з назвою об’єкта, номінативністю, 

а з вираженням відношення чи оцінки. Охоплюваність інформації, яка 

знаходиться над денотативним змістом, пояснює поняття конотації. Вона 

розвивається у ході історичного розвитку значень слів і є специфічним 

відображенням знань кожного народу [180, с. 6]. Якщо вербалізована частина 

концептосфери (образів предметів і ситуацій) людини входить у сферу 

семем, разом із конотатами створюється семантичний простір мови [128, 

с. 213-214].  

Семеми в мові не просто зібрані, вони створюють системи, мають 

складну структуру, створюють поля зі своїм центром і периферією [там само, 

с. 62]. 
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Ядро (центр) поля формують мовні одиниці. В їхній структурі головне 

місце займає ознака, яка об’єднує поле і збігається з поняттям. Якщо ж мовні 

одиниці, які фіксують цю ознаку, знаходяться в субординативній позиції, вони 

займають периферійне місце [27, с. 4]. Не заперечуючи ядерно-периферійну 

модель поля, З. Д. Попова наголошує на особливості її структури, для якої 

характерні максимальна концентрація полеутворювальних ознак в ядрі (його 

також називають центром концепту, ім’ям якого служить мовна одиниця, що є 

представником цього імені [61, с. 77]) і неповний набір цих ознак при 

можливому ослабленні їхньої інтенсивності на периферії (асоціативні вектори, 

пов’язані з дальшими асоціаціями [там само, с. 77]). Дуже важливим для поля, 

як зазначає вчена, є явище атракції, коли до групи елементів із загальною 

спільною ознакою приєднуються нові елементи з такою ж ознакою [129, с. 4-5]. 

Основними детермінантами мовного поля є: 

- елементи, що утворюють поле, – семантично спільні, і виконують в мові 

єдину функцію – вираження мовними одиницями спільного значення; 

- поле може об’єднувати як однорідні, так і різнорідні елементи; 

- поле характеризується нечіткою межею між ядром та периферією [там 

само, с. 4-6]. 

Сукупність мовних засобів, які представляють концепт у певний період 

розвитку суспільства, визначається як НП концепту. Воно характеризується 

тим, що має властивості лексико-семантичного поля, лексико-фразеологічного 

поля, асоціативного поля, лексико-семантичної групи, синонімічного ряду і до 

нього входять одиниці всіх частин мови, що не є характерним для наведених 

прикладів угрупувань мовних одиниць, взятих окремо. Основними 

компонентами НП є ядро, в якому зосереджуються прямі номінації концепту, а 

також периферія, яка містить тільки окремі когнітивні ознаки концепту [128, 

с. 66-68]. Для того, щоб описати концепт, потрібні спеціальні дослідницькі 

процедури тлумачення значення його імені, а також ближніх позначень, до яких 

входять: дефініція, контекстуальний аналіз, пареміологічний аналіз та ін. 

[62, с. 92].  
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О. В. Соснін, погоджуючись із думкою З. Д. Попової та Й. А. Стерніна, 

робить висновок, що для забезпечення якомога повнішого аналізу структурних 

складників концепту розглядаються усі похідні лексеми від тієї лексеми, що 

уповноважена називатися іменем концепту [167, с. 125]. До мовних засобів 

вираження (номінантів) НП концепту належать: слово-репрезентант концепту 

(його ім’я) і його синоніми, однокореневі слова (різних частин мови), 

фразеосполучення з іменем концепту, прислів’я, афоризми, стійкі порівняння з 

ключовим словом, сукупність асоціатів, словникові тлумачення мовних 

одиниць, які об’єктивують концепт, публіцистичні та художні тексти, що 

можуть розкривати сутність концепту, а також й інші одиниці опису концепту в 

процесі лінгвокогнітивного дослідження, які не подаються у цій роботі, але є не 

менш важливими у процесі дослідження НП концепту [128, с. 69-70].  

Людська свідомість виражена через смисли. Наповнення смислу – це 

сприйняття, уявлення чи роздуми про будь-що, наприклад, реальний предмет, 

явища, події і т.д. Людська свідомість є репрезентантом, моделлю світу, який 

має смисл, несе його у собі [113, с. 5, 7-8].  

Відомою є формула О. М. Леонтьєва про вираження смислів у значеннях, 

точніше, в системних значеннях, які розуміються як “сукупність елементарних 

смислових компонентів, що виникли у процесі еволюції мовного знака” 

[3, с. 18]. Однією з головних сутностей значення є те, що воно є “соціальним 

досвідом cуб’єкта” [там само, с. 23]. “Значення – предмет, який у формі слова 

зафіксований у свідомості людини. Коли значення даного слова співвідносять зі 

значенням інших мовних утворень, тоді з’ясовують смисл виразу” [196, с. 76].  

Семантичне поле мовних знаків, виокремлених із сукупності текстів 

художньої прози, найменше містить денотативні ознаки, радше – конотації, у 

чому простежується більше передача суб’єктивної інформації, аніж 

об’єктивної. При цьому, реципієнт сприймає не готову інформацію, яка 

міститься у знаках прямої номінації, а саме образно-асоціативну її частину 

[187]. Таким чином, лінгвокреативне конструювання нових смислів акумулює 

смислові інваріанти загальнонаціональної свідомості разом із варіаціями 
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суб’єктивно-індивідуального когнітивного простору [3, с. 23]. Звідси випливає 

симетричність уживання понять індивідуальної та загальноціональної 

свідомості. 

Одним із підвидів смислів є культурні смисли, тобто такі, що зберігають 

знання про світ у межах певної культури. Особливість цих смислів полягає у 

конденсації людського світоставлення. Кожна культура, володіючи своїм 

неабстрактним світом, породжується в життєвому процесі індивідів. Її 

формування прямо залежить від безлічі важливих чинників (соціальних, 

географічних, природних, історичних і т.д.), та й міжкультурна комунікація 

займає чільне місце в її утворенні [4, с. 35].  

У словнику термінів міжкультурної комунікації подається тлумачення 

поняття культурно-специфічного смислу, який, відповідно до деяких 

концепцій, визначено як базову одиницю теорії міжкультурної комунікації і 

пояснено як “складник комунікативного (актуального) смислу мовної одиниці 

(виразу), немовних і паралінгвальних засобів, який сформувався під впливом 

певної культури і віддзеркалює сприйняття “культурних предметів” членами 

певної національної лінгвокультурної спільноти; сукупність культурних сем 

мовних одиниць (виразів) у комунікації” [235, с. 159]. 

Будь-яка культура, за Ю. М. Лотманом, є пам’яттю, закодованою мовою, 

точніше: “Мова – це код плюс його історія”, хоча код не припускає історії, адже 

він зорієнтований на ідеальну модель мови. Тому, в контексті передачі так 

званої “ідеальної інформації” виникає сумнів щодо її цінності, бо навіть за 

умови найвищого ступеня ідентичності вона (цінність) буде мінімальною. 

Звичайно, зважаючи на вищезгадане, обмеження передачі інформації все ж 

забезпечує здійснення комунікації між людьми при повному їхньому 

порозумінні, але не означає, що всі функції, історично покладені на мову, 

будуть виконані при такій системі передачі інформації [88, с. 15]. Однак, коли 

йдеться про код культури, під яким розуміється “спосіб, яким конкретна 

культура членує, категоризує, структурує, оцінює світ, що оточує членів певної 

національної лінгвокультурної спільноти; “сітка”, яку культура “накидає” на 
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навколишню дійсність”, то одразу стає зрозумілим, що історичний чинник не 

оминається увагою, бо культурні коди “співвідносяться з давніми 

архетиповими уявленнями людини”, вони містять і відтворюють еталони 

культури [198, с. 74]. 

З. Д. Попова та Й. А. Стернін пов’язують концепт із мисленнєвим кодом, 

який є його базовою одиницею, “має відносно впорядковану внутрішню 

структуру, є результатом пізнавальної (когнітивної) діяльності особистості й 

суспільства, містить комплексну енциклопедичну інформацію про 

відображуваний предмет чи явище, про інтерпретацію цієї інформації 

суспільною свідомістю і відношення суспільної свідомості до поданого явища 

чи предмета” [169, с. 46]. 

Сучасний світ надає першочергове місце діалогу культур, тому що їхня 

взаємодія – це “перекодування інформації з мов культури одного народу на 

мови культури іншого” [47, с. 59]. У кодах культури реалізуються звичаї, 

традиції, виховання, закони, релігія, техніка, мистецтво, виявлення духовного 

розвитку народу. “Коди культури – це макросистема характеристик об’єктів 

КС, об’єднаних загальною категоріальною властивістю; це певна поняттєва 

мережа, використовуючи яку носій мови поділяє на категорії, структурує та 

оцінює навколишній і свій внутрішні світи” [124, с. 79].  

Певні знання про концептосферу носіїв якоїсь мови можна отримати в 

результаті дослідження семантичного простору мови (сукупності її значень). 

Звичайно, ці знання не можуть бути настільки повними, щоб розкрити глибину 

концептуального простору народу, який є набагато ширшим за семантичний 

простір. Більше того, на думку Л. В. Лаєнко, уявлення про світ може бути 

представлене як лінгвосеміотичний простір культури окремого етносу, адже 

мова забезпечує сформовану концептосферу словесними знаками [79, c. 86].  

Психофізіологічну основу концептів складає певний чуттєвий образ, який 

доповнений знаннями про світ, що складають вміст концепту. “Образ – це те, 

що зазвичай більш-менш фокусується мисленнєвим зором, а саме його 

“ядерний” складник, у той час як периферія образу виглядає розмитою або 



51 

 

у формі неясних тіней, які можуть бути як частиною образу, так і приєднаними 

до нього, тобто супутніми чи випадковими проявами” [60, с. 59]. Ядро концепту 

представлене найбільш яскравим образом. Він може бути різним у різних 

людей, а може й збігатися. Таким чином, він стає загальноприйнятим, 

стандартизованим, спільним, обробленим національною свідомістю, прийнятим 

нею і стає фактом концептосфери народу [там само, с. 30]. 

Так, ЛК PRIDE і NOBILITY не тільки фіксують закодовану, стандартну 

для багатьох народів інформацію, але й додають їй своєрідного відтінку, 

забарвлення, створюючи щось таке, що є відмінним, специфічним, характерним 

тільки британській лінгвокультурі визначеного історичного періоду. 

1 . 2 . 3  Л і н г в о к у л ь т у р н и й  о б с я г  к о н ц е п т у  в  х у д о ж н ь о м у  

п р о з о в о м у  т е к с т і .  Художні тексти виступають “фрагментами” реальності 

певного періоду часу, які виражаються через мовні знаки. У них фіксується 

інформація про зовнішній світ, відображається історична специфічність 

конкретної епохи, відтворюється НКС. Т. Ю. Конєва дотримується думки, що 

художні тексти синтезують ознаки лінгвістичної реальності (відображення 

культури) і лінгвістичні знання про цю реальність (мова) [73, с. 9-10].  

О. О. Потебня вважає твори художньої літератури культурно значущим 

матеріалом, який характеризується процесом сприймання, залежним від 

психічно-культурного досвіду носіїв культури [136].  

У художньому творі будь-яка одиниця мовлення є стилістично 

релевантною, конотативною, бо виконує функцію впливу на читача за задумом 

письменника [177, с. 184]. Розуміння художнього тексту прямо залежить від 

того, як читач сприйме текст. Бачення тексту тільки як сукупності значень 

мовних одиниць не може бути правильним. Реципієнт повинен вміти розгледіти 

між рядками “двоякість” написаного, такий собі метазміст, який 

характеризується конотативністю, метафоричністю. У цьому допомагають 

культурно-історичні, соціальні, політичні знання, що роблять можливим 

розпізнавання контексту, на якому основане сприйняття чужорідного для 

читачів тексту художньої літератури [56, с. 11].  
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При прочитанні художнього тексту своєї культури, кожен представник 

цієї культури зможе зрозуміти те смислове навантаження, яке закладене у 

ньому. Адже, перебуваючи у своєму культурному середовищі, він уже має 

відповідну базу понять, знання про концептосферу, яка отримується в 

результаті дослідження семантичного простору мови. Відмінними є іншомовні 

тексти, адже вони написані представниками іншої мови і культури, в іншому 

лінгвальному середовищі, та й текст є “контейнером знаків, який переміщує 

мовні знаки різних типів у просторі і часі” [130, с. 51]. Необізнаний читач не 

може вловити приховані смисли, які намагається донести письменник-автор. 

Тому, щоб їх зрозуміти, потрібно вчитуватись у текст не тільки як у цілісну 

вищу одиницю синтаксичного рівня [там само, с. 49], але й як в об’єкт, що 

містить сукупність концептів культури, виражених різною кількістю лексем і 

семем. 

Художня література виступає одним із джерел експлікації національної 

ідентичності “a strong feeling of belonging to a particular group, race etc. [LDOCE, 

с. 805]”. У цьому визначенні акцентовано увагу на належності особи до певної 

групи, раси і т.д., а отже, на самоусвідомленні окремої людини окремої 

спільноти, що водночас дає змогу сприймати загальнолюдські цінності, 

пріоритети, культуру загалом. 

О. І. Козьменко, дотримуючись соціально-психологічного підходу, 

розкриває поняття національної ідентичності як “результат когнітивно-

емоційного процесу усвідомлення себе представником нації та відокремлення 

від інших націй” [70, с. 2].  

За Ентоні Смітом, національна ідентичність – це “постійна репродукція та 

реінтерпретація певної моделі міфів, спогадів, символів, цінностей, які 

складають чітку спадщину нації та ідентифікацію її індивідів за цією моделлю 

та спадщиною” [218, с. 4]. У людському суспільстві головним для ідентичності 

є збіг основних “деталей” одного етнічного колективу, який за їхньою 

допомогою і відрізняється від іншого. Ними можуть бути: територія, етнічна 

культура, психологія народу, ін. [78, с. 78]. Вони сприяють формуванню певних 
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стереотипів націй, психологічних установок, що визначають міжнаціональне 

спілкування та взаємодію. Отже, можемо сказати, що людина “кодується за 

допомогою стереотипних образів”. Так, завдяки стереотипності французів 

називають “легковажними”,  італійців – “підступними”, а англійців – 

“похмурими” [там само, с. 83-84]. 

У всіх зазначених випадках головною рисою ідентичності 

є відокремленість, зумовлена психологічним чинником. Ось чому національна 

ідентичність прямо пов’язана з національним характером, який К. С. Пургіна 

бачить як “складну, ієрархічно організовану і цілісну систему психологічних 

рис та особливостей поведінки, які характерні конкретній нації, що виконує 

цілий ряд важливих соціокультурних функцій” [141, с. 7]. Національний 

характер визначається етнічною належністю до національної культури, 

визначеною проживанням на певній території [68, с. 47]. Психологічна схожість 

та об’єднання людей ґрунтуються на спільності ідей, культури, історії. 

Це багатогранне і гнучке поняття потребує пояснення багатьох чинників, що на 

нього впливають. 

Універсальні людські поняття будь-якої культури, вираження їхнього 

національного образу є об’єктами численних лінгвокультурологічних 

досліджень. Лінгвокультурологічний аналіз визначає умови формування 

культурного конструкта (до якого значною мірою належить фразеологія), 

сформованого під впливом, наприклад, літературного дискурсу. Під дискурсом 

мається на увазі сукупність культурно чи тематично взаємозв’язаних текстів 

[184, с. 133]. Мотивація стійких виразів у межах створюваного тексту полягає у 

тому, що тут залучена колективна культурна пам’ять, яка формується за їхньою 

допомогою. Під час формування тексту той, хто говорить чи пише заносить 

фразеологізми з поля пам’яті до створюваного тексту. Причому, в більшості 

випадків, лінгвокультурологічний аналіз стосується стійких культурно-

маркованих словосполучень, які мають абстрактну семантику: відчуттів, рис 

характеру, думок та ін. [там само, с. 134, 136]. У результаті письменник 

відтворює за допомогою фразеологічних одиниць (та й не тільки їх) у текстах 
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художньої літератури національно-культурну інформацію, досвід, пам’ять 

етносу. Але мова не завжди експліцитно фіксує культурну людську свідомість. 

Тому при використанні і перекладі ідіом потрібно враховувати те, що вони є 

носіями імпліцитних смислів культури, світоглядних позицій її носіїв [там 

само, с. 65-67]. 

Генрі Коен та Клер Лефевр стверджують, що концептуалізація, 

сформовані структури знання у свідомості людини, мають контекстуально 

залежний характер [207, c. 11]. Ця залежність представлена національно-

культурним контекстом, під яким у роботі мається на увазі індивідуальна 

авторська концептуалізація британської дійсності.  

Для аналізу формування британської національної ідентичності, як 

і британської НКС на зламі ХІХ – ХХ століть, на нашу думку, слід опиратися на 

твори художньої літератури тієї нації, ідентичність якої досліджується. 

Дійсність відображається автором у його художній спадщині. Літературний 

твір – це продукт авторської свідомості: хтось показує кризу особистої 

національної ідентичності [134, с. 46], а хтось надає перевагу історичному 

підходові до її відображення у своїх доробках. М. К. Попова зазначає, що 

художня література інформує про проблему національної ідентичності за 

допомогою художніх засобів, топіків, символіки, художніх деталей, які 

застосовує автор при написанні твору [там само, с. 47].  

Отже, поняття національної ідентичності як самоусвідомлення окремої 

людини окремої спільноти, сукупної моделі спогадів, символів, цінностей, що 

складають чітку спадщину нації та ідентифікацію її індивідів за нею 

(спадщиною) [218, с. 4] та поняття національного характеру (пов’язаного 

з нею), що визначається етнічною належністю до національної культури, 

визначеною проживанням на певній території [68, с. 47], прямо пов’язані 

з текстами художньої літератури (бо вона є одним із джерел національної 

ідентичності). Лінгвокультурологічні дослідження, що стосуються 

концептуалізації дійсності чи сукупності знань про навколишній світ, 

збережених у свідомості, мають відношення до літературного дискурсу як 
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єдності знаків, які містять інформацію про цей світ, відображають історичну 

специфічність конкретної епохи [73, с. 9-10].  

Розкриття культурної значущості та національної специфічності ЛК 

PRIDE і NOBILITY можливе через їхню семантичну наповненість, мовну 

реалізацію за допомогою обраних текстів британської художньої літератури на 

зламі ХІХ – ХХ століть. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. У цьому розділі визначено теоретичні основи ідентифікації ЛК, до яких 

належить розгляд лінгвокультурологічного виміру британської МКС, 

взаємопов’язаності смислу, знака й значення у процесі формування 

й акумуляції культурної інформації; дослідження становлення національної 

концептосфери британців в історико-культурному ракурсі; визначення ролі 

етномовної свідомості у процесі концептуалізації світу та поняття художнього 

твору для показу лінгвокультурного обсягу концепту. 

2. Мова у межах свідомості є посередником між людиною і ККС, що 

відображається в мовних формах. Мовна особистість існує у просторі культури, 

яка виражена вербально, у формах суспільної свідомості, у поведінкових 

стереотипах і нормах.  

3. Різнопланові визначення ЛК лінгвокультурологами та когнітивістами 

дають підстави сформулювати це поняття як мисленнєву одиницю 

ментальності, елемент культури, що фіксує знання про навколишній світ, досвід 

перебування в ньому, відображається у людській свідомості, розміщений у 

свідомості та має властивість матеріального вираження. 

4. Свідомість будь-якої людини є способом відтворення буття. Ціннісні 

характеристики свідомості полягають у вираженні ставлення людини до 

навколишнього світу. За допомогою мови її носій бачить навколишній світ так, 

як підказує йому рідна мова і відповідно до цього концептуалізує світ, 

сформований культурою. 



56 

 

5. Складні соціально-політичні умови вплинули на розвиток британської 

національної свідомості. Правління королеви Вікторії значно посилило розквіт 

цієї держави у ХІХ столітті. Позиції країни на політичній арені зміцнилися 

завдяки світовій торгівлі, розвитку промисловості, сфери послуг та міцній 

банківській системі. Через те, що на вершині політичної арени з’являється 

буржуазія, яка цінує родину і дім понад усе, важливим чинником для людей 

середнього класу стає ім’я родини.  

6. Статус, який із соціологічної точки зору асоціюється з поняттям 

соціальної ролі, міцно будував фундамент свідомості носіїв британської мови 

та культури, що неодмінно наклало свій відбиток на тривалий процес 

формування ККС і багатьох ЛК, зокрема концепту NOBILITY. Адже статусна 

позиція будь-якого індивіда залежить від кількості привілеїв та обсягу 

престижу, які надаються відповідно до ієрархічної ранговості.  

7. Формуванню актуальних ціннісних концептів, серед яких є й концепт 

PRIDE, сприяло довготривале возз’єднання єдиної британської нації та 

усвідомлення нею себе самої. Британці надзвичайно пишаються своєю багатою 

воєнною історією, визначними людьми тощо. 

8. Художній текст є не тільки як цілісною вищою одиницею 

синтаксичного рівня, але і об’єктом, що вміщує сукупність концептів культури, 

виражених різною кількістю лексем та семем. 

9. Художня література виступає одним із джерел експлікації національної 

ідентичності, це дозволяє письменнику показати національні особливості 

мовної спільноти, культурну спадщину нації та ідентифікацію її окремих 

представників.  

Окремі положення, викладені в першому розділі, висвітлені у трьох 

одноосібних публікаціях автора [див. 153; 155; 156]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ КОНЦЕПТІВ 

PRIDE І NOBILITY У БРИТАНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ 

 

Організація етапів дослідження ЛК PRIDE і NOBILITY передбачає 

застосування комплексної методики, яка ґрунтується на порівняльно-

історичному та історико-літературному методах, що включають низку 

відповідних методик: культурно-історичного аналізу (для визначення 

особливостей соціально-історичного і культурного контексту написання творів 

англійської художньої літератури на зламі ХІХ – ХХ століть (1891-1934 рр.)), 

лінгвокультурологічного аналізу (для встановлення особливостей ціннісних 

уявлень про світ британців від періоду правління королеви Вікторії й до 

Першої світової війни); когнітивного аналізу (для розкриття когнітивних 

механізмів утілення концептів у художній прозі на зламі ХІХ – ХХ століть, що 

дозволило виявити когнітивну специфіку ціннісних та образно-символьних 

смислів у рамках окремої культури). Для добору та класифікації емпіричного 

матеріалу залучено метод суцільної вибірки, метод польового моделювання, 

дефініційний, компонентний аналіз і контекстуальний аналіз, процедуру 

кількісних підрахунків.  

Методика аналізу концептів PRIDE і NOBILITY охоплює п’ять основних 

етапів. Кількість етапів визначається предметом дослідження і поставленими у 

роботі завданнями, розв’язання яких необхідне для досягнення мети. Перший 

етап присвячений визначенню особливостей, чинників виникнення та місця 

концептів у мовно-концептуальній картині світу; другий етап – дослідженню 

словникових значень і тлумачень прямих номінацій лексикалізованих 

концептів; третій – проведенню вибірки фактичного матеріалу, детермінації 

лексичних значень вербалізаторів концептів і розподілу їх на семантичні 

компоненти; четвертий – експлікації лінгвокультурних складників, які наділені 
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ціннісними та символьно-образними смисловими характеристиками; п’ятий – 

кількісному та відсотковому підрахунку розподілу одиниць-вербалізаторів 

концептів PRIDE і NOBILITY. Отже, кожний етап охоплює окремий аспект 

дослідження зазначених ЛК і потребує докладного аналізу. 

 

2.1 Методика вивчення чинників еволюції концептів PRIDE і 

NOBILITY у британській лінгвокультурі 

 

Метою першого етапу стало дослідження історико-соціокультурних 

передумов становлення концептів PRIDE і NOBILITY у свідомості носіїв 

британської лінгвокультури та їхнього місця у мовно-концептуальній картині 

світу.  

Ще у ХІХ столітті науковці (зокрема логіки і філософи) виявляли значну 

цікавість до тісного взаємозв’язку мови й мислення, де перша 

використовувалась як матеріал, у якому проявляються особливості мисленнєвої 

діяльності. Проте лише згодом учені усвідомили, що найважливішою 

властивістю мови для показу її (мови) актуального стану є її історичний 

розвиток. Тому головним принципом дослідження будь-якої мови у розвитку 

визнали принцип історизму. Його реалізація знайшла вихід у створенні 

історичного методу дослідження мовного матеріалу [1, с. 60-61]. Діяльність 

культурно-історичної літературознавчої школи у тому ж ХІХ столітті сприяла 

дослідженню мистецьких творів у культурно-історичному контексті. 

Основоположник цієї школи, французький філософ й літературознавець Іпполіт 

Тен, висував теорію створення художнього твору як “органічну фіксацію 

“духу” народу в різні історичні моменти його життя” [232, c. 380].  

Отже, історико-літературний метод застосовується у роботі для 

вивчення творів художньої літератури, що уможливлює поглиблене вивчення 

їхнього історичного контексту та стильових особливостей, мови письменника 

і чинників, що могли вплинути на створення їхніх літературних доробків. 

Обрано лише певний проміжок часу (злам ХІХ – ХХ століть), у межах якого 
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розглянуто соціокультурні та економіко-політичні особливості розвитку 

британського суспільства, які могли вплинути на ідею створення авторами 

власних прозових творів, їхнього контексту, а отже використання відповідного 

лексичного масиву-вербалізатора смислового обсягу ЛК PRIDE і NOBILITY. 

Увагу приділено саме переломному періоду часу в історії англійського 

народу для відображення зміни настроїв людей, їхніх національних 

стереотипів, ментальності в ході історичних і культурних змін, їхнього впливу 

на мову та МКС окремого етносу. 

Визначним періодом для британської нації стала Вікторіанська епоха. 

Це поняття викарбувалося у свідомості англійців у другій половині 

ХІХ століття і збереглося аж до наших днів, бо пов’язане із процвітанням 

держави, незмінними традиціями, сталістю суспільного устрою, що значно 

підвищило британців у своїх же очах як одну із найрозвинутіших націй у світі. 

У ті часи буржуазія очолює політичну сферу життя і визначає соціальні норми 

громадян. Суспільство створює привілеї на основі приватної власності. Родина і 

дім ставляться понад усе, а будинок буржуа позначається ім’ям, а не номером 

[144, с. 7]. Така налаштованість нації була поширеною серед середніх класів.  

У вісімдесятих роках ХІХ століття через зміну монопольного становища 

Великої Британії з’являється відчуття нестабільності, що символізує кризу 

буржуазної культури та ідеології, яка зображена письменниками у їхніх 

шедеврах [144, с. 8]. Адже саме письменникам удається чітко змалювати та 

передати дух епохи, погляди, настрої людей, їхнє бачення того, що відбувається 

навколо них.  

Згадані історико-культурно-економічні передумови та чинники, що 

сприяли формуванню відповідної концептуалізації дійсності, визначили 

смислове наповнення концептів PRIDE і NOBILITY й особливості їхньої 

вербалізації письменниками у досліджуваних текстах художньої літератури та 

їхнє місце у мовно-концептуальній картині світу британців.  
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2.2 Методика аналізу номінативного поля концептів PRIDE 

і NOBILITY 

 

Теоретико-методологічну основу дисертації формують здобутки 

когнітивної лінгвістики, зокрема лінгвокультурологічного та когнітивного 

напрямків концептології. Організація етапів дослідження ЛК PRIDE і NOBILITY 

передбачає застосування комплексної методики.  

Метод суцільної вибірки, дефініційний, компонентний та 

контекстуальний аналіз сприяли здійсненню другого і третього етапів 

дослідження. Вони полягають у дескрипції структурно-ієрархічної організації 

значень, які позначають прямі й культурно-специфічні номінації лексем-

вербалізаторів концептів, а також у дослідженні їхнього (лексем) цілісного 

смислу чи цілого тексту з їхнім уживанням. Залучений на цих же етапах метод 

польового моделювання був спрямований на розкриття смислової структури та 

вербального вираження концептів PRIDE і NOBILITY у художній прозі 

обраного історичного періоду.  

У роботі, згідно моделі НП концептів, ядро концептів PRIDE і NOBILITY, 

а також частково ближню периферію становлять імена-лексеми (ближній 

периферії характерні лексеми pride і nobility, які мають смислові розбіжності); 

ближню периферію НП цих одиниць формують однокореневі слова, 

репрезентовані різними частинами мови, синоніми, ідіоматичні одиниці, які 

мають у своєму складі слово-репрезентант концепту, а також представлені 

іншими лексемами, які відповідають смислові концепту, словникові 

тлумачення лексем pride і nobility; зона дальньої периферії представлена 

сукупністю слів-асоціатів, а також інших непрямих номінацій, зокрема 

метафоричних висловлень; крайню периферію утворюють синтаксичні 

конструкції, в яких смисл концептів відображається, але не об’єктивується 

відповідними лексемами.  

Представлення моделі НП, у якому актуалізована семантична структура 

обох ЛК, уможливлює текстовий континуум британської художньої літератури 
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на зламі ХІХ – ХХ століть. Графічне зображення НП концептів подано на 

Рис. 1. 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель НП концептів PRIDE і NOBILITY 

 

Основними компонентами НП є ядро, в якому зосереджуються основні 

концептуальні ознаки, а також периферія, що містить тільки додаткові 

концептуальні ознаки.  

За зразком поданої вище моделі НП концептів створено власну модель 

ЛК PRIDE і NOBILITY. Для добору та класифікації емпіричного матеріалу 

залучено метод суцільної вибірки. Початковий етап моделювання НП концептів 

базується на обробці лексикографічного матеріалу. Адже аналіз словникових 

дефініцій і дескрипцій змісту мовних репрезентацій концептів дозволив 

виокремити основні семантичні ознаки ядра та ближньої периферії. Це 
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пояснюється тим, що у словниках можливо віднайти основні лексичні значення 

лексем pride і nobility (сталі значення, характерні будь-якій лінгвокультурі) та 

їхні основні смислові пояснення. Так розкривається поняттєвий складник 

концептів, базове смислове наповнення їхніх імен. Однак, за В. А. Масловою, 

неприпустимим є ототожнення “поняття” і “концепту” через переважання у 

“понятті” змістового складника, у той час як “концепт”, а надто ЛК, 

є глибшим [98], заповненим смисловими нашаруваннями, конотативними 

значеннями, його ім’я-репрезентант – це “акумулятор” основних і додаткових 

компонентів значення, визначених етнокультурною специфікою МКС.  

Концентрацію конотацій за польовим підходом виявлено у ближній та 

дальній периферіях НП досліджуваних ЛК. Синонімічність лексем-

вербалізаторів концептів простежується як у вигляді однокореневих корелятів, 

виражених лексемами різних частин мови, так і синонімами, репрезентованими 

іншими лексемами, що утворюють ближню периферію польової моделі 

концептів. Указані одиниці підлягають комплексному аналізу, визначається 

їхній зміст, розкритий ширше за контекстом; показано контекстні можливості 

цих лексем; досліджується їхнє функціонування у складі контекстних 

синонімічних рядів. Також визначено наповнення ближньої периферії НП 

концептів ідіомами і сталими виразами.  

 

2.3 Етапи реконструкції змістової структури концептів PRIDE і 

NOBILITY 

 

У роботі, згідно з відібраним матеріалом опрацьованих лексикографічних 

джерел, ядро концептів PRIDE і NOBILITY, а також частково ближню 

периферію представлятимуть їхні імена-лексеми (ближній периферії характерні 

лексеми pride і nobility, які не характеризуються основним прямим значенням, а 

мають деякі смислові відхилення); ближню периферію також утворюють 

однокореневі слова, репрезентовані різними частинами мови (proud (adj.), 

pride (n.), proudly (adv.); noble (adj.), nobleman (n.), nobly (adv.), ennobled (adj.)), 
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синоніми (superiority, self-confident, obstinacy, haughty, supremacy, superior; 

glory, honesty, distinction, magnanimity, influence, grandeur, aristocracy, exaltation, 

devotion, justice та ін.), ідіоматичні одиниці та сталі вирази, які мають у своєму 

складі слово-репрезентант концепту (hurt one’s pride, stifle one’s pride, wound to 

one’s pride and self-esteem, Pride goes before a fall, poor as a church mouse but 

stinking proud), а представлені іншими лексемами (be pleased as Punch, Charity 

begins at home), які відповідають смислу концептів, словникові тлумачення 

лексем pride і nobility (blood, strain of blood, cold-blooded, pure-blooded; class, 

upper middle-class, baronet (bart.), upper class, values, gentility, royalty, gentleman, 

privilege, virtue, virtue of one’s sex, minor-gentry, well-bred, decent breeding, dukes, 

marquesses, earls, class inferiority та ін.). 

Зона дальньої периферії, відповідно до організації НП, має складатися із 

сукупності слів-асоціатів. Для їхнього виокремлення у роботі не залучався 

асоціативний експеримент. Проте для їхнього визначення використано 

дослідження вчених Стенфордського університету, дані яких ми вважаємо 

достовірними. Мережа семантичних графів ототожнюється у дослідженні із 

сукупністю елементів-асоціатів, що викликають у реципієнтів відповідні 

асоціації щодо pride і nobility, пов’язані між собою, і мають смислове 

споріднення з лексемами pride і nobility.  

Слова-асоціати є лексемами, що найменше містять денотативні ознаки, у 

їхньому значенні переважають конотації як елементи суб’єктивної, образно-

асоціативної інформації. Слова-асоціати імен концептів, які входять до 

дальньопериферійного сегменту поля, були отримані шляхом суцільної вибірки 

лексичного масиву прози, що дозволило виокремити неповторні асоціації 

образного мислення письменників-митців як представників британської 

лінгвокультури. Результати було зіставлено з мережею семантичних графів, 

розробленою вченими Стенфордського університету в 2007 році [222] 

(див. Рисунки В.3.1., В.3.2., В.3.3., В.3.4.).  

Крайню периферію утворюють синтаксичні конструкції, в яких смисл 

концептів відображається, але не виражається відповідними лексемами-
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вербалізаторами. Тому змістове наповнення синтаксичних конструкцій 

спрямоване на індивідуальне сприйняття реципієнтом того смислового 

навантаження, яке вкладається автором-письменником для репрезентації ЛК 

PRIDE і NOBILITY. Реципієнт, сприймаючи контекст художніх творів, здатний 

суб’єктивно пояснити утворений ним внаслідок цього сприйняття 

“мисленнєвий образ”, що є образним складником ЛК .  

Уся лексико-семантична парадигма, спрямована на формування НП, 

виокремлюється у текстовому континуумі, тобто текстами художніх прозових 

творів на зламі ХІХ – ХХ століть, у яких відображені обидва ЛК. Це і є 

фактична реалізація вербального наповнення їхніх імен. 

Згідно польового підходу до побудови НП ЛК PRIDE і NOBILITY, 

лексеми, що містять сукупність денотативно-конотативних ознак, характерних 

досліджуваним концептам, згруповані у ЛСП. Їм підпорядковані СубП зі 

смисловою характеристикою, в яких і представлена контекстуальна семантична 

реалізація номінантів ЛК, виокремлених з аналізу лексикографічного матеріалу 

і даних, наданих дослідженнями Стенфордського університету. Синтаксичні 

конструкції, що містять лексеми-вербалізатори ЛК, добираються з текстового 

континууму методом суцільної вибірки, яка застосовується як один із методів 

нашого дослідження. 

Специфічні зв’язки встановлюються між лексемами у межах одного 

висловлення чи фрагментів тексту, які втілюють особливе авторське бачення 

британської лінгвокультури тогодення і характеризуються додатковими 

смисловими нашаруваннями мовних одиниць. Те ж саме стосується номінантів 

дальньої та крайньої периферій. Відмінність полягає у тому, що репрезентація 

смислового навантаження цих сегментів НП концептів відбувається за 

допомогою мовних одиниць, що відмінних від імен концептів. Для передачі 

смислового навантаження застосовуються також синтаксичні конструкції, що 

містять метафоричні імпліцитні чи просто приховані значення лексем pride і 

nobility, однак відзначаються відповідною концентрацією конотативних ознак.  
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2.4 Методика дослідження вербалізації лінгвокультурного обсягу 

концептів PRIDE і NOBILITY у художньому текстовому континуумі 

 

Наступний етап дослідження зосереджено на експлікації 

лінгвокультурних складників ЛК, які наділені поняттєвими, ціннісними і 

символьно-образними смисловими характеристиками. Робота основана на 

дослідженні сукупності вербальних текстів визначеного історичного періоду 

(на зламі ХІХ – ХХ століть) британської лінгвокультури.  

Останні доробки у когнітивній лінгвістиці показали, що концепт як 

ментальна одиниця виражає ідеальну природу знака, а НП концепту відображає 

матеріальну його сторону. Ім’я концепту є його ядром та одночасно тілом знака 

[28, с. 8]. У ядрі концентруються основні ознаки поля і чим далі від ядра, тим 

віддаленіші ознаки з’являються у структурі вербального вираження концептів.  

Наповнення ядра і ближньопериферійного сегментів НП концепту 

визначає поняттєвий складник концептів PRIDE і NOBILITY, пов’язаний із 

відтворенням денотативного (базового) значення їхніх імен та визначений у 

роботі опрацюванням корпусу лексикографічного матеріалу. На основі цього 

відібрано текстові фрагменти, що є компонентами основних значень pride 

і nobility із деяким контекстуально-семантичним збагаченням.  

У роботі одиниці всіх сегментів НП: ядра, ближньої, дальньої і крайньої 

периферій втілюють функцію ціннісних та символьно-образних складників ЛК.  

Ціннісний складник ЛК визначається свідомістю людини, яка має 

ціннісну характеристику (одна із властивостей свідомості). Так виражається 

ставлення представника окремої лінгвокультури (у нашому випадку 

британської) до навколишнього світу [191]. Він визначає та осмислює власні 

культурні цінності, які потім експлікує у мові. Знаходження контекстуально-

конотативних семантичних компонентів лексем-вербалізаторів концептів 

PRIDE і NOBILITY, спонукає до виокремлення образно-символьно-ціннісного 

складника ЛК. Це сприяє визначенню ступеня валоративності тих чи інших 
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культурних домінант (смислів чи концептів), які формують відповідний тип 

культури, що підтримується в мові [63, с. 140-142]. 

Зважаючи на те, що крайня периферія експлікується матеріально не тими 

лексичними одиницями, які передбачені науковим дослідженням для 

вербалізації згаданих концептів, а синтаксичними конструкціями, що містять 

смислову імплікативність, ціннісний і символьно-образний складники, 

репрезентовані цим сегментом НП, інтерпретуються у тексті описово. Речення, 

в яких немає лексем-вербалізаторів ЛК, розміщені у ЛСП крайньої периферії, 

містять мисленнєвий образ з інтерпретацією смислових характеристик 

концептів. 

Так, у лінгвокультурній свідомості британців концепти PRIDE 

і NOBILITY отримують позитивну і негативну оцінки одночасно. Це стало 

зрозумілим при осмисленні семантичного наповнення текстових фрагментів, 

що містять вербалізатори досліджуваних ЛК. Гордості характерні негативні 

риси, коли вона трактується як марнославство, пиха, почуття самолюбства, 

егоїстичності, відчуття переваги над іншими й т. ін. (напр., знайдено такі 

характеристики гордості: зверхнє ставлення до людей нижчого соціального 

рівня у побуті та політиці, расова зверхність, прояв егоїзму у володінні членами 

сім’ї, ставлення чоловіка до жінки, ін.). Відображення цих смислових 

характеристик знаходимо у досліджуваних текстах, напр.: But from that he began 

indulging in one of those strange impersonal speculations, so uncharacteristic of 

a Forsyte, wherein lay, in part, the secret of his supremacy amongst them [GJ FS. 

B. 1, p. 68]. 

Позитивні ознаки гордості як національної цінності полягають у тому, що 

британці усвідомлюють її як почуття чи відчуття задоволення від володіння 

матеріальними статками й надбаннями, статусну позицію у суспільстві, 

зовнішній вигляд, усе, що стосується сім’ї та родини: власний шлюб, міцність 

родинних зв’язків, наявність кровних нащадків, відчуття шляхетної крові, 

наявність сімейного спадку до одруження, домівку сім’ї, місця захоронення 

родини, культурне оточення. Цінністю та символом осередку пристойності, 
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затишку, захисту вважається наявність родинного дому: Year after year, week 

after week, he went to Timothy’s, and his brother’s front drawing-room – his legs 

twisted, his long white whiskers, framing his clean-shaven mouth – would sit 

watching the family pot simmer, the cream rising to the top; and he would go away 

sheltered, refreshed, comforted, with an indefinable sense of comfort [GJ FS. B. 1, 

p. 115] чи He’s got just enough money, loves the place, one son he’s crazy about, 

devoted wife, not a worry in the world [ВИ ПП, с. 10-11].  

Вияв гордості британців за участь у Першій світовій війні знаходимо у 

контексті: His personal life became intolerable because of the War, and the War 

became intolerable because of his life. A sort of pride kept him silent [AR DH, 

p. 246].  

Уособленням шляхетності вважаються суб’єкти природи, напр. 

‘Шляхетність вигляду’: When he was gone she stood awhile, thoughtfully peeling 

the last bud; and then, awakening from her reverie, flung it and all the crowd of 

floral nobility impatiently on the ground, in an ebullition of displeasure with herself 

for her niaiseries, and with a quickening warmth in her heart of hearts [HT Td’U, 

p. 183]. 

У деяких прикладах містяться іронічно-символьні смисли, наприклад, 

‘Одруження’: John Durbeyfield, too, hev had a daughter married this week to 

a gentleman-farmer; not from John's own house, you know; they was married 

elsewhere; the gentleman being of that high standing that John’s own folk was not 

considered well-be-doing enough to have any part in it, the bridegroom seeming not 

to know how't have been discovered that John is a old and ancient nobleman himself 

by blood, with family skillentons in their own vaults to this day, but done out of his 

property in the time o' the Romans [HT Td’U, p. 326]; ‘Ставлення до “шляхетних” 

авторів художньої літератури’: He dropped claret for whiskey, and the aesthetes 

for the ‘English Classics’, all those ‘noble’ authors who have ‘stood the test of time, 

and thereby become so very dull so one prefers to go to the cinema, which hadn’t 

stood any such test [AR DH, p. 88], ін. В останньому прикладі через іронію 

проглядається негативне ставлення до письменництва початку ХХ століття. Дії 



68 

 

молодого покоління, що не в змозі повернути шляхетність вчинків людей 

попереднього століття, сприймаються з недовірою, про що свідчить 

контекстуальна конотативна репрезентація лексеми noble: ‘Шляхетність дій 

молодого покоління’: Some of the young, they who will ‘do the noble things that we 

forgot,’ think differently [там само, p. 24]. У цьому текстовому фрагменті: 

‘Зовнішній вигляд солдатів’: Our splendid troops’ were to come home – oh, very 

soon purged and ennobled by slaughter and lice, and were to beget a race of even 

nobler fellows to go and do likewise [там само, p. 219]. Семантичні ознаки 

лексем-номінантів ennobled та nobler показують іронічне ставлення 

британців до участі у Першій світовій війні.  

Еволюційну зміну суспільних цінностей на рубежі століть простежено 

у контекстуальних елементах значення pride: гордості за нові погляди щодо 

моральних та етичних цінностей у поведінці молодого покоління із одночасним 

збереженням старих переконань, а інколи й сумом за їхньою втратою; 

вираженні зневаги до пуританізму, характерного епосі Вікторіанства: Of course, 

there is always the superior person who veils puritanism by saying: ‘I’m so bored 

with all this talk about sex. ‘Why can’t people go to bed with the person they want to, 

and stop talking about it?’ [AR DH, p. 181].  

Ціннісними характеристиками концепту NOBILITY вважаємо рівень 

позиції у суспільстві (перетин смислових ознак обох концептів, наприклад, у 

додатковому компоненті значення: ‘Cтатус голови відомого роду’: As the head 

of the family, the rest ought to come to me [HT Td’U, p. 87] або у ‘Гордість за 

належність до шляхетної родини’: Mrs Crick congratulated Tess on the shilly-

shallying having at last come to an end, and said that directly she set eyes on Tess 

she divined that she was to be the chosen one of somebody who was no common 

outdoor man; Tess had looked so superior as she walked across the barton on that 

afternoon of her arrival; that she was of a good family she could have sworn 

[HT Td’U, p. 268]; соціальне походження; чистокровність нації; риси 

зовнішнього вигляду, поведінки; передача духовності молодшому поколінню; 
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благородство, визначене ім’ям роду; ставлення до релігії; відображення 

шляхетності у спокої, стабільності та ін.  

В окремих випадках відзначаємо негативну оцінку NOBILITY, що 

свідчить про значну кількість семантичних компонентів (особливо зі зміною 

епох). ‘Відчуття власності – основна ознака шляхетності’ превалює 

у лінгвокультурному дискурсі кінця ХІХ століття як одна із основних ознак цієї 

епохи: On hearing June’s name, she went hurriedly to her bedroom, and taking two 

large bracelets from a red morocco case in a locked drawer, put them on her white 

wrists – for she possessed in a remarkable degree that “sense of property”, which as 

we know, is the touchstone of Forsyteism, and a foundation of good morality 

[GJ FS. B.1, p. 195]. “Власність” трактується автором як основний символ цього 

періоду. 

Початок ХХ століття знаменується появою нових ціннісних орієнтирів, це 

простежується в інших прикладах: ‘Ознаки нового покоління у свободі 

моральних принципів’: The old notion of sexual fidelity must go,’ declared his 

enthusiastic writer,’ and only from the golden sun-bath of divinely nude freedom can 

rise the glorious new race,’ etc., etc. [AR DH, p. 193], ‘Зміна шляхетності нації зі 

зміною епохи’ (маються на увазі манери, мораль, зовнішній вигляд, звички, 

мова): Morals had changed, manners had changed, men had become monkeys twice-

removed, God had become Mammon-Mammon so respectable as to deceive himself. 

Sixty-four that favoured property, and had made the upper middle-class ; buttressed, 

chiseled, polished it, till it was almost, indistinguishable in manners, morals, speech, 

appearance, habit and soul from the nobility [GJ FS. B. 2, p. 261] та декількох 

інших. 

Символьно-образний складник концепту PRIDE присутній у всіх 

сегментах його НП. Це підтверджується такою контекстуальною об’єктивацією 

концептуальних ознак:  

1. ‘Лінь як уособлення придушення гордості нації’: They delight to lay 

a corpse in a marriage bed, and to strike down a great nation in the fullest flush of its 

pride and power [AR DH, p. 205]. “Marriage bed” (“сімейне ложе”) є символом 
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і уособленням придушення гордої нації у повному розквіті її існування. 

Показано негативне ставлення британців до вибору співвітчизників залишитись 

удома, “в сімейному ліжку”, замість того, щоб захищати Батьківщину на війні. 

2. Лексема vanity і її ад’єктивний синонім vain, що означає 

“зарозумілість”, отримує таку текстову смислову інтерпретацію: ‘Ненависть до 

марнославства’: Vanity is none the less odious even there is some reason for it, 

though why anyone should feel vain of publishing books and exhibiting pictures is 

a mystery, when you reflect that two thousand novels a year are published in England 

alone and that tens of thousands of canvases are showed annually in Paris [AR DH, 

p. 157]. “Об’єкти мистецтва і письменництва” / “books and pictures” є джерелом 

і символом марнославства, так виражається іронія автора-письменника до подій 

поствікторіанської епохи. 

3. Ідіома, що не містить імені концепту, але має смислове наповнення, 

потрібне для репрезентації концепту, – be as pleased as Punch має таке текстове 

представлення її семаничного наповнення: ‘Почуття безмірного задоволення, 

насолоди’: And now the old chap would be as pleased as Punch, for 

Mrs. Grandman, he knew, had a weak heart, and their son had lost a leg in the War 

[GJ FS. B. 3, p. 232]. Be as pleased as Punch (‘дуже задоволений’) у контексті 

символізує відчуття значущості від морального насміхання над горем інших. 

4. Значення лексеми home отримує додатковий семантичний компонент у 

прикладі ‘Домівка сім’ї’: At home he kept the hard head out of sight, and played at 

poetry and romance with his literary wife and his sturdy, passionate girls [ЛДГ АА, 

с. 11]. Зважаючи на те, що home належить до дальньопериферійного сегменту 

НП концепту PRIDE, бо є асоціацією, що виникає у реципієнта при осмисленні 

значення лексеми-номінанта pride, “дім” є символом і уособленням гордості 

сім’ї. 

5. Синтаксична конструкція, що містить латентне смислове навантаження 

ЛК відображає відповідну семантичну реалізацію його імені: ‘Зверхнє 

ставлення через право власності’: These scruples, had she known it, were quite 

superfluous for it never occurred to her husband’s relatives to look on her with 



71 

 

anything but cousinly cordiality and a certain tolerance, for, as Lasts, they 

considered they had far more right in Hetton then herself [ВИ ПП, с. 73]. У тексті 

пояснено, що “власність” є символом і уособленням зверхності, але не всі 

заможні і поважні люди користуються своїм суспільним становищем і стають 

зверхніми у ставленні до інших. 

Символьно-образний складник концепту NOBILITY також знаходимо 

у семантичному наповненні номінантів ЛК, виділених у досліджуваних текстах 

художньої літератури. Наприклад, семантичний компонент ‘Моральне обличчя 

суспільства в майбутньому’ показує, що зміна моральних й інтелектуальних 

цінностей є ознакою майбутнього покращеного британського суспільства: 

It was probable that, in the lapse of ages, improved systems of moral and intellectual 

training would appreciably, perhaps considerably, elevate the involuntary and even 

the unconscious instincts of human nature; but up to the present day culture, as far as 

he could see, might be said to have affected only the mental epiderm of those lives 

which had been brought under its influence [HT Td’U, p. 226].  

ЛСП Вікторіанська епоха містить синтаксичну конструкцію 

з латентною концептуальною ознакою ‘представники шляхетної Англії’, яка 

засвідчує порівняння членів сім’ї Форсайтів зі шляхетною Вікторіанською 

Англією: James and the other eight children of ‘Superior Dosset’, of whom there are 

still five alive, may be said to have represented Victorian England, with its principles 

of trade and individualism at five per cent and your money back – if you know what 

that means [GJ FS. B. 2, p. 121] Символом Вікторіанства є “заможна сім’я”, 

членам якої властивий хист до підприємництва. 

ЛСП Спокій: лексема peace увійшла до номінантів 

дальньопериферійного сегменту поля як асоціат nobility. Знаходимо таке 

контекстуальне пояснення її семантичної ознаки ‘Вдавана шляхетність 

англійців при завоюванні інших народів’: There was German military 

aggression, and the English non-military idea of liberty and the conquests of 

peace – meaning industrialism [ЛДГ АА, с. 60]. Метафоричність значення 

“шляхетність → завоювання” (зі специфікацією негативного характеру – 
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‘відсутність’) має пояснення: шляхетність воєнного періоду полягає 

у відмові воювати під прикриттям ідеї індустріального виховання нації. 

Реалізація додаткової семантичної ознаки номінанта marry міститься 

у ЛСП Шлюб: ‘Гордість за вдале одруження’: He himself had married a good 

deal of money of which, it being then the golden age before the Married Women’s 

Property Act, he had mercifully been enabled to make a successful use [GJ FS. B. 1, 

p. 59]. Символом гордості є “шлюб”, особливо якщо він вдало спланований 

чоловіком у плані набуття нових матеріальних цінностей від дружини. 

Це пояснюється тим, що з 1890 р., коли був утверджений закон про збереження 

жінкою у своїй власності dсіх матеріальних статків, набутих чи подарованих до 

одруження, збагачення чоловіка у шлюбі ставало неможливим. 

Метафоричний образ “шляхетність / англійськість є чистокровність” 

реалізується у художньому текстовому континуумі через розширене значення 

номінанта pure-blooded ‘Чистокровність нації’: He was pure-bred in his 

Englishness, and even if he would have killed to be vicious, he could not [ЛДГ АА, 

с. 58]. 

Контекстуальна актуалізація значення сполучення лексем decent breeding 

полягає в ознаці походження джентльмена зі специфікацією ‘риса’: Nobody of 

decent breeding could hit Mr. Bobbe as he deserved, because his looks were 

a perpetual reminder of his disease, and his behaviour and habits gave continual 

evidence of his origin [AR DH, p. 141]. “Манери і пристойна поведінка” 

кваліфікуються як символ походження. 

Іронічно-метафоричний зміст знаходимо у представленому 

контекстуальному значенні ‘Благородність у показовій поведінці голови сім’ї’: 

Next morning there was a glorious row, in which Isabel played the part of a broken-

hearted mother and George Augustus came out very strong as a père noble of the 

Surrey melodrama brand [AR DH, p. 123]. Шляхетною особою є батько, так 

виражається авторське іронічне ставлення до героя, застосовано порівняння рис 

головного героя (надзвичайна могутність, владність) із рисами благородного 

батька із міщанської мелодрами, який насправді не є благородним. 
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Виходячи зі здійсненого дослідження, робимо висновок про наявність 

різноманітного складу контекстуальних конотацій, які підтверджують 

символьно-образний, ціннісний потенціал концептів PRIDE і NOBILITY. Це 

доводить, що ЛК можуть мати вербальне представлення у контексті художніх 

творів. Система мисленнєвих образів, закладена у ряді семантичних 

компонентів вищезгаданих лексем та їхніх сполучень, дозволяє виділити всі 

складники концептів PRIDE і NOBILITY. 

 

2.5 Методологічні засади визначення кількісного розподілу одиниць 

вербалізації концептів PRIDE і NOBILITY 

 

На п’ятому етапі дослідження застосовується метод кількісного 

підрахунку, який полягає у кількісному та відсотковому обчисленні розподілу 

одиниць-вербалізаторів лінгвосеміотичної маркованості концептів PRIDE і 

NOBILITY у різних сегментах їхніх НП на визначеному часовому відрізку 

розвитку британської лінгвокультури. Це дає змогу визначити матеріальне 

вираження одиниць концептів, а також простежити кількісні показники їхнього 

мовного представлення.  

За допомогою суцільної вибірки з обраного текстового континууму було 

підраховано кількість випадків слововживань (вербальних одиниць, що за 

додатковою семантичною ознакою увійшли до виокремлених ЛСП НП), 

а також уживань синтаксичних одиниць, що містять смислову імплікативність 

ЛК PRIDE і NOBILITY. Здійснено конвертацію загальних кількісних даних 

у відсоткове співвідношення одних одиниць, що містяться у ядрі, ближній, 

дальній і крайній периферіях, щодо інших. Кількісний аналіз та відсоткову 

репрезентацію мовного вираження концептів показано у додатках роботи 

(див. табл. Д.3.1, 4.1, 3.2; 4.2, 3.3, 4.3; 3.4, 4.4; 3.5, 4.5), за зразком загальної 

моделі для унаочнення результатів кількісного підрахунку створено 

Рисунки Е.3.1., 4.1., 3.2.; 4.2., 3.3., 4.3.; 3.4., 4.4.; 3.5., 4.5. Останні візуально 
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демонструють відсотковий розподіл сегментів НП у кожному досліджуваному 

художньому творі для кожного концепту окремо. 

Для визначення найбільш чисельних сегментів НП із текстів художньої 

літератури для кожного концепту окремо відібрано найчисленніші у 

відсотковому співвідношенні випадки вживання номінативних елементів (як 

експлікованих, так і латентних), компоненти значення яких містять змістове 

наповнення ЛК PRIDE і NOBILITY. Це також дало змогу визначити, в яких 

творах котрі одиниці НП вживаються найчастіше, а отже, які смислові 

компоненти найвиразніше характеризують досліджувані ЛК.  

При вербалізації ЛК PRIDE (на основі кількісного аналізу сукупності 

досліджуваних творів) серед усіх сегменів НП переважає ядерно-

ближньопериферійний. У НП ЛК NOBILITY найчисельнішим виявився 

дальньопериферійний сегмент. Крайня периферія є не надто чисельною 

відносно до інших трьох сегментів у структурі НП обох концептів.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Методика дослідження ЛК PRIDE і NOBILITY складається із п’яти етапів, 

які передбачають застосування різноманітних методів дослідження. Вони 

допомогли досягти мети роботи – з’ясувати лінгвокультурний потенціал 

концептів PRIDE і NOBILITY як ментальних сутностей, визначити місце 

культурно-специфічних концептів у мовній та концептуальній картинах світу – 

і сприяли розв’язанню поставлених завдань, як от: детермінувати змістове 

наповнення та основні способи реалізації концептів PRIDE і NOBILITY у мові 

та художньому літературному континуумі; окреслити специфіку англійської 

лінгвокультури в семантиці мовних одиниць, визначити когнітивно-семантичну 

структуру концептів PRIDE і NOBILITY через їхнє польове моделювання; 

експлікувати лінгвокультурні складники концептів: поняттєвий, ціннісний та 

символьно-образний; з’ясувати експліцитний / імпліцитний спосіб утілення ЛК 

у національно маркованих контекстах, а також відобразити специфіку 
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англійської лінгвокультури в семантиці мовних одиниць, якими вербалізуються 

концепти; опрацювати кількісні дані мовних елементів НП зазначених 

концептів для обчислення відсоткового розподілу елементів у сегментах полів 

та їхню концентрацію у них. 

Окремі положення, викладені у другому розділі, висвітлені у двох 

одноосібних статтях автора [див. 159; 160]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ PRIDE У БРИТАНСЬКІЙ 

МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ 

 

У наш час концепт як поняття, яким користуються когнітивісти та 

лінгвокультурологи, може бути як універсальним, так і національно-

специфічним, в останньому випадку – одиницею відображення певного 

національного менталітету та НКС. Національно-культурна специфіка полягає 

у тому, що мовне вираження культурно маркованого концепту показує його 

оригінальність, характерну для певної лінгвокультурної спільноти.  

Побудова НП концепту PRIDE вимагає здійснення декількох етапів 

дослідження:  

1. Обробки даних із різноманітних лексикографічних джерел для показу 

тлумачення значень імен концептів, а також виокремлення їхніх вербальних 

репрезентантів, які об’єктивують концепти у периферії (в них міститься 

денотативна частина значень).  

2. Національно-специфічні конотації можливо виявити лише в ході 

аналізу корпусу фактичного матеріалу (текстів художньої прози), виділяючи 

наявні семантичні компоненти, а також із вивченням смислового наповнення 

сукупності слів-асоціатів, метафоричних висловів як непрямих номінацій 

у контекстуальному оточенні у зоні дальньої периферії визначеного поля, 

а також синтаксичних конструкцій у крайній периферії, в яких смисл концептів 

відображається, але не виражається відповідними лексемами.  

Польовий аналіз структури ЛК PRIDE і NOBILITY на часовому відрізку 

ХІХ – ХХ ст. сприяє не лише експлікації їхнього національно-специфічного 

смислового наповнення у структурно-мовному вигляді, яке дозволяє 

систематизувати мовні явища, що вербалізують ці ментальні одиниці, але 

й репрезентації зміни семантичних ознак у вмісті їхніх НП зі зміною соціо-

культурно-історичних цінностей британців. 
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3.1 Номінативне поле лінгвокультурного концепту PRIDE  

 

Вербалізація НП ЛК PRIDE здійснюється за моделлю, запропонованою 

З. Д. Поповою та Й. А. Стерніним [див. пункт 2.2]. За її зразком окреслення 

параметрів об’єктивації концепту відбувається за допомогою аналізу масиву 

лексикографічних джерел. Матеріалом дослідження слугували дані 

універсальної друкованої енциклопедії, тезаурусів, тлумачних, синонімічних, 

фразеологічних словників англійської мови (корпус лексикографічного 

матеріалу охоплює 12 джерел): CEL, LDOCE, NWDAT, NWDАTOEL, WBE, 

SF, NRT, RT, WNWT, WBE, LID, АУФС. Їх аналіз дозволяє встановити лише 

вербалізацію ядра НП концепту, його дефініційні ознаки, а також смислове 

наповнення ближньої периферії концепту, куди входять: лексема pride, якій 

характерне не лише основне значення, але й деякі смислові відхилення; окрім 

того, ближня периферія формується сукупністю однокореневих слів, 

репрезентованих різними частинами мови, синонімами, ідіоматичними 

одиницями та сталими виразами, які мають у своєму складі слово-репрезентант 

концепту, а також іншими лексемами, що відповідають смислу концепту, 

словниковими тлумаченнями лексеми pride. 

Для окреслення ядерних і частини ближньопериферійних концептуальних 

ознак, ми застосували і проаналізували дефініції імені концепту із таких 

лексикографічних джерел: CEL, LDOCE, NWDAT, NWDАTOEL, WBE.  

Основними семантичними ознаками pride є: 1) задоволення чи об’єкт 

задоволення (satisfaction or object of satisfaction); 2) самоповага (self-respect); 

4) пиха (arrogance); 5) відчуття гордості за щось (feel proud about) [CEL, p. 113]. 

“Гордість” визначається як відчуття задоволення, гордості за щось (вчинки), 

здійснене тобою чи близькими тобі людьми (a feeling that you are pride of 

something that you or someone connected with you has achieved). Із “pride” 

пов’язані словосполучення чи вирази, що містять цю лексему: great / immense 

pride; take pride in something (= feel proud of something); a sense of pride; glow 

with pride / feel a glow of pride / your heart swells with pride (= feel very proud); 
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national pride (= a feeling that you are proud of your country); civic pride 

(= a feeling that you are proud of your town or city).  

LDOCE трактує pride як: 

1. Відчуття поваги до себе й усвідомлення того, що її можна отримати від 

інших. Наприклад, наведені у словнику сталі вирази, словосполучення 

(із прикметником, що виражає оцінку) мають додаткове смислове 

навантаження: proud: smb’s pride: It hurt his pride when his wife left him. She 

didn’t try to hide her anger and injured pride. It’s a matter of pride for some men that 

their wives don’t have to work. 

2. Надлишок гордості (too much pride) – думка, переконання у своїй 

кращості у порівнянні з іншими людьми, можливості обійтись без їхньої 

допомоги і підтримки. Додатковий смисл містить вираз to swallow one’s pride: 

She ought to swallow her pride (=ignore or forget her feelings of pride) and call him. 

3. Вираз somebody’s pride and joy експлікує значення “особа чи річ, за які 

можна відчувати гордість”. 

4. Гордість за щось (pride of something): a) річ чи особа, якими інша особа 

гордиться у визначеному місці; b) найкраща річ у групі інших [LDOCE, 

p. 1298]. 

За даними тезауруса NWDАTOEL, pride – це: 1. надмірна самооцінка, про 

яку свідчить відповідна поведінка (excessive self-esteem); 2. правильна 

самоповага (proper self-respect); 3. джерело безмежного задоволення, за яке 

наступає певна відповідальність (a source of great satisfaction); 4. відчуття 

задоволення за досягнення, ін. (a sense of satisfaction with one’s achievements); 

відчуття кращості (the best); 5. вираз to take pride in гордитися за щось означає 

встановлювати собі високі стандарти у чомусь, з отриманням задоволення 

(напр., у роботі) (to set oneself a high standard in, one’s work etc., for the 

satisfaction brings). Дієприкметники теперішнього і минулого часу priding 

і prided як однокореневі лексеми мають значення відчувати гордість за певне 

досягнення чи майстерність, досконалість (to feel pride in some achievement or 

prowess) [NWDAT, p. 794]. 
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Тлумачення імені концепту PRIDE дає розуміння гордості як позитивної 

(відчуття самоповаги й усвідомлення того, що повагу можна отримати від 

інших; гордість за щось: річ або дію, виконану собою чи кимось із близького 

оточення; встановлення високих стандартів у власних досягненнях, 

досконалості) чи негативної (пиха; надлишок гордості; надмірна самооцінка) 

риси характеру. Усе це є базовими компонентами значення лексеми-імені pride, 

що входять до ядерної частини НП і формують основу для подальшого 

значеннєвого нашарування, зумовленого специфікою вербального вираження 

смислу концепту письменниками у контексті художніх творів обраного періоду. 

Визначимо основні синоніми імені вищезгаданого концепту, які дають 

можливість сформувати наповнення ближньої периферії НП. Для цього 

використано синонімічні словники і тезауруси. Знайдено однокореневі лексеми 

(proud, pride, proudly), синоніми-кореляти імені концепту (superiority, self-

confident, obstinacy, haughty, supremacy, superior та ін.). Усі синоніми – це 

лексеми, що представлені різними частинами мови: іменники, прикметники, 

дієслова та прислівники. Вони мають безпосереднє відношення до pride, адже 

лексеми, що звуться синонімами, є близькими чи тотожними за значенням, 

однак дещо відрізняються особливим компонентом значення (відтінком 

значення, що їх диференціює). Це наштовхує на думку, що, навіть при 

можливості взаємозамінності між синонімами лексеми pride і самою лексемою 

у контексті творів, виявляється той особливий лексичний компонент, про який 

іде мова. Відтак, лексичні одиниці, що проявляють додаткові значення 

у контексті художніх творів, розкривають вербальний потенціал 

досліджуваного концепту. 

Кількість синонімів, що використана для вербалізації НП концепту 

PRIDE, відповідає кількості синонімів, знайденій у результаті фактичної 

вибірки з текстів художньої літератури. Однак не всі синоніми, відібрані 

з лексикографічних джерел, знайдені нами під час фактичної вибірки 

з текстового континууму. 
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Дані LID та АУФС дозволили представити можливе наповнення концепту 

PRIDE ідіоматичними та сталими виразами, що мають у своєму складі слово-

репрезентант концепту (Have/ take pride of place (вважати себе найкращим 

у певній соціальній групі чи видавати власні ідеї як найважливіші), swallow 

your pride (проковтнути гордість, тобто зробити щось попри власне бажання, 

визнати свою неправоту чи потребу у сторонній допомозі) [LID, p. 273];  

Pride apes (або that apes) humility (тж. pride which counterfeits humility)  

присл. = ≈ упослідженість понад гордість; pride comes (або goes) before a fall 

[тж. pride goes before destruction; pride has (або must have, will have) a fall]  

присл. = ≈ Гордість до добра не доведе, насміялась верша з болота [етим. Pride 

goes before destruction бібл.]; pride goes before, and shame follows after  

присл. = ≈ не гордуй, щоб соромитися не довелося, не дивись високо, бо 

запорошиш око!, хвалилась, хвалилась, поки не звалилась; pride of life (тж. pride 

of the world) заст. пиха, порожній гонор; любов до світських розваг; pride of 

one’s heart, the щось, чим пишаються; чиясь гордість; pride of place 1) мисл. 

велика височінь (на яку піднімається хижий птах, перед тим, як кинутися на 

свою здобич); 2) перен. почесне місце; 3) чванство, пиха, гонор [шекспірівський 

вираз; Macbeth, д. 2, сц. 4] [АУФС, с. 774-775].  

У стійких виразах, ідіомах закладена культурна пам’ять народу. 

Письменники у процесі створення своїх доробків намагаються використати усю 

національно-культурну інформацію, колективний досвід народу. У прихованих 

значеннях ідіом відшуковуються імпліцитні смисли, те, що свідомістю не 

втілюється у мові, особливо коли йдеться про абстрактні поняття: відчуття, 

почуття, риси характеру. На нашу думку, в ідіомах зходиться ціннісний 

(ставлення носія мови до змісту виразу залежно від культурно-соціально-

історичних передумов формування ЛК) і символьно-образний складники ЛК. 

Важливим аспектом аналізу дослідження є те, що одиниці, які 

входитимуть до вербальної структури концепту (за аналізом художніх 

творів), не можуть цілком збігатися із сукупністю лексем та їхніх сполучень, 

отриманих із лексикографічних джерел. Поясненням цьому є відповідне 
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(автора-письменника) бачення необхідного семантичного наповнення імені-

репрезентанта концепту PRIDE.  

Отже, за допомогою побудованої моделі НП концепту, ми маємо змогу в 

подальшому зосередити увагу на тих лексичних одиницях чи конструкціях, 

якими актуалізується лінгвокультурний потенціал концепту та визначаються 

його національно-специфічні властивості. 

 

3.2 Вербальна репрезентація змістової структури лінгвокультурного 

концепту PRIDE в англомовній художній прозі 

 

Дослідження будь-яких культурно-специфічних концептів у текстовому 

континуумі вимагає ретельного відбору текстів, що будуть використані для 

аналізу. Відібрані для роботи твори відображають життя суспільства за певних 

історичних та соціальних умов, адже розвиток літератури – невід’ємна частина 

кожного суспільства [43, с. 179], а художній текст вивчається 

у літературознавчому ключі як продукт суспільної думки [15, с. 9].  

Розвиток літератури на рубежі ХІХ – ХХ століть визначений перипетіями 

тогодення. Літературна течія, кінця ХІХ століття, отримала назву натуралізму 

[43, с. 181]. Натуралістам властиве правдиве зображення дійсності, вони 

ігнорували соціально-психологічні узагальнення, характерні критичному 

реалізму, і звернулися до деталізації соціальної нерівності. Модернізм вступив 

у свої права одразу після натуралізму наприкінці ХІХ століття і припав на 

період декадансу – так званого “занепаду” у літературному процесі, який 

відображав занепад суспільної думки, культурного розвитку, пошуку втрачених 

ідеалів, що так “оспівувались” у Вікторінську добу та формували про неї хибне 

враження у читачів [там само, с. 182]. Період модернізму – це період 

буржуазної кризи, коли відбувалось засудження егоїзму правлячих класів 

і разом із тим культивувались особиста порядність, чесність, шляхетність [59, 

с. 532-533]. Йому характерне протистояння грубому матеріалізму, духовному 

спустошенню, убогості. 
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В обраному дослідженням текстовому континуумі письменники 

розкривають культурно-історичні особливості переходу від Вікторіанської 

епохи до періоду Першої світової війни, які сприяли зміні цінностей 

британської лінгвокультури, а отже, зміні смислового наповнення ЛК PRIDE. 

3 . 2 . 1  П о н я т т є в и й  с к л а д н и к .  Для виокремлення реалізації 

поняттєвого складника ЛК PRIDE у роботі виконано пошук засобів мовної 

репрезентації концепту в межах художнього континууму британської 

літератури на основі аналізу лексикографічних джерел, який допоміг окреслити 

сукупність потенційних вербалізаторів НП ЛК PRIDE. Знайдені номінанти НП 

концепту групуються у ЛСП за певною смисловою характеристикою. 

Їм підпорядковані СубП, в яких містяться семантичні ознаки, що актуалізують 

номінанти ЛК у контексті художніх творів. 

Так, лексема-іменник pride зі словниковим визначенням “a feeling of 

pleasure and satisfaction that you get because you or people connected with you have 

done or got something good [СALD]” міститься у ЛСП Гордість, сформованому 

такими номінантами: pride із ад’єктивним уточненням: (queer) pride, (family) 

pride, (wounded) pride, (curious) pride, (sheer) pride, (genuine English) pride; 

сталими виразами та однокореневими номінантами, представленими іншими 

частинами мови: wound to one’s pride and self-esteem, to wound one’s pride to 

death, to pride oneself on, to hurt one’s pride, to feel / be proud of, proud, proudly, 

що відображають прямі номінації концепту із додатковим контекстуальним 

семантичним навантаженням. До ЛСП Гордість увійшли СубП, представлені 

згаданими вербалізаторами, значення яких набуває різноманітної 

контекстуальної інтерпретації: (СубП-1) Риса характеру, (СубП-2) Cім’я, 

(СубП-3) Споруда і (СубП-4) Шлюб, (СубП-5) Власна справа. 

(СубП-1) Риса характеру: 

1. ‘Гордість як позитивна риса характеру’: And in Soames there was some 

common pride; not sufficient to make him to do a really generous action, but enough 

to prevent him indulging in an extremely mean one, except, perhaps, in very hot 
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blood [GJ FS. B. 1, p. 284]; b) “I think that Deadlock is a very proud man,” or, 

“Mrs. Jellyby does not take enough care of her children [ВИ ПП, с. 269]. 

2. ‘Вияв гордості’: Aunt Juley and Hester were on their feet at once, 

trembling from smothered resentment, an old affection bubbling up, and pride at the 

return of a prodigal June [GJ FS. B. 2, p. 100]! 

3. ‘Відсутність гордості як риси характеру’: And then, after a second child, 

another blonde, winsome touching little thing, not so proud and flame-like as Joyce – 

after Annabel came, then Egbert became truly to realize how it was [ЛДГ АА, с. 21].  

4. ‘Уражена гордість і самооцінка’: а) Сolonel, who had been censured for 

what was not his fault – two men had deserted on the eve of the departure of the last 

draft and two others had to be substituted at the last moment. ‘Does the old mucker 

think we’re going to run away?’ was the comment of the draft wounded in their pride, 

when they accidentally found this out [AR DH, p. 249]; b) The old wound to his pride 

and self-esteem was not yet closed [GJ FS. B. 2, p. 18]; c) She had spoiled his life, 

wounded his pride to death, defrauded him of a son [GJ FS. B. 2, p. 92]; d) He slept 

over that project and his wounded pride or rather, kept vigil [GJ FS. B. 2, p.141]; 

e) Unless there was absolute necessity the thought that his adored daughter should 

learn of that old scandal hurt his pride too much [GJ FS. B. 3, p. 68]; f) Surely his 

opposition came from his anxiety that she should not know of that old wound to his 

pride [GJ FS. B. 3, p. 153]; g) Slowly, surely, with the secret inner process, that 

works the destruction of an old tree, the poison of the wounds to his happiness, his 

will, his pride, had corroded the comely edifice of his philosophy [GJ FS. B. 1, 

p. 312]; h) And last, not least – for he was no more outside the radiation of family 

gossip than any other Forsyte – he had now heard the sinister, indefinite, but none 

the less disturbing rumour about Bossiney, and his pride was wounded to the quick 

[GJ FS. B. 1, p. 200]; i) Unless there was absolute necessity the thought that his 

adored daughter should learn of that old scandal hurt his pride too much [GJ FS. 

B. 3, p. 68]. 
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5. ‘“Повстання” гордості’: The fastidiousness and pride which was so 

strangely, so inextricably blended in him with possessive obtuseness, revolted against 

the thought [GJ FS. B. 2, p. 251]. 

6. ‘Придушення гордості в собі’: а) For “that little June” this evening, that 

was to have been “her treat”, was the most miserable she had ever spent. God know 

she tried to stifle her pride, her suspicion, her jealousy! [GJ FS. B. 1, p. 163]; 

b) Summoning pride and the desire not to distress her mother, Winifred said in her 

most off-hand voice: “It’s all right, Mother; no good fussing” [GJ FS. B. 2, p. 207]. 

7. ‘Оцінка стосунків’: But Tess’s pride made the part of poor relation one of 

particular distaste to her [HT Td’U, p. 74]. 

8. ‘Запальний характер’: But so far was she from being, in the words of 

Robert South, “in love with her own ruin,” that the illusion was transient as 

lightning; cold reason came back to mock her spasmodic weakness; the ghastliness of 

her momentary pride would convict her, and recall her to reserved listlessness again 

[HT Td’U, p. 133]. 

9. ‘Завищене відчуття власної гідності’: In this age, when young people 

prided themselves on going their own ways and paying no attention to any sort of 

decent prejudice he had said the very thing to excite her willfulness [GJ FS. B. 3, 

p. 25]. 

10. ‘Вияв надмірної пихи’: He neither could nor would breathe a word to hid 

people of his intention – too reticent and proud – but the thought that at least they would 

be glad if they knew and wish him luck, was heartening [GJ FS. B. 2, p. 126-127]. 

11. ‘Відступ від гордині’: Her mother’s pride in the girl’s appearance led her 

to step back, like a painter from his easel, and survey her work as a whole [HT Td’U, 

p. 89-90]. 

12. ‘Позбавлення від душевної та тілесної пихи’: Let my heart of pride die! 

Let my woman’s heart of flesh die! Saviour, let my heart die. And save my child. Let 

my heart die from the world and from the flesh. Oh, destroy my heart that is so 

wayward. Let my heart of pride die. Let my heart die [ЛДГ АА, с. 48]. 
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13. ‘Мовчазна поведінка’: a) Pride, too, entered into her submission which 

perhaps was a symptom of that reckless acquiescence in chance too apparent in the 

whole d’Urberville family and the many effective chords which she could have stirred 

by an appeal were left untouched [HT Td’U, p. 324-325]; b) Teddy surveyed his 

charges with pride and affection [ВИ ПП, с. 283]. 

14. ‘Допитливість’: And he thought with a curious pride that he and his family 

had done little or nothing to help this feverish expansion [GJ FS. B. 3, p. 267]. 

15. ‘Страждання через гордість’: His father returned a negative, and then for 

the first time it occurred to Angel that her pride had stood in her way, and that she 

had suffered privation [HT Td’U, p. 457]. 

Отже, гордість є рисою характеру із позитивним чи негативним 

трактування і виражена мовчазною поведінкою й допитливістю. Вона 

реалізується як пиха і гординя, завищене відчуття власної гідності, самооцінка, 

яка є часто ураженою, від якої хочеться позбутися і яка приносить душевні 

страждання. Наявність гордості допомагає дати відповідну оцінку стосункам 

між людьми. 

До (СубП-2) Сім’я увійшли такі контекстуальні компоненти значення 

лексеми pride (включаючи словосполучення queer pride, family pride і genuine 

English pride) та її похідних (однокореневих) лексем: proud, proudly, виразів to 

be / feel proud of: 

1. ‘Вибух сімейної гордості’: The fact remained that it was known – 

whispered among the old, discussed among the young – that family pride soon 

receive a blow [GJ FS. B. 2, p. 250]. 

2. ‘Усвідомлення важливості фамільного імені’: “You forget,” he said with 

a queer pride, “I can hold on, too – I’m a Forsyte myself …” [GJ FS. B. 1, p. 251]. 

3. ‘Гордість за членів родини’: a) She made a rich figure of it, in her furs and 

large hat with a slight flush on her cheek-bones, calm, matter-of-fact; and he felt 

proud of her thus confronting all these “confronted lawyers [GJ FS. B. 2, p. 168]; 

b) She would be proud of her brother – that enemy [GJ FS. B. 2, p. 176]!; c) Well, 

I think it’s very plucky of Val. I’m sure he’ll make a splendid soldier: he’s just the 
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figure for it. We shall all be proud of him [GJ FS. B. 2, p. 182]; d) I do so wonder 

what Jolyon’s boy is like. To think we’ve never seen him! His father must be so proud 

of him [ GJ FS. B. 2, p. 192]; e) “…He is over fifty! Fancy that! Such a pretty baby, 

and we were all so proud of him; the very first of you all” [GJ FS. B. 2, p. 17]; f) His 

mother would look at him with such a patient sadness which yet had it an instinctive 

pride, as if she were reserving her defense [GJ FS. B. 3, p. 201]; g) You are 

an Admitted Solicitor, and we are proud – I think we may say “proud”, Mamma? – 

that we have a legal luminary in the family … [AR DH, p. 55]; h) “Irene is proud”, 

he said, with a sidelong glance, in sudden doubt of June’s discretion; “she’s difficult 

to help” [GJ FS. B. 2, p. 137]. 

4. ‘Горде відчуження від членів сім’ї’: The same delicacy, pride, false 

shame, whatever it may be called, on Clare’s account, which had led her to hide from 

her own parents the prolongation of the estrangement, hindered her owning to his 

that she was in want after the fair allowance he had left her [HT Td’U, p. 347]. 

5. ‘Несхвалення матір’ю вчинку сина’: He felt aggrieved that she did not 

seem more proud of him [GJ FS. B. 2, p. 183]. 

6. ‘Пиха матері-жінки’: So she prayed beside the bed of her child. And like 

the Mother with the seven swords in her breast, slowly her heart of pride and passion 

died in her breast, bleeding away [ЛДГ АА, с. 49].  

7. ‘Непослух батькові’: Tess’s pride would not allow her to turn her head 

again, to learn what her father's meaning was, if he had any; and thus she moved on 

with the whole body to the enclosure where there was to be dancing on the green 

[HT Td’U, p. 51]. 

8. ‘Гордість за улюбленців’: Aunt Ann’s eyes rested on him proudly; the 

eldest of the nephews since young Jolyon’s departure from the family nest, he was 

now her favourite, for she recognized in him a sure trustee of the family soul that 

must so soon slip beyond her keeping [GJ FS. B. 1, p. 54]. 

9. ‘Сподівання сім’ї’: a) And when June’s mother died, six years ago, Jo had 

married that woman, and they had two children now, so she had heard. Still, he had 

forfeited his right to be there, had cheated her of the complete fulfillment of her 
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family pride, deprived her of the rightful pleasure of seeing and kissing him of whom 

she had been so proud, such a promising young fellow [GJ FS. B. 1, p. 54]; 

b) Throughout this and much more cross-examination, which turned again and again 

around the “nice point”, James sat with his hand behind his ear, his eyes fixed upon 

his son. He was proud of him [GJ FS. B. 1, p. 331]. 

Виявами сімейної гордості є: усвідомлення свого походження, гордість за 

членів сім’ї і відмова від неї, коли вони не виправдали очікуваних сподівань 

родини, усвідомлення важливості фамільного імені, гордість за згуртованість 

сім’ї та ін. 

Два СубП: СубП-3 Споруда і СубП-4 Шлюб представлені однією 

лексемою pride (у сполученні із лексемою secret), значення якої у художньому 

континуумі набуває різних смислових відтінків.  

(СубП-3) Споруда: 

1. ‘Будівництво сімейного дому’: The yellow leaves came down about those 

two walking the mile and a half which Soames had traversed so often in those long-

ago days when he came down to watch with secret pride, the building of the house – 

that house which was to have been the home of him and her from whom she was now 

going to seek release [GJ FS. B. 2, p. 65]. 

(СубП-4) Шлюб: 

1. ‘Гордість за вдале одруження’: That was one of the past delights of the 

first two seasons of his married life, when to feel himself the possessor of this 

gracious creature before all London had been his greatest, though secret pride 

[GJ FS. B. 1, p. 257]. 

Семантичний компонент лексеми proud втілений у прикладі (СубП-5) 

Власна справа: 

1. ‘Переконання у правильності ведення власної справи’: Such giving as 

that was a betrayal of the individualistic convictions and actions of his life, of all his 

enterprise, his labour, and his moderation, of the great and proud fact that, like tens 

of thousands of Forsytes before him, tens of thousands in the present, tens of 
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thousands in the future, he had always made his own, and held his own, in the world 

[GJ FS. B. 1, p. 314]. 

(СубП-6) Соціальна роль реалізоване контекстуальними значеннями 

лексем proudly, proudly та лексеми pride у межах словосполучення genuine 

English pride так: 

1. ‘Жертвування життям за короля і країну’: How he must have enjoyed 

composing that inscription to those who went forth unfalteringly, and proudly laid 

down their lives for King and Country [AR DH, p. 92]! 

2. ‘Гордість за збереження свободи’: You have won the greatest battle in 

history and saved the most sacred of all causes: the liberty of the world. You may 

well be proud [AR DH, p. 397]. 

3. ‘Справжність англійської гордості’: And when the talk once again became 

general, George began to think that Reggie was not such a bad fellow after all; there 

was a sort of ‘niceness’ about him, the genuine English pride and good-nature under 

a screen of affectation [AR DH, p. 200]. 

Семантичні компоненти, об’єднані цими СубП, розподіляються за 

смисловим уточненням. У кожному окремому СубП гордість набуває 

характеристик, що репрезентують її переважно як негативну рису характеру 

англійців. Негативність – у відображенні людської гордості чи пихатості 

у поведінці, небажанні соціального контакту через піднесення власної 

особистості, ураженні власної самооцінки, завищеному відчутті власної 

гідності. Гордість перетворюється у позитивну рису, коли виражає 

допитливість, виявляється у бажанні позбутися душевної та тілесної пихи, 

відступі від гордині, переконанні у правильності ведення виконаної справи. 

Соціальна роль гордості – жертвування власним життям заради країни 

і монарха, збереження свободи, – у цьому і полягає автентична справжність 

англійської гордості. 

Подана кількість номінантів-вербалізаторів ЛК PRIDE, а саме: ім’я-

репрезентант pride, його похідні лексеми, вирази і сполучення, що мають 
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pride у своєму складі, представлена у ЛСП Гордість і показує густу 

номінативну щільність концепту у ядерному сегменті його НП. 

Додаткову контекстуальну семантичну реалізацію лексем і їх сполучень 

haughty, haughtily, arrogance, upright, superiority, racial superiority, superior, 

supremacy, satisfaction, pride, sheer pride, pleasure акумульовано у 

ЛСП Високомірність, пиха. Воно розподілене на СубП: 

(СубП-1) Родина: 

1. ‘Зверхність поведінки членів родини’: This chariot attracted young 

Jolyon’s attention; and suddenly, on the back seat, he recognized his Uncle James, 

unmistakable in spite of the increased whiteness of his whiskers; opposite their backs 

defended by sun shades, Rachel Forsyte and her elder and married sister, Winifred 

Dartie, in irreproachable toilettes, had posed haughtily, like two of the birds they had 

been seeing at the Zoo; while by James side reclined Dartie, in a brand-new frock-

coat buttoned tight and square with a large expause of carefully shot linen protruding 

below each wristband [GJ FS. B. 1, p. 209]. 

2. ‘Пиха некровних родичів’: “Very haughty!” he said, “the wild 

Buccaneer” [GJ FS. B. 1, p. 45]. 

(СубП-2) Зовнішній вигляд, поведінка: 

1. ‘Пиха у зовнішності’: The long pointed features, narrow eye, and smirk of 

the one, so suggestive of merciless treachery; the bill-hook nose, large teeth, and 

bold eye of the other suggesting arrogance to the point of ferocity, haunt the beholder 

afterwards in his dreams [HT Td’U, p. 283-284]. 

2. ‘Показ переваги у поведінці та зовнішньому вигляді’: a) He held himself 

extremely upright, and his shrewd, steady eyes had lost none of their clear shining. 

Thus he gave an impression of superiority to the doubts and dislikes of smaller men 

[GJ FS. B. 1, p. 44]; b) But from that he began indulging in one of those strange 

impersonal speculations, so uncharacteristic of a Forsyte, wherein lay, in part, the 

secret of his supremacy amongst them [GJ FS. B. 1, p. 68]; c) A look of solemn pride 

came portentously on his shaven, square, old face, he rolled his head in his stand-up 

collar, like a turkey-cock preening himself [GJ FS. B. 1, p. 168]. 
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(СубП-3) Ставлення: 

1. ‘Відчуття переваги над знайомими’: a) The light from the rose-shaded 

lamp fell on her neck and arms – Soames liked her to dine in a low dress it gave him 

an inexpressible feeling of superiority to the majority of his acquaintance, whose 

wives were contended with their best high frocks or with teo-gowns, when they dined 

at home [GJ FS. B. 1, p. 106]; b) …Greek roots, Church dogma, paradox and 

superiority to everybody else, with other forms of ego-mania – all the unstable 

compared with him or her whose fixed idea is the possession of some her or him 

[GJ FS. B. 3, p. 197]; c) He felt a strange, slow satisfaction, as though he had scored 

a victory over James and the man of property [GJ FS. B. 1, p. 312]. 

2. ‘Почуття вищості над людьми нижчого класу’: He was ineradicably 

convinced of his superiority to the ‘lower classes’, but where that superiority lay 

Winterbourne failed to discover [AR DH, p. 305]. 

3. ‘Відсутність вираження невдоволення від чиєїсь переваги’: Though not 

remarkable for humility, Val had come to have the feeling that she was his superior, 

and he didn’t grudge it –a great tribute [GJ FS. B. 3, p. 46-47]. 

4. ‘Помітне вираження переваги поглядом’: But he dawdled down Bond 

Street with a beating heart, noticing the superiority of all other young men to himself 

[GJ FS. B. 3, p. 114].  

3. ‘Зверхнє ставлення до боягузтва під час війни’: Winterbourne rather 

haughtily decided they were timorous, an impression confirmed by the manner they 

instantly ducked and crouched when a shell came whistling towards them [AR DH, 

p. 302]. 

7. ‘Зверхність ставлення та зневага до політиків’: He was too old to be 

a Liberal, had long ceased to be in the political doctrines of his Club, had even been 

known to allude to them as “wretched stuff”, and it afforded him pleasure to continue 

a member in the teeth of principles, so opposed to his own … He naturally despised 

the Club that did take him [GJ FS. B. 1, p. 66]. Лексема pleasure 

є лексикографічним тлумаченням pride і реалізує смисловий потенціал 

номінанта superiority із додатковим семантичним навантаженням, що виражає 
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ставлення людини вищого класу до кола політичних невігласів, принципи і 

погляди яких вона не поділяє.  

(СубП-4) Расова упередженість: ‘Расова зверхність’: In sheer pride of 

racial superiority, as he had calculated would be the case, Dumetrius replied: “Oh! 

I shall get it, Mr. Forsyte, sir!” [GJ FS. B. 3, p. 134]. 

Номінанти ЛК у побудованих СубП характеризують гордість як пиху, 

зверхність, упередженість у поведінці, зовнішньому вигляді, відношенні до 

сім’ї, оточення, особливо людей нижчого класу, расових питань. Однак 

знаходимо і позитивну конотацію пихи – негативне ставлення до боягузтва під 

час війни.  

ЛСП Самолюбство сформоване контекстуальними мотивованими 

елементами значень лексем sensibilities, self-consciousness, self-confident, high 

self-approval, що є синонімами лексеми-номінанта pride: 

1. ‘Приниження самолюбства’: In the ugly intimacy of the camp his 

thoroughbred sensibilities were just degraded [ЛДГ АА, с. 63]. 

2. ‘Відсутність мужності у відсутності самолюбства’: “... The English think 

it’s virile to have no sensibilities” [AR DH, p. 150]. 

3. ‘Усвідомлення себе членом поважної родини’: They were perfect friends, 

but never seemed to have occasion for verbal confidences, both having the 

competitive self-consciousness of Forsytes [GJ FS. B. 2, p. 52]. 

4. ‘Самовпевненість’: Why couldn’t he be self-confident and ready? And 

leaning his chin on his hands, he imagined the ride he might have had with her 

[GJ FS. B. 3, p. 59]. 

5. ‘Самосхвалення’: Beaver arrived at quarter to nine in a state of high self-

approval; he had refused two invitations to dinner while dressing that evening; he 

had cashed a cheque for ten pounds at his club; he had booked a divan table at 

Espinosa’s [ВИ ПП, с. 52]. 

6. ‘Самооцінка’: And, remembering his father’s absence of “side” or self-

assertion, the chaffing humility with which he had always spoken of his own efforts, 
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ever calling himself “an amateur”, Jon couldn’t help feeling that he had never really 

known his father [GJ FS. B. 3, p. 202].  

7. ‘Прояв егоїзму у володінні членами сім’ї’: She had home and she had 

George Augustus under her eye and thumb, and she had her baby – whom she adored 

with all selfishness of a pure woman – and, best of all, she didn’t have dear Mamma 

pestering and sneering and praying at her through every hour of the day and at every 

turn [AR DH, p. 83]. 

СубП заповненене контекстуальною реалізацією значень синонімів 

sensibilities, self-consciousness, self-confident, high self-approval і входить до 

ближньої периферії НП концепту. Пояснення поняття гордості стосується 

вираження самолюбства, його приниження іншими, егоїзму у ставленні до 

родичів, високій самооцінці, самосхваленні, самовпевненості осіб, особливо 

тих, що належать до привілейованих прошарків суспільства.  

Ще одна група синонімів лексеми-номінанта pride та його основних 

тлумачень: vanity, class consciousness, upper class, conceited, selfishness, vain 

conceit – є ЛСП Марнославство, пиха такими компонентами значення, 

виділеними із художнього контексту (згрупованими до п’яти СубП за 

смисловою характеристикою): 

(СубП-1) Риса характеру: 

1. ‘Уражена особиста пиха’: Soames saw that his suggestion had touched 

some unintelligible point of personal vanity [GJ FS. B. 1, p. 138]. 

2. ‘Ураження марнославства’: But his vanity would have been a little shocked 

by what actually happened [AR DH, p. 26]. 

3. ‘Марнославство як риса характеру’: True, he himself suspected 

Mr.Upjohn was a bit of a charlatan, and knew he was obviously conceited; at the 

same time, there was something very kindhearted and generous in poor Upjohn-and-

at-‘em, who had received that nickname for his furious onslaughts on any one who 

was established and successful, in alleged defence of any one who was struggling and 

neglected [AR DH, p. 142]. 
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4. ‘Відсутність марнославства як риси характеру’: “Oh, but Reggie isn’t 

vain. He didn’t even mention his work to me …” [AR DH, p. 202]. 

5. ‘Розмови про марнославство’: a) It was but a question of vanity 

throughout; and if that were admitted into one side of the equation it should be 

admitted into the other [HT Td’U, p. 287]; b) If all were only vanity, who would mind 

it? [HT Td’U, p. 351]. 

6. ‘Наявність марнославства’: John Durbeyfield had more conceit than 

energy or health, and this supposition was pleasant to him [HT Td’U, p. 87]. 

7. ‘Відсутність марнославства в людей із високим інтелектом’: “...And 

men with really fine minds haven’t any intellectual vanity” [AR DH, p. 201]. 

(СубП-2) Мистецтво: ‘Марнославство та егоїзм митця’: a) Shobbe was 

an excellent example of the artist’s amazing selfishness and vanity [AR DH, p. 147]; 

b) But like all artists she was exacting, and had her vanity [AR DH, p. 228]. 

(СубП-3) Стать: ‘Наявність марнославства в обох статей’: It is so very 

curious that we talk of vanity as if it were almost exclusively feminine, whereas both 

sexes are equally vain [AR DH, p. 151]. 

(СубП-4) Посада: ‘Поява марнославства з призначенням на керівну 

посаду’: To his dismay, but also a certain amount of flattered vanity, he found 

himself immediately appointed as acting commander of B Company [AR DH, p. 382]. 

(СубП-5) 3. Клас: ‘Марнославство класової належності’ (перетин ознак 

гордості та шляхетності): His vanity and class consciousness made him earn for 

affairs with upper class women although he was obviously a homosexual type 

[AR DH, p. 141]. 

Марнославство є негативною рисою, що виражається у мистецтві і 

класовій приналежності особи, проявляється з призначенням на високу 

посаду і не має гендерного обмеження.  

ЛСП Презирство утворене прикладами контекстуальних значень 

лексеми contempt та похідних від неї лексем contemptuous і self-contempt, 

а також лексеми bourgeois: 
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(СубП-1) Ставлення: 

1. ‘Показ презирства жестами’: He was extremely intellectual and weary in 

manner, and took Winterbourne’s hand in a very limp way, turning his hand aside 

with an air of elegant contempt as he did so [AR DH, p. 363]. 

2. ‘Презирство висловлювання’: ‘Why absurd?’ said Fanny, feeling, that 

Winterbourne was somehow hurt by the contempt in her voice [AR DH, p. 266]. 

3. ‘Презирство до іноземців’: He was contemptuous of all foreigners 

[AR DH, p. 305]. 

(СубП-2) Війна: 

1. ‘Зневага до власного відчаю на війні’: He hadn’t even the courage to 

shoot himself with his revolver; and added that last grain of self-contempt to his 

despair [AR DH, p. 394]. 

2. ‘Зневага до тих, хто загинув безцільно у війні’: 

And he drew her away, 

And she looked back and laughed 

As he spoke more contempt of us, 

Being now out of hearing [AR DH, p. 398]. 

Вираження презирства у британців – це постановка голосу, жестикуляція, 

ставлення до іноземців. Позитивна характеристика презирства стосується 

зневаги до слабкості, проявленій у поведінці на війні і загальнонаціональної 

зневаги до Першої світової війни, що забрала життя багатьох. 

ЛСП Вихваляння побудоване контекстуальними значеннями таких 

номінантів: boast, swanking із базовим значенням “хвастощі, гордість”: 

(СубП-1) Зовнішність: 

1. ‘Вихваляння зовнішнім виглядом’: She wore a red ribbon in her hair, and 

was the only one of the white company who could boast of such a pronounced 

adornment [HT Td’U, p. 51]. 

2. ‘Пишання молодою красою’: There still faintly beamed from the woman’s 

features something of the freshness, and even the prettiness, of her youth; rendering it 
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probable that the personal charms which Tess could boast of were in main part her 

mother’s gift, and therefore unknightly, unhistorical [HT Td’U, p. 58]. 

(СубП-2) Власна справа: 

1. ‘Хизування можливістю займатися підприємництвом’: Rolliver’s inn, 

the single alehouse at this end of the long and broken village, could only boast of an 

off-licence; hence, as nobody could legally drink on the premises, the amount of overt 

accommodation for consumers was strictly limited to a little board about six inches 

wide and two yards long, fixed to the garden palings by pieces of wire, so as to form 

a ledge [HT Td’U, p. 63]. 

2. ‘Вихваляння статком’: Isabel put her vitality into child bearing, boosting 

George Augustus to profitable action, thrusting herself even onward and upward 

financially and socially, buying and furnishing houses, quarreling with her friends 

acquiring sheiks, malforming her children’s minds, capriciously interfering with their 

education, swanking to the Hartlys with her money, patronising the now aged and 

less venomous dear Mamma, and other lofty and inspiring activities [AR DH, p. 88]. 

Наявність власності й зовнішній вигляд можуть викликати почуття 

пихи і гордості у представників британської нації на зламі ХІХ – ХХ століть. 

Вони хизуються статками, надбаннями, одягом і навіть власною молодістю.  

ЛСП Упертість представлене лексемами honest, vanity, obstinacy, 

словосполученням proud obstinacy (поєднання прямого номінанта концепту 

і його синоніма) й актуалізують у контексті значення: 

1. ‘Чесність, представлена через марнославство та впертість’ (перетин 

ознак ГОРДОСТІ та ШЛЯХЕТНОСТІ (в іронічному значенні)): The queer-Dicks 

were more or less honest cranks, or at least possessed so much vanity and obstinacy 

that they seemed honest [AR DH, p. 125]. 

2. ‘Впертість близького родича’: June was silent, having experienced in her 

time the inexorable of her father’s amiable obstinacy so far as his own freedom of 

action was concerned [GJ FS. B. 3, p. 104]. 
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3. ‘Запобігання гордовитій впертості’: How could he word what he had 

come to say so that it might pierce the defense of her proud obstinacy [GJ FS. B. 2, 

p. 216]? 

У ЛСП Зарозумілість входять синоніми лексеми-номінанта pride: 

conceit, conceited, haughtily – у такій текстовій реалізації компонентів їх 

значень: 

1. ‘Зарозумілість, спричинена неприступністю’: Mr. Upjohn, safe as 

Achilles in the Stygian dip of his conceit, strode along energetically with an inward 

feeling that he had gone one better on James McNeil Whistler [AR DH, p. 132]. 

2. ‘Зарозумілість поведінки на публіці’: The bus-stop was empty except for 

a couple spooning on a back seat. George and Elizabeth a little haughtily went to the 

very front [AR DH, p. 162]. 

3. ‘Несправжня зарозумілість, спричинена відсутністю впевненості 

у собі’: He had a strong dose of shyness- his mother has sapped his self-confidence 

abominably – which made him seem rather conceited and very aloof [AR DH, p. 49]. 

Ще одним виявом гордості є упертість, що у контексті пов’язана із 

марнославством, з яким потрібно боротись. Упертість є зарозумілістю, 

спричиненою неприступністю чи відсутністю впевненості у собі, але як 

зверхність може мати соціальне спрямування.  

ЛСП Право влади та власності реалізоване лише однією лексемою 

authority, компонент значення якої знаходимо у прикладах:  

1. ‘Усвідомлення своєї влади’: You realize, do you not, that they would do 

nothing without my authority [ВИ ПП, с. 272]. 

3. ‘Батьківство’: Fatherhood that had life-and-death authority over 

the children: a great natural power [ЛДГ АА, с. 32]. 

З аналізу зрозуміло, що поняттєвий складник ЛК PRIDE реалізований 

номінантами, що формують ядро-ближню периферію, з огляду на щільність 

і частоту їхньої появи у текстовому континуумі. Відповідна смислова 

організація компонентів значення вербалізаторів і їхніх сполучень: pride, queer 

(pride), (family) pride, wounded pride, curious pride, sheer pride, genuine English 
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pride; wound to one’s pride and self-esteem, to wound one’s pride to death, to pride 

oneself on, to hurt one’s pride, to feel / be proud of, proud, proudly, haughty, 

haughtily, arrogance, upright, superiority, racial superiority, superior, supremacy, 

sensibilities, self-consciousness, self-confident, high self-approval, class 

consciousness, upper class, conceit, conceited, selfishness, vanity, vain, 

contemptuous, self-contempt, bourgeois, boast, swanking, obstinacy, proud 

obstinacy, pleasure, відібраних з художнього контексту, відображена 

в ієрархічно побудованій структурі НП концепту.  

3 . 2 . 2  С и м в о л ь н о - о б р а з н и й  с к л а д н и к .  Сучасний 

лінгвокультурологічний підхід до аналізу концепту як культурної ментальної 

одиниці свідомості визначається виділенням його трикомпонентної структури, 

характеристики якої знаходимо у наукових дослідженнях В. І. Карасика [62, 

с. 151], Г. Г. Слишкіна [61] чи С. Г. Воркачова [86, c. 170]. Вона містить 

сукупність поняттєвого (базові денотативні значення), ціннісного та образного 

складників (конотацій).  

В. В. Колесов підтримує їхню думку та додає символьний складник. 

Науковець характеризує сучасний культурний концепт як історично зумовлену 

суміш поняттєвого обсягу (денотат через поняття) і вмісту концепту (сигніфікат 

через символ і образ) [71, с. 36], а сам символ – як поняття через образ, у 

якому зосереджені ознаки культури. Символ відіграє роль передавача 

інформації, що виходить за межі значення імені концепту. На відміну від 

образу, який номінує об’єкт через певні риси іншого об’єкта, символ виконує 

роль заміщення культурно значущого об’єкта чи моделі поведінки [49, с. 8-9]. 

Символ співвідноситься з конотативним значенням і реалізується у певному 

контексті [11, с. 13]. Символьний складник дає змогу виявити певну кількість 

символьних смислів, прихованих у вербалізаторах-номінантах концептів, що 

виконують знакову функцію, набуваючи різних інтерпретацій у контексті. 

Образний складник детермінується метафоричністю значення, метафора – 

це “двокомпонентне динамічне утворення, яке народжується при прикладанні 

характеристик одного образу до іншого” [148, с. 19], вона ґрунтується на 
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паралельності, смисловому збігові [там само, с. 20]. За М. В. Нікітіним, 

метафора передбачає подібність денотатів, ця схожість виявляється у 

порівнянні, зіставленні, ідентифікації. Компаративні концептуальні зв’язки 

надають глибинності уявлень про світ і є мисленнєвим відповідником 

розподілу ознак сутностей [111, с. 254]. Образний складник містить таку собі 

“мисленнєву картинку” і перцептивний образ, а також метафори, що 

виділяються носієм мови з імені-одиниці-вербалізатора концепту [75, c. 56]. 

Саме тому, вважаємо за потрібне долучити символьно-образний 

складник у моделюванні якомога чіткішої моделі структури ЛК PRIDE і 

NOBILITY.  

Метафорично-символьні “мисленнєві” образи ЛК PRIDE реалізуються в 

художніх текстах за допомогою імені концепту pride; ідіоми, що містить 

однокореневу лексему-репрезентант імені ЛК – poor as a church mоuse but 

stinking proud; синонімів і тлумачень: vanity, vain, self-confidence, blood, 

словосполучень strain of blood, self-possessed; тлумачень і лексем-асоціатів: 

pleasure, pleasant, виразу be pleased with, ідіоми, що не містить імені концепту, 

але має смислове наповнення, потрібне для репрезентації концепту – be as 

pleased as Punch, love, comfort, home; лексеми-номінанта концепту NOBILITY 

bourgeois, контекстуальне семантичне вираження якої містить смисловий 

потенціал ЛК PRIDE, а також синтаксичних конструкцій, що також 

репрезентують смисл концепту. Виокремлені лексеми входять до всіх сегментів 

НП: ядра, ближньої, дальньої та крайньої периферій відповідно.  

У першому прикладі, який увійшов до ЛСП Гордість і її інтерпретація, 

бачимо, що основне значення лексеми pride ‘почуття гордості певного суб’єкта 

за когось / щось, певну виконану дію’ розширюється у контексті 

з інтерпретацією ‘гордість британців’ із символьно-метафоричним значенням 

‘Лінь як уособлення придушення гордості нації’: They delight to lay a corpse in 

a marriage bed, and to strike down a great nation in the fullest flush of its pride and 

power [AR DH, p. 205]. “Marriage bed” (сімейне ложе) є символом і уособленням 

придушення гордої нації у повному її розквіті. У тексті відчутне негативне 
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ставлення британців до вибору співвітчизників залишитись удома, 

“у сімейному ліжку”, замість того, щоб захищати Батьківщину на війні.  

Конотація сталого виразу poor as a church mоuse but stinking proud 

простежується у прикладі: Reserved lot, these real old creoles … poor as church 

mice most of them but stinking proud … [ВИ ПП, с. 213]. Сам вираз, маючи 

значення ‘дуже гордий’, у контексті отримує метафоричну образність 

і пояснюється так: гордість бідних людей, що приречені на долю церковних 

мишей, жалюгідну і нещасну. 

Лексема vanity і її ад’єктивний синонім vain, що означають 

‘зарозумілість / зарозумілий’, отримують спільне текстове смислове 

представлення: ‘Ненависть до марнославства’: Vanity is none the less odious even 

there is some reason for it, though why anyone should feel vain of publishing books 

and exhibiting pictures is a mystery, when you reflect that two thousand novels a year 

are published in England alone and that tens of thousands of canvases are showed 

annually in Paris [AR DH, p. 157]. “Об’єкти мистецтва і письменництва” (books 

and pictures) є джерелом та символом марнославства і виражають ще й іронію 

автора-письменника до подій поствікторіанської епохи. “Життя” є уособленням 

марнославства у метафорі ‘Змарноване життя’: Tess asked herself; and, thinking 

of her wasted life, said, “All is vanity.” She repeated the words mechanically, till she 

reflected that this was a most inadequate thought for modern days [HT Td’U, p. 351]. 

Лексема self-confidence, маючи базове значення ‘самовпевненість’, 

набуває текстової конотації ‘Самовпевненість на війні’: Evans possessed that 

British rhinoceros equipment of mingled ignorance, self-confidence, and 

complacence which is triple-armed against all the shafts of the mind [AR DH, p. 306] 

та, за авторською інтерпретацією, стає символом запоруки перемоги у війні.  

Лексема bourgeois є одним із номінантів-тлумачень концепту NOBILITY, 

однак розкриває смислове наповнення концепту PRIDE у контексті: 

‘Неосвіченість буржуа в мистецтві, але одночасно необгрунтована гордість за 

це’. Лексема bourgeois (‘буржуазний, буржуа’) набуває у тексті дещо 

негативного значення: One thing about the British bourgeois – he doesn’t know 
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anything about pictures, but very stoutly stands for what he likes and what he likes is 

anything except art [AR DH, p. 150]. “Буржуазний клас” часто символізує 

неосвіченість британців початку ХХ століття, що є нехарактерною рисою 

представників того ж класу кінця ХІХ століття. Так, у художньому контексті 

“буржуа” є символом неосвіченості. 

Знайдені у роботі мовні репрезентанти ЛК – blood, словосполучення 

strain of blood; self-possessed; pleasure – набувають такої контекстуальної 

семантичної реалізації у ЛСП Походження:  

1. ‘Гордість за кровних нащадків’: … His real future was vested in those 

who had his blood, in whom he would live on when he was gone [GJ FS. B. 1, 

p. 407]. Пряме значення лексеми blood знаходить символічне втілення 

у текстовому континуумі: “кровна спорідненість” є символом походження 

шляхетних людей і тому викликає почуття гордості у кровних родичів. 

Знайдено смислову точку перетину досліджуваних ЛК PRIDE і NOBILITY.  

2. ‘Відчуття шляхетної крові’: And here he was already hypnotized by the 

prestige of a certain strain of blood [GJ FS. B. 3, p. 48]. Значущість 

контекстуального значення лексеми blood підсилено значенням лексеми strain 

(‘походження, рід, спадковість’). Знову символом походження є “кровна 

спорідненість”, якою пишаються шляхетні представники британського 

суспільства. 

3. ‘Влада над колишньою дружиною’: And she knew it, though she might sit 

there calm and self-possessed, as if she had never been his wife. An acid humour 

stirred in his Forsyte blood; a subtle pain divided by a hair’s breadth from pleasure 

[GJ FS. B. 3, p. 23]. Бачимо, що і цей приклад, що містить уживання трьох 

лексем, значення яких доповнюють одне одного, сприяє експлікації символьно-

образного складника концепту – “кровна споріденість” є символом 

походження.  

За контекстом, у сімейних стосунках існує певна гендерна нерівність, 

соціальне підпорядкування дружини чоловікові: вона має бути стриманою 

і холодною у поведінці стосовно нього, він, у свою чергу, отримує певне 
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задоволення від переваги над нею, спричиненої таким його правом як чоловіка 

і лідера у сімейних стосунках за походженням.  

ЛСП Задоволення реалізується контекстуальним семантичним 

навантаженням номінантів: pleasure, похідної лексеми pleasant, виразу be 

pleased with, ідіоми, що не містить імені концепту, але має смислове 

наповнення, потрібне для репрезентації концепту – be as pleased as Punch: 

1. ‘Почуття безмірного задоволення, насолоди’: And now the old chap 

would be as pleased as Punch, for Mrs. Grandman, he knew, had a weak heart, and 

their son had lost a leg in the War [GJ FS. B. 3, p. 232]. Значення ідіоми be as 

pleased as Punch (‘дуже задоволений’) у контексті символізує відчуття 

значущості від морального насміхання над горем інших. 

2. ‘Гордість за добробут членів сім’ї’: The thought of his little grandson’s 

growing wealth was a real pleasure to him [GJ FS. B. 1, p. 298]. Уособленням 

усвідомленої насолоди є створення “сімейного добробуту” для нащадків роду. 

Значення лексеми home отримує додатковий відтінок ‘Домівка сім’ї’: 

Athome he kept the hard head out of sight, and played at poetry and romance with his 

literary wife and his sturdy, passionate girls [ЛДГ АА, с. 11]. Зважаючи на те, що 

home належить до дальньопериферійного сегменту НП концепту PRIDE, бо 

є асоціацією, що виникає у реципієнта при осмисленні значення лексеми-

номінанта pride, “дім” є символом і уособленням гордості сім’ї. 

ЛСП Власна справа реалізоване синтаксичною конструкцією, що 

містить латентне смислове навантаження ЛК у такій семантичній реалізації: 

‘Зверхнє ставлення через право власності’: These scruples, had she known it, were 

quite superfluous for it never occurred to her husband’s relatives to look on her with 

anything but cousinly cordiality and a certain tolerance, for, as Lasts, they 

considered they had far more right in Hetton then herself [ВИ ПП, с. 73]. 

Контекстуальне пояснення концептуальної ознаки таке: незважаючи на те, що 

“власність” є символом зверхності, не усі заможні та поважні люди 

користуються своїм суспільним становищем і стають зверхніми. 
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ЛСП Домівка-прихисток побудоване лексемами-асоціатами love, home, 

comfort, що у художньому континуумі набувають поданих нижче компонентів 

значення. ЛСП поділене на СубП відповідно до смислового уточнення: 

(СубП-1) Дім: 

1. ‘Гордість за сім’ю та місце проживання’: He’s got just enough money, 

loves the place, one son he’s crazy about, devoted wife, not a worry in the world 

[ВИ ПП, с. 10-11]. 

2. ‘Відчуття захищеності у сімейному домі’: Year after year, week after 

week, he went to Timothy’s, and his brother’s front drawing-room – his legs twisted, 

his long white whiskers, framing his clean-shaven mouth – would sit watching the 

family pot simmer, the cream rising to the top; and he would go away sheltered, 

refreshed, comforted, with an indefinable sense of comfort [GJ FS. B. 1, p. 115]. 

3. ‘Сховище від зовнішнього світу’: Every breath of the old scandal had 

been carefully kept from her at home, and Winifred warned many times that he 

wouldn’t have a whisper of it reach her for the world [GJ FS. B. 3, p. 25]. 

4. ‘Гордість за власну домівку’: “… I shouldn’t feel so badly about it if it 

were really lively house – like my home for instance… but of course Tony’s been 

brought up here and sees it all differently …” [ВИ ПП, с. 41]. 

Із контексту художніх творів зрозуміло, що “домівка” є символом 

захищеності й об’єктом гордості британської нації, що відповідає 

загальновідомому англійському виразу: “My home is my castle / Мій дім – моя 

фортеця”. 

(СубП-2) Культура: ‘Культурний осередок’: He himself, with his tough old 

barbarian fighting spirit, had an almost child-like delight in verse, in sweet poetry, 

and in delightful game of a cultured home [ЛДГ АА, с. 11]. Почуття гордості 

викликається поєднанням у натурі англійця непоєднуваних речей: дикого духу 

боротьби і культурної вихованості нації, здобутої у сім’ї, в межах родинного 

дому. Тому символом гордості є загальнонаціональна “культурна домівка”. 

Остання реалізація конотативності значення номінанта pride 

представлена у ЛСП Війна: ‘Гордість за воєнну організацію битв’: There were 
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frontier and colonial skirmishes, and the reputation of the country for a military 

organization and efficiency was immensely strengthened in the world’s eyes by the 

conduct of the Crimean and Boer Wars [AR DH, p. 218]. Помітний імплікативний 

характер контекстуальної конотації, вона містить прихований смисл, 

виражаючись не лексемою-вербалізатором, що входить до структури НП ЛК, 

а синтаксичною конструкцією. Її поясненням є: “воєнні заслуги” – це символ 

гордості і репутації нації. 

З аналізу розуміємо, що символьно-образний складник реалізується 

контекстуально-конотативним семантичним наповненням ядерних 

і ближньопериферійних номінантів: pride; vanity, vain; self-confidence; blood, 

strain of blood; self-possessed; pleasure, pleasant, be pleased with, be as pleased as 

Punch; love comfort, home, ідіоми з однокореневим корелятом імені концепту 

poor as a church mоuse but stinking proud і такої, що не містить лексему pride, 

але передає смисл концепту be as pleased as Punch, лексеми-номінанта 

концепту NOBILITY – bourgeois, контекстуальне семантичне вираження якої 

містить смисловий потенціал ЛК PRIDE, та синтаксичних конструкцій без 

лексем номінантів ЛК, але з його смисловими характеристиками. Перелічені 

вербалізатори заповнюють усі сегменти НП ЛК PRIDE і репрезентують 

метафорично-символьний потенціал концепту. 

3 . 2 . 3  Ц і н н і с н и й  с к л а д н и к .  Особливістю концепту культури 

є його властивість концентрувати образно-оцінні і ціннісно-орієнтовані 

результати мислення [6, c. 87]. У культурному концепті зосереджені своєрідно 

сполучені поняття, смисл і образ у їхньому ціннісно-оцінному ракурсі 

[там само, c. 93]. Враховуємо можливості вербалізації концептів певною 

кількістю номінативних одиниць і розуміємо, що значення цих одиниць мають 

бути динамічними, бо вони узагальнюють знання, пов’язані з культурно-

історичним досвідом. Зміна семантики слова відображається зміною ціннісно-

смислової парадигми етнокультурної спільноти, концепт якої досліджується.  
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Цінності вважаються особливими лінгвокультурологічними категоріями, 

тому що входять в основу ціннісно-смислового простору мови. 

У лінгвокультурологічних дослідженнях вони розподіляються на такі види:  

1) вітальні: здоров’я, життя, природнє середовище, ін.; 

2) соціальні: статус, професія, сім’я, соціальний стан, ін.; 

3) моральні: добро, честь, любов, порядність, ін.; 

4) політичні: громадянська свобода, мир, ін.; 

5) релігійні: Бог, віра, порятунок, ін.; 

6) естетичні: ідеал, краса, гармонія, стиль [там само, c. 7-8]. 

Окрім такої класифікації, логічним є поділ представниками певної 

лінгвокультури (у нашому випадку британської) ціннісно-смислових 

характеристик ЛК за позитивним чи негативним оцінним ставленням. 

Концепт PRIDE у лінгвокультурній свідомості британців отримує 

позитивну і негативну оцінки одночасно. Це стає зрозумілим завдяки 

осмисленню семантичного наповнення текстових фрагментів, що містять 

вербалізатори досліджуваних ЛК.  

Одна із процедур виділення ціннісного складника полягає у відборі 

оцінних реакцій опитуваних у межах анкетування, які викликані словами-

стимулами, що вербалізують концепт [49, с. 16]. У нашій роботі ціннісний 

складник виділяється з опорою на опис компонентів значення лексем, що 

об’єктивують ЛК. 

Під час аналізу корпусу фактичного матеріалу відібрана певна кількість 

номінантів ЛК PRIDE, додаткові елементи значення яких відображають 

ціннісний потенціал концепту. Ними є мовні одиниці, що, згідно з попереднім 

аналізом лексикографічних джерел, можуть складати НП PRIDE: ядерні: pride, 

prided, proud, proudly; синоніми імені-репрезентанта концепту, які наповнюють 

ближню периферію: vanity, boast, presumption, conceit, self-respect, satisfaction, 

sensibilities, superior; слова-асоціати, що входять до дальньопериферійного 

сегменту поля: family, а також сполучення слів, що стосуються family: family 

relics, family vault; business, pleasure, marriage, home.  
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Перша група вербалізаторів (pride (n.) і його похідних: prided (past 

form, v.), proud (adj.), proudly (adv.)); satisfaction, vanity, boast, presumption, 

conceit, self-respect, sensibilities, superior. Їхня текстова семантична реалізація 

представлена п’ятьма ЛСП: ЛСП Власність, ЛСП Моральні цінності, ЛСП 

Соціальні цінності, ЛСП Війна, ЛСП Релігія, об’єднаними основним 

значенням імені ЛК pride – “відчуття задоволення, гордості за щось (вчинки), 

здійснене тобою чи близькими тобі людьми”, яке набуває у художніх текстах 

таких інтерпретацій. 

ЛСП Власність репрезентоване лексемою pride та її похідними prided, 

proudly, основними тлумаченнями імені концепту: pleasure, pleasant, be pleased 

with і лексем-асоціатів: satisfaction, business, які набувають додаткових відтінків 

значення за спільною ознакою “гордість за певні матеріальні надбання чи 

статки, cуб’єкти власності”, що відповідають ціннісним орієнтаціям 

представників британської лінгвокультури, виражаючи їхнє 

позитивне / негативне ставлення: 

1. ‘Поєднання гордості й відчуття власності’: And the æsthetic spirit moving 

hand in hand with his Forsyte sense of possessive continuity dwelt with pride and 

pleasure on his ownership thereof [GJ FS. B. 2, p. 50].  

У прикладі показане ставлення заможного британця до присутності права 

власності як такого, що уподібнюється до естетичних поглядів. 

2. ‘Зневага дружини до матеріальних цінностей’: She wasn’t asked to look 

at the pictures, and she never did. To Soames this was another grievance. He hated 

that pride of hers, and secretly dreaded it [GJ FS. B. 1, p. 95].  

З контексту відчутне негативне ставлення героїні до всього 

матеріального, що викликає супротив і нерозуміння чоловіком гордовитої 

поведінки дружини. 

3. ‘Ставлення до ведення бізнесу різних поколінь’: He had worked at that 

business! Men did work in those days! These young pups hardly knew the meaning of 

the word. He had gone into every detail, known everything that went on, sometimes 
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set up all night over it. And he had always chosen his agents himself, prided himself 

on it [GJ FS. B. 1, p. 64].  

Різні ціннісні орієнтації представників старшого і молодшого поколінь 

стосуються конфлікту щодо ведення сімейного бізнесу. 

4. ‘Насолода від вдало сформованого за життя статку’: a) The perfect 

luxury of his latter days had embedded him like a fly in sugar; and his mind, where 

very little took place from morning till night, was the junction of two curiously 

opposite emotions, a lingering and sturdy satisfaction that he had made his own way 

and his own and his own fortune, and a sense that a man of his distinction should 

never been allowed to soil his mind with work [GJ FS. B. 1, p. 78]; b) There was 

satisfaction in the thought that neither he nor his trusts had an investment which 

could be effected by anything less maniacal than national repudiation or a levy on 

capital [GJ FS. B. 3, p. 128]. 

5. ‘Задоволення від отримання майбутніх прибутків’: a) It was pleasant to 

think that in the after life he could get more for things than he had given [GJ FS. B. 1, 

p. 61]; b) The sum was mounting up-next New Year’s Day it would be fifteen hundred 

and odd pounds! And it is difficult to say how much satisfaction he had got out of that 

early transaction [GJ FS. B. 1, p. 70]; c) He was particularly pleased with the 

appearance of a picture on the wall opposite, which he himself had given them: “I’d 

no idea it was so good!” he said [GJ FS. B. 1, p. 117]. 

Лексема satisfaction із базовим значенням “задоволення від чогось” 

набуває контекстуальної конотативності ‘насолода і гордість суб’єкта за 

сформований ним за життя статок, отримання майбутніх прибутків’. 

6. ‘Відсутність бізнесу як ознаки гордості шляхетної сім’ї’: “… From all 

I can learn he’s got no business, no income, and no connection worth speaking of; 

but then I know nothing, nobody tells me anything” [GJ FS. B. 1, p. 50]. У систему 

цінностей британців на рубежі ХІХ – ХХ століть входить наявність власного 

бізнесу і його відсутність викликає негативне ставлення інших. 

7. ‘Власна справа як можлива самореалізація’: а) He should have studied 

law or entered business in some way. But no – that fatal three pounds a week would 
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keep him from starving as long as he lived, and he did not want to give himself into 

bondage [ЛДГ АА, с. 17]; b) He loved the past, the old music and dances and 

customs of old England. He would try and live in the spirit of these, not in the spirit 

of the world of business [ЛДГ АА, с. 18]; c) Egbert could not bring himself to any 

more of this restoring or renewing business [ЛДГ АА, с. 30]. Наявність власної 

справи є ціннісною ознакою нової епохи, стрімкого руху, динаміки розвитку 

суспільства, на відміну від повільного розміреного життя “старої Англії” часів 

Вікторіанства, яке залишилося позаду. Головний герой твору Д. Г. Лоуренса, 

Егберт, живучи в ХХ столітті, не може втиснути власне життя у рамки 

загальнонаціонального, бо шкодує за цінностями минулих днів [214]. 

8. ‘Гордовитість способу пересування заможних людей’: The harness, the 

liveries, the gloss on the horses’ coats, shone and glittered in the May sunlight, and 

each equipage, landau, sociable, barouche, Victoria, or brougham, seemed to roll out 

proudly from its wheels:  

“I and my horses and my men you know, 

Indeed the whole turn-out have cost a pot. 

But we were worth it every penny. Look 

At Master and at Missis now, the dawgs! 

Ease with security – ah! that’s the ticket!” [GJ FS. B. 1, p. 209]. 

Бачимо, що транспортний засіб є обов’язковим атрибутом заможних 

людей, справжніх представників Вікторіанства, і є об’єктом гордості. 

ЛСП Моральні цінності представлений сталим виразом, що містить 

лексему pride – Pride goes before a fall, а також прикметником proud, 

об’єднаними у значенні ознакою ‘гордість як виразник вшанування пам’яті 

когось’: 

1. ‘Похорон старійшин родини’: “Pride goes before a fall!” In accordance 

with this, the greatest of Nature’s ironies, the Forsyte family had gathered for a last 

proud pageant before they fell [GJ FS. B. 1, p. 146]. Сім’я вважає за потрібне 

востаннє зібратися на похороні одного із членів родини, щоб гордо вшанувати 

його пам’ять. 
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ЛСП Соціальні цінності репрезентоване вербалізаторами pride on, be 

proud of, proud, proudly, що поєднані у значенні ‘гордість за соціальну 

поведінку і життєвий вибір когось’ і отримують нові семантичні ознаки: 

1. ‘Ліберальне ставлення до жінок’: He rather prided himself indeed on 

a liberal attitude towards women, not seeing any reason why they shouldn’t paint 

pictures or write tunes, or books even for the matter of that, especially if they could 

turn a useful penny by it; not at all – kept them out of mischief. It was not as if they 

were men [GJ FS. B. 1, p. 215]. Пояснюються власні переконання щодо 

соціальної ролі жінок британського суспільства, що суперечать ціннісним 

орієнтаціям тогодення, і гордість за них. 

2. ‘Життєвий вибір сина’: He was proud of his enlistment; proud of his boy 

for going to fight for the country; for on Jolyon’s pro-Boerism, too, Black Week had 

left its mark [GJ FS. B. 2, p. 160]. Головний герой схвалює життєву позицію сина 

щодо бажання захищати власну країну. У прикладі показані погляди молодого 

покоління британців ХХ століття, яке поважає моральні цінності. 

3. ‘Гордість за королеву Вікторію’: 

“… let us remember our Gracious Queen Empress in whose services we are 

here and pray that she may long be spared to send us at her bidding to do our duty in 

the uttermost parts of the earth; and let us think of our dear ones far away and the 

homes we have left in her name, and remember that though miles of barren continent 

and leagues of ocean divide us, we are never so near to them as on these Sunday 

mornings, united with them across dune and mountain in our loyalty to our sovereign 

and thanksgiving for her welfare; one with them as proud subjects of her scepter and 

crown” [ВИ ПП, с. 36]. Британці горді правлінням королеви Вікторії і вірні 

впровадженим нею соціальним і ціннісним орієнтаціям, що принесли добробут 

країні.  

4. ‘Гордість за відомих письменників країни’: That was nothing compared 

with the persecution endured by H. D. Lawrence, probably the greatest living English 

novelist, and a man of whom – in spite of his failings – England should be proud 
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[AR DH, p. 248]. У тексті лунає заклик до морального обов’язку бути гордим за 

шанованого всією країною письменника – Д. Г. Лоуренса. 

5. ‘Гордість британських громадян за свою країну в період голоду 

і нещастя’: And there they crouched and huddled in rags and hunger and misery, 

free-born members of the greatest Empire the earth has yet seen, citizens of Her who 

so proudly claimed to be the wealthiest of cities, the exchange and mart of the whole 

world [AR DH, p. 204]. Незважаючи на розруху і нещастя у країні, британці 

залишаються гордими за те, що вони є частиною такої нації. 

Контекстуальні значення лексеми pride у ЛСП Війна поєднані 

семантичною ознакою ‘гордість за власні дії чи дії близьких людей’: 

1. ‘Участь у війні померлого члена сім’ї’: Not even casualty or glory to the 

Haymans would be really satisfactory. Family pride felt defrauded [GJ FS. B. 2, 

p. 250]. Виражене негативне ставлення членів родини до участі близької 

людини у безцільній війні, яка забрала її життя. Навіть гордість за принесену 

славу ніяк не задовольняє сім’ю, що переживає горе. 

2. ‘Гордість за участь у війні’: His personal life became intolerable because 

of the War, and the War became intolerable because of his life. A sort of pride kept 

him silent [AR DH, p. 246]. Тиха гордість переповнює людину, яка повністю 

віддається воєнним подіям із відчуттям правильності власного вчинку. 

ЛСП Релігія сформоване лексемою pride і похідним від неї ад’єктивом 

proud, а також номінантом vanity за спільною ознакою ‘гордість у релігійних 

переконаннях’. Маємо такі контекстуальні компоненти значення: 

1. ‘Розривання між пихою та вірою’: But in her soul she died, her heart of 

pride and passion and desire bled to death, her soul belonged to her church, her body 

belonged to her duty as a mother [ЛДГ АА, с. 49]. Героїня розривається між 

власними релігійними переконаннями, своєю гордою натурою та материнським 

обов’язком.  

2. ‘Поєднання гордості і гідності у релігійних переконаннях’ (перетин 

ознак ГОРДОСТІ та ШЛЯХЕТНОСТІ): Old Winterbourne always said with proud, 
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sad dignity that his ‘religious convictions forbade’ him to divorce her [AR DH, 

p. 28]. 

У цій конотації міститься перетин смислових ознак PRIDE і NOBILITY, 

відображаючи ‘релігійні переконання героя щодо розлучення і відчуття 

гордості за свою гідну поведінку’. 

3. ‘Неділя як день марнославства’: This would have been no serious 

hindrance on a week-day; they would have clicked through it in their high patterns 

and boots quite unconcerned; but on this day of vanity, this Sun’s-day, when flesh 

went forth to coquet with flesh while hypocritically affecting business with spiritual 

things; on this occasion for wearing their white stockings and thin shoes, and their 

pink, white, and lilac gowns, on which every mud spot would be visible, the pool was 

an awkward impediment [HT Td’U, p. 199]. Недільний день – день, що породжує 

марнославство, той, що прямо впливає на появу плотських утіх у суспільстві. 

4. ‘Зневага до пуританізму’: Of course, there is always the superior person 

who veils puritanism by saying: “I’m so bored with all this talk about sex. ‘Why can’t 

people go to bed with the person they want to, and stop talking about it?” [AR DH, 

p. 181]. Одна із проблем поствікторіанського суспільства полягала у знищенні 

пуританізму як цінності минулого покоління, що не мала права на існування, бо 

вважалася виявом людської пихи. На зміну пуританізму прийшли вільні 

погляди британців на статеві стосунки. 

До власне ближньої периферії, реалізованої синонімами імені концепту, 

увійшли два ЛСП:  

ЛСП Риса характеру сформоване конотаціями лексичних одиниць-

синонімів, що входять до ближньої периферії НП ЛК PRIDE: vanity, conceit, 

presumption, self-respect: 

1. ‘Марнославство гордості’: Then, examining the mesh of events in her own 

life, she seemed to see the vanity of her father’s pride; the gentlemanly suitor 

awaiting herself in her mother’s fancy; to see him as a grimacing personage, 

laughing at her poverty, and her shrouded knightly ancestry [HT Td’U, p. 70]. 
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Гордість члена сім’ї репрезентується як негативна риса характеру, переконання 

спровоковані марнославством. 

2. ‘Простодушне марнославство’: a) So the girls and their mother all walked 

together, a child on each side of Tess, holding her hand, and looking at her 

meditatively from time to time, as at one who was about to do great things; her 

mother just behind with the smallest; the group forming a picture of honest beauty 

flanked by innocence, and backed by simple-souled vanity [HT Td’U, p. 91]; b) But 

her mother heard, and Joan’s simple vanity, having been denied the hope of 

a dashing marriage, fed itself as well as it could upon the sensation of a dashing 

flirtation [HT Td’U, p. 132]. Окрім вираження негативної риси характеру, 

марнославство, спричинене невимушеною простодушністю, набуває позитивної 

оцінності. 

3. ‘Марнославство аристократії’: Well, it happens to us all; but our vanity is 

interested by the hope that the rather tangled and not very luminous track we made 

will continue to shine for a few people for a few years [AR DH, p. 27]. 

Марнославство визначене як одна із ознак аристократії. Одночасно 

засуджується його наявність через можливе успадкування наступними 

поколіннями. 

4. ‘Відсутність самовпевненості’: Yes. I have been cured of the presumption 

of thinking otherwise [HT Td’U, p. 399]. Жінка Вікторіанської епохи вихована у 

дусі покірності, із відсутністю самовпевненості у висловленні власної думки. 

ЛСП Естетичні цінності: ‘Задоволення виглядом дружини’: Her beauty 

in the best Parisian frocks was giving him more satisfaction than if he had collected 

a perfect bit of china, or a jewel of a picture; he looked forward to the moment when 

he would exhibit her in Park Lane, in Green Street, and at Timothy’s [GJ FS. B. 2, 

p. 259]. Вигляд гардеробу дружини порівнюється із виглядом коштовної 

китайської порцеляни, що є для чоловіка значною матеріальною цінністю, 

приносить відчуття надзвичайного задоволення за володіння нею. 

Дальня периферія сформована ЛСП Сім’я і Шлюб.  

Перше ЛСП реалізоване лексемою family. Вона вживається у сполученні 
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зі словами relics і vault, що дало змогу визначити нові інтерпретації 

концептуальних ознак PRIDE: 

1. ‘Сімейні реліквії’: …the marquetterie cabinet lined with dim red plush, full 

of family relics; Hester’s first fan; the buckles of their mother’s father’s shoes; three 

bottled scorpions; and one yellow elephant’s tusk, sent home from India by Great-

uncle Edgar Forsyte, who had been in jute; a yellow bit of paper propped up, with 

spidery writing on it, recording God knew what [GJ FS. B. 3, p. 42]! У прикладі 

визначені предмети, що є цінними для родини Форсайтів і вважаються 

реліквіями для декількох поколінь. 

2. ‘Місце захоронення сім’ї’: “…Where are you goin’ to put him? He ought 

to have a pyramid by rights”. Soams shook his head. “Highgate, the family vault”. 

“Well, I suppose the old girls would miss him, if he was anywhere else…” [GJ FS. 

B. 3, p. 14]. У знатній сім’ї правом є спільне місце поховання її членів. 

3. ‘Місце голови сім’ї’: In the centre of the room, under the chandelier as 

became a host, stood the head of the family, old Jolyon himself [GJ FS. B. 1, p. 44]. 

Під час зібрання членів родини традиційним місцем голови сім’ї є центральне 

місце у кімнаті, визначене традицією попередніх поколінь. 

4. ‘Гордість за членів родини’: а) He had a delicate, sensitive wife whose 

poetry won some fame in the narrow world of letters [ЛДГ АА, с. 11]; b) When he 

came back to her in khaki, a soldier, she submitted to him as a wife [ЛДГ АА, с. 63]. 

Важливими для британців ХХ століття стали заслуги членів родини, якими 

вони пишаються. 

5. ‘Міцний родинний зв’язок’: There was a tacit understanding between him 

and his little girl: not what we call love, but a weapon-like kinship [ЛДГ АА, с. 54]. 

Родинна спорідненість розцінюється як сімейна зброя, закріплена коханням. 

6. ‘Наполегливість старших членів родини’: And yet, in his inner tissue, 

there was something of the old founder of his family a secret tenacity of soul, a dread 

of showing his feelings, a determination not to know when he was beaten [GJ FS. 

B. 3, p. 78]. Цінною рисою характеру представника “золотого часу” є твердість 

характеру, можливість не показувати на публіці почуття чи відчуття. 
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ЛСП Шлюб представлене однією лексемою marriage, контекстуальна 

об’єктивація значення якої реалізована у прикладі: ‘Наявність сімейного спадку 

до одруження’: She had married just at the time when her father had bought the 

estate, about ten years before the war, so she had been able to come to Egbert with 

this for a marriage portion [ЛДГ АА, с. 10]. Запорукою формування потенційно 

рівного шлюбу є наявність сімейного спадку до одруження у нареченої. 

Отже, гордості характерна негативна оцінка, коли вона трактується як 

марнославство, зверхність, пиха, почуття самолюбства, егоїстичності, відчуття 

переваги над іншими й т. ін. (напр., знайдено такі характеристики гордості: 

зверхнє ставлення до людей нижчого соціального рівня у побуті та політиці, 

прояв егоїзму у володінні членами сім’ї, ставлення чоловіка до жінки, ін.). 

Говорячи про позитивні ознаки гордості як національної цінності, британці 

усвідомлюють її як: почуття чи відчуття задоволення від володіння 

матеріальними статками й надбаннями, статусну позицію у суспільстві, 

зовнішній вигляд, усе, що стосується сім’ї та родини: власний шлюб, міцність 

родинних зв’язків, наявність кровних нащадків, відчуття шляхетної крові, 

наявність сімейного спадку до одруження, домівку сім’ї, місця захоронення 

родини, культурне оточення, досягнення членів родини.  

Еволюційна зміна суспільних цінностей на рубежі століть простежується 

в одному із контекстуальних значень концепту PRIDE: гордості за нові погляди 

щодо моральних та етичних цінностей у поведінці молодого покоління із 

одночасним збереженням старих переконань, а інколи й сумом за їхньою 

втратою. Напр., зневага до пуританізму, характерного епосі Вікторіанства, 

виражається так: “Of course, there is always the superior person who veils 

puritanism by saying: ‘I’m so bored with all this talk about sex. ‘Why can’t people go 

to bed with the person they want to, and stop talking about it?’ [AR DH, p. 181]”. 

Знищення пуританізму як цінності минулого покоління було однією із проблем 

поствікторіанського суспільства, адже він вважався виявом людської пихи.  
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3.3 Кількісна репрезентація вербалізаторів лінгвокультурного 

концепту PRIDE 

 

Кількісне підрахування, як зауважує В. І. Перебийніс, властиве всім 

мовним одиницям [123, с. 5]. 

За В. В. Левицьким, мова характеризується як така, що має не тільки 

якісні характеристики, але й кількісні [82], особливо це стосується мовлення, 

коли йдеться про його письмове втілення у тексті [83, с. 109; 70]. 

У своїй спільній роботі, що стосується методів лінгвістичного 

дослідження, С. М. Сухорольська та О. І. Федоренко згадують про те, що саме 

кількісні методи відіграють значну роль у лінгвістичних дослідженнях 

і використовуються для того, щоби зробити якісні висновки про 

функціонування певних лінгвістичних феноменів [171, с. 278]. Вони 

уможливлять отримання не лише певних кількісних даних про наявність тих чи 

інших лексем-вербалізаторів, що формують НП як ЛК PRIDE, так і NOBILITY, 

але й засвідчать зміни у кількісній перевазі одних смислових ознак над іншими 

у різних частинах НП цих концептів.  

Модель побудови концепту PRIDE (див. пункт 2.2, Рис. 1) застосовується 

для подальшого та докладнішого розгляду особливостей його вербалізації і 

ґрунтується на проведеному польовому аналізі структури концепту у художніх 

творах (див. пункти 3.2.1-3.2.5). Спочатку проводено кількісний аналіз та 

відсоткова репрезентація мовного вираження концепту (див. табл. Д.3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5), а також підраховано середньочислове співвідношення одиниць 

вербалізації концепту у творах на зламі ХІХ – ХХ століть для показу частоти 

вживання одних вербальних засобів відносно інших, а також здійснення 

підрахунку кількості і співвідношення мовних одиниць, які містять собі 

експліковані та латентні смисли у різних сегментах польової структури 

концепту PRIDE, за зразком загальної моделі для унаочнення результатів 

кількісного підрахунку створено Рисунки Е3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. 
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Умовні скорочення використано в таблицях лише для тих лексем, які не 

мають виражених граматичних ознак, характерних певній частині мови, а також 

тих, що мають однакові основи та можуть позначати декілька частин мови 

одночасно, наприклад:  

pride (n.) – гордість / pride (v.) – гордитись. 

Згідно з результатами Таблиці Д.3.1 бачимо, що найбільш уживаними 

лексемами у тексті роману Томаса Гарді “Тесс із роду Д’Ербервілів” виявились 

pride і vanity. Вони займають чільне місце у творенні ядерно-

ближньопериферійної зони (~38% і ~33% відповідно) НП концепту PRIDE, 

третю позицію від загальної кількості одиниць займає лексема boast з 

чисельністю ~14%. Найменш чисельними є arrogance, presumption та conceit у 

кількості ~5% кожна. Не встановлено наявність представників дальньої та 

крайньої периферій. 

В аналізованих текстах романів трилогії Джона Голсуорсі “Сага про 

Форсайтів” (див. табл. Д.3.2) немає жодної лексичної одиниці, яка би зайняла 

значне місце у структурі вербалізованої моделі концепту PRIDE. 

Найчисельнішими є be proud (of) (~7%), pride (n.) (~7%), pleasure (~6%), 

satisfaction (~5%). Усі інші вербалізатори займають менше ніж 5% від загальної 

кількості номінантів. Виявлено дві ідіоматичні конструкції (~2%) у ближній 

периферії. Не виявлено жодних латентних конструкцій. 

Для Таблиці Д.3.3 характерний малий діапазон мовних одиниць, що 

представляють концепт PRIDE у тексті новели Д. Г. Лоуренса “Англія, моя 

Англія”. Найбільший відсоток мають лексеми pride (~23%), wife (~23%), home 

(~15%), усі інші одиниці представлені мінімально, не враховуючи імплікованих 

конструкцій, які не представлені у творі. 

Мовна побудова концепту у романі І. Во “Жменя праху” проаналізована в 

Таблиці Д.3.4. Згідно з отриманими даними, вербалізований вигляд концепту 

PRIDE не є широким. У творі виявлено лише по 1-3 одиниці кожного 

представника-вербалізатора. Проте домінантними у структурі є лексеми proud і 

home, які містяться в полі у ближньопериферійному та дальньопериферійному 
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сегментах та становлять ~17% та 25% відповідно. Знайдено ідіоматичну 

конструкцію з однокореневою лексемою імені концепту (8%). Імпліковані 

конструкції займають незначну територію поля – 8%. 

Згідно з даними Таблиці Д.3.5 (аналіз тексту роману Р. Олдінгтона 

“Смерть героя”), найчастіше вживані вербалізатори поняттєвої структури 

концепту PRIDE знаходяться у ближньопериферійній зоні: vanity – ~19%, proud 

– ~10%, найменше вживані – obstinacy, class consciousness, upper class, conceit, 

bourgeois, sensibilities, superior, dignity, swanking, contemptuous, self-contempt та 

iмплікативні конструкції – у всіх сегментах поля, окрім ядра, – і складають 

~2%. 

Підрахунки одиниць-вербалізаторів концепту PRIDE сприяли 

дослідженню їхнього кількісного та відсоткового співвідношення, а також 

засвідчили перевагу одних мовних одиниць над іншими у різних частинах НП. 

Наявність смислових відмінностей репрезентації ЛК на рубежі століть 

спричинена соціо-культурно-історичними чинниками, згаданими у роботі. 

Це простежено при перегляді фрагментів емпіричної вибірки художнього 

текстового континууму.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Вербальне наповнення ядерної і ближньопериферійної зон НП ЛК 

PRIDE, що складає його поняттєвий складник, визначається за допомогою 

лексикографічної репрезентації. 

2. Дослідження НП ЛК в обраному текстовому континуумі показало 

зміну смислового наповнення ЛК PRIDE, розкрило його лінгвокультурний 

потенціал, а культурно-історичні особливості переходу від Вікторіанської 

епохи до періоду Першої світової війни сприяли зміні цінностей британської 

лінгвокультури, які проглядаються у сукупності контекстуальних семантичних 

інтерпретацій, відібраних при аналізі художніх творів. 
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3. За допомогою репрезентативного складу конотативно-смислових 

елементів підтверджено символьно-образний та ціннісний потенціал концепту 

PRIDE.  

4. Репрезентація кількісних даних про наявність тих чи інших лексем-

вербалізаторів НП ЛК PRIDE засвідчило зміни у кількісній перевазі одних 

смислових ознак над іншими у різних частинах НП цього концепту.  

Окремі положення, викладені у третьому розділі, висвітлені у сімох 

одноосібних статтях автора [див. 154; 156; 157; 158; 159; 160; 161]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ NOBILITY У БРИТАНСЬКІЙ 

МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ 

 

Сучасні лінгвістичні дослідження стосуються вивчення специфіки як 

універсальних, так і національно-маркованих концептів. Ціннісна система 

британського суспільства відображена у таких концептах, як: FAMILY, PEACE, 

HOME, DEMOCRACY [41, с. 9], FREEDOM [164, с. 222], PROSPERITY 

[41, с. 9], DIGNITY [63, с. 119]; INDIVIDUALISM, CLASS, EQUALITY 

[41, с. 9], GENTLEMAN [9] та ін. Вони пояснюють основні культурні поняття, є 

невід’ємними елементами британської мовної картини світу і досліджуються у 

діахронічному руслі. 

Польовий аналіз структури ЛК NOBILITY на часовому відрізку зламу ХІХ – 

ХХ ст. застосовується для показу національно-специфічного смислового 

наповнення концепту у структурно-мовному вигляді. Одночасно 

систематизуються одиниці-вербалізатори ЛК разом із семантичними ознаками 

у вмісті його НП.  

 

4.1 Номінативне поле лінгвокультурного концепту NOBILITY 

 

Вербалізація НП ЛК NOBILITY також здійснюється за моделлю, 

запропонованою З. Д. Поповою та Й. А. Стерніним [див. підпункт 1.2.2]. Аналіз 

масиву лексикографічних джерел окреслює параметри об’єктивації концепту 

згідно зі згаданою моделлю. Матеріал дослідження: дані універсальної 

друкованої енциклопедії, тезаурусів, тлумачних, синонімічних, фразеологічних 

словників англійської мови (корпус лексикографічного матеріалу охоплює 12 

джерел): CEL, LDOCE, NWDAT, NWDАTOEL, WBE, SF, NRT, RT, WNWT, 

WBE, LID, АУФС. Їх аналіз дозволяє встановити дефініційні ознаки концепту, 

а також смислове наповнення ближньої периферії НП. 
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Для окреслення ядерних і частини ближньопериферійних концептуальних 

ознак ми застосували і проаналізовали дефініції імені концепту із таких 

лексикографічних джерел: CEL, LDOCE, NWDAT, NWDАTOEL, WBE.  

Основними семантичними ознаками nobility є: 

За словником NWDАTOEL лексему nobility визначено як ‘якість чи стан 

шляхетності, визначеної від народження чи за соціальним рангом і титулом 

(герцога, графа, барона та ін.)’ (the quality or state of being noble || a noble class, 

esp. (Br.) the peerage [fr. F. nobilité]). Прикметник noble, однокореневий 

корелят, наділений такими семантичними характеристиками: 

1. Відомий за рангом чи народженням (illustrious by rank or birth), сильний 

характером, зарозумілий, зі шляхетним ставленням (of high character, lofty 

ideals, noble sentiments), щедрий (generous), величний (magnanimous), видний, 

імпозантний, пишний (grand in appearance), той, що має шляхетні рухи, жести 

(a noble gesture), вражаючий (impressive), (splendid) розкішний, багатий 

(splendid), той, що має виняткові якості (having exceptional qualities), шляхетним 

може бути навіть маєток, житло (a noble mansion). 2. Шляхетний чоловік чи 

жінка (a nobleman or a noblewoman) [NWDAT, p. 680].  

За LDOCE і NWDAT nobility – це : 1. Визначена група людей у певних 

країнах, що належить до найвищого соціального класу і має титули, такими як 

‘герцог’ чи ‘графиня’ (the group of people in some countries who belong to the 

highest social class and have titles such as ‘Duke’ or ‘Countess’); синонімом 

є лексема “аристократія” (the aristocracy); 2. Якість бути шляхетним: the nobility 

of his intentions [LDOCE, p. 1112]; шляхетний клас людей, особливо вища знать 

(a noble class, esp. (Br.) the peerage) [NWDAT, p. 680]. 

Значення лексеми nobility також пов’язане із тлумаченнями 

однокореневого слова noble: 1. Вартий поваги і захоплення (worthy of respect or 

admiration); 2. Звання у суспільстві (rank in society); 3. Формальний елемент 

титулу (formal element in title) [CEL, p. 97]. 

Тлумачення поняття nobility у WBE таке: шляхетність є класом людей які 

вважаються верхівкою суспільства, мають спеціальний статус. Шляхетність має 
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властивість успадковуватись і є титулами герцога або графа. Деякі шляхетні 

особи є нащадками лордів епохи Середньовіччя і успадкували як нерухому 

власність, так і власні титули, інші ведуть свій родовід від особи, що 

успадкувала титул для служіння сучасному монархові’ [WBE, p. 450]. Тобто 

визначальними ознаками шляхетності є наявність успадкованого титулу 

і належних йому привілеїв та місця у суспільстві.  

Британська шляхетність пов’язана з переліком звань і титулів, що 

надаються, як чоловікам, так і жінкам (duke, marquess or marquis, earl, viscount, 

and baron; duchess, marchioness, countess, viscountess, and baroness) [WBE, 

p. 450].  

Британська шляхетність названа вищою знаттю, а шляхетними 

вважаються пери (duke, marquess or marquis, earl, viscount, and baron). Дружин 

шляхетних осіб називають дружинами перів (duchess, marchioness, countess, 

viscountess, and baroness) [WBE, p. 450]. Робимо висновок, що звання і титули 

не мають жодної гендерної приналежності. Інформація про походження звань 

та привілеїв британців, що передаються спадково, а також порядок їх 

визначення і їх кількісний перелік, подані у додатках (див. Додаток А), 

є важливими для розкриття змістового наповнення поняття nobility.  

Дефініційний аналіз лексеми-імені концепту NOBILITY розкриває 

шляхетність насамперед як “стан шляхетності, визначеної від народження чи 

за соціальним рангом і титулом”. Поняття шляхетності пов’язане із такими 

основними її характеристиками: відомий за рангом чи народженням, сильний 

характером, зарозумілий, зі шляхетним ставленням, щедрий, величний, видний, 

імпозантний, пишний, той, що має шляхетні рухи, жести, вражаючий, 

розкішний, багатий, ін. Особливість британської шляхетності виявляється у її 

безпосередньому зв’язку із соціальним статусом, ранговістю, успадкованими 

титулами, що, звісно, дають певні переваги у суспільстві. Ці характеристики 

становлять основний семантичний компонент значення, розміщений в ядрі НП, 

який потім доповниться додатковими значеннями експліцитних та імпліцитних 
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смислів мовних елементів, що формують дальню, ближню чи крайню 

периферії. 

Визначимо основні синоніми імені згаданого концепту, які дають 

можливість сформувати наповнення ближньої периферії НП концепту. Для 

цього використано синонімічні словники і тезауруси. Знайдено однокореневі 

синоніми (noble, nobleman, nobly, ennobled), синоніми-кореляти імені концепту 

(glory, honesty, distinction, magnanimity, influence, grandeur, aristocracy, 

exaltation, devotion, justice та ін.). Вони мають безпосереднє відношення до 

nobility, бо є близькими чи тотожними за значенням, однак дещо відрізняються 

додатковим компонентом значення. Відтак, лексичні одиниці, що проявляють 

конотативні значення, містяться у художньому контексті. 

Сукупність синонімів, відібраних із лексикографічних джерел для 

вербалізації НП концепту NOBILITY, використовується як основний матеріал 

для здійснення фактичної вибірки з текстів художньої літератури. Однак не всі 

синоніми, відібрані з лексикографічного масиву, знайдені під час фактичної 

вибірки з текстового континууму. 

Аналіз даних LID та АУФС показав, що ідіоматичність концепту 

NOBILITY не простежується у досліджуваних джерелах.  

Важливим аспектом аналізу дослідження є те, що одиниці, які 

входитимуть до вербальної структури концепту (за аналізом художніх творів), 

не можуть цілком збігатися із сукупністю лексем та їхніх сполучень, отриманих 

із представлених вище лексикографічних джерел. Це пояснюється специфічним 

авторським баченням семантичного наповнення імені-репрезентанта концепту 

NOBILITY.  

Отже, сконструйована модель НП концепту уможливлює визначений 

відбір лексичних засобів, за допомогою яких актуалізується лінгвокультурний 

потенціал концепту та визначаються його національно-специфічні властивості. 
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4.2 Вербальна репрезентація змістової структури лінгвокультурного 

концепту NOBILITY в англомовній художній прозі 

 

Британська картина світу на рубежі ХІХ – ХХ століть змальована 

у літературних творах Т. Гарді, Дж. Голсуорсі, Д. Г. Лоуренса, І. Во та 

Р. Олдінгтона. Соціально-економічні та політичні події спочатку періоду 

правління королеви Вікторії, а потім періоду Першої світової війни стали 

рушійною силою для зображення дійсності письменниками і дозволили 

висловити власну точки зору як представників британської суспільної думки на 

зміну однієї епохи іншою [84, с. 15].  

Період написання досліджуваних творів (1891-1934 рр.) не зовсім 

охоплюється рамками зламу ХІХ – ХХ століть, але події, що у них зображені, 

припадають саме на ці часові межі (Вікторіанська епоха – період Першої 

світової війни).  

Розвиток літературних течій зламу ХІХ – ХХ століть зазнав значних змін 

(поступовий перехід натуралізму з детальною характеристикою соціальної 

нерівності [43, c. 181] у модернізм (у період “занепаду” літературного процесу) 

із критикою культурного розвитку, характерних рис буржуазної Англії), що 

породило нове морально слабке покоління з викривленими поглядами на 

мораль і цінності [251, c. 5-6], пошуком хоч якихось культурних ідеалів епохи. 

А коли настало невідворотне закінчення цієї епохи, за нею прийшли війна і 

відчай. Письменники, що “відчули” реальність на собі, виразили усе на папері. 

Вербалізація смислового наповнення ЛК NOBILITY у текстовому 

континуумі досліджуваних творів неодмінно залежить від підбору засобів 

мовної реалізації авторами художніх творів для зображення культурно-

соціальної дійсності на тлі історичних подій у британському суспільстві. 

4 . 2 . 1  П о н я т т є в и й  с к л а д н и к .  Вербалізація концепту NOBILITY, 

реалізована у контексті художніх творів, зумовлена соціокультурними та 

історичними рисами тогодення, оригінальністю зображення у літературних 

шедеврах історично-культурної картини світу британців. 
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У творах виокремлені вербалізатори є невипадковими, адже авторами 

змальовується як занепад Вікторіанства (в період якого правлячі буржуазні 

класи, що складали “шляхетний” прошарок суспільства, визначали основні 

точки життєвого процесу суспільства), так і віяння нової епохи.  

Методика виявлення поняттєвого складника концепту NOBILITY 

є аналогічною тій, що й для ЛК PRIDE (див. підпункт 3.2.1). 

Лексема-іменник nobility як ядерний репрезентант концепту NOBILITY 

має первиннє значення “honesty, bravery and unselfishness; the people of the 

highest social rank in a society, considered as a group members of the nobility 

[СALD]”. Однак у відібраних текстах англійської художньої літератури вона 

значно збагачується додатковими семантичними характеристиками. 

Так, ЛСП Шляхетність як прояв суспільної цінності сформоване 

контекстуальними семантичними компонентами як імені-репрезентанта 

концепту, його похідних: nobility (з уточненням family), noble, nobly, nobleness, 

nobler, так і синонімів лексеми nobility, її словникових тлумачень – dignity, 

gentility, royalty, respectable, magnanimity, grandeur, lordliness, justice, self-

respect, respected, good morality, class. Основне ЛСП розподіляється на 

підпорядковані йому СубП: (СубП-1) Сім’я, (CубП-2) Зовнішній вигляд, 

моральні риси, поведінка і (СубП-3) Мистецтво. 

(СубП-1) Сім’я: 

1. ‘Відчуття шляхетності членів сім’ї (іронічний смисл)’: a) The moment 

happened to be one at which her father’s sense of the antique nobility of his family 

was highest, and his sensitiveness to the smudge which Tess had set upon that 

nobility most pronounced, for he had just returned from his weekly booze at 

Rolliver’s Inn [HT Td’U, p. 143]. Іронія автора відчувається у поведінці бідного 

героя роману, простолюдина, в якого “спадкова шляхетність” виявлялася у 

нетверезій поведінці. 

2. ‘Шляхетність предків, набута під час попередніх воєн’: The real Goya’s 

noble owner’s ancestor had come into possession of it during some Spanish war – it 

was in a word, loot [GJ FS. B. 3, p. 68]. У прикладі іронічно змальована 
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шляхетність, набута предком під час мародерства у національних завоюваннях 

попередніх поколінь. 

(CубП-2) Зовнішній вигляд, моральні риси, поведінка: 

1. ‘Шляхетний голос’: He had a noble and sonorous voice and was reckoned 

the best preacher for many miles around [ВИ ПП, с. 35]. 

2. ‘Вдавання шляхетного вигляду’: а) Elizabeth treated her char-lady with 

reasonable humanity, so when Mrs. Paston severely cross-examined her in secret 

about Elizabeth, the char-lady just went beautifully stupid and stood by Elizabeth 

nobly [AR DH, p. 191]; b) If one’s nerves did not flutter, she was taking the line of 

least resistance, and knew that nobleness was not obliging her [GJ FS. B. 3, p. 105]. 

3. ‘Поведінка шляхетної дівчини’: Yet the dignity of the girl, the strange 

tenderness in her voice, combined to affect his nobler impulses – or rather those that 

he had left in him after ten years of endeavour to graft technical belief on actual 

scepticism [HT Td’U, p. 147].  

4. ‘Спірність англійської вихованості’: In this very heart of England’s 

gentility it was difficult to realize that a lonely woman could be importuned or 

hunted, but what else could her letter mean [GJ FS. B. 2, p. 123]? 

5. ‘Вміння володіти собою’: a) Not that Forsytes lived there – nobody lived 

there save royalty, rangers, and the deer – but in Richmond Park Nature was allowed 

to go so far and no further, putting up a brave show of being natural, seeming to say: 

“Look at my instincts – they are almost passions, very nearly out of hand, but not 

quite, of course; the very hub of possession is to possess oneself” [GJ FS. B. 1, 

p. 229-230]; b) He looked at Jolly to see how his lordliness was standing it, and with 

the other eye noted Holly’s malicious pleasure in the slight drop of her brother’s face 

[GJ FS. B. 2, p. 120]. 

6. ‘Поважність установи’: He murmured something about getting in with 

a respectable and old-established firm in London [AR DH, p. 55]. 

7. ‘Сліпа великодушність’: Such terrible sarcasm of blind magnanimity 

brought home to Clare the secondary perception that he had utterly wrecked his 
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career by this marriage, which had not been among his early thoughts after the 

disclosure [HT Td’U, p. 337]. 

8. ‘Вихваляння власною величчю’: “Well, I hope my young friend will like 

such a comely sample of his own blood. And tell’n, Tess, that being sunk, quite, from 

our former grandeur, I’ll sell him the title – yes, sell it – and at no on reasonable 

figure” [HT Td’U, p. 91]. 

9. ‘Справжня розкіш зовнішності’: For Jolly, who had a sort of natural 

lordliness, had passed at once into a very small set, who secretly amused his father 

[GJ FS. B. 1, p. 53]. 

10. ‘Відчуття справедливості’: The sight infringed his sense of justice 

[GJ FS. B. 3, p. 17]. 

11. ‘Пробудження самоповаги’: a) For since that last and most ignominious 

repulse his wounded self-respect had taken refuge again in the feeling that she must 

have a lover [GJ FS. B. 2, p. 224]; b) With the true instinct of her breed, Francie had 

made a point of knowing the right people – people who would write about her and 

people in Society, too – keeping a mental register of just where to exert her 

fascinations, and an eye on that steady scale of rising prices, which in her mind’s eye 

represented the future. In this way she caused herself to be universally respected 

[GJ FS. B. 1, p. 216]. 

12. ‘Риси характеру людей шляхетної нації’: In those two minutes he 

demonstrated to perfection all that unconscious soundness, balance, and vitality of 

fibre that made of him and so many others of his class the core of the nation 

[GJ FS. B. 1, p. 122]. 

Смислові характеристики імені концепту, його синонімів і тлумачень 

пов’язані із пристойною поведінкою, виглядом, манерами, що визначають 

особу як шляхетну. Такою є людина, у якої розвинуте почуття справедливості, 

вміння володіти собою, присутня гідність поведінки і безкорислива 

великодушність, тверезість судження. У текстовому континуумі часто відчутно 

авторську іронію в експлікації ставлення до фальшивої шляхетності: 

постановки голосу, розвинутої аристократичної претензійності, вихваляння 
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величчю зовнішності людьми, що лише вважають себе шляхетними, хоч і не є 

ними і подають себе такими іншим. 

(СубП-3) Мистецтво: 

1. ‘Громадянська думка митця’: … that with a free hand to sell to America, 

Germany, and other places where there was an interest in art, a lot more money 

could be made than by selling in England. The noble owner’s public spirit – he said – 

was well known but the pictures were unique [GJ FS. B. 3, p. 69].  

Ще одним прикладом іронії автора є пояснення того, що шляхетність як 

риса мистецтва на рубежі ХІХ – ХХ століть прямо пропорційно залежала від 

матеріальної вигоди, але аж ніяк не від суспільної думки шляхетного власника. 

До ЛСП Гідність ввійшли контекстуальні значення лексем: dignity, 

dignified, dignified (із уточненням лексемою coldness), moral sensibility; 

словосполучення family dishonor. До ЛСП увійшли такі СубП: 

(СубП-1) Моральна риса: 

1. ‘Неможливість нерівних стосунків’: The full recognition of the futility of 

their infatuation, from a social point of view; its purposeless beginning; its self-

bounded outlook; its lack of everything to justify its existence in the eye of civilization 

(while lacking nothing in the eye of Nature); the one fact that it did exist, ecstasizing 

them to a killing joy; all this imparted to them a resignation, a dignity, which 

a practical and sordid expectation of winning him as a husband would have 

destroyed [HT Td’U, p. 205]. Пояснюється неможливість стосунків із чоловіком 

іншого соціального і статусного рівня, навіть при наявності важливих для 

жінки моральних рис: гідності і покірності. 

2. ‘Підтримування гідності’: The wisdom of her love for him, as love, 

sustained her dignity; she seemed to be wearing a crown [HT Td’U, p. 257]. 

Відчуття гідності жінки підсилюється силою почуття до чоловіка. Воно надає їй 

пихи, окриленості. 

3. ‘Образа чиєїсь гідності’: a) “They might feel it a hurt to their dignity” 

[HT Td’U, p. 259]; b) “My dear girl – a d'Urberville hurt the dignity of a Clare!” 

It is a grand card to play – that of your belonging to such a family, and I am 
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reserving it for a grand effect when we are married, and have the proofs of your 

descent from Parson Tringham [HT Td’U, p. 259]; с) There are various kinds of 

shocks: to the vertebrae; to the nerves; to moral sensibility; and, more potent, to 

personal dignity [GJ FS. B. 3, p. 120]. 

4. ‘Скомпроментована гідність’: At breakfast, and while they were packing 

the few remaining articles, he showed his weariness from the night’s effort so 

unmistakably that Tess was on the point of revealing all that had happened; but the 

reflection that it would anger him, grieve him, stultify him, to know that he had 

instinctively manifested a fondness for her of which his common-sense did not 

approve; that his inclination had compromised his dignity when reason slept, again 

deterred her [HT Td’U, p. 321-322]. 

5. ‘Обстоювання гідності’: With this assertion of her dignity she bade them 

farewell; and after that there were lively doing in the Durbeyfield household for some 

time on the strength of Tess’s bounty, her mother saying, and, indeed, believing, that 

the rupture which had arisen between the young husband and wife had adjusted itself 

under their strong feeling that they could not live apart from each other [HT Td’U, 

p. 330-331]. 

Зазначені вище компоненти значення, представлені контекстуально, 

важливі у визначенні семантичного потенціалу концепту NOBILITY, бо гідність, 

а саме ставлення її під сумнів чи образа, означає нехтування моральною 

шляхетністю жінки кінця ХІХ століття. Уживання словосполучення moral 

sensibility із лексемою dignity в одному прикладі означає, що можлива їхня 

сполучуваність на смисловому рівні.  

6. ‘Холодність як риса шляхетних англійців’: By displaying towards Irene 

a dignified coldness, some impression might be made upon her; but she was seldom 

now to be seen, and there seemed a slight difficulty in seeking her out of purpose to 

show her coldness [GJ FS. B. 1, p. 297].  

7. ‘Гідність як риса характеру’: a) She greeted June with the careful effusion 

of which she was a mistress, a little afraid of her as far as a woman of her eminence 

in the commercial and Christian world could be afraid – for so slight a girl June, had 
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a great dignity, the fearlessness of her eyes gave her that [GJ FS. B. 1, p. 266]; 

b) And with quite unconscious dignity he put his hand on his breast, and looked at 

her [GJ FS. B. 3, p. 216]; с) “All right”, he thought, “one to you: I shall have to join 

– but I’ll get back on you somehow”. And he said with dignity: “I shall be ready” 

[GJ FS. B. 1, p. 177]; d) Now, as he looked at her, he felt how far he fell short of the 

reserve power and dignity in both his father and his mother [GJ FS. B. 3, p. 202]. 

Значення лексеми dignified (‘гідний’) може отримати як негативне, так і 

позитивне трактування. Скажімо, лексемне поєднання dignified coldness у 

контексті пояснюється як холодність англійців, одна із моральних рис, 

притаманних шляхетним особам на рубежі століть. Одночасно значення dignity 

має й позитивне пояснення: підсвідоме ставлення до жінки чоловіка, поведінці 

якого властиве гідне (шляхетне) ставлення до протилежної статі, чи гідність 

жінки, втілена у сміливості. 

8. ‘Стійкість чоловіка для збереження власної гідності’: He could not plead 

with her; even an old man has his dignity [GJ FS. B. 1, p. 422]. Для збереження 

гідності чоловік тримає дистанцію у стосунках із жінкою. 

9. ‘Статус дружини’: Tess thought her loss as great as Marian’s, but upheld 

by the dignity of being Angel’s wife, in the letter at least, she accepted Marian’s 

differentiation [HT Td’U, p. 362]. Гідність жінки доводиться сімейним статусом 

(шлюб зі шляхетною людиною). 

10. ‘Гідність родини’: “My dear girl – a d’Urberville hurt the dignity of a 

Clare!” It is a grand card to play – that of your belonging to such a family, and I am 

reserving it for a grand effect when we are married, and have the proofs of your 

descent from Parson Tringham [HT Td’U, p. 259].  

Експлікація контекстуальної семантичної реалізації лексеми family може 

реалізуватися при поясненні латентного смислу лексеми dignity, бо обидві 

лексеми є номінантами NOBILITY. 

(СубП-2) Поведінка репрезентоване лексемами: dignity, dignified, 

dishonor, які семантично реалізуються у контексті так: гідність як риса 

шляхетних людей стимулює відповідну поведінку у суспільстві: стриманість, 
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сумирність, спокій, неемоційність. Гідність присутня у веденні власної справи, 

а її компрометування призводить до нехтування честю, надто коли це 

стосується честі сім’ї. 

1. ‘Ведення розмови’: a) “I wish for no better, sir,” said she with something 

of dignity [HT Td’U, p. 82]; b) “Izz and Marian,” said Mrs Angel Clare, with 

a dignity which was extremely touching, seeing how very little of a wife she was: 

“I can’t join in talk with you now, as I used to do, about Mr Clare; you will see that 

I cannot; because, although he is gone away from me for the present, he is my 

husband” [HT Td’U, p. 144-145]. 

2. ‘Поведінка матері-одиначки’: This was why she had borne herself with 

dignity, and had looked people calmly in the face at times, even when holding the 

baby in her arms [HT Td’U, p. 142]. 

3. ‘Стримування емоцій’: Swithin’s yellow, puffy face grew red; he raised his 

whip to lash the costermonger, but was saved by so far forgetting his dignity by 

special intervention of providence [GJ FS. B. 1, p. 175]. 

4. ‘Шляхетність поведінки сім’ї’: Even Aunt Ann was there; her inflexible 

back and the dignity of her calm old face personifying the rigid possessiveness of the 

family idea [GJ FS. B. 1, p. 42]. 

5. ‘Порушення сімейної гідності та честі’: He must commit the soul of his 

private dignity to a stranger, some other professional dealer in family dishonour 

[GJ FS. B. 2, p. 233-234].  

6. ‘Гідність в укладанні угоди’: The flutter of his eyelid fortified Soames in 

a resolution to write direct to the new Bolderby, suggesting that the only dignified 

way of dealing with an old Crome was to avoid dealers [GJ FS. B. 3, p. 134]. 

(СубП-3) Зовнішність містить номінанти dignity, dignified і такі 

представлення його контекстуальних значень: 

1. ‘Зовнішній вигляд’: a) In recalling her face again and again, he thought 

now that he could see therein a flash of the dignity which must have graced her 

grand-dames; and the vision sent that AURA through his veins which he had formerly 

felt, and which left behind it a sense of sickness [HT Td’U, p. 423]; b) The kindly 
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dimness of the weak candle abstracted from her form and features the little blemishes 

which sunlight might have revealed – the stubble scratches upon her wrists, and the 

weariness of her eyes – her high enthusiasm having a transfiguring effect upon 

the face which had been her undoing, showing it as a thing of immaculate beauty, 

with a touch of dignity which was almost regal [HT Td’U, p. 144-145]. 

2. ‘Шляхетна зовнішність’: a) Over against the piano a man of bulk and 

stature was wearing two waistcoats on his wide chest, two waistcoats and a ruby pin, 

instead of a single satin waistcoat and diamond pin of more usual occasions, and his 

shaven, square, old face, the colour of pale leather, with pale eyes, had its most 

dignified look above his satin stock [GJ FS. B. 1, p. 43]; b) He knew the birds well, 

and stood watching the dignity in the curve of those white necks and formidable 

shake-like heads [GJ FS. B 3, p. 138]. 

3. ‘Вигляд дому шляхетних людей’: I always think that’s what counts in a 

house. Such dignity, and repose, but of course you’re used to it [ВИ ПП, с. 104]. 

Детальний опис гідності вигляду шляхетної особи включає: риси обличчя 

(блідість), статури (широкі плечі), наявність коштовностей на одязі (рубінова 

шпилька). Краса жінки (навіть із деякими недоліками) “осяюється” і 

підсилюється її гідністю. Шляхетне помешкання виділяється гідністю його 

вигляду і наявністю спокою.  

ЛСП Чесність містить лексеми goodness, honesty, honest, devotion, 

integrity. Контекстуальні значення цих номінантів розподілені між чотирма 

СубП за певною ознакою:  

(СубП-1) Особиста риса: 

1. ‘Відкритість’: “... I don’t say any such thing. I am new to goodness, truly; 

but newcomers see furthest sometimes” [HT Td’U, p. 388]. 

2. ‘Збентеження через власну чесність’: Next day the weather was bad, but 

she trudged on, the honesty, directness, and impartiality of elemental enmity 

disconcerting her but little [HT Td’U, p. 355]. 
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3. ‘Справжні почуття’: This was a girl whose secret he had guessed, but who 

had not yet guessed his; an honest girl who loved him – one who would have made as 

good, or nearly as good, a practical farmer's wife as Tess [HT Td’U, p. 341].  

4. ‘Доброта чоловіка’: To her sublime trustfulness he was all that goodness 

could be – knew all that a guide, philosopher, and friend should know [HT Td’U, 

p. 257]. 

Чесність як особиста риса характеру шляхетної людини передбачає 

відкритість, пристойність (бути дружиною), іноді викликає збентеження. 

(СубП-2) Ставлення: 

1. ‘Безрозсудний прояв чесності’: The cruelty of fooled honesty is often great 

after enlightenment, and it was mighty in Clare now [HT Td’U, p. 301]. 

2. ‘Чесність у ставленні до інших’: “So much for honesty towards ’ee!  

O – how can I bear it – how can I – how can I! [HT Td’U, p. 344]”. 

3. ‘Відданість чоловікові, чесність стосунків’: Clare knew that she loved 

him – every curve of her form showed that – but he did not know at that time the full 

depth of her devotion, its single-mindedness, its meekness; what long-suffering it 

guaranteed, what honesty, what endurance, what good faith [HT Td’U, p. 279]. 

Разом із чесністю у стосунках з іншими співіснують щирість, відданість, 

м’якість. Іноді чесність важко витримати, бо вона не має меж у морально 

шляхетної особи. 

СубП-3 Професія: ‘Професійна чесність’: And he was safe. Tradition, habit, 

education, inherited aptitude, native caution, all joined to form a solid professional 

honesty, superior to temptation from the very fact that it was built on an innate 

avoidance of risk [GJ FS. B. 1, p. 191].  

Тверда професійна чесність – це насамперед дотримання звичок 

і традицій, успадкована кмітливість, гарна освіта, і ґрунтується вона на 

відсутності будь-яких ризиків у роботі. 

СубП-4 Суспільство: ‘Віра у чесність суспільства’: I believe in men, 

I believe in a certain fundamental integrity and comradeship, without which society 

could not endure [AR DH, p. 24].  
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Справжнє шляхетне суспільство характеризується фундаментальною 

чесністю і дружелюбністю, у що і вірить головний герой роману Р.Олдінгтона 

“Смерть героя”. 

ЛСП Винятковість репрезентоване контекстуальною семантичною 

реалізацією лексеми distinction. Лише в романі “Тесс із роду Д’Ербервілів” 

знаходимо приклади, в яких винятковість як ознака шляхетних властива рисам 

зовнішності, манерам, вигляду жінки, а ще індивідуальність й особливість 

особи визначається її походженням та ім’ям у поєднанні з чесністю, 

справедливістю і справжністю натури: a) In addition to the distinction of a white 

frock, every woman and girl carried in her right hand a peeled willow wand, and in 

her left a bunch of white flowers [HT Td’U, p. 50]; b) It was a fact that would soon 

be forgotten – that bit of distinction in poor Tess’s blood and name, and oblivion 

would fall upon her hereditary link with the marble monuments and leaded skeletons 

at Kingsbere [HT Td’U, p. 423]; c) “... Distinction does not consist in the facile use 

of a contemptible set of conventions, but in being numbered among those who are 

true, and honest, and just, and pure, and lovely, and of good report – as you are, my 

Tess” [HT Td’U, p. 260]; d) This distinction, though by no means a subtle one, was 

yet too subtle for Mr. Clare the elder, and he went on with the story he had been 

about to relate; which was that after the death of the senior so-called d’Urberville 

the young man developed the most culpable passions, though he had a blind mother, 

whose condition should have made him know better [HT Td’U,  

p. 227-228]. 

ЛСП Честь складається із контекстуальних компонентів значення лексем 

honour, virtue, honourable, honourably, goodness. Це ЛСП розподілене за 

смисловим уточненням на шість СубП: (СубП-1) Риса характеру, (СубП-2) 

Поведінка, (СубП-3) Професія, (СубП-4) Шляхетна сім’я, (СубП-5) Сімейний 

статус, (СубП-6) Вік: 

(СубП-1) Риса характеру: ‘Збереження честі’: a) She added mournfully, 

“Perhaps, of all things, a lie on this thing would do the most good to me now; but 

I have honour enough left, little as ’tis, not to tell that lie” [HT Td’U, p. 126]; 
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b) Even Izz hoped she would win, and, though without any particular respect for her 

own virtue, felt glad that she had been prevented wronging her friend when 

momentarily tempted by Clare [HT Td’U, p. 372]; c) “No-no.” “Yes, yes! Why not?” 

“I cannot tell you.” “You must in honour!” [HT Td’U, p. 395]; d) “I am without 

defence. Alec! A good man’s honour is in my keeping – think – be ashamed!” 

[HT Td’U, p. 403]. 

(СубП-2) Поведінка: 

1. ‘Глузування’: “Upon my honour!” cried he, “there was never before such 

a beautiful thing in Nature or Art as you look, ‘Cousin’ Tess (‘Cousin’ had a faint 

ring of mockery)” [HT Td’U, p. 102]. 

2. ‘Поведінка із протилежною статтю’: a) Tess was woman enough to realize 

from their avowals to herself that Angel Clare had the honour of all the dairymaids in 

his keeping, and her perception of his care to avoid compromising the happiness of 

either in the least degree bred a tender respect in Tess for what she deemed, rightly 

or wrongly, the self-controlling sense of duty shown by him, a quality which she had 

never expected to find in one of the opposite sex, and in the absence of which more 

than one of the simple hearts who were his house-mates might have gone weeping on 

her pilgrimage [HT Td’U, p. 197-198]; b) “Let me put one little kiss on those 

holmberry lips, Tess, or even on that warmed cheek, and I’ll stop—on my honour, 

I will!” [HT Td’U, p. 96]; c) What kind of woman was it who was drawing him to her 

by that magnetic force which no consideration of honour, no principle, no interest 

could withstand; from which the only escape was flight [GJ FS. B. 1, p. 252].  

Нехтування честю є частим явищем для нешляхетних чоловіків 

благородного походження, які насміхаються з жінки, намагаючись будь-як її 

спокусити. На противагу цьому, справжні джентльмени дотримуються правил 

честі, незважаючи на статус протилежної статі. Хоча правила і закони честі 

діють не завжди, коли мова йде про почуття і магнетичний потяг до жінки.  

(СубП-3) Професія: ‘Поважність професії архітектора’: If his Lordship had 

had the opportunity that he himself had made it his duty to take, to go over this very 

fine house and see the great delicacy and beauty of the decorations executed by his 
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client –an artist in his most honourable profession – he felt convinced that not for one 

moment would his Lordship tolerate this, he would use no stronger word than, daring 

attempt to evade legitimate responsibility [GJ FS. B. 1, p. 332]. 

Однією із поважних професій є професія архітектора, яка допомагає 

в естетичному зображенні того, чим вирізняється шляхетне вишукане 

помешкання.  

(СубП-4) Шляхетна сім’я: 

1. ‘Повага до батьків’: His father persisted in his conviction that a knowledge 

of a farmer’s wife’s duties came second to a Pauline view of humanity; and the 

impulsive Angel, wishing to honour his father’s feelings and to advance the cause of 

his heart at the same time, grew specious [HT Td’U, p. 224]. 

2. ‘Передача духовності через батьківство’: But he had kept, and all honour 

to him, a certain primitive dominion over the souls of his children, the old, almost 

magic prestige of paternity [ЛДГ АА, с. 31].  

3. ‘Реакція на поведінку “непристойної” сім’ї’: Dear Mamma was horribly 

shocked, not to say disgusted, by the unseemly behaviour of the Hartlys; and even 

dear Papa was a bit staggered. But it was then too late to retreat with honour 

[AR DH, p. 62]. 

4. ‘Шанобливе дотримання правил шляхетних родин’: They always began 

so honourably and scrupulously, with a game of chess; and they had tea; and then 

they talked [AR DH, p. 109]. 

5. ‘Дотримання сім’єю усіх цінностей’: That was the negation of all virtue 

the overturning of all Forsyte principles [GJ FS. B. 3, p. 15]. 

Честь для британців на зламі ХІХ – ХХ століть – це передусім повага до 

батьків, дотримання певних моральних правил / принципів, які вони 

намагаються передати дітям разом із вихованням. Шляхетні родини не 

сприймають непристойну поведінку інших родин, засуджують її. 

(СубП-5) Сімейний статус: 

1. ‘Пропозиція руки і серця’: In the meanwhile I have the honour to ask to be 

considered a formal suitor for the hand of your daughter [GJ FS. B. 2, p. 258]. 
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2. ‘Ставлення коханого чоловіка’: “... But I felt I should like to treat you with 

perfect frankness and honour, and I could not do so without telling this. Do you 

forgive me?” [HT Td’U, p. 292]. 

Сімейний статус є вираженням шанобливого ставлення чоловіка до жінки, 

дотримання шляхетного звичаю пропозиції руки і серця зі згоди батьків нареченої. 

(СубП-6) Вік: ‘Скептичне ставлення до віку’: “Politically I am skeptical as 

to the virtue of their being old …” [HT Td’U, p. 227].  

Загальною вимогою до кандидатів у політики є визначена межа 

дозволеного віку обрання, що нехтується деякими особами, коли йдеться про 

наявність високого суспільно-соціального статусу. 

ЛСП Вираження шляхетності реалізоване контекстуальними 

компонентами значення номінантів gentle, gentleman, gentility, blood, strain of 

blood і розподілене на СубП: 

(СубП-1) Характеристика: 

1. ‘Риси шляхетних англійців’: “Englishmen are so gentle and considerate” 

[ВИ ПП, с. 105]. 

2. ‘Визначення рис джентльмена’: a) What gave rise to sudden piece of 

psychology he did not state; possibly Bosinney’s prominent forehead and cheekbones 

and chin, or something hungry in his face, which quarreled with Swithin’s conception 

of the calm satiety that should characterize the perfect gentleman [GJ FS. B. 1, 

p. 172]; b) Milly said, ‘I like business gentlemen best, myself. They’ve more to say 

[ВИ ПП, с. 89]. 

3. ‘Опис джентльмена’: The modest, well-bred, etcetera, English gentleman 

[AR DH, p. 34]. 

(СубП-2) Поведінка, ставлення: 

1. ‘Поведінка гідної шляхетної людини’: “Be quiet. And secondly because 

you were using a word which people of your age and class do not use. Poor people 

use certain expressions which gentlemen do not. You are a gentleman. When you 

grow up all this house and lots of other things besides will belong to you. You must 

learn to speak like someone who is going to have these things and to be considerate 



136 

 

to people less fortunate than you, particularly woman. Do you understand?” 

[ВИ ПП, с. 23]. 

2. ‘Патріотичність джентльмена’: After the war he discovered that he was 

and always had been a patriotic English gentleman [AR DH, p. 147]. 

3. ‘Фальшивий прояв благородності джентльмена чи леді’: a) She even 

went a tear-blotched letter to Elizabeth, which I saw, saying that ‘twenty years’ – it 

was really almost thirty – ‘of happy married life were over, both father and son were 

now happily united, and, whatever Mr. Winterbourne’s faults, he was a gentleman’ 

(Heavily underlined and followed by several exclamation marks, the insinuation 

being apparently that Elizabeth was no lady) [AR DH, p. 37]; b) Him and his airs, 

pretending to his father he was a rich gentleman with a Profession, when he didn’t 

earn a penny and got married on the £200 his father gave him [AR DH, p. 69]. 

Однією з іпостасей шляхетності є поняття джентльменства, що 

експлікується відповідними рисами характеру: спокоєм, тактовністю, 

розсудливістю. У зовнішності не сприймаються такі нешляхетні риси: помітно 

витягнуті чоло, вилиці, підборіддя. Патріотичність на війні теж формує образ 

справжнього джентльмена. Іноді звання джентльмена не означає наявність 

постійного матеріального статку чи прибутку, однак вони давно визначені 

попереднім поколінням як необхідні для нього (звання). 

(СубП-3) Походження: 

1. ‘Відчуття благородного походження’: He had certainly brought them to 

a high pitch of gentility and suppressed significance [AR DH, p. 144]. 

2. ‘Риси особи благородного походження’: Mild, with an affection of 

gentility, incompetent, selfishly unselfish (i.e. always patting himself on the back for 

renouncing something he was afraid to do or be or take), he had a genius for messing 

up other people’s lives [AR DH, p. 27]. 

3. ‘Ознака родини у кровній спадковості’: The Forsyte in him was bent on 

the acquisition of a certain strain of blood, and he was subduing resolutely as yet the 

Dartie hankering for a flutter [GJ FS. B. 3, p. 48]. 
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4. ‘Незадоволення належністю до шляхетної крові’: Jon, who, so far as he 

knew, had no blood in him, which was not English, was often innately unhappy in the 

presence of his own countrymen [GJ FS. B. 3, p. 97]. 

Особам благородного походження властиве відчуття аристократичності, 

що виявляється у вдаваній м’якості, відсутності суворості, компетентності, 

егоїзмі. Ознакою походження є кровна спадковість, відсутність якої не забирає 

відчуття шляхетності у “надуманого аристократа”. 

ЛСП Соціальний статус експліковане номінантами, що стосуються 

походження, статусу і звань: baronet, upper class, business gentlemen, rank, 

minor-gentry, middle-class, class inferiority. Вони отримують додаткове смислове 

пояснення у контексті: 

(СубП-1) Належність: 

1. ‘Належність до вищого класу’: They had become “upper class” and now 

their name would be formally recorded in the stud book, their money joined to land 

[GJ FS. B. 3, p. 222]. 

2. ‘Належність до середнього класу’: They were, however, pretty 

comfortable middle-class [AR DH, p. 54]. 

(СубП-2) Характеристика: 

1. ‘Неправильний вибір професії’: He might have ended as Sir Jolyon 

Forsyte, Bart., with a seat in Parliament, and a place in the country [GJ FS. B. 1, 

p. 213]. 

2. ‘Упередження дрібного дворянства’: That’s what they couldn’t stand – 

the obstinate passive refusal to accept their prejudices, to conform their minor-

gentry, kicked-backside-of-the-Empire code [AR DH, p. 100]. 

3. ‘Висміювання величності середньокласової маси людей’: The great 

English middle-class mass, that dreadful squat pillar of the nation will only tolerate 

art and literature that are fifty years out of date, eviscerated, de-testiculated, 

bowdlerised, humbuggered, slip-slopped, subject to their anglicized Jehovah 

[AR DH, p. 75]. 
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4. ‘Вимір відстані представником середнього класу’: George of course had 

the middle-class idea that five miles was the limit of human capacity for walking 

[AR DH, p. 111]. 

5. ‘Покора упередженням і заборонам середнього класу’: He accepted and 

obeyed every English middle-class prejudice and taboo [AR DH, p. 305]. 

6. ‘Страждання від класової нижчості’: George admired his feverish energy 

and talents, pitied him for his ill-hearth and agonised sense of class inferiority, 

disliked his malevolence, and ignored his theories [AR DH, p. 141]. 

(СубП-3) Ставлення: 

1. ‘Ставлення до челяді’: There were presents for all the servants, of value 

strictly graded according to their rank, for all the guests (cheques for the 

impoverished Lasts) [ВИ ПП, с. 71]. 

2. ‘Ставлення до правил життя різних верств населення’ (іронічний 

смисл): What the English middle-classes thought and did was right, and what 

anybody else thought and did was wrong [AR DH, p. 305]. 

Середній і вищий клас із їхніми званнями (до прикладу, баронета) 

отримують певні матеріальні привілеї і суспільні переваги, представники цих 

верств населення дотримуються упереджень і заборон свого класу. Із приходом 

Першої світової війни вони зустрічають осуд нового покоління, яке розмірковує 

про марність їхнього 50-річного існування. 

Контекстуальні компоненти значення вербалізаторів концепту: exaltation, 

glory, honour, devoted – представлені ЛСП Возвеличення: 

(СубП-1) Релігія: 

1. ‘Вихваляння Бога’: “What is the good of your mother and me economizing 

and stinting ourselves to give you a University education, if it is not to be used for the 

honour and glory of God?” his father repeated [HT Td’U, p. 171]. 

2. ‘Ставлення до релігії’: a) “I glory in my Protestantism!” she said severely 

[HT Td’U, p. 339]; 

b) Not in utter nakedness  

But trailing clouds of glory do we come [HT Td’U, p. 441]. 
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3. ‘Відданість дітям та церкві’: She had devoted herself to her children and 

her church [ЛДГ АА, с. 53]. 

4. ‘Ставлення до роботи’: “All the week I work for the glory of man, and on 

Sunday for the glory of God. That’s more real than the other – hey? I have a little to 

do here at this stile” [HT Td’U, p. 127].  

Релігійні погляди британської нації стосуються освіти і роботи із 

дотриманням заповідей Божих і звеличенням Господа. 

(СубП-2) Статус: ‘Підвищення потенційного статусу дочки’: There was 

a dreaminess, a pre-occupation, an exaltation, in the maternal look which the girl 

could not understand [HT Td’U, p. 58]. Материнський погляд завжди містить 

краплину піднесення своєї дитини, виявляючи її перевагу перед іншими 

(СубП-3) Предмет інтер’єру: ‘Розкішна обстановка’: When they arrived 

downstairs at breakfast-time they were surprised to see what effects had been produced 

in the large kitchen for their glory since they had last beheld it [HT Td’U, p. 276].  

Наявність розкішних предметів інтер’єру репрезентує так чи інакше 

ступінь возвеличення шляхетних осіб. 

(СубП-4) Війна: ‘Породження слави через нещастя’ (імплікована 

відсутність шляхетності): Three days of glory engender more vices and misery than 

all the alleged corruptions of humanity could achieve in a millennium [AR DH, 

p. 219].  

Дві сторони однієї медалі війни – нові завоювання і слава нації та 

нещастя і смерть безневинно полеглих на полі битви. 

До ЛСП Аристократія увійшли такі номінанти ЛК: aristocracy, aristocratic, 

із уточненням у словосполученнях: aristocratic tastes, aristocratic trait. 

(СубП-1) Характеристика: 

1. ‘“Зміна поглядів”’: Since his retirement from house agency, a profession 

deplorable in his estimation, especially as to its auctioneering department, he had 

abandoned himself to naturally aristocratic tastes [GJ FS. B. 1, p. 77]. 

2. ‘Аристократичні зв’язки’: Yet he was not an extravagant-minded man in 

this, and in constructing his family tree on the new basis was duly reasonable in 
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framing his inter-marriages and aristocratic links, never inserting a single title above 

a rank of strict moderation [HT Td’U, p. 78]. 

3. ‘Вияв аристократичності у виборі професії’: At a low estimate, three-

fourths of our Royal Academicians are the Forsytes, seven-eighths of our novelists, 

a large proportion of the press. Of science I can’t speak; they are magnificently 

represented in religion; in the House of Commons perhaps more numerous than 

anywhere; the aristocracy speaks for itself [GJ FS. B. 1, p. 251]; 

4. ‘Пиха, спричинена аристократичним походженням’ (висміювання): His 

aquiline nose was the one piece of evidence, apart from his bad manners, which 

supported his claim to aristocratic birth [AR DH, p. 146]. 

5. ‘Право власності у спадок’: Consequently, all Mr. Waldo could do in that 

line was to hint at this aristocratic English ancestry, to use his (possibly authentic) 

coat-of-arms on his cutlery, stationery, toilet articles, and book-plats, and know only 

the ‘best people’ [AR DH, p. 126]. 

6. ‘Жалюгідність представників аристократії’: Besides, only the feeble 

sections of any aristocracy take on vapourish airs and affected ways of talk [AR DH, 

p. 201]. 

7. ‘Служба в аристократичному німецькому полку’ (перетин ознак 

ГОРДОСТІ і ШЛЯХЕТНОСТІ): Before the Great War he was always talking about 

his year’s service in an aristocratic German regiment or beginning a sentence, 

‘When I was last with the Kaiser,’ or talking voluble German whenever there was an 

audience, or saying ‘Of course,’ you English…’ [AR DH, p. 147]. 

8. ‘Аристократичність вимови’: An eager-faced man with white hair and 

an aristocratic voice made a speech directed at mob prejudices [AR DH, p. 238]. 

Аристократія характеризується відповідними рисами її представників: 

постановкою голосу, неприродністю ведення розмови, істеричними манерами, 

хизуванням походженням. Аристократизм часто полягає у правильному виборі 

професії, викликає гордість (тут перетинаються смислові ознаки обох 

концептів) за участь у воєнній службі. 
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(СубП-2) Поведінка: 

1. ‘Розпивання аристократичних напоїв’: The only aristocratic trait they 

could not find in his character was a habit of drinking Madeira [GJ FS. B. 1, p. 56]. 

2. ‘Викриття розбещеної британської аристократії’: He had recently 

published a novel so exceedingly clever, so stupendously smart and up-to-date and 

witty and full of personalities about well-known people, that he was quite famous, 

especially in America, where all Hopkins’s brilliantly quacking and hissing and 

kissing geese were taken as melodious swans and (vide press) as a ‘startling 

revelation of the corruption of the British Aristocracy [AR DH, p. 45]. Поведінка 

аристократів викликає негативні емоції, бо пов’язана із аморальністю, 

непристойністю. 

3. ‘Сподівання на краще життя’: The middle-classes, especially the traders, 

making money hand over first, and still ‘praying that our unexampled prosperity may 

last. The aristocracy’s still pretty flip, keeping its tail up [AR DH, p. 53]. 

Аристократія ХХ століття перебувала у хиткому становищі, однак сподівання 

щодо розвитку власної справи давало їй можливість триматись “на плаву”. 

ЛСП Пристойність поділене на СубП: СубП-1 Війна, (СубП-2) Риса, 

(СубП-3) Виховання за смислом контекстуальної семантичної реалізації лексем: 

decency, антоніма indecency; decent, decently та respect.  

(СубП-1) Війна: 

1. ‘Пристойність поведінки на війні’: He was just going to sit down on his 

blanket and pack, covered by the neatly-folded ground-sheet, when he saw a parcel 

and some letters for him lying on them. The other runners had brought them over 

him. Decent of them [AR DH, p. 337]. 

2. ‘Ставлення до солдатів, які повернулись із війни’: Policemen spoke to 

him twice, quite decently, under the impression that he was a leave man without 

a bed [AR DH, p. 373]. 

Благопристойність і Перша світова війна є поняттями несумісними для 

британської нації, адже серед тих, хто брав участь у війні, були чоловіки, які 

тікали від своїх сімей, від певних соціальних обмежень і застарілих 
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аристократичних цінностей, а повертаючись з війни, зустрічали зневажливі 

погляди цивільних, що дивились на них із фальшивою пристойністю як на 

безхатченків. 

(СубП-2) Риса: 

1. ‘Пристойність та повага як риса шляхетних’: a) Evans was the usual 

English public-school boy, amazingly ignorant, amazingly inhibited, and yet ‘decent’ 

and good-humoured [AR DH, p. 305]; b) He’s a decent sort, with a human respect 

for other people [AR DH, p. 222]; c) Nobody interrupted them, nobody scowled, no 

policeman arrested them for indecency [AR DH, p. 183]; d) It sounds incredible, but 

it is true, that there are thousands of such men perfectly decent, humane persons, who 

despise a woman if they think or know that she experiences any sexual pleasure 

[AR DH, p. 181]. 

2. ‘Пристойність як риса характеру британських робітників’: This strike 

was George’s first introduction to the reality of the ‘social problem and the bitter 

class-hatred which smoulders in England and at times bursts into fierce crisis of 

hatred, restrained only by that mingling of fear and ‘decency’ which composes the 

servile character of the British working-man [AR DH, p. 132]. 

(СубП-3) Виховання: ‘Виховання та освіта гідної людини’: Dear Papa had 

been fairly decently educated and brought up; he had, when a young man, travelled 

annually for several weeks, and had seen the Fields of Waterloo, Paris and Ramsgate 

[AR DH, p. 57]. 

Пристойність ХХ століття як позитивна риса характеру і поведінки 

наявна тоді, коли йдеться про робітничий клас, виховання дійсно шляхетної 

особистості, пристойність жінки без будь-якого сексуального досвіду (дається 

взнаки вплив пуританізму Вікторіанської епохи). 

Отже, аналіз структурованої будови поняттєвого складника ЛК NOBILITY 

дає розуміння семантичної реалізації номінантів, що формують ядро-ближню 

периферію, з огляду на частотність їх уживань у художньому контексті. 

Ієрархічність розподілу контекстуальних значень вербалізаторів і їх сполучень, 

а саме: імені nobility, однокореневих імені-номінанту слів: noble, nobly, 
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nobleness, nobler, репрезентованих різними частинами мови; синонімів лексеми 

nobility і її словникових тлумачень: dignity, decency, (антоніма) indecency, decent, 

decently; gentle, gentleman, business gentlemen, gentility, dignified gentility; respect, 

respectable, self-respect, respected; magnanimity, grandeur, royalty, lordliness, 

justice, moral sensibility; honour, family dishonor, honourable, honourably; devoted 

aristocracy, aristocratic із уточненням у словосполученнях: aristocratic tastes, 

aristocratic trait; exaltation; goodness, good morality; honesty, honest, integrity; 

devotion; distinction; virtue; blood, strain of blood, baronet, class, upper class, rank, 

minor-gentry, middle-class, class inferiority; glory, відібраних із художнього 

контексту, відображена у відповідній смисловій організації поняттєвого 

складника. 

4 . 2 . 2  С и м в о л ь н о - о б р а з н и й  с к л а д н и к .  Метафорично-символьні 

“мисленнєві” образи ЛК NOBILITY реалізуються контекстуально за 

допомогою лексем і їхніх сполучень: тих, що містяться в ядрі НП: nobility, 

nobly, noble (nobler), ennobled; ближній периферії: aristocracy, gentleman, 

dignity, dignified, privilege, gentry, time-honoured, genteel, pure-bred, pure-blooded, 

decent breeding, grandeur, delicacy, refinement; дальньопериферійному сегменті: 

dishonesty, family (honour), family home (Victorian) home, peace, school. Лексема 

superiority, хоч і є вербальним номінантом концепту PRIDE, все ж у її 

додатковому значенні міститься смисловий перетин ознак обох ЛК. 

У текстових фрагментах віднайдено синтаксичні конструкції, що містять 

латентні смислові варіації концепту NOBILITY.  

Ядерні номінанти nobility, nobly, noble (nobler), ennobled інтерпретуються 

у тексті зі здобутою конотативністю значень у ЛСП Вияв шляхетності, якому 

підпорядковані два СубП: (СубП-1) Ознака і (СубП-2) Поведінка: 

(СубП-1) Ознака:  

1. ‘Шляхетність вигляду’: When he was gone she stood awhile, thoughtfully 

peeling the last bud; and then, awakening from her reverie, flung it and all the crowd 

of floral nobility impatiently on the ground, in an ebullition of displeasure with 

herself for her niaiseries, and with a quickening warmth in her heart of hearts 
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[HT Td’U, p. 183]. У значенні ядерного номінанта nobility знаходимо 

метафоричний складник ЛК NOBILITY. Метафора “шляхетність є рослина” має 

специфікацію ‘квітка’, тобто у розкиданих квіткових пелюстках автор вбачає 

велич і шляхетність. 

2. ‘Зовнішній вигляд солдатів’: ‘Our splendid troops’ were to come home – 

oh, very soon purged and ennobled by slaughter and lice, and were to beget a race of 

even nobler fellows to go and do likewise [AR DH, p. 219]. Метафора “шляхетність 

є живий організм” містить специфікацію ‘ектопаразит (воша)’ і пояснює 

породження шляхетної раси наявністю людських паразитів унаслідок воєнних 

подій. Приклад містить авторську іронію щодо сприйняття поняття 

шляхетність. 

3. ‘Відчуття власності – основна ознака Форсайтизму і шляхетності’: 

On hearing June’s name, she went hurriedly to her bedroom, and taking two large 

bracelets from a red morocco case in a locked drawer, put them on her white wrists – 

for she possessed in a remarkable degree that “sense of property”, which as we 

know, is the touchstone of Forsyteism, and a foundation of good morality [GJ FS. 

B. 1, p. 195] превалює у лінгвокультурному дискурсі кінця ХІХ століття як одна 

із основних ознак цієї епохи. “Власність” є символом цього періоду часу. 

(СубП-2) Поведінка: 

1. ‘Нешляхетність молоді’: But as a matter of fact, she never soared much 

about tippling, financial dishonesty, squabbling, lying, betting, and affairs with 

bounderish young men, whom only her romantic effrontery could have, dared 

describe as ‘clean and straight,’ although there was no doubt whatever about their 

being English, and indeed sportin’ in a more or less bounderish way [AR DH, p. 33]. 

У прикладі символом нешляхетності є “манери і поведінка”. Автор перелічує, 

які саме манери і поведінкові стереотипи нового покоління визначають 

молодого англійця як нешляхетну особу, висловлюючи таким чином власне 

негативне ставлення до них. 

2. ‘Шляхетне ставлення до жінки’: George was rather surprised and peeved, 

but played the game nobly, and most gallantly yielded the flat up for the night 
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whenever Elizabeth dropped a hint [AR DH, p. 42]. Метафора “шляхетність є гра” 

містить іронію, адже у прикладі помітний іронічний підтекст про гру як флірт 

до жінки заради отримання її прихильного ставлення.  

3. Іронічний зміст метафори “шляхетний є особа” зі специфікацією 

‘батько’ (для вираження іронічного ставлення до героя автором застосовано 

порівняння рис головного героя (надзвичайна могутність, владність) із рисами 

благородного батька із міщанської мелодрами, який насправді не 

є благородним) знаходимо у прикладі контекстуального значення лексеми 

noble: ‘Благородність у показовій поведінці голови сім’ї’: Next morning there 

was a glorious row, in which Isabel played the part of a broken-hearted mother and 

George Augustus came out very strong as a père noble of the Surrey melodrama 

brand [AR DH, p. 123].  

4. ‘Вигнання дитини батьком’ (іронічний смисл): George Augustus raised 

his hand in a noble gesture of paternal malediction: ‘Leave this house! And do not 

return to it until, you have learned to apologise for your behaviour’ [AR DH, p. 123]. 

Символом шляхетності за контекстом твору є “жестикуляція”. Конотація 

зазнає авторської іронії: батько показовою жестикуляцією вказує на вигнання 

дитини з дому за неприйнятну поведінку.  

Ближньопериферійні номінанти: aristocracy, gentry, genteel, 

контекстуально реалізовані із додатковим нашаруванням конотацій у ЛСП 

Клас, що поділене за смисловим уточненням на (СуБП-1) Риса зовнішності 

і (СуБП-2) Поведінка: 

(СубП-1) Риса зовнішності: 

В одному зі значень лексеми aristocracy: ‘Аристократичні риси’: “... Here 

was I thinking you a new-sprung child of nature; there were you, the belated seedling 

of an effete aristocracy!” [HT Td’U, p. 302] простежено метафоричний підтекст 

“аристократія є суб’єктом природи”, що має специфікацію ‘молодість’: 

зовнішні риси молодої особи прирівнюються до вигляду молоденького 

саджанця аристократії. 
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(СубП-2) Поведінка: 

Символом поведінки несправжнього дворянства є “дотримання 

благородних традицій”. Символьно-образний складник присутній 

у конотативних значеннях лексем gentry і genteel, поєднаних в одному прикладі: 

‘Дотримання благородних традицій’: The Winterbournes were not gentry, but 

nourished vague and unfounded traditions of past genteel splendours [AR DH, 

p. 54]. 

ЛСП Джентльмен реалізоване конотаціями номінантів gentleman і decent 

breeding, поділене на (СубП-1) Поведінка, (СубП-2) Ставлення, (СубП-3) Риса: 

(СубП-1) Поведінка: додатковий елемент значення лексеми gentleman 

у контексті: ‘Спокійна поведінка як символ джентльмена “старого вишколу”’: 

Brenda teased him whenever she caught him posing as upright, God-fearing 

gentleman of the old school and Tony saw the joke, but this did not at all diminish the 

pleasure he derived from his weekly routine, or his annoyance when the presence of 

guests suspended it [ВИ ПП, с. 32-33] характеризується символьною 

спрямованістю словосполучення “спокійна поведінка”, що є уособленням рис 

джентльмена як представника шляхетної соціальної ланки. 

(СубП-2) Ставлення: виявлена метафоричність значення “джентльмен є 

смерть”. Автор висловлює іронічне ставлення до шляхетності як такої, що 

виникає лише після смерті суб’єкта шляхетності: ‘Ставлення до людини після 

війни’ (іронічний смисл): You can say what you like against the Army, but they 

treat you like a gentleman, when you’re dead … [AR DH, p. 51]. 

(СубП-3) Риса характеру: значення лексеми gentlemen і сполучення 

лексем decent breeding поєднуються за спільною концептуальною ознакою 

‘походження джентльмена’ зі специфікацією ‘риса’:  

1. ‘Походження як показник пристойної поведінки’: Nobody of decent 

breeding could hit Mr. Bobbe as he deserved, because his looks were a perpetual 

reminder of his disease, and his behaviour and habits gave continual evidence of his 

origin [AR DH, p. 141].  
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2. ‘Хибність благородності чоловіків, що беруть участь у війні’: But then 

there was Mrs. Shobbe to get away from a legitimate excuse – how many patriotic 

English gentlemen in the war armies were rather avoiding their wives than seeking 

their country’s enemies [AR DH, p. 147]?  

У першому випадку “манери і пристойна поведінка” кваліфікуються як 

символ походження, у другому – “участь у війні” (зі специфікацією ‘уникання’) 

є символом негативного образу джентльмена-англійця. 

ЛСП Гідність сформоване лексемами dignity, privilege, comfortable 

character, dignified, time-honoured, які набувають нових контекстуальних 

значень у (СубП-1) Вигляд, (СубП-2) Ставлення: 

(СубП-1) Вигляд: 

1. У контекстуальних варіаціях значень вербалізаторів dignity, privilege 

і comfortable (character): ‘Гідність побудови аристократичного дому’, ‘Елемент 

інтер’єру’ знаходимо спільний смисловий символ “помешкання” зі 

специфікацією ‘зовнішній і внутрішній вигляд’: a) But the design was good, and 

he knew – there was completeness about it and dignity; the servant’s apartments 

were excellent too [GJ FS. B. 1, p. 136]; b) Would it hold its own and keep the dignity 

Bossiney had bestowed on, or would the giant London have lapped it round and made 

it in an asylum in the midst of a jerry-built wilderness? [GJ FS. B. 2, p. 50]; с) There 

was an air of privilege around that corner table, as though past masters were eating 

there [GJ FS. B. 3, p. 116]; d) But her strong and comfortable character made the 

best of it in a drawing-room which typified perhaps more perfectly than she imagined 

the semi-bolshevised imperialism of her country [GJ FS. B. 3, p. 225].  

Останній приклад показує, що вигляд інтер’єру помешкання відображає 

характер його власника, який стає символом імперіалізму країни тогодення 

(кінець ХІХ – початок ХХ століття). 

2. Контекстуальна реалізація значення лексеми dignified (у сполученні з 

лексемою beauty) як похідної від синоніма-номінанта dignity ‘Вигляд природи’: 

Opposite the quiet Temple Garden they paused by the parapet and liked up and down 

that magnificent sweep of river, with its amazing mixture of dignified beauty and 



148 

 

almost incredible sordidness [AR DH, p. 203] містить символ “вигляд природи”: 

вигляд об’єктів природи є зразком величі, гідності.  

(СубП-2) Ставлення: 

1. Конотація лексеми dignified у сполученні з лексемою familiarity 

‘“Гідне” ставлення до людини вищої соціальної ланки’: He treated Lord 

Congreve with a kind of dignified familiarity, rather like Phélypeaux playing billiards 

with Louis Quatorze [AR DH, p. 145] має іронічно-метафоричну спрямованість: 

автор іронічно висміює ситуацію, коли описується ставлення до людини 

вищого статусу і дає зрозуміти читачеві, що шляхетність, визначена показною 

фамільярністю і гідністю ставлення, прирівнюється до показових стосунків на 

рівні королівського чиновника і самого короля.  

2. У значенні лексеми time-honoured ‘Поважне ставлення до всього 

батьківського’: His father’s decease had closed an account which had been running 

longer, probably than any other; and in a ring of smoke puffed out of that time-

honoured cigarette he seemed to see again his father’s face, dark, good-looking, 

moustachioed, a little puffy, in the only halo it had earned [GJ FS. B. 3, p. 115] 

“процес куріння” (зі специфікацією ‘цигарка’) є символом поваги / честі. 

У контексті простежено іронію автора: запалена цигарка є символом поважного 

ставлення до всього батьківського. 

Лексеми genteel, grandeur, delicacy, refinement, home, словосполучення 

Victorian home входять до ЛСП Вишуканість із набутими у контексті 

додатковими компонентами значення: 

1. Лексема genteel набуває конотації ‘Вишуканість картин’: They had all 

been painted by a young lady friend of the family at a time, 1840, about when 

miniatures were considered very genteel, and lasting too, painted as they were on 

ivory [GJ FS. B. 1, p. 41]. Тут символом вишуканості є “мистецтво” 

(специфікація ‘витвір’): шляхетність втілюється у вишуканості мистецьких 

витворів. 

2. Компоненти значень лексем: grandeur: ‘Шляхетність у величі життя’: 

They had found themselves suddenly rich with the falling mark and had lived in 
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unaccustomed grandeur in the largest hotel suites [ВИ ПП, с. 198], delicacy: 

‘Нерозуміння батьками витонченості дочки’: “Dear child, all these feelings of 

delicacy are valueless; only the rich can realize the gulf that separates them from the 

poor”, but the uneasiness persisted and night after night she found herself being sent 

out of the room asking or answering questions, performing actions in uncouth 

manners, paying forfeits, drawing pictures, writing verses, dressing herself up and 

even being chased about the house, and secluded in cupboards, at the will of her 

relatives [ВИ ПП, с. 73] і refinement: ‘Вишуканість поведінки’: He ate with great 

refinement but his black hands looked immense on the wet, whitish clothe [ВИ ПП, 

с. 196] також визначені контекстуально й об’єднані за ознакою ‘життя’ 

(специфікація ‘спосіб’), однак мають різну символічність: “велич / розкіш” – 

символ шляхетності і “витонченість”, що є символом шляхетності, викликає 

загальне непорозуміння, наприклад, у питанні матеріальної нерівності. 

3. Контекстуальне втілення семантичного елемента ‘Шляхетність 

англійського дому як пам’ятки архітектури століття’: It might even become one of 

the “homes of England” – a rare achievement for a house in these degenerate days of 

building [GJ FS. B. 2, p. 50] реалізує символ “архітектурна споруда” 

(специфікація ‘помешкання’), що є прикладом шляхетності англійського дому. 

“Старовинні споруди” стали символами шляхетної Вікторіанської епохи та 

нешляхетності поствікторіанства. Наступний приклад репрезентує валоративну 

опозицію до першого і виражений метонімічними відношеннями 

Частина → Ціле, є основою для вираження метафтонімії [201] вікторіанський 

дім→нешляхетний дім, компонентами якого є вікторіанський дім→жорстокість 

і вікторіанський дім→жалюгідність: ‘Викриття “шляхетності” вікторіанського 

дому’: It is an interesting comment on the sadism latent in communities that the 

cruelty and misery of the Victorian home are legally protected and helped up as 

shining examples of behavior whereas any attempt to make people a little more 

natural and happy and tolerant is supposed to be wicked [AR DH, p. 182]. 

Приховані жорстокість, садизм і жалюгідність є сутністю Вікторіанського 
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дому, вони всіляко заохочуються владою і стають прикладом подібної 

поведінки суспільства.  

ЛСП Чистокровність репрезентоване контекстуальним вираженням 

значень лексем pure-bred і pure-blooded: 

Метафоричний образ “шляхетність / англійськість є чистокровність” 

реалізується у художньому текстовому континуумі через розширене значення 

номінанта pure-blooded: ‘Чистокровність нації’: а) He was pure-bred in his 

Englishness, and even if he would have killed to be vicious, he could not [ЛДГ АА, 

с. 58]; b) He was a pure-blooded Englishman, perfect in his race, and when he was 

truly himself he could not more have been aggressive on the score of his Englishness 

than a rose can be aggressive on the score of its rosiness [ЛДГ АА, с. 58-59]. 

Із текстових прикладів зрозуміло, що “розбещеність і агресивність” не 

вважається рисами чистокровного англійця та прирівнюються у другому 

прикладі до рослинної риси – агресивності рослини (зі специфікацією 

‘троянда’).  

ЛСП Зверхність представлене текстовою конотацією лексеми 

superiority: ‘Відсутність смаку як ознака зверхності та нешляхетності’: 

Moreover she was tortured by the fear that any lack of gusto on her part might be 

constructed by the poor Lasts as superiority [ВИ ПП, с. 73], репрезентує 

смисловий перетин концептуальних ознак PRIDE і NOBILITY, тому включена у 

репрезентацію символьно-образного складника останнього. Бачимо, що “смак”  

(зі специфікацією ‘відсутність’) трактується у художньому континуумі 

ХХ століття як символ пихи / зверхності, а також як одна з ознак 

нешляхетності. 

У контексті художніх творів аналізуються елементи значення лексеми 

family у поєднанні з іншими лексемами: the head of the family, old family, decent 

family; noble, home, honour, Victorian як одного з номінантів NOBILITY із 

розширенням конотації у ЛСП Сім’я. 

Контекстуальні семантичні вираження номінантів: family у сполученні з 

іншими лексемами, що увійшли до цього ЛСП: the head of the family, old family, 
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decent family; noble (у сполученні з family) – об’єднуються для створення 

спільної конотації і репрезентують символьно-образний потенціал 

вербалізаторів ЛК.  

(СубП-2) Моральні і соціальні ознаки: 

1. ‘Показ моральної стійкості родини’: The family had gathered to triumph 

over all this to give a show of tenacious unity, to illustrate gloriously that law of 

property underlying the growth of their tree, by which it had thriven and spread, 

trunk and branches, the sap flowing through all the full growth reached at the 

appointed time [GJ FS. B. 1, p. 145]. “Шляхетна сім’я” є символом єдності 

і стійкості, її визначальна риса – приватна власність заможної родини. 

2. ‘“Честь сім’ї”’: “... Yes, twenty pound – that’s the lowest. Dammy, family 

honour is family honour, and I won't take a penny less!” [HT Td’U, p. 91]. 

Символом честі сім’ї є “гроші” (специфікація ‘сума’); іронічний підтекст 

полягає у тому, що мізерна сума грошей здається показником прийнятності для 

шляхетної сім’ї, характеризуючи її честь і гідність. 

3. ‘Сфери впливу’: “That,” he observed, to entertain her, “is an interesting 

old place – one of the several seats which belonged to an ancient Norman family 

formerly of great influence in this county, the d’Urbervilles” [HT Td’U, p. 250]. 

Символом впливовості сім’ї Д’Ербервілів є наявність “приватної власності”. 

Вона передається у спадок від предків-норманів, дуже впливових у свій час по 

всій країні. 

4. ‘Задіяність членів сім’ї у сфері шляхетних професій’: Amongst the 

throng of people by the door – the well-dressed throng drawn from the families of 

lawyers and doctors, from the Stock Exchange, and the innumerable avocations of 

the upper middle class – there were only some twenty per cent of Forsytes; but to 

Aunt Ann they seemed all Forsytes – and certainly there was not much difference – 

she saw only her own flesh and blood [GJ FS. B. 1, p. 53]. Шляхетні родини 

намагалися отримати якнайповажніші професії в країні: адвоката, лікаря, 

представника фондової біржі. Завищені амбіції щодо цього питання мала сім’я 

Форсайтів, яка, хоч і була “стовпом” британського суспільства, все ж 
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перебільшувала частку своєї суспільної важливості. Таким чином, у творі 

Дж. Голсуорсі іронізує і висловлює свою жорстку критику щодо поведінки 

буржуазної еліти [200, p. 272; 104, с. 83-84, 86]. 

5. ‘Однотипність шляхетних родин’: “Lots of families are as bad as mine in 

that! Retty’s family were once large landowners, and so were Dairyman Billett’s. 

And the Debbyhouses, who now are carters, were once the De Bayeux family. You 

find such as I everywhere; ’tis a feature of our county, and I can’t help it” [HT Td’U, 

p. 302-303]. Як бачимо, “ім’я” предків є символом поважності сім’ї, але воно 

нічого не означає (у кінці ХІХ століття), коли основною ознакою шляхетності є 

‘наявність матеріального статку’. 

(СубП-3) Ім’я: 

1. ‘Можливість повернення благородного імені’: How could she face her 

parents, get back her box, and disconcert the whole scheme for the rehabilitation of 

her family on such sentimental grounds [HT Td’U, p. 98]. 

2. ‘Отримання фамільного імені’: Of this work of imagination poor Tess and 

her parents were naturally in ignorance – much to their discomfiture; indeed, the 

very possibility of such annexations was unknown to them; who supposed that, 

though to be well-favoured might be the gift of fortune, a family name came by nature 

[HT Td’U, p. 78]. 

3. ‘Бажання відмовитись від шляхетного імені заради коханого’: How 

stupid he must think her! In an access of hunger for his good opinion she bethought 

herself of what she had latterly endeavoured to forget, so unpleasant had been its 

issues – the identity of her family with that of the knightly d’Urbervilles [HT Td’U, 

p. 183]. 

4. ‘Визначення благородного імені при одруженні’ (прихована іронія): 

John Durbeyfield, too, hev had a daughter married this week to a gentleman-farmer; 

not from John’s own house, you know; they was married elsewhere; the gentleman 

being of that high standing that John’s own folk was not considered well-be-doing 

enough to have any part in it, the bridegroom seeming not to know how’t have been 

discovered that John is an old and ancient nobleman himself by blood, with family 
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skillentons in their own vaults to this day, but done out of his property in the time o’ 

the Romans [HT Td’U, p. 326]. Автор висміює батька головної героїні Тесс, який 

з усіх сил намагається пояснити, що, попри їхню бідність, вони належать до 

старого поважного роду, що має родинні місця поховання їхніх предків, 

а головне те, що вони є кровними нащадками шляхетної родини. 

Ім’я сім’ї є надзвичайно важливим елементом матеріального забезпечення 

бідної родини (“ім’я” – символ шляхетності), що вважає себе нащадком 

шляхетного роду. Лише щасливий випадок може пришвидшити процес 

отримання і визнання іншими цього імені. Проте справжня шляхетність 

прихована за моральними якостями, що спонукають відмовитися від щасливого 

безбідного майбутнього заради справжніх почуттів.  

(СубП-4) Засіб пересування: 

1. ‘Транспортні засоби’: a) “Oh – you have heard the legend of the 

d’Urberville Coach – that well-known superstition of this county about your family 

when they were very popular here; and this lumbering old thing reminds you of it” 

[HT Td’U, p. 280]; b) “Well – I would rather not tell it in detail just now. A certain 

d’Urberville of the sixteenth or seventeenth century committed a dreadful crime in his 

family coach; and since that time members of the family see or hear the old coach 

whenever – But I’ll tell you another da – it is rather gloomy …” [HT Td’U, p. 280].  

2. ‘Фамільний напис на транспорті’: His own investigations had begun on a 

day in the preceding spring when, having been engaged in tracing the vicissitudes of 

the d’Urberville family, he had observed Durbeyfield’s name on his waggon, and had 

thereupon been led to make inquiries about his father and grandfather till he had no 

doubt on the subject [HT Td’U, p. 44].  

Із контексту зрозуміло, що “транспортний засіб” є символом і показником 

шляхетної сім’ї. 

(СубП-5) Місце захоронення:  

1. ‘Місце фамільних могил’: a) “Isn’t your family vault your own freehold?” 

said Tess’s mother, as she returned from a reconnoitre of the church and graveyard 

[HT Td’U, p. 447]; b) The dairy called Talbothays, for which she was bound, stood 
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not remotely from some of the former estates of the d’Urbervilles, near the great 

family vaults of her granddames and their powerful husbands [HT Td’U, p. 151]; 

c) Within the window under which the bedstead stood were the tombs of the family, 

covering in their dates several centuries [HT Td’U, p. 448].  

2. ‘Напис на сімейному надгробку’: In memory of John Durbeyfield, rightly 

d’Urberville, of the once powerful family of that Name, and Direct Descendant 

through an illustrious Line from Sir Pagan d’Urberville, one of the Knights of the 

Conqueror [HT Td’U, p. 460]. 

“Місця захоронення предків (сімейні могили)” уособлюють історичне 

походження, владу і безумовне право власності, людей, що ними володіють. 

(СубП-6) Мистецтво: ще одним символом шляхетності є “твір 

мистецтва”, що зафіксовано у контекстуальному поясненні елемента значення 

‘Зображення на картинах’: “Whose portraits are those?” asked Clare of the 

charwoman. “I have been told by old folk that they were ladies of the d’Urberville 

family, the ancient lords of this manor,” she said, “Owing to their being builded into 

the wall they can't be moved away” [HT Td’U, p. 284]. Доказом шляхетності сім’ї 

є наявність мистецьких полотен (сімейних портретів) на стінах їхніх 

помешкань. 

(СубП-7) Походження: ‘Походження із пристойної сім’ї’: Tess, on her part, 

could not understand why a man of clerical family and good education, and above 

physical want, should look upon it as a mishap to be alive [HT Td’U, p. 180-181]. 

Символ пристойності – це, передусім, “духовність сім’ї (гарна освіта)”. 

А “пристойність” є однією з ознак шляхетного походження. 

(СубП-8) Місце: ‘Родинне містечко’: a) Under the hill, and just ahead of 

them, was the half-dead townlet of their pilgrimage, Kingsbere, where lay those 

ancestors of whom her father had spoken and sung to painfulness: Kingsbere, the 

spot of all spots in the world which could be considered the d’Urbervilles’ home, 

since they had resided there for full five hundred years [HT Td’U, p. 445-446]; 

b) “It is Stonehenge!” said Clare. “The heathen temple, you mean?” “Yes. Older 

than the centuries; older than the d’Urbervilles! Well, what shall we do, darling? We 
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may find shelter further on.” …. “One of my mother’s people was a shepherd 

hereabouts, now I think of it. And you used to say at Talbothays that I was a heathen. 

So now I am at home” [HT Td’U, p. 484]. У наведених прикладах помітним є 

символізм поняття “маленьке місто” – це родинне місце, де знаходяться могили 

предків, язичницькі храми, побудовані століття тому, вони належать 

шляхетним старовинним родам, які вважають його своїм прихистком-

домівкою. 

ЛСП Шлюб реалізоване додатковими контекстуальними семантичними 

ознаками номінантів marry, marriage, be married; family із ад’єктивним 

уточненням island: 

1. ‘Гордість через вдале одруження’: He himself had married a good deal of 

money of which, it being then the golden age before the Married Women’s Property 

Act, he had mercifully been enabled to make a successful use [GJ FS. B. 1, p. 59]. 

2. ‘Власний шлюб’: To get old and dote! Sixty-five! He was getting on; but he 

didn’t feel it, for, fortunately, perhaps, considering Annette’s youth and good looks, 

his second marriage had turned out a cool affair [GJ FS. B. 3, p. 10]! 

Подані приклади характеризують “шлюб” як символ гордості шляхетних 

людей (другий приклад) (перетин ознак PRIDE і NOBILITY), особливо якщо він 

вдало спланований чоловіком у плані набуття нових матеріальних цінностей від 

дружини (перший приклад). Це пояснюється тим, що з 1890 р., коли був 

утверджений закон, згідно з яким жінки могли зберегти у своїй власності усі 

матеріальні статки, набуті чи подаровані до одруження, збагачення чоловіка 

у шлюбі стало неможливим [221]. 

3. ‘Одруження з гідною людиною’: Now I’m coming home to be married … 

No, I am not a fiancée but you see there are so few young men I can marry. They 

must be catholic and of an island family [ВИ ПП, с. 207]. “Релігійні переконання” 

і “територіальне обмеження” є символами гідності одруження британця, який 

повертається додому лише для того, щоб узяти шлюб і гордий цим (перетин 

ознак PRIDE і NOBILITY).  
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4. ‘Шлюб по любові’: Like most of his countrymen, he held the view that 

marriage should be based on mutual love, but that when from a marriage love had 

disappeared, or been found never to have really existed – so that it was manifestly 

not based on love – you must not admit it [GJ FS. B. 3, p. 28]. Попри те, що 

загальноприйнятою суспільною думкою зламу ХІХ – ХХ століть є невигідність 

шлюбу по любові, “любов” є символом щасливого шлюбу, який, на думку героя 

твору, має укладатися на основі взаємних почуттів.  

ЛСП Спокій: лексема peace увійшла до номінантів 

дальньопериферійного сегменту поля як асоціат лексеми-імені nobility 

і репрезентована контекстуальними нашаруваннями значень ‘Вдавана 

шляхетність англійців при завоюванні інших народів’: There was German 

military aggression, and the English non-military idea of liberty and the conquests of 

peace – meaning industrialism [ЛДГ АА, с. 60] та ‘Шляхетність, відображена у 

спокої та стабільності дому’: This year, everything happened in its accustomed 

way; nothing seemed to menace the peace and stability of the house [ВИ ПП, с. 72]. 

У першому випадку присутня метафоричність значення 

“шляхетність→завоювання”, що має специфікацію негативного характеру 

‘відсутність’: шляхетність воєнного періоду полягає у відмові воювати під 

прикриттям ідей індустріалізму. У другому – метафоричність значення 

“шляхетність→мир”: шляхетність англійців полягає у збереженні миру, 

стабільності англійського дому. 

До ЛСП Солдат увійшли: лексема school і синтаксична конструкція, що 

знаходять таку семантично-контекстуальну реалізацію: 

1. ‘Отримання медалі за воєнні заслуги’: A splendid little hero – he got the 

Military Medal for it. Like a lot of Charlie Chaplins [AR DH, p. 220]. Латентна 

метафоричність міститься виразі “солдат є комік”. У реченні пояснюється, що 

наявність певної кількості медалей у солдата, здобутих у безглуздій війні, 

зовсім не робить його шляхетним, скоріше комічним. “Медаль” є символом 

геройства шляхетної нації, що не потрібне нікому. 
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2. Реалізація значення лексеми school (у словосполученні pre-war public-

school boy) у художньому контексті здійснюється через конотацію ‘Освіченість 

солдата’ (іронічна оцінка прихованої шляхетності): Evans was an ‘educated’ pre-

war public-school boy, which means that he remembered half a dozen Latin tags, 

could mumble a few ungrammatical phrases in French, knew a little of the history of 

England, and had a ‘correct’ accent [AR DH, p. 305], в якій знайдено 

метафоричність “освіченість є особа” (специфікація ‘солдат’), що розкриває 

шляхетність через освіченість солдата і відображає іронію автора щодо 

визначення критеріїв шляхетності солдата на війні. 

Крайня периферія НП ЛК NOBILITY представлена синтаксичними 

конструкціями, імплікативність значення яких репрезентує смислові варіації 

концепту: 

ЛСП Вікторіанська епоха: 

1. ‘Представники шляхетної Англії’: James and the other eight children of 

‘Superior Dosset’, of whom there are still five alive, may be said to have represented 

Victorian England, with its principles of trade and individualism at five per cent and 

your money back – if you know what that means [GJ FS. B. 2, p. 121]. Символом 

Вікторіанства є “заможна сім’я”. Її представникам властивий хист до 

підприємництва. 

2. ‘Вигляд убрання у стилі Вікторіанської епохи’: The Victorianism of the 

room almost talked; and in her clinging frock Irene seemed to Jolyon like Venus 

emerging from the shell of the past century [GJ FS. B. 1, p. 230]. Символьно-

образний складник концепту реалізується контекстом речення: “вигляд 

(відповідно одягненої) жінки” є уособленням Вікторіанства і шляхетності. 

3. ‘Відповідальність – риса шляхетності англійців’: “… I don’t keep up this 

house to be a hostel for a lot of bores to come and gossip in. We’ve always lived here 

and I hope John will be able to keep it on after me. One has a duty towards one’s 

employees and towards the place too. It’s a definite part of English life which would 

be a serious loss of …” [ВИ ПП, с. 17]. Простежуємо імплікативне метафоричне 
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значення “риса характеру (специфікація ‘відповідальність’) → шляхетність”: 

відповідальність британців – характерна риса шляхетності. 

4. ‘Спливання епохи разом із цінностями’: Athwart the Victorian dykes the 

waters were rolling on property, manners, and morals, on melody and the old forms 

of art – waters bringing to his mouth a salt taste as of blood, lapping to the foot of 

this Highgate Hill where Victorianism lay buried [GJ FS. B. 3, p. 239]. У прикладі 

бачимо, що символом Вікторіанства (уособлення шляхетності) стає “кров”, яка 

є наслідком матеріально-власницьких відносин, характерних цій епосі.  

5. ‘Втрата шляхетності’: As leaves, as leaves, says the poet, spring bourgeon, 

and fall the generations of Man – No! But as rats in the roar of the stars to the 

inevitable doom [AR DH, p. 173]. У цьому прикладі знайдено латентну 

метафоричність: “втрата шляхетності→тварина”, має специфікацію ‘щур’. 

Автор порівнює занепад “епохи шляхетності” із нечистоплотною твариною. 

Несправжність шляхетності Вікторіанства пояснюється приховано. 

6. ‘Розвал “шляхетної” Вікторіанської епохи з початком війни’: It was the 

supreme and tragic climax of Victorian Cant, for after all the Victorians were still in 

full blast in 1914, and had pretty much the control of everything [AR DH, p. 242]. 

Символом трагічного закінчення Вікторіанства став “початок Першої світової 

війни”. 

7. ‘Милість Господа до обраного народу’ (прихована шляхетність 

народу): In some quarters, indeed, that war had been considered as a peculiar mercy 

of God to His Chosen People, enabling the British Merchant Marine to reestablish an 

indisputable primacy at the expense of a regrettable upstart among nations 

[AR DH, p. 218]. Милістю Господа до “обраного” народу є “війна” – символ 

порятунку країни після так званої “золотої доби” заради відновлення 

незаперечної першості нації серед інших. 

Аналіз реалізацій семантичних компонентів номінантів-вербалізаторів 

NOBILITY у контексті художніх творів на рубежі ХІХ – ХХ століть показав, що 

вони характеризуються структурною побудовою. Усі номінанти ЛК NOBILITY 

у НП формують ЛСП. Їм підпорядковані СубП, що виокремлені за певною 
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смисловою ознакою. До кожного СубП входять додаткові семантичні 

нашарування вербалізаторів концепту.  

Процедура репрезентації і пояснення контекстуальних компонентів 

значення уможливила виявлення символьно-образного складника концепту 

через певну кількість символів і метафор, присутніх у сегментах НП, що 

дозволяє підтвердити його лінгвокультурний потенціал і національно-

специфічну спрямованість.  

4 . 2 . 3  Ц і н н і с н и й  с к л а д н и к . Аналіз корпусу фактичного матеріалу 

дав змогу відібрати лексеми-номінанти ЛК NOBILITY, конотації яких містять і 

реалізують ціннісний потенціал концепту. Ними є мовні одиниці, що, згідно з 

попереднім аналізом лексикографічних джерел, складають НП NOBILITY: 

ядерні: nobility, noble; синоніми та основні трактування імені-репрезентанта 

концепту, що наповнюють ближню периферію: aristocratic у сполученні з 

лексемою culture; values, virtues, словосполучення virtue of sex; magnanimity, 

tenacity, honourable, time-honoured, integrity, glorious, baronet, class, dukes, 

marquesses, earls, gentry, dignified, distinction, (fine) breeding, (tenacious) breed, 

gentility, ‘well-bred’ (Englishmen), gentlemen, blood; слова-асоціати, що увійшли 

до дальньопериферійного сегменту поля: wife, family, а також сполучення слів, 

що стосуються лексеми family: family mansions and estates, family vault, family 

manors, families-for-blood, clerical family, rich family; ідіоматична одиниця, що 

не містить лексеми-репрезентанта nobility, виражена лексемою, відмінною від 

імені концепту – Charity begins at home; лексема church та словосполучення, що 

її містять: members of the Church of England, fashionable churches; лексема 

school. 

Лексеми-вербалізатори: nobility, noble, aristocratic у сполученні з 

лексемою culture; values, virtues, словосполучення virtue of sex формують 

ядерно-ближньопериферійну зону НП, бо вона поєднує номінативні одиниці, 

що є прямими вербалізаторами ЛК NOBILITY, і синоніми імені концепту. До неї 

увійшли такі ЛСП: ЛСП Національні цінності і надбання, ЛСП Риса 

характеру, ЛСП Суспільні цінності, ЛСП Соціальний статус, 
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ЛСП Походження, об’єднані основним значенням імені ЛК – “якість чи стан 

шляхетності, визначені від народження чи за соціальним рангом і титулом 

(герцога, графа, барона та ін.)” [NWDAT, p. 680]. 

Ядерно-ближньопериферійна зона утворена ЛСП Національні цінності і 

надбання, що представлене лексемами і словосполученнями: nobility, noble, 

aristocratic culture, values, virtues, virtue of sex. 

1. ‘Зміна шляхетності нації зі зміною епохи’: Morals had changed, manners 

had changed, men had become monkeys twice-removed, God had become Mammon-

Mammon so respectable as to deceive himself. Sixty-four that favoured property, and 

had made the upper middle-class ; buttressed, chiseled, polished it, till it was almost, 

indistinguishable in manners, morals, speech, appearance, habit and soul from the 

nobility [GJ FS. B. 2, p. 261]. Моральні цінності нації відкидають наявність 

релігійних переконань і визначаються власницькими пріоритетами, 

запропонованими “шляхетними стовпами суспільства”. 

Шляхетність особи означає володіння творами мистецтва і їх збереження 

як національних (це зрозуміло із двох наступних прикладів): 

2. ‘Популярність, визначена наявністю мистецьких надбань’: The noble 

owner had remained in ignorance of its value until the nineties an enterprising critic 

discovered that a Spanish painter named Goya was a genius. It was only a fair Goya, 

but almost unique in England, and the noble owner became a marked man 

[GJ FS. B. 3, p. 68].  

3. ‘Збереження в країні національних надбань’: It was at his juncture that 

Bodkin conceived the idea which saved the Goya and the other unique pictures for 

the native country of the noble owner [GJ FS. B. 3, p. 69]. 

4. Шляхетність дій молодого покоління: Some of the young, they who will 

‘do the noble things that we forgot,’ think differently [AR DH, p. 24]. Зміна 

цінностей молодого покоління знаменує збереження усього шляхетного, що 

було характерне пращурам. 
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Наступний приклад виражає авторську іронію: новітні митці ХХ століття 

не можуть підтвердити свою авторитетність власною творчістю і тому не варті 

називатися шляхетними: 

5. ‘Шляхетність лондонських митців’: In addition, Bulberry gave him 

an introduction to one of those enterprising young publishers who are always arising 

in London to which the world with noble publishing, and then, after two or three 

years, always disappear in the bankruptcy court, leaving behind a sad trail of unpaid 

and disappointed authors and wrecked reputations [AR DH, p. 86]. 

6. ‘Ставлення до “знатних” письменників’: He dropped claret for whiskey, 

and the aesthetes for the ‘English Classics’, all those ‘noble’ authors who have 

‘stood the test of time’, and thereby become so very dull so one prefers to go to the 

cinema, which hadn’t stood any such test [AR DH, p. 88]. У прикладі відчувається 

критичне ставлення до “шляхетних” письменників-класиків, творчість яких уже 

вважається пережитковою, тому нове покоління до неї не звертається. 

7. ‘Аристократична культура у спадок’: Having many possessions and that 

aristocratic culture which, independent of mere sensuous enjoyment, is founded on 

the sounder principle that one must know everything and be fearfully interested in 

life, he had fully intended to keep an article which contributed to his reputation while 

he was alive, and to leave it to the nation after he was dead [GJ FS. B. 3, p. 68]. 

Надбання аристократичної культури є ознакою дійсного британського 

суспільства (мається на увазі кінець ХІХ століття) і повинні стати спадковими. 

8. ‘Престижність ринкових цінностей’: Bodkin, than whose opinion on 

market values none was more sought, pronounced that with a free hand to sell to 

America, Germany, and other places where there, was an interest in art, a lot more 

money could be made than by selling in England [GJ FS. B. 3, p. 69]. Однією із рис 

шляхетної особи є спроможність орієнтуватися у вигідних ринкових угодах, 

в яких йдеться про продаж творів мистецтва за кордон вигідніше, ніж на 

місцевому рівні. 

9. ‘Цінності, куплені за гроші’ (іронічний смисл): Mr. Winterbourne cried 

a good deal, and they both prayed; Father Slack said perhaps George had been 
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influenced by his father’s prayers and virtues and had made an act of contrition 

before he died; and Mr. Winterbourne said that although George had not been 

‘received’ he had ‘a true Catholic spirit and had once read a sermon of Bossuet; and 

Father Slack said he would pray for George’s soul, and Mr. Winterbourne left £5 for 

Masses for the repose of George, which was generous (if foolish), for he didn’t earn 

much [AR DH, p. 31-32]. У цій конотації знаходимо іронічний підтекст: грошова 

винагорода є доцільною, коли йдеться про характеристику шляхетного 

британця як релігійно покірного громадянина. 

10. ‘Цінність статі для успадкування власності сім’ї’: Apart from this the 

two wills worked together in some complicated way to insure that each of Jolyon’s 

three children should have an equal share in their grandfather’s and father’s 

property in the future as in the present, save only that Jon, by virtue of his sex, would 

have control of his capital when he was twenty-one, while June and Holly would only 

have the spirit of theirs, in order that their children might have the body after them 

[GJ FS. B. 3, p. 201]. Гендерне розмежування є основоположним при розподілі 

успадкованих матеріальних цінностей: чоловічій статі надається перевага.  

Ближня периферія містить ЛСП, що заповнені контекстуальними 

значеннями лексем: magnanimity, tenacity, honourable, time-honoured, integrity, 

glorious, baronet, class, dukes, marquesses, earls, gentry, dignified, distinction, (fine) 

breeding, (tenacious) breed, gentility, ‘well-bred’ (Englishmen), gentlemen, blood, 

що реалізують ціннісний складник ЛК NOBILITY: 

ЛСП Риса характеру наповнене номінантами magnanimity і tenacity 

і представляє контекстуальні інтерпретації їх додаткових значень: 

1. ‘Головна риса характеру’: She had a conviction that sooner or later the 

magnanimity which she persisted in reckoning as a chief ingredient of Clare’s 

character would lead him to rejoin her [HT Td’U, p. 362]. Важливим ціннісним 

орієнтиром жінки епохи Вікторіанства при виборі чоловіка стає 

великодушність як головна риса його характеру. 

2. ‘Сталість, твердість характеру’: And yet, in his inner tissue, there was 

something of the old founder of his family, a secret tenacity of soul, a dread of 
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showing his feelings, a determination not to know when he was beaten [GJ FS. B. 3, 

p. 78]. Представники “старого” шляхетного покоління мають визначальну рису 

– твердість і непохитність характеру. 

ЛСП Суспільні цінності: на зламі епох цінності британців мають 

широкий спектр суспільних орієнтацій: поєднання несумісних для суспільства 

речей: “шанованих” методів урядового переслідування і репресій громадян та 

намагання зберегти при цьому їхні моральні цінності, а також поява славетної 

нової раси крізь призму сексуальної революції, реалізованої у свободі 

моральних принципів: 

1. ‘Зміна цінностей нової аристократії’: The aristocracy had already in the 

main adopted the “jumping-jesus” principle; though here and there one like Crum – 

who was an honourable – stood starkly languid for that gambler’s Nirvana which 

had been the summum bonum of the of the old “dandies” and of “the mashers” in the 

eighties [GJ FS. B. 2, p. 118]  

2. ‘“Чесність” методів урядового переслідування та репресій’: God knows 

how many governments and rulers crushed down in the earthquake, and those which 

remain are agitatedly trying to preserve their existence by the time-honoured 

methods of repression and persecution [AR DH, p. 218]. 

3. ‘Збереження чесності як людської якості’: They had saved something 

from a gigantic wreck, and what they have saved was immensely important – 

manhood and comradeship, their essential integrity as men, their essential 

brotherhood as men [AR DH, p. 277]. 

4. ‘Ознаки нового покоління у свободі моральних принципів’: ‘The old 

notion of sexual fidelity must go,’ declared his enthusiastic writer, ‘and only from the 

golden sun-bath of divinely nude freedom can rise the glorious new race,’ etc., etc. 

[AR DH, p. 193]. 

ЛСП Соціальний статус містить компоненти значення лексем і їхніх 

сполучень, що стосуються соціального класу / статусу: baronet, class, dukes, 

marquesses, earls, gentry, dignified, distinction, (fine) breeding, (tenacious) breed, 

gentility, ‘well-bred’ (Englishmen), gentlemen, blood. Усі вони об’єднані основним 
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смисловим наповненням лексеми-номінанта nobility, однак мають певні 

відтінкові значення: 

1. ‘Злиття класів’: In the union of the great-grand-daughter of “Superior 

Dosset” with the heir of a ninth baronet was the outward and visible sign of that 

merger of class in class which buttresses the political stability of a realm [GJ FS. 

B. 3, p. 222]. Важливим для шляхетної родини є збереження успадкованих 

титулів, які визначають її як шляхетну.  

2. ‘Визначення “шляхетності” періодичного видання’: How George ever 

got to know him is a mystery; still more how he came to write for a periodical which 

advertised that its list of subscribers included four dukes, three marquesses, and 

eleven earls [AR DH, p. 126]. Ця конотація містить виражену іронію щодо 

“суспільної ваги” періодичного видання, яка визначається наявністю 

титулованих передплатників. 

3. ‘Шлюб заради підвищення статусу’: Dear Papa almost thought George 

Augustus was marrying into the gentry [AR DH, p. 61]. Цінним для шляхетних осіб 

залишається здобуття матеріальних вигод через шлюб. 

4. ‘Поведінка людей вищого класу в період трауру’: Quite a few of the 

nearly gentry, who usually avoided Mrs. Winterbourne as a particularly virulent 

specimen of the human scorpion, paid calls – of condolence [AR DH, p. 36]. 

Нехарактерною рисою представників вищого класу є вираження співчуття з 

приводу трауру сім’ї. 

Номінанти ЛСП Походження: fine breeding, distinction, (tenacious) breed, 

well-bred (Englishmen), gentility, gentlemen, blood, об’єднані за спільною 

семантичною ознакою, знаходять у контексті творів таку конотативну 

реалізацію. 

Перший, другий і третій приклади засвідчують, що риси характеру 

шляхетного англійця спричинені передусім його походженням: 

1. ‘Шляхетність характеру, спричинена походженням’: He had the stoic 

and epicurean quality of his old, fine breeding [ЛДГ АА, с. 30]. 
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2. ‘Інтелігентність’: No, he had no desire to defy Germany and to exalt 

England. The distinction between German and English was not for him the distinction 

between good and bad. It was the distinction between blue water flowers and red or 

white bush-blossoms: just difference [ЛДГ АА, с. 59]. 

3. ‘Сталість, твердість характеру’: But you know if the boy is really in love, 

he won’t forget, even if he goes to Italy. We’re a tenacious breed; and he’ll know by 

instinct why he’s being sent [GJ FS. B. 3, p. 81].  

Наступні текстові фрагменти (4 і 5) показують, що аристократичні риси 

формують справжнього чоловіка, а визначення поняття джентльменства 

пов’язане із кровним походженням, що часто є суттєвішим за всі інші позитивні 

риси. 

4. ‘Роль походження у формуванні особистості чоловіка’: In ever-

increasing members the motor-cars clattered and hammered along the dusty roads; 

the devils of golf leaped on the acres and made them desolate; sport and journalism 

and gentility made barren men’s lives [AR DH, p. 118]. 

5. ‘Визначення рис джентльмена за його кровним походженням’: Upon the 

charity of these three gentlemen our hero chiefly but not extravagantly subsisted, 

skating upon very thin ice in his relations with them, and expending treasures of 

diplomacy and dissimulation which might have been employed in the service of his 

Country. It subsequently transpired (why transpired?) that his Country did not want 

his brains, but his blood [AR DH, p. 126]. 

Наступний приклад є свідченням показної “вихованостї” англійців 

і характеризує їх ненависниками любові як одного з видів мистецтва, що 

спричинене впливом релігійних переконань британської аристократії епохи 

Вікторіанства і соціальною політикою держави.  

6. ‘Зневага англійців до любові як мистецтва’: And he should then have 

demonstrated by example and precept that love is an art, and a very difficult art, and 

one most dismally and disastrously neglected, especially ‘well-bred’ Englishmen 

[AR DH, p. 160-161]. 
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Дальня периферія сформована лексемами wife, family, а також 

сполученнями слів, що стосуються лексеми family: family mansions and estates, 

family vault, family manors, families-for-blood, clerical family, rich family; 

ідіоматичною одиницею, що не містить лексеми-репрезентанта nobility, 

виражена лексемою, відмінною від імені концепту Charity begins at home; 

лексемою church та словосполученнями, що її містять: members of the Church of 

England, fashionable churches; лексемою school, конотативні компоненти 

значення яких згруповані у такі ЛСП: ЛСП Жінка-дружина, ЛСП Родина, 

ЛСП Релігія, ЛСП Виховання. 

ЛСП Жінка-дружина об’єднує номінанти wife, family у конотаціях 

(СубП-1) Моральні цінності і (СубП-2) Матеріальний статус: 

(СубП-1) Моральні цінності: 

1. ‘Моральна перевага’: No prophet had told him, and he was not prophet 

enough to tell himself, that essentially this young wife of his was as deserving of the 

praise of King Lemuel as any other woman endowed with the same dislike of evil, her 

moral value having to be reckoned not by achievement but by tendency [HT Td’U, 

p. 338].  

2. ‘Доброчесність’: “My dear son, your father has decided to read us the 

chapter in Proverbs in praise of a virtuous wife …” [HT Td’U, p. 336]. 

3. ‘Важливість дружини для чоловіка’: a) If I have a very large farm, either 

English or colonial, you will be invaluable as a wife to me; better than a woman out 

of the largest mansion in the country [HT Td’U, p. 252]; b) “Ah – and be ye! Well, 

I am truly glad to hear it, sir. I’ve thought you mid do such a thing for some time. 

She’s too good for a dairymaid – I said so the very first day I zid her – and a prize for 

any man; and what's more, a wonderful woman for a gentleman-farmer’s wife; he 

won’ be at the mercy of his baily wi’ her at his side” [HT Td’U, p. 263]. 

Моральні цінності шляхетної дружини не можуть бути певним видом 

надбання, вони є успадковано тенденційними і мають перевагу над суспільним 

статусом і матеріальними статками. 



167 

 

2. ‘Суспільні вимоги щодо вибору дружини’: Society is hopelessly snobbish, 

and this fact of your extraction may make an appreciable difference to its acceptance 

of you as my wife, after I have made you the well-read woman that I mean to make 

you [HT Td’U, p. 253-254].  

3. ‘Зиск сім’ї від одруження’: “Pooh! – what’s the advantage of that, 

mother?” said Angel quickly. “How is family to avail the wife of a man who has to 

rough it as I have, and shall have to do?” [HT Td’U, p. 225].  

4. ‘Одруження на дівчині зі шляхетної родини’: “Mercy Chant is of a very 

good family” [HT Td’U, p. 225]. 

5. ‘Одруження на дівчині з рівноцінної сім’ї’: a) “Oh, yes – ’tis whispered; 

a young lady of his own rank, chosen by his family; a Doctor of Divinity’s daughter 

near his father’s parish of Emminster; he don’t much care for her, they say. But he is 

sure to marry her” [HT Td’U, p. 205]; b) “Is she of a family such as you would care 

to marry into – a lady, in short?” asked his startled mother, who had come softly into 

the study during the conversation [HT Td’U, p. 226]. 

6. ‘Відоме ім’я’: His wife was a d’Urberville: whom could they become better 

than her? [HT Td’U, p. 287]. 

У британському вищому прошарку суспільства кінця ХІХ століття 

існували певні вимоги, за недотримання яких жінка не могла набути статусу 

дружини у шляхетній сім’ї. Соціальний статус нареченої є визначальним під 

час укладання шлюбу.  

ЛСП Родина сформоване додатковими значеннями вербалізатора family 

і словосполучень із ним: family mansions and estates, family vault, family manors, 

families-for-blood, clerical family, rich family; ідіоматичною одиницею, що не 

містить лексеми-репрезентанта nobility, виражена лексемою, відмінною від 

імені концепту – Charity begins at home. Конотації представлених номінантів 

визначають шляхетність родини за наявністю матеріальних статків, широкого 

родового представництва, родинних місць поховання. Важливими елементами 

підтримання шляхетності сім’ї кінця ХІХ століття є укладання шлюбу 

з людиною із рівноцінної сім’ї, вплив релігії на гідність поведінки певної 
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родини. Найбільшими ціннісними орієнтаціями суспільства початку 

ХХ століття є здійснення благодійних учинків, а кровні зв’язки є запорукою 

стійкого впевненого майбутнього держави в цілому. 

(СубП-1) Рід: 

1. ‘Визнання важливості роду’: a) Yet it must be admitted that this family 

formed a very good stock whereon to redraft a name which sadly wanted such 

renovation [HT Td’U, p. 78]; b) The d’Urbervilles – or Stoke-d’Urbervilles, as they 

at first called themselves – who owned all this, were a somewhat unusual family to 

find in such an old-fashioned part of the country [HT Td’U, p. 78]; c) “Yours is not 

the only family that was of ’count in wold days. Look at the Anktells, and Horseys, 

and the Tringhams themselves – gone to seed a’most as much as you – though you 

was bigger folks then they, that’s true [HT Td’U, p. 67]; d) “In short,” concluded the 

parson, decisively smacking his leg with his switch, “there’s hardly such another 

family in England” [HT Td’U, p. 44]; e) Something beyond the power of word-

analysis bound them together, something hidden deep in the fibre of nations and 

nations and families-for-blood, they say, is sicker than water – and neither of them 

was a cold-blooded man [GJ FS. B. 1, p. 114]. 

2. ‘Належність до старого роду’: a) “… But I did not think it would be like 

this. I came, sir, to tell you that we are of the same family as you” [HT Td’U, p. 80]; 

b) “And so mother said we ought to make ourselves beknown to you – as we’ve lost 

our horse by a bad accident, and are the oldest branch o’ the family” [HT Td’U, 

p. 80]; c) Why, our little Retty Priddle here, you know, is one of the Paridelles – the 

old family that used to own lots o’ the lands out by King’s Hintock now owned by the 

Earl o’ Wessex, afore even he or his was heard of [HT Td’U, p. 183-184]; 

d) “I thought we were an old family; but this is all new!” she said, in her artlessness 

[HT Td’U, p. 77]; e) “Mr Clare,” said the dairyman emphatically, “is one of the 

most rebellest rozums you ever knowed – not a bit like the rest of his family; and if 

there’s one thing that he do hate more than another ’tis the notion of what’s called a’ 

old family” [HT Td’U, p. 183]; f) “Though I’ve never been there since. And an aged 

woman of ninety that use to live nigh here, but is dead and gone long ago, told me 
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that a family of some such name as yours in Blackmoor Vale came originally from 

these parts, and that ’twere a old ancient race that had all but perished off the earth 

– though the new generations didn’t know it” [HT Td’U, p. 161-162]; g) “... Don’t 

you really know, Durbeyfield, that you are the lineal representative of the ancient and 

knightly family of the d’Urbervilles, who derive their descent from Sir Pagan 

d’Urberville, that renowned knight who came from Normandy with William the 

Conqueror, as appears by Battle Abbey Roll?” [HT Td’U, p. 43-44].  

3. ‘Визнання себе спадкоємцем’: a) “I-I-am not a Durbeyfield, but 

a d’Urberville – a descendant of the same family as those that owned the old house 

we passed. And – we are all gone to nothing!” [HT Td’U, p. 252-253]; b) “I don’t 

like my children going and making themselves beholden to strange kin,” murmured 

he. “I’m the head of the noblest branch o’ the family, and I ought to live up to it” 

[HT Td’U, p. 75]; c) “As the head of the family, the rest ought to come to me” 

[HT Td’U, p. 87]. d) Гордість за належність до шляхетної родини: a) Mrs Crick 

congratulated Tess on the shilly-shallying having at last come to an end, and said 

that directly she set eyes on Tess she divined that she was to be the chosen one of 

somebody who was no common outdoor man; Tess had looked so superior as she 

walked across the barton on that afternoon of her arrival; that she was of a good 

family she could have sworn [HT Td’U, p. 268].  

4. ‘Використання імені роду’: “... I believe so. This seems to be a new family 

which had taken the name; for the credit of the former knightly line I hope they are 

spurious, I’m sure. But it is odd to hear you express interest in old families. I thought 

you set less store by them even than I” [HT Td’U, p. 227]. 

5. ‘Вимерлий шляхетний рід’: a) “You don’t live anywhere. You are extinct – 

as a county family” [HT Td’U, p. 45]; b) “Yes – what the mendacious family 

chronicles call extinct in the male line – that is, gone down –gone under” [HT Td’U, 

p. 45]; c) “... I never pass one of their residences without thinking of them. There is 

something very sad in the extinction of a family of renown, even if it was fierce, 

domineering, feudal renown” [HT Td’U, p. 250]; d) “So much the worse for you. 

I think that parson who unearthed your pedigree would have done better if he had 
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held his tongue. I cannot help associating your decline as a family with this other 

fact – of your want of firmness. Decrepit families imply decrepit wills, decrepit 

conduct. Heaven, why did you give me a handle for despising you more by informing 

me of your descent! …” [HT Td’U, p. 302]. 

(СубП-2) Матеріальні статки: 

1. ‘Наявність багатих родичів’: There’s a rich lady of our family out at 

Trantridge, and mother said that if you claimed kin with the lady, she’d put ’ee in the 

way of marrying a gentleman” [HT Td’U, p. 69]. 

2. ‘Володіння угіддями роду’: a) And what had determined him? Less the 

opportunity of an insight into grinding and bolting than the casual fact that lodgings 

were to be obtained in that very farmhouse which, before its mutilation, had been the 

mansion of a branch of the d’Urberville family [HT Td’U, p. 270]; b) “And where be 

our family mansions and estates?” [HT Td’U, p. 45]. 

3. ‘Отримання прибутку для сім’ї’: It was not a manorial home in the 

ordinary sense, with fields, and pastures, and a grumbling farmer, out of whom the 

owner had to squeeze an income for himself and his family by hook or by crook 

[HT Td’U, p. 76-77]. 

4. ‘Визначення шляхетності сім’ї за її фінансовим станом’: My family came 

to Trinidad in the French revolution. There are two or three other rich families and 

I shall marry one of them [ВИ ПП, с. 207]. 

5. ‘Небажання обтяжувати себе простою роботою’: “Mother’s look is very 

bad, and the doctor says she’s dying, and as father is not very well neither, and says 

’tis wrong for a man of such a high family as his to slave and drave at common 

labouring work, we don’t know what to do” [HT Td’U, p. 425]. 

6. ‘Неможливість возз’єднання шляхетних сімей’: “She is rich, and she’d 

be sure to take notice o’ the maid,” continued Mrs Durbeyfield; “and ’twill be a very 

good thing. I don’t see why two branches o’ one family should not be on visiting 

terms” [HT Td’U, p. 65]. 

7. ‘Байдужість до титулів і привілеїв’: The material distinctions of rank and 

wealth he increasingly despised. Even the “good old family” (to use a favourite 
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phrase of a late local worthy) had no aroma for him unless there were good new 

resolutions in its representatives [HT Td’U, p. 172].  

(СубП-3) Риси і вчинки: 

1. ‘Шляхетність за зовнішніми і моральними рисами’: And he was white-

skinned with fine, silky hair that had darkened from fair, and a slightly arched nose 

of an old country family [ЛДГ АА, с. 9]; b) He came from a decent family, from 

a pleasant country home, from delightful surroundings [ЛДГ АА, с. 17].  

2. ‘Сімейне дерево’: a) Branches of your family held manors over all this part 

of England; their names appear in the Pipe Rolls in the time of King Stephen 

[HT Td’U, p. 44]; b) “None; though you once had ’em in abundance, as I said, for 

you family consisted of numerous branches” [HT Td’U, p. 45]. 

3. ‘Благодійність’: There was the smallest vein of scorn in her words of 

rejoinder: “Have you saved yourself? Charity begins at home, they say” [HT Td’U, 

p. 386]. 

4. ‘Вчинки, характерні для родини згідно з легендою’: There momentarily 

flashed through his mind that the family tradition of the coach and murder might 

have arisen because the d’Urbervilles had been known to do these things [HT Td’U, 

p. 475].  

(СубП-4) Місця поховання:  

1. ‘Вихваляння шляхетністю свого роду’: a) “... There’s not a man in 

the county o’ South-Wessex that’s got grander and nobler skillentons in his family 

than I” [HT Td’U, p. 47]; b) “... I’ve got a great family vault at Kingsbere-sub-

Greenhill, and finer skillentons than any man in Wessex!” [HT Td’U, p. 64].  

2. ‘Вихваляння титулом сера’: Sir John. “And I with a family vault under 

that there church of Kingsbere as big as Squire Jollard’s ale-cellar, and my folk lying 

there in sixes and sevens, as genuine county bones and marrow as any recorded in 

history …” [HT Td’U, p. 330]. 

ЛСП Релігія репрезентоване конотаціями лексеми-номінанта church та 

словосполученнями, що містять її у своєму складі: members of the Church of 

England, fashionable churches. Церква була неформальною інституцією влади 
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країни, що вплинула на різні сфери життя британців, а особливо на вибір 

професії, одруження та сімейні традиції. 

1. ‘Належність до традиційної церкви Англії’: Originally, perhaps, 

members of some primitive sect, they were now in the natural course of things 

members of the Church of England, and cased their wives and children to attend with 

some regularly the more fashionable churches of the Metropolis [GJ FS. B. 1, p. 57]. 

2. ‘Суспільно-церковні правила щодо формування шлюбів’: Half 

the marriages of the upper classes were conducted on these lines: Do not offend the 

susceptibilities of Society; do not offend the susceptibilities of the Church 

[GJ FS. B. 1, p. 254]. 

3. ‘Нешляхетність професії’: The abject morons were those editors and 

journalists who sincerely believed in the imbecilities they perpetrated, virtuous 

apprentices gone to the devil, honest boot-blacks out of a job [AR DH, p. 125]. 

4. ‘Вплив релігії на формування сім’ї’: “We’ve just had up a story about – 

Durbeyfield began, and thereupon related in detail to his wife a discussion which had 

arisen at the inn about the clergy, originated by the fact of his daughter having 

married into a clerical family” [HT Td’U, p. 329]. 

5. ‘Сімейна молитва’: It was not till the evening, after family prayers, that 

Angel found opportunity of broaching to his father one or two subjects near his heart 

[HT Td’U, p. 223].  

ЛСП Виховання репрезентоване лексемою school та визначене 

додатковим компонентом її значення: ‘Виховання дітей в одностатевих 

школах’: His modern school took boys only, and his holidays had been spent at 

Robin Hill with boy friends, or his parents alone [GJ FS. B. 3, p. 37].  

Виховання англійців на рубежі ХІХ – ХХ століть ознаменувалося 

гендерним розподілом навчання у школах. 

ЛСП Звички та спосіб життя англійців побудоване синтаксичними 

конструкціями, що містять смислову імплікативність концепту NOBILITY, а є 

номінантами ЛК: 
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1. ‘“Шляхетні” звички’: But he was so obviously a man of meals, that no 

reasonable objection could be made when he proposed to George Augustus that 

‘George’ should come to tea once a week and learn chess [AR DH, p. 109]. 

2. ‘Несхвалення поспіху англійцями’: He rather disapproved of ‘Society’, 

which he considered ‘fast’, but he held that Englishmen should never mention the 

fastness of Society, since it might ‘lower our prestige’ in the eyes of ‘all the messy 

foreigners [AR DH, p. 305]. 

3. ‘Моральне обличчя суспільства в майбутньому’: It was probable that, in 

the lapse of ages, improved systems of moral and intellectual training would 

appreciably, perhaps considerably, elevate the involuntary and even the unconscious 

instincts of human nature; but up to the present day culture, as far as he could see, 

might be said to have affected only the mental epiderm of those lives which had been 

brought under its influence [HT Td’U, p. 226]. 

4. ‘Покоління власників’: “It’s their sense of property”, he said, “which 

makes people chain things. The last generation thought of nothing but property; and 

that’s why there was the War” [GJ FS. B. 3, p. 64]. 

Бачимо, що британська шляхетність зламу ХІХ – ХХ століть є симбіозом 

власності, що вплинула на моральне обличчя суспільства та традиційних рис 

англійців, таких як, напр., відомих на весь світ гастрономічних уподобань чи 

непоспіху та обдуманості вчинків, які встановили певний рівень престижності 

нації. 

Ціннісними характеристиками концепту NOBILITY вважаємо рівень 

позиції у суспільстві, соціальне походження, чистокровність нації, риси 

зовнішнього вигляду, поведінки, благородство, визначене ім’ям роду, 

ставлення до релігії, відображення шляхетності у спокої, стабільності. 
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4.3 Кількісна репрезентація вербалізаторів лінгвокультурного 

концепту NOBILITY 

 

Кількісні методи використовуються у дослідженні не лише для 

чисельного підрахунку лексем-вербалізаторів НП ЛК NOBILITY, але й для 

якісних висновків про перевагу одних смислових ознак над іншими у різних 

частинах НП цього концепту.  

Модель побудови концепту NOBILITY (див. пункт 2.2, рис. 1) 

застосовується для подальшого та докладнішого розгляду особливостей його 

вербалізації і ґрунтується на проведеному польовому аналізі структури 

концепту у художніх творах (див. пункти 4.2.1-4.2.5). Дані проведеного 

кількісного аналізу та відсоткової репрезентації мовного вираження концепту 

розміщено у додатках (див. табл. Д.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5). Підраховано 

середньочислове співвідношення одиниць вербалізації концепту у творах на 

зламі ХІХ – ХХ століть, для унаочнення результатів кількісного підрахунку 

створено Рисунки 4. 1., 4. 2., 4. 3., 4. 4., 4. 5. 

Згідно з даними Таблиці Д.4.1 (текст роману Т. Гарді “Тесс із роду 

Д’Ербервілів”), найчисельнішою у структурі НП ЛК виявились лексема family – 

~ 30%. За нею за кількістю розташовані dignity – ~ 9%, wife – ~ 8% та honour – 

~ 6%, які займають ближню та дальню периферії, але не є найпоширенішими, 

незважаючи на широко вербалізовану структуру концепту та розміщення, що 

передбачає концентрацію ознак. Усі інші вербалізатори нараховують від ~ 1% 

до ~ 4%. Незначну кількість складають імпліковані конструкції ~ 1%. Виявлено 

використання ідіоми з лексемою, відмінною від імені концепту, що є 

характерним для дальньої периферії поля. 

На відміну від Таблиці Д.3.2, Таблиця Д.4.2 (тексти романів трилогії 

Джона Голсуорсі “Сага про Форсайтів”) характеризується наявністю одиниць із 

високим відсотком заповнення польової структури ЛК, наприклад: dignity 

займає близько 15%, noble ~ 6% у ядерно-ближньопериферійній зоні. Крайня 
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периферія представлена ~ 11%. Усі інші представники складають не більше 4% 

кожен.  

Структура концепту NOBILITY (див. табл. Д.4.3) у тексті новели 

Д. Г. Лоуренса у великій кількості містить лексему distinction – 19%, business – 

19% та family – ~ 13%, які розміщені у ближній периферії. Всі інші одиниці 

займають близько 7% поля концепту кожна.  

У романі І. Во “Жменя праху” концепт NOBILITY найбільше 

експлікований лексемою gentleman – ~ 13%, що знаходиться в ядерно-

периферійній зоні поля (див. табл. Д.4.4). Дальня та крайня периферії містять 

мовне вираження концепту у меншій кількості – на кожну одиницю припадає 

лише по ~ 6%.  

Згідно з результатами Таблиці Д.4.5, найчисельнішими у творі 

Р. Олдінгтона “Смерть героя” є лексичні одиниці, які займають ближню 

периферію – ~ 75% НП. Ядро зливається з ближньою периферією. 

Синтаксичні конструкції з латентними смислами становлять ~ 12%.  

Отже, кількісні підрахунки одиниць мовної репрезентації концепту 

NOBILITY сприяли окресленню їхнього чисельного співвідношення у сегментах 

НП. Відзначено також наявність смислових відмінностей репрезентації цих 

ментальних одиниць на рубежі століть, з огляду на те, що чинники, згадані в 

роботі, могли вплинули на формування загальної, національної та мовної 

картин світу. Це простежується при перегляді фрагментів емпіричної вибірки з 

текстів художньої прози.  

 

Висновки до розділу 4 

 

1. За допомогою лексикографічної репрезентації показано відбір одиниць 

вербального наповнення ядерної і ближньопериферійної зон НП ЛК NOBILITY, 

що застосовується у роботі під час польового аналізу художніх творів обраного 

періоду. 
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2. Із художніх текстів на рубежа століть виділені основні семантичні 

ознаки ядра, ближньої та крайньої периферії НП ЛК. Дослідження складників 

НП ЛК в обраному текстовому континуумі показало зміну його смислового 

наповнення, розкрило його лінгвокультурний потенціал.  

3. Наявність репрезентативного складу конотативно-смислових реалізацій 

підтвердила символьно-образний і ціннісний потенціал концепту NOBILITY. 

4. Кількісні підрахунки одиниць мовної репрезентації концепту NOBILITY 

сприяли окресленню їхнього чисельного співвідношення у сегментах НП. 

Окремі положення, викладені у четвертому розділі, висвітлені у п’ятьох 

одноосібних статтях автора [див. 155; 158; 159; 160; 161]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Значущість когнітивного і лінгвокультурологічного напрямів сучасної 

концептології, зокрема досліджень змісту, структури та динаміки мовної 

репрезентації концептів, дозволили зробити висновок, що PRIDE і NOBILITY 

у британській мовній картині світу є лінгвокультурними концептами, 

структурованими єдністю поняттєвого, ціннісного, символьно-образного 

складників. Зміст концептів PRIDE і NOBILITY зумовлений специфікою 

британської лінгвокультури, а засоби їхньої вербалізації відбивають світогляд 

та етнокультурні традиції носіїв культури на зламі ХІХ – ХХ століть.  

Різнопланові визначення ЛК лінгвокультурологами та когнітологами 

спрямовують до формулювання сутності поняття лінгвокультурних 

концептів як одиниць, що репрезентують культурні вияви народу, належать 

національній мовній свідомості; вони є вербалізованими смисловими 

елементами, визначеними етнокультурними особливостями тієї картини світу, 

до якої належать. У нашому дослідженні специфіка англійської лінгвокультури 

на зламі століть відображена в семантиці мовних одиниць і розгортається 

в окремих центро-периферійних структурах. 

Лінгвокультурне підґрунтя концептів PRIDE і NOBILITY формується 

словесними знаками як іменами концептів у культурному просторі 

представників британської (англійської) культури шляхом творчого пізнання 

навколишньої дійсності, втіленої в англомовних художніх творах на рубежі 

ХІХ – ХХ століть.  

Використані методи дослідження допомогли розкрити лінгвокультурний 

потенціал концептів PRIDE і NOBILITY як ментальних репрезентантів 

національної мовної свідомості, визначити місце культурно-специфічних 

концептів у мовній та концептуальній картинах світу, що сприяло з’ясуванню 

експліцитного / імпліцитного способів їх утілення у національно маркованих 
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контекстах, а також відображенню специфіки англійської лінгвокультури 

в семантиці мовних одиниць, якими вербалізуються концепти. 

За допомогою методу польового моделювання, що є одним із невід’ємних 

етапів опису концептів з урахуванням лексикографічних даних, структуровано 

семантичний простір номінацій концептів у вигляді лексемних одиниць, що 

містять концептуальні смисли в ядрі номінативних полів основні смислові 

ознаки в ближній периферії та віддаленіші концептуальні ознаки у дальній та 

крайній периферіях. Усі компоненти номінативних полів, відображені 

в дослідженні на рисунках у тексті дисертації і додатках, а також при розподілі 

вибірки мовного матеріалу із зазначенням їхньої структурної ієрархії.  

Модель номінативного поля досліджуваних концептів є центро-

периферійною структурою, складники якої мають вербальну реалізацію 

у художньому континуумі зламу ХІХ – ХХ століть. Ядро концептів PRIDE 

і NOBILITY, а також частково ближню периферію становлять імена-лексеми 

(ближній периферії характерні лексеми pride і nobility, які мають смислові 

розбіжності); ближню периферію також утворюють однокореневі слова, 

репрезентовані різними частинами мови (proud (adj.), pride (n.), proudly (adv.); 

noble (adj.), nobleman (n.), nobly (adv.), ennobled (adj.)), синоніми (superiority, 

self-confident, obstinacy, haughty, supremacy, superior; glory, honesty, distinction, 

magnanimity, influence, grandeur, aristocracy, exaltation, devotion, justice та ін.), 

ідіоматичні одиниці та сталі вирази, які мають у своєму складі слово-

репрезентант концепту (hurt one’s pride, stifle one’s pride, wound to one’s pride 

and self-esteem, Pride goes before a fall, poor as a church mouse but stinking proud), 

а також такі, що представлені іншими лексемами (be pleased as Punch, Charity 

begins at home), які відповідають смислові концептів, словникові тлумачення 

лексем pride і nobility (blood, strain of blood, cold-blooded, pure-blooded; class, 

upper middle-class, baronet (bart.), upper class, values, gentility, royalty, gentleman, 

privilege, virtue, virtue of one’s sex, minor-gentry, well-bred, decent breeding, dukes, 

marquesses, earls, class inferiority та ін.). 
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Для докладного представлення асоціативного ряду лексем-вербалізаторів 

дальньої периферії номінативних полів лінгвокультурних концептів PRIDE 

і NOBILITY здійснено зіставлення лексем-номінантів, виокремлених із текстів 

художньої прози зазначеного періоду, із системою семантичних графів, 

розробленою ученими Стенфордського університету. 

Вибірка з текстів англомовної художньої прози на рубежі ХІХ – 

ХХ століть дала змогу виокремити такі лексеми-асоціати: для лексеми nobility: 

family: home, wife, marriage; church: school. Для pride – pleasure: satisfaction, 

business. Лексему joy не знайдено, однак виділено сукупність асоціатів, що на 

смисловому рівні їй ієрархічно підпорядкована: comfort, home, peace, love. 

Нарешті, лексема dignity представлена іншою сукупністю асоціатів – honour та 

respect. Відтак, валідність результатів вибірки підтверджується спільними 

лексемами-асоціатами, наданими стенфордськими науковцями, і тими, що 

вилучені із текстів досліджуваної прози.  

Крайню периферію утворюють синтаксичні конструкції, в яких смисл 

концептів відображається, але не об’єктивується лексемами, згаданими вище. 

За зразком моделі номінативного поля концептів складено моделі мовної 

репрезентації концептів на рубежі ХІХ – ХХ століть. 

Семантичний простір номінацій лінгвокультурних концептів PRIDE 

і NOBILITY формується іменами цих концептів, лексемами pride (n) i nobility (n) 

і структурується мережею ціннісних та символьно-образних складників. Це дає 

змогу виокремити систему лінгвокультурного кодування, що експлікує 

концепти, а також з’ясувати специфіку цих ідеалізованих репрезентантів.  

Метафорично-символьні „мисленнєві” образи лінгвокультурного 

концепту PRIDE реалізуються в художніх текстах за допомогою: імені 

концепту pride; ідіоми, що містить однокореневу лексему-репрезентант імені 

лінгвокультурного концепту – poor as a church mоuse but stinking proud; 

синонімів і тлумачень (vanity, vain, self-confidence, blood), словосполучень 

(strain of blood, self-possessed); тлумачень і лексем-асоціатів (pleasure, pleasant), 

виразу be pleased with, ідіоми, що не містить імені концепту, але має смислове 
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наповнення, потрібне для репрезентації концепту – be as pleased as Punch, love, 

comfort, home; лексеми-номінанта концепту NOBILITY bourgeois, 

контекстуальне семантичне вираження якої містить смисловий потенціал 

лінгвокультурного концепту PRIDE, а також синтаксичних конструкцій, що 

репрезентують смисл концепту.  

Метафорично-символьні “мисленнєві” образи ЛК NOBILITY 

реалізуються контекстуально за допомогою лексем і їхніх сполучень: тих, що 

містяться в ядрі номінативного поля: nobility, nobly, noble (nobler), ennobled; 

ближній периферії: aristocracy, gentleman, dignity, dignified, privilege, gentry, 

time-honoured, genteel, pure-bred, pure-blooded, decent breeding, grandeur, 

delicacy, refinement; дальньопериферійному сегменті: dishonesty, family (honour), 

family home (Victorian) home, peace, school. Лексема superiority, хоч і є 

вербальним номінантом концепту PRIDE, все ж у її додатковому значенні 

міститься смисловий перетин ознак обох лінгвокультурних концептів. 

У текстових фрагментах віднайдено синтаксичні конструкції, що містять 

латентні смислові варіації концепту NOBILITY. 

Гордість як національна цінність усвідомлюється британцями як почуття 

чи відчуття задоволення від володіння матеріальними статками й надбаннями, 

статусна позиція у суспільстві, зовнішній вигляд, усе, що стосується сім’ї та 

родини. Наприклад, переконання у правильності ведення власної справи, 

успадкованої від попередніх поколінь, завжди викликає почуття гордості. 

Однією з ціннісних характеристик концепту NOBILITY є відображення 

шляхетності у манері говорити, зовнішньому вигляді, поведінці. 

Лінгвокультурні ознаки концепту NOBILITY формуються у процесі 

акумулювання додаткового смислового навантаження у семантичному просторі 

його лексем-номінантів. Шляхетності британців періоду зламу ХІХ – 

ХХ століть властива гама благородних ознак: честь, уміння володіти собою, 

чесність, скромність. 

Символьно-образний складник обох концептів міститься у вербальному 

просторі усіх частин їхніх номінативних полів. Його репрезентація дала змогу 
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виявити певну кількість символьних смислів і образів, прихованих 

у вербалізованих номінантах концептів, що набувають різних інтерпретацій 

у контексті.  

Виокремлена система символьно-образного і ціннісного потенціалу 

концептів PRIDE і NOBILITY віддзеркалює лінгвокультурні особливості їхньої 

реалізації і підтверджується потенціалом до вербалізації. Образно-смислове 

навантаження концептів PRIDE і NOBILITY охоплює сукупність сталих та 

змінних концептуальних ознак.  

Результати кількісного підрахунку співвідношення одиниць вербалізації 

концептів у різних сегментах номінативних полів концепту PRIDE показали, 

що у структурі вербалізованої моделі лінгвокультурного концепту PRIDE 

найчисельнішими є лексеми ядерно-ближньопериферійного сегменту 

номінативного поля – pride і vanity, у співвідношенні із загальним обсягом 

номінантів, виділених із художнього континууму; за ними за чисельністю 

розташовані: лексема wife (текст новели Д. Г. Лоуренса “Англія, моя Англія”) 

і лексема home, яка міститься у дальньопериферійному сегменті (текст роману 

І. Во “Жменя праху”). Крайня периферія має найбільше кількісне 

представлення у тексті роману І. Во “Жменя праху”. 

Отримані кількісні характеристики вербалізації лінгвокультурного 

концепту NOBILITY такі: переважає використання лексеми family, що входить 

до дальньої периферії (текст роману Т. Гарді “Тесс із роду Д’Ербервілів”), 

менш частотним є використання лексем: distinction, business (текст новели 

Девіда Герберта Лоуренса “Англія, моя Англія”), dignity (тексти романів 

трилогії Дж. Голсуорсі “Сага про Форсайтів”), gentleman (текст роману І. Во 

“Жменя праху”). Репрезентація крайньої периферії є відносно чисельною 

в тексті роману Річарда Олдінгтона “Смерть героя”. 

При вербалізації лінгвокультурного концепту PRIDE (на основі 

кількісного аналізу сукупності досліджуваних творів) серед усіх сегментів 

номінативного поля переважає ядерно-ближньопериферійний. 

У номінативному полі NOBILITY найчисельнішим виявився 
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дальньопериферійний сегмент. Крайня периферія є не надто чисельною 

у порівнянні з іншими трьома сегментами у структурі номінативного поля 

обох концептів.  

Підрахунок лексем-вербалізаторів концептів та їхніх сполучень дав змогу 

показати чисельність одиниць мовного вираження структури концептів PRIDE 

і NOBILITY та їхнє відсоткове співвідношення у художніх текстах.  

Перспективу подальших досліджень становить побудова синхронно-

діахронної вербальної моделі лінгвокультурних концептів у британській 

лінгвокультурі, поглиблене вивчення метафоричних та метонімічних засобів 

вербалізації концептів на ширшому в жанровому плані корпусі текстів (зокрема 

поетичних і драматургійних), а також особливостей відтворення 

репрезентативних ознак лінгвокультурних концептів у перекладі. Досліджена 

варіативність лінгвокультурних концептів PRIDE і NOBILITY відкриває 

перспективи для їхнього зіставного вивчення із суміжними ментальними 

утвореннями-корелятами (наприклад HONOUR, DIGNITY, WILL, JUSTICE та 

іншими).  
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Таблиця А.3.1 

Вибірка синонімів імен концептів PRIDE і NOBILITY зі словника The 

Synonym Finder, J. I. Rodale 

Частина мови Лексеми-синоніми 

Noun nobility: 1. aristocracy, royalty, baronage, peerage, high rank, 

high birth, high breeding, blue blood; upper classes, Inf. upper 

crust, ruling classes, the Four Hundred, (often cap.) 

establishment, high society, elite, gentry; First Families of 

Virginia, F.F.V.; the House of Rothschild. 2. dignity, distinction, 

illustriousness, glory, exaltation; notability, eminence, 

preeminence, prestige, loftiness; influence, authority, leadership; 

importance, significance, consequence, primacy, supremacy. 3. 

honour, virtue; moral rectitude, scrupulousness, ethics; decency, 

goodness, righteousness, magnanimity, high-mindedness; 

honesty, integrity, uprightness, veracity, justness. 4. grandeur, 

grandness, impressiveness, sumptuousness, gorgeousness; 

magnificence, splendor, majesty, resplendence. 

pride: 1. arrogance, haughtiness, hauteur, hoity-toity, Inf. 

uppettiness, Inf. toploftiness; hubris, overconfidence, 

cocksureness, presumption, bumptiousness, overbearingness, 

overweeningness. 2. conceit, vanity, vainglory, vaingloriousness, 

bovarism, Inf. ego trip, Inf. big head; egotism, self-important, 

self-conceit, self-approbation, self-admiration, self-love, self-

worship, self-adulation, self-idolization; self-praise, self-

glorification, boastfulness, braggadocio, bluster, fanfaronade, 

gasconade; complacency, smugness, self-satisfaction, self-

content. 3. self-respect, self-esteem, ego, feelings, sensibilities, 

Fr. amour proper, self-image, self-conceit, self-identity, identity, 

picture or image of oneself. 4. boast, pride and joy, treasure, 

jewel, gem; good thing, thing to be desired.  

Verb preen, take pride, be proud, glory in, bask in, wallow in; 

congratulate oneself, hug oneself, pat oneself on the back 
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Таблиця А.3.2 

Вибірка синонімів імен концептів PRIDE і NOBILITY зі словника The New 

Roget’s Thesaurus of the English Language in Dictionary Form 

Частина мови Лексеми-синоніми 

1 2 

Noun nobility: dignity, generosity, magnanimity; grandeur, 

magnificence, majesty, sublimity. 

ennoblement, elevation, exaltation, glorification, sublimation. 

noble person, great heart, prince, sublimity. 

noble, n. aristocrat, patrician, blue blood; nobleman, lord, peer 

(SOCIAL CLASS). nobleman, n. noble, lord, peer (SOCIAL 

CLASS).  

noblewoman, n. peeress, princess, archduchess (SOCIAL 

CLASS)  

pride: exaltation, immodesty, swagger; superiority, 

condescension, or condescendence, patronage, snobbery, 

snobbism, purse pride; self-esteem, self-respect. 

haughtiness, hauteur, airs; arrogance, assumption, presumption, 

contumely, insolence, huff. 

conceit, vanity, vainglory, self-conceit, self-praise, egotism, 

egoism, self-importance, pragmatism, tympany, swelled head 

(slang). 

self-pride, amour proper (F.), ego, self-admiration, self-love, 

self-laudation, self-glorification. 

egotist, egoist, peacock, swell-head (slang), snob; popinjay, 

prima donna (fem.), puppy, pup, coxcomb. 

Verb ennoble, dignify, elevate, exalt, glorify, sublimate, sublime. 

be proud, show pride, hold one’s head high, pride oneself, plume 

oneself, pique oneself, preen oneself, give oneself airs; crow; 

puff up, swell; swagger, strut, prance, bridle; cavalier, presume, 

overween, overbear, huff. 

condescend, deign, stoop, patronize, lower oneself, talk down 

to. 

be conceited, peacock, peacock oneself, vaunt, boast, have a 

high opinion of oneself. 

fill with pride, exalt, swell, inflate, bloat, puff up, turn one’s 

head. 

Adjective noble, nobiliary, titled, lordly, princely (SOCIAL CLASS); 

great, dignified, lofty, generous, magnanimous; impressive, 

grand, stately, magnificent;  

august, exalted, greathearted, great-minded, high-minded, 

honorable, princely, sublime, superb, whole-souled; elevated, 

empyrean, majestic, winged. 
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Продовж. табл. А.3.2 

1 2 

 proud, exalted, lofty, high-minded, immodest, prideful, 

overproud; superior, condescending, patronizing, snobbish, 

snooty (colloq.), aristocratic; puffed up, swollen, inflated, 

purseproud, pursy. 

haughty, cavalier, toplofty, uppity, uppish, overweening, 

vaulting. 

arrogant, supercilious, assumptive, assuming, presumptuous, 

contumelious, insolent, snippy (colloq.), peremptory. 

overbearing, imperious, dictatorial, magisterial, lordly. 

conceited, vain, vainglorious, self-conceited, cocky, or cockish 

(colloq.), chesty (slang), egotistical, bloated, bumptious, 

peacockish, or peacocky, coxcombical, self-important, stuck-up 

(colloq.), pragmatic, perky 
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Таблиця А.3.3 

Вибірка синонімів імен концептів PRIDE і NOBILITY зі словника Roget’s 

Thesaurus of the English Words and Phrases 

Частина мови Лексеми-синоніми 

1 2 

Noun pride, proudness, proud heart; respect, self-r.; self-admiration, 

conceit, swelled head, swank, side, vanity; snobbery, affection; 

stateliness, loftiness, high mightiness; condescension, hauteur, 

haughtiness, disdain, contempt; arrogance, hubris, insolence; 

swelling pride, pomposity, grandiosity, ostentation; self-praise, 

vainglory, boasting; class-consciousness, race-prejudice, 

prejudice; object of pride, boast, favourite. 

proud man, snob, mass of pride, pride incarnate; swank, 

swanker; lord of creation, bigwig; fine gentleman, grande dame, 

fop; swaggerer, bragger, boaster. 

nobility, (nobleness) virtue; distinction ; rank, titled r.; royalty, 

kingliness, queenliness, princeliness, (majesty) authority; birth, 

gentle b., gentility; descent, anscestry, line, lineage, (pedigree) 

genealogy; noble family, (dynasty) family, blood, blue b.; blood 

stock, caste; coat of arms, ‘boast of heraldry’. 

Основні синонімічні кореляти: aristocracy, patriciate, 

grandeeship, optimacy; nobility, ancien régime; lordship, lords, 

peerage, dukedom, earldom, viscounty, baronage, baronetcy; 

knightage, chivalry; landed interest, squirerarchy, squiredom; 

county family, gentry, gentlefolk; life peerage. 

upper class, upper ten, upper crust, top layer; first families, 

élite; high society, social register, (social register) beau monde; 

ruling class, the twice-born, (the Establishment) authority; high-

ups, Olimpians; rich man, salaried class, salariat. 

aristocrat, thoroughbred; optimate, senator, magnifico, 

magnate, dignitary; don, grandee; gentleman, gentlewoman, 

armiger; squire, squiereen, buckeen, laird, bog-lord; Junker; 

cadet; emperor, king, prince, crown, sovereign; nob, swell, gent, 

(superior person) bigwig. 

nobleman, man of rank, titled person, noble, lady; lording, 

lordship, milord; peer, life p.; duke, grand d., archduke, duchess; 

marquis, marqess, marquise, marchioness, margrave, 

margravine, count, countess; earl, viscount, baron, thane, 

baronet, knight. 

Verb be proud, have one’s pride, hold one’s head high, stand on one’s 

dignity, mount one’s high horse; swank, show off, swagger, 

strut, be ostentatious; disdain, despise; lord it, queen it, throw 

one’s weight about 
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Продовж. табл. А.3.3 

1 2 

Adjective noble virtuous; chivalrous, knightly; gentlemanly; majestic, royal, 

regal, every inch a king; kingly, queenly, princely; ducal, 

baronial, seigneurial; generous, gentle, pedigreed, well-born, born 

in the purple; thoroughbred, pur sang, blue-blooded; ennobled, 

titled. 

genteel, patrician, senatorial; aristocratic, Olympian; superior, 

top-drawer, high-class, upper-c., cabin-c., classy, U, gentlemanly, 

ladylike, well-bred 

proud, haughty, lofty, sublime; fine, grand, grandiose, dignified, 

stately, (statuesque) impressive; majestic, royal, lordly; self-

respecting, high-souled, courageous; stiff-necked, obstinate; 

imperious, commanding, authoritative; overweening, overbearing, 

hubristical, arrogant, insolent. 

prideful, full of pride, puffed up, swollen; overproud, high and 

mighty, stuck-up, high-hatted, snobbish; uppish, on one’s dignity; 

haughty, disdainful, superior, holier than thou, supercilious, 

patronizing, condescending, despising; stand-offish, distant, 

unbending, undemocratic, ungracious; proud of, bursting with 

pride, inches taller, strutting, swaggering, boastful; cocky, 

bumptious; swanky, pompous, showy. 
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Таблиця А.3.4 

Вибірка синонімів імен концептів PRIDE і NOBILITY зі словника  

Webster’s New World Thesaurus, Ch.Laird 

Частина мови Лексеми-синоніми 

1 2 

Noun nobility: 1. [Magnificence] – Syn. grandeur, majesty, greatness. 

2. [Aristocracy; usually used with the] – Syn. ruling class, 

gentry, peerage 

royalty, n. – Syn. kingship, sovereignty, nobility, authority, 

eminence, distinction, blood, birth, high descent, rank, greatness, 

power, supremacy, primacy, the crown, mogul, suzerainty. 

Aristocracy, n. – Syn. nobility, privileged class, peerage, house 

of lords, superior group, ruling class, nobleman, the elite, gentry, 

high society, upper classes, persons on rank, patricians, gentility; 

fashionable world, class of hereditary, body of nobles, body of 

persons holding exceptional privileges, beau monde, haute 

monde (all French); all (D): the Quality, the upper ten, high 

livers, the four hundred, the upper crust, the social register, the 

jet set (розм. “реактивна публіка” (вузьке коло заможних 

людей, особливо молодих, які проводять час в бездіяльних 

чи пустих розвагах і т. ін.)), the blue book (синя книга (будь-

який документ значного об’єму, виданий за санкцією 

парламенту, наприклад: доповіді королівських комісій)) 

crowd 

pride: 1. [The quality of being vain] – Syn. vainglory, egoism, 

egotism, self-esteem, self-love, self-exaltation, self-glorification, 

self-admiration, pretension; all (D): big-headedness, proud flesh, 

chest expansion; 

2. [Conduct growing from pride, sense 1] – Syn. haughtiness, 

vanity, disdain; 

3. [Sense of personal satisfaction] – Syn. self-respect, self-

satisfaction, self-sufficiency,  

4. [a source of satisfaction] – Syn. enjoyment, repletion, 

sufficiency 

Verb pride oneself on, v. – Syn. to take pride in, flatter oneself, be 

proud of 

Adjective noble (як однокореневий корелят), mod. 1. [Possessing an 

exalted mind and character] – Syn. generous, princely, 

magnanimous, magnificent, courtly, lofty, elevated, splendid, 

excellent, august, reputable, supreme, eminent, pre-eminent, 

lordly, dignified, sublime, great, good, superior, chivalric, 

chivalrous, great-hearted, high-minded, honorable, distinguished, 

liberal, tolerant, gracious, benign, beneficent, humane,  
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Продовж. табл. А.3.4 

1 2 

 benevolent, charitable, sympathetic, bounteous, brilliant, 

extraordinary, remarkable, self-denying, devoted, self-forgetful, 

heroic, resolute, lionhearted, mettlesome, valorous; 

2. [Possessing excellent qualities or properties] – Syn. 

meritorious, virtuous, worthy, valuable, useful, incorrupt, first-

rate, refined, cultivated, chivalrous, trustworthy, candid, liberal, 

gracious, princely, munificent, magnanimous, generous, 

distinctive, sincere, truthful, constant, faithful, upright, honest, 

warmhearted, true, veracious, distinctive, reputable, admirable, 

good, above-board, fair, manly, just, estimable; 

3. [Belonging to the nobility] – Syn. titled, aristocratic, patrician, 

highborn, wellborn, blue-blooded, gentle, of gentle birth or blood, 

imperial, lordly, highbred, princely, of good breed, kingly, born to 

the purple (D); 

4. [Grand] – Syn. stately, impressive, imposing 

Adverb nobly, mod. 1. [Majestically] – Syn. aristocratically, illustriously, 

royally; 

2. [Honorably] – Syn. fairly, respectably, honestly 
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Додаток Б 

Походження, порядок визначення і перелік спадкових звань  

та привілеїв британців (за даними The World Book Encyclopedia) 

 

Privileges of the peerage.  

All peers who are at least 21 years old – except peers of Ireland and individuals 

who have been declared bankrupt of insane – are summoned to the House of Lords. 

The House of Lords is the upper house of the British Parliament. Peers are summoned 

because of the feudal agreement that lords and vassals should consult on important 

business. Woman who are peeresses in their own right also serve in the House of 

Lords. Peers cannot serve in the lower house of Parliament, the House of Commons, 

and they cannot vote in parliamentary elections. 

Peers are exempt from jury duty. They also have a privilege called immunity 

from attachment, freedom from arrest in civil cases for 40 days before and after a 

meeting of Parliament. Until 1948, peers accused of a felony or treason had the right 

to be tried in the House of Lords by their fellow peers.  

Dukes, marquises, and earls have lesser titles besides the one by which they’re 

known. Traditionally the oldest son of one of these peers uses the highest of his 

father’s lesser titles as a courtesy title. For example, the oldest son of the Duke of 

St.Albans uses the courtesy title Earl of Burford, but he is not a peer. A younger son 

of a duke adds lord to his name, as in Lord Peter Grey. 

The creation of peerages. The British monarch now grants peerages on the 

recommendation of prime minister. The monarch issues documents called letters 

patent, which create the new peerage and specify how it will be inherited. In almost 

all cases a peer’s title passes to his son. If he has no son it usually goes to his closest 

male relative. The other children of a peer are commoners, and the title becomes 

extinct if there is no male heir. 

Some medieval peerages were created by royal orders called wrists of 

summons. Such peerages may pass to a daughter if the holder leaves no male 

descendant. If the daughter then has the son, he usually inherits the title.  

The last hereditary peerage was created in 1964. Each year, however, the 

British monarch may grant titles called life peerages to distinguished persons. A life 

peerage involves the same privileges as a hereditary peerage, but it doesn’t descent to 

the holder’s children. 
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Додаток В 

Рис. В.3.1. Система семантичних графів для лексеми nobility  

(отримана на основі даних Стенфордського університету) 
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Продовження додатку В 

 

 

Рис. В.3.2. Система семантичних графів для лексеми pride  

(отримана на основі даних Стенфордського університету) 
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Продовження додатку В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. В.3.3. Система семантичних графів для лексеми nobility  

(отримана на основі даних вибірки із текстів художньої прози) 
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Продовження додатку В 

 

 

Рис. В.3.4. Система семантичних графів для лексеми pride  

(отримана на основі даних вибірки із текстів художньої прози) 
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Додаток Д 

 

Таблиця Д.3.1  

Кількісний та відсотковий розподіл  

мовних одиниць поняттєвої структури концепту PRIDE  

(аналіз тексту роману Томаса Гарді “Тесс із роду Д’Ербервілів”) 

Мовні одиниці, 

використані у тексті 

Кількість 

одиниць 

Відсоткове 

відношення одиниць 

до їхньої загальної кількості 

pride (n) 8 ~38% 

vanity  7 ~33% 

boast (n) 3 ~14% 

arrogance  1 ~5% 

presumption  1 ~5% 

conceit (n) 1 ~5% 

implicative constructions 0 0% 

Загальна кількість одиниць  21 100% 
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Продовження додатку Д 

 

Таблиця Д.4.1 

Кількісний та відсотковий розподіл мовних одиниць  

поняттєвої структури концепту NOBILITY  

(аналіз тексту роману Томаса Гарді “Тесс із роду Д’Ербервілів”) 

Мовні одиниці,  

використані у тексті 

Кількість  

Одиниць 

Відсоткове  

відношення одиниць  

до їхньої загальної кількості 

1 2 3 

family  45 ~30% 

dignity (n.) 14 ~9% 

wife  13 ~8% 

honour (n.) 9 ~6% 

glory (n.) 6 ~4% 

nobility  5 ~3% 

distinction  5 ~3% 

family honour (n.) 4 ~3% 

honesty  4 ~3% 

old family  4 ~3% 

family vault  4 ~3% 

home  4 ~3% 

nobler (adj.) 2 ~1% 

goodness  2 ~1% 

magnanimity  2 ~1% 

virtue  2 ~1% 

honest  2 ~1% 

gentleman-farmer  2 ~1% 

influence (n.) 2 ~1% 

clerical family  2 ~1% 

man’s honour  1 ~1% 

grandeur  1 ~1% 

aristocracy  1 ~1% 

exaltation  1 ~1% 
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Продовж.табл. Д.4.1 

1 2 3 

the head of the family  1 ~1% 

devotion  1 ~1% 

an ancient and knightly family  1 ~1% 

nobleman  1 ~1% 

family skeletons  1 ~1% 

family mansions and estates  1 ~1% 

nobler skeletons  1 ~1% 

the noblest 1 ~1% 

manorial home  1 ~1% 

aristocratic links  1 ~1% 

family name  1 ~1% 

family coach  1 ~1% 

family tradition  1 ~1% 

charity begins at home  1 ~1% 

family prayers  1 ~1% 

tombs of the family  1 ~1% 

implicative constructions 1 ~1% 

Загальна кількість одиниць 154 100% 
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Продовження додатку Д 

 

Таблиця Д.3.2 

Кількісний та відсотковий розподіл мовних одиниць  

поняттєвої структури концепту PRIDE  

(аналіз текстів романів трилогії Джона Голсуорсі “Сага про Форсайтів”) 

Мовні одиниці,  

використані у тексті 

Кількість  

одиниць 

Відсоткове  

відношення одиниць  

до їхньої загальної кількості 

1 2 3 

be proud (of) 8 ~7% 

pride (n.) 5 ~5% 

pleasure (n.) 6 ~6% 

satisfaction  5 ~5% 

superiority  4 ~4% 

home (n.) 4 ~4% 

proud (adj.) 3 ~3% 

pride (v.) 3 ~3% 

family pride  3 ~3% 

blood (n.) 3 ~3% 

family (n.) 3 ~3% 

Married 3 ~3% 

Marriage 3 ~2% 

Proudly 2 ~2% 

hurt (v.) one’s pride  2 ~2% 

secret pride  2 ~2% 

business (n.) 2 ~2% 

comfort (n.) 2 ~2% 

marry  2 ~2% 

self-confident  1 ~1% 

obstinacy  1 ~1% 

self-assertion 1 ~1% 

be pleased as punch 1 ~1% 

curious pride  1 ~1% 

vanity  1 ~1% 



226 

 

Продовж. табл. Д.3.2 

1 2 3 

stifle (v.) one’s pride  1 ~1% 

proud obstinacy  1 ~1% 

wound (n.) to one’s pride and 

self-esteem (n.) 

1 ~1% 

wound (v.) one’s pride  1 ~1% 

wounded pride  1 ~1% 

common pride  1 ~1% 

sheer pride  2 ~2% 

genuine english pride 1 ~1% 

queer pride  1 ~1% 

solemn pride  1 ~1% 

moral sensibility  1 ~1% 

personal dignity  1 ~1% 

old wound to one’s pride  1 ~1% 

lordliness  1 ~1% 

self-respect  1 ~1% 

be respected 1 ~1% 

haughty  1 ~1% 

pride goes before a fall  1 ~1% 

proud pageant  1 ~1% 

Haughtily 1 ~1% 

feel proud of  1 ~1% 

seem proud of  1 ~1% 

instinctive pride  1 ~1% 

self-consciousness  1 ~1% 

glory  1 ~1% 

family relics  1 ~1% 

family tenacity 1 ~1% 

hold (v.) upright 1 ~1% 

supremacy  1 ~1% 

superior (adj.) 1 ~1% 

racial superiority  1 ~1% 

strain of blood  1 ~1% 

be pleasant 1 ~1% 

be pleased with 1 ~1% 

family vault  1 ~1% 

implicative constructions 0 0% 

Загальна кількість одиниць 107 100% 
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Продовження додатку Д 

 

Таблиця Д.4.2 

Кількісний та відсотковий розподіл мовних одиниць  

поняттєвої структури концепту NOBILITY  

(аналіз текстів романів трилогії Джона Голсуорсі “Сага про Форсайтів”) 

Мовні одиниці,  

використані у тексті 

Кількість  

одиниць 

Відсоткове  

відношення одиниць  

до їхньої загальної кількості 

1 2 3 

nobility  1 ~1% 

dignity  12 ~15% 

noble  4 ~6% 

dignified  3 ~3% 

blood (n.) 3 ~4% 

church  3 ~4% 

class (n.) 3 ~4% 

honourable  2 ~3% 

aristocracy  2 ~3% 

honour (n.) 2 ~3% 

strain of blood  2 ~3% 

upper middle-class  2 ~3% 

baronet (bart.)  2 ~3% 

upper class (n.) 2 ~3% 

aristocratic tastes (n.) 1 ~1% 

families-for blood  1 ~1% 

gentleman  1 ~1% 

aristocratic culture  1 ~1% 

values  1 ~1% 

dignified coldness  1 ~1% 

gentility  1 ~1% 

royalty  1 ~1% 

nobleness  1 ~1% 

honesty  1 ~1% 

lordliness  1 ~1% 

justice  1 ~1% 

aristocratic trait  1 ~1% 
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Продовж. табл. Д.4.2 

1 2 3 

privilege (n.) 1 ~1% 

good morality  1 ~1% 

dishonour (n.) 1 ~1% 

virtue (n.) 1 ~1% 

virtue of one’s sex  1 ~1% 

time-honoured  1 ~1% 

genteel  1 ~1% 

cold-blooded  1 ~1% 

members of the Church  

of England  

1 ~1% 

fashionable churches  1 ~1% 

comfortable character  1 ~1% 

family (n.) 1 ~1% 

home (n.) 1 ~1% 

school (n.) 1 ~1% 

implicative constructions 9 ~11% 

Загальна кількість одиниць 79 100% 
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Продовження додатку Д 

 

Таблиця Д.3.3 

Кількісний та відсотковий розподіл мовних одиниць  

поняттєвої структури концепту PRIDE  

(аналіз тексту новели Девіда Герберта Лоуренса “Англія, моя Англія”) 

Мовні одиниці,  

використані у тексті 

Кількість  

одиниць 

Відсоткове  

відношення одиниць  

до їхньої загальної кількості 

pride (n.) 3 ~23% 

wife  3 ~23% 

home (n.) 2 ~15% 

proud  1 ~8% 

sensibilities  1 ~8% 

marriage portion  1 ~8% 

authority  1 ~8% 

kinship  1 ~8% 

implicative constructions 0 0% 

Загальна кількість одиниць 13 100% 
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Продовження додатку Д 

 

Таблиця Д.4.3 

Кількісний та відсотковий розподіл мовних одиниць  

поняттєвої структури концепту NOBILITY  

(аналіз тексту новели Девіда Герберта Лоуренса “Англія, моя Англія”) 

Мовні одиниці,  

використані у тексті 

Кількість  

одиниць 

Відсоткове  

відношення одиниць  

до їхньої загальної кількості 

distinction  3 19% 

business (n.) 3 19% 

family (n.) 2 ~13% 

honour (n.) 1 ~7% 

pure-bred  1 ~7% 

pure-blooded  1 ~7% 

fine breeding  1 ~7% 

devoted  1 ~7% 

home (n.) 1 ~7% 

implicative constructions 1 ~7% 

Загальна кількість одиниць 15 100% 
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Продовження додатку Д 

 

Таблиця Д.3.4 

Кількісний та відсотковий розподіл мовних одиниць  

поняттєвої структури концепту PRIDE  

(аналіз тексту роману Івліна Во “Жменя праху”) 

Мовні одиниці, 

використані у тексті 

Кількість 

одиниць 

Відсоткове 

відношення одиниць 

до їхньої загальної кількості 

home (n.) 3 25% 

proud  2 ~17% 

poor as a church mouse  

but stinking proud 

1 ~8 

self-approval  1 ~8% 

pride (n.) 1 ~8% 

authority  1 ~8% 

be married 1 ~8% 

love (v.) 1 ~8% 

implicative constructions 1 ~8% 

Загальна кількість одиниць 12 100% 
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Продовження додатку Д 

 

Таблиця Д.4.4 

Кількісний та відсотковий розподіл мовних одиниць  

поняттєвої структури концепту NOBILITY  

(аналіз тексту роману Івліна Во “Жменя праху”) 

Мовні одиниці,  

використані у тексті 

Кількість  

одиниць 

Відсоткове  

відношення одиниць  

до їхньої загальної кількості 

gentleman  2 ~13% 

grandeur  1 ~6% 

gentle  1 ~6% 

noble  1 ~6% 

rank (n.) 1 ~6% 

dignity  1 ~6% 

family (n.) 1 ~6% 

rich families  1 ~6% 

peace and stability of the house  1 ~6% 

school (n.) 1 ~6% 

delicacy  1 ~6% 

superiority  1 ~6% 

refinement  1 ~6% 

business  1 ~6% 

implicative constructions 1 ~6% 

Загальна кількість одиниць 16 100% 
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Продовження додатку Д 

 

Таблиця Д.3.5 

Кількісний та відсотковий розподіл мовних одиниць  

поняттєвої структури концепту PRIDE  

(аналіз тексту роману Річарда Олдінгтона “Смерть героя”) 

Мовні одиниці,  

використані у тексті 

Кількість  

одиниць 

Відсоткове  

відношення одиниць  

до їхньої загальної кількості 

vanity  10 ~19% 

proud  5 ~10% 

pride (n.) 4 ~8% 

contempt  4 ~8% 

vain  3 ~6% 

honest  2 ~4% 

conceited  2 ~4% 

Haughtily 2 ~4% 

self-confidence  2 ~4% 

selfishness  2 ~4% 

Proudly 2 ~4% 

superiority  2 ~4% 

obstinacy  1 ~2% 

class consciousness  1 ~2% 

upper class  1 ~2% 

conceit  1 ~2% 

bourgeois  1 ~2% 

sensibilities  1 ~2% 

superior  1 ~2% 

dignity  1 ~2% 

swanking  1 ~2% 

contemptuous  1 ~2% 

self-contempt  1 ~2% 

implicative constructions 1 ~2% 

Загальна кількість одиниць 52 100% 
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Продовження додатку Д 

 

Таблиця Д.4.5 

Кількісний та відсотковий розподіл мовних одиниць  

поняттєвої структури концепту NOBILITY  

(аналіз тексту роману Річарда Олдінгтона “Смерть героя”) 

Мовні одиниці,  

використані у тексті 

Кількість  

одиниць 

Відсоткове  

відношення одиниць  

до їхньої загальної кількості 

1 2 3 

implicative constructions 9 ~12% 

noble  5 ~7% 

gentleman  5 ~7% 

aristocratic  4 ~5% 

decent  4 ~5% 

gentry  3 ~4% 

honest  3 ~4% 

gentility  3 ~4% 

respect (n.) 3 ~4% 

Nobly 2 ~3% 

respectable  2 ~3% 

Decently 2 ~3% 

aristocracy  2 ~3% 

dignified  2 ~3% 

integrity  2 ~3% 

glorious  2 ~3% 

minor-gentry  1 ~1% 

genteel  1 ~1% 

honour (n.) 1 ~1% 

Honourably 1 ~1% 

well-bred Englishmen  1 ~1% 

dukes  1 ~1% 

marquesses  1 ~1% 

earls  1 ~1% 

ennobled  1 ~1% 

Nobler 1 ~1% 



235 

 

Продовж. табл. Д.4.5 

1 2 3 

dishonesty  1 ~1% 

blood (n.) 1 ~1% 

decent breeding  1 ~1% 

glory (n.) 1 ~1% 

British aristocracy  1 ~1% 

middle class (n.) 1 ~1% 

class inferiority  1 ~1% 

indecency  1 ~1% 

decency  1 ~1% 

virtues  1 ~1% 

time-honoured methods  1 ~1% 

Victorian home  1 ~1% 

Загальна кількість одиниць 75 100% 
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Додаток Е 

 

 

 

  

 

  

Рис. Е.3.1. Відсотковий розподіл сем у сегментах НП концепту PRIDE 

 

Ближня 

периферія 

~62% 

Т. Гарді “Тесс із роду 

Д’Ербервілів” Ядро ~38% 



237 

 

Продовження додатку Е 

 

 

  

 

  

Рис. Е.4.1. Відсотковий розподіл сем у сегментах НП концепту NOBILITY  

 

Дальня периферія 

~33% 

Ближня периферія 

~63% 

Т. Гарді “Тесс із роду Д’Ербервілів” Ядро ~3% 

Крайня 

периферія 1% 
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Продовження додатку Е 

 

 

 

  

 

 

Рис. Е.3.2. Відсотковий розподіл сем у сегментах НП концепту PRIDE 

 

Дальня 

периферія 

~28% 

Ближня периферія 

~51% 

Дж. Голсуорсі “Сага про Форсайтів” 

Ядро 

~21% 
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Продовження додатку Е 

 

 

 

  

 

 

Рис. Е.4.2. Відсотковий розподіл сем у сегментах НП концепту NOBILITY 

 

Дальня периферія 

~30% 

Ближня 

периферія ~57% 

Дж. Голсуорсі “Сага про Форсайтів” 

Крайня периферія 

~11% 

Ядро 1% 
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Продовження додатку Е 

 

 

 

 

 

 

Рис. Е.3.3. Відсотковий розподіл сем у сегментах НП концепту PRIDE  

 

 

Дальня периферія 

~54% 

Ближня периферія 

~23% 

Д. Г. Лоуренс “Англія, моя Англія”) 

Ядро 

~23% 
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Продовження додатку Е 

 

 

 

 

 

Рис. Е.4.3. Відсотковий розподіл сем у сегментах НП концепту NOBILITY  

 

Дальня периферія 

~47% 

Ближня периферія 

~47% 

Д. Г. Лоуренс “Англія, моя Англія”) 

Крайня периферія 

~6% 
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Продовження додатку Е 

 

 

 

 

 

 

Рис. Е.3.4. Відсотковий розподіл сем у сегментах НП концепту PRIDE 

 

Дальня периферія 

~59% 

Ближня периферія 

~25% 

І.Во “Жменя праху” 
Ядро ~8% 

Крайня периферія 

~8% 
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Продовження додатку Е 

 

 

 

 

 

Рис. Е.4.4. Відсотковий розподіл сем у сегментах НП концепту NOBILITY 

 

Дальня периферія 

~44% 

Ближня периферія 

~50% 

І.Во “Жменя праху” 

Крайня периферія 

~6% 
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Продовження додатку Е 

 

 

 

 

 

Рис. Е.3.5. Відсотковий розподіл сем у сегментах НП концепту PRIDE  

 

Ближня периферія 

~90% 

Р. Олдінгтон “Смерть 

героя” 
Ядро 

~8% 

Крайня периферія 

~2% 
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Продовження додатку Е 

 

  

 

 

 

Рис. Е.4.5. Відсотковий розподіл сем у сегментах НП концепту NOBILITY 

 

 

Дальня периферія 

~13% 

Ближня периферія 

~75% 

Р. Олдінгтон “Смерть героя” 

Крайня периферія 

~12% 


