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ВСТУП 

 

 

Дисертаційне дослідження присвячене аналізу мовного вираження, 

структури та змісту перцептивних концептів HARD / SOFT і розритті їхньої 

актуалізації у сучасному англомовному дискурсі.   

Чуттєве сприйняття разом з практичною діяльністю людини лежать в 

основі емпіричного рівня пізнання, який вважається первинним. Саме у 

процесі чуттєвого сприйняття та своєї практичної діяльності людина здатна 

пізнавати та розпізнавати (диференціювати) об‘єкти довколишньої дійсності 

та виокремлювати їхні істотні, найбільш виразні ознаки. Отже, однією з 

основних категорій у процесах сприйняття та осмислення світу людиною, 

окрім онтологічних категорій об‘єкта та дії, є категорія перцептивної ознаки 

предмета, яка у свідомості мовців репрезентує відповідний концепт. З цього 

приводу О. М. Селіверстова слушно зауважує, що „реєстрація зорових, 

тактильних та інших відчуттів лежить в основі багатьох мовних 

концептів‖ [164, с. 17]. Крім того, „сенсорно-рецептивне освоєння дійсності 

вступає у взаємодію з культурними асоціаціями носіїв конкретної етнічної 

мови‖ [152, с. 429], наповнюючи перцептивний концепт суто новим, 

культурно детермінованим змістом, позаяк категоризація чуттєво сприйнятої 

інформації, окрім перцептивно-фізіологічних аспектів, зберігає відбиток 

колективної етнічної свідомості.  

У сучасній лінгвоконцептології дослідження актуалізації (вербалізації) 

концептів здійснюється за різними напрямами: лінгвокультурологічним [37; 

47; 49; 70; 74; 111; 145; 170; 171], філософсько-культурологічним [175], 

логічним [12; 14; 18; 179), семантико-когнітивним / лінгвокогнітивним [4; 30; 

39; 85; 102; 158; 159; 168], логіко-психологічним [156; 157], когнітивно-

дискурсивним [38; 16; 67; 80; 108; 119], когнітивно-культурологічним [267; 

183; 187], концептуально-статистичним [60].    
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Утворення концептів HARD / SOFT відбувається на основі осмислення 

людиною ознак „твердий‖ / „м‘який‖, якому передує активація власне 

дотикових відчуттів, а також кінестетичної чутливості людини, які 

виникають у результаті  взаємодії тіла людини з твердим / м‘яким об‘єктом. 

Одержана сенсорна інформація, яка проходить етап когнітивної обробки у 

мозку людини, у кінцевому результаті виходить на площину мовної 

семантики та становить інтеріоризований свідомістю вербальний продукт 

перцептивної природи. Виходячи з розуміння взаємозв‘язку перцепції та 

мови, сенс наукової проблематики полягає у вирішенні способів 

репрезентації концептів HARD / SOFT у англійській мові та їхньої 

актуалізації у дискурсі.  

Актуальність дослідження зумовлена спрямуванням лінгвістичних 

праць на вивчення інформації, закодованої у концептах, у руслі 

антропоцентричної когнітивно-дискурсної парадигми. У зв‘язку з цим 

виникає необхідність встановлення основних принципів відображення у 

свідомості людини та мові результатів сенсорно-рецептивного сприйняття 

дійсності. Вивчення перцептивних концептів HARD / SOFT зумовлене їхнім 

неоднозначним, двобічним характером, адже ці ментальні сутності передусім 

виступають формантами інтерсуб‘єктного, „живого‖ знання, однак вони 

невіддільні від культури британського та американського етносів, тому 

мають як універсальний, так і національно специфічний характер. 

Дослідження концептів HARD / SOFT є своєчасним ще й тому, що вони 

належать до базового категорійного рівня мови та характеризуються 

соціокультурною цінністю в англомовній картині світу (вербалізуються за 

участю високочастотних полісемантів hard і soft (понад 50 значень), 

представлені широким спектром синонімічних дублетів, а також мають 

значне дериваційне вираження, що виявляється в активному використанні 

ключових лексем для утворення фразеосполук, термінів та похідних слів з 

метою номінації та характеристики різноманітних реалій дійсності).  
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 Лексеми чуттєвого сприйняття hard та soft досліджувалися з погляду 

їхньої семантики у діахронічному аспекті [1; 7; 89], семантичної деривації та 

полісемії [17; 209; 173], семантико-функціонального аспекту у синхронії 

[120; 155], семантико-когнітивного аспекту номінації перцептивної ознаки 

[35; 96; 118], метафоричного потенціалу концептів [241; 152; 199] на 

матеріалі англійської, німецької, французької, італійської, української, 

російської, білоруської та латинської мов. Проте уточнення потребує сама 

сутність ознак „твердий‖ / „м‘який‖: у низці робіт ці ознаки кваліфікуються 

як параметричні [199] або тактильні [7; 17; 152], що є дискусійним. Про 

„перехідну‖ (від експерієнціальної до параметричної) природу ознаки 

„твердий‖ [92; 159] та експерієнціальний характер ознаки „м‘який‖ [91; 92] 

йдеться у дослідженнях, проведених на матеріалі російської мови. Однак 

невирішеним залишається питання природи ознак „твердий‖ / „м‘який‖ в 

англомовній картині світу на тлі співвідношення параметрична 

ознака vs. експерієнціальна. Щодо вивчення засобів актуалізації концептів 

HARD / SOFT в англомовному дискурсі, то цей аспект 

потребує окремого дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертацію 

виконано в рамках наукової теми кафедри англійської мови „Семантичні, 

синтагматичні та парадигматичні властивості різнорівневих одиниць у 

германських мовах‖ (номер державної реєстрації 0111U003620). Тему 

дослідження затверджено на засіданні вченої ради Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (протокол № 3 від 28 

лютого 2013 р.).     

Мета дослідження полягає в описі мовного вираження, структури та 

змісту концептів HARD / SOFT і розкритті їхньої актуалізації у сучасному 

англомовному дискурсі.  

Поставлена мета передбачає розв‘язання таких основних завдань: 

‒ визначити теоретико-методологічні засади вивчення концептів 

HARD / SOFT;  
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‒ встановити поняттєві складники семантичних структур концептів 

HARD / SOFT шляхом дефініційного аналізу ключових лексем hard / soft та 

компонентного аналізу їхніх синонімів; 

‒ з‘ясувати перцептивно-образні та ціннісні складники семантичних 

структур концептів шляхом аналізу метафоризації та прототипізації 

концептів в англомовному дискурсі; 

‒ здійснити аналіз категоризації ознак „твердий‖ та „м‘який‖ в 

англомовній картині світу за принципом реалізації відповідної семантичної 

сфери дії ключових лексем hard / soft;     

‒ побудувати фреймову модель концептів HARD / SOFT; 

‒ виявити мовні засоби вираження концептів HARD / SOFT та з‘ясувати 

особливості їхньої актуалізації у дискурсі; 

‒ дослідити асоціативно-образні поля концептів HARD / SOFT; 

Об’єктом дослідження є концепти HARD / SOFT у сучасному 

англомовному дискурсі. 

Предметом аналізу є засоби мовного вираження концептів 

HARD / SOFT, їхній зміст та структура, актуалізовані в сучасному 

англомовному дискурсі. 

Матеріалом для дослідження слугували 8 тлумачних словників, 6 

словників синонімів, 2 тезауруси англійської мови, а також корпус із 4584 

текстових фрагментів, одержаний із 83 творів сучасної американської та 

британської художньої прози різних жанрів (пригодницької, історичної, 

детективу, фантастики, жіночих романів) за 1990–2013 рр., матеріалів 

публіцистичних видань за 2009 – 2014 рр. (загальний обсяг текстових джерел 

складає близько 9 млн. слововживань), а також результати проведених 

психолінгвістичних експериментів (які налічують 442 реакції). Величина 

відносної похибки нашої вибірки становить 3%, що вважають допустимим 

для одержання вірогідних результатів.   

Методи дослідження. Методологія роботи базується на 

основоположному в сучасній лінгвістиці антропоцентричному підході до 
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опису мовних явищ, який передбачає зосередження уваги дослідника на 

аналізі змістової сторони лексичних одиниць крізь призму знань, 

представлених у значеннях цих одиниць. У роботі реалізовано семантико-

когнітивний підхід, згідно з яким мовні факти слугують „ключем‖ до 

розкриття інформації про концептуальні структури свідомості людини; 

лінгвокультурологічний підхід, відповідно до якого концепт трактують як 

фрагмент загальнолюдської культури; а також апробовано когнітивно-

дискурсний підхід, що вимагає аналізу ментальних утворень HARD / SOFT на 

тлі співвідношень „мова – мислення (свідомість)‖ та „мова – комунікація‖.  

Мета й завдання дослідження обумовили застосування низки 

загальнонаукових (індукція, дедукція, опис, класифікація тощо) та 

лінгвістичних методів, зокрема: структурного – з елементами дефініційного 

аналізу для визначення семантики ключових лексем hard / soft і 

виокремлення ключових когнітивних ознак концептів та компонентного 

аналізу для з‘ясування семного складу ключових лексем і їхніх синонімів, які 

вербалізують диференційні ознаки концептів; когнітивного – з елементами 

методики фреймового моделювання для побудови когнітивного фрейму 

концептів HARD / SOFT; аналізу когнітивних метафор та інструментарію 

теорії прототипів для встановлення перцептивно-образних і ціннісних 

складників концептів; психолінгвістичного – з елементами асоціативного 

експерименту для побудови асоціативно-образних полів концептів та 

психолінгвістичного семантичного шкалювання для уточнення аксіологічної 

маркованості концептів. Контекстуальний аналіз застосовано для опису 

змісту лексем-вербалізаторів концептів у текстах, що належать до 

художнього та публіцистичного типів сучасного англомовного дискурсу. 

Процедуру кількісних підрахунків залучено для цифрового представлення 

результатів дослідження.   

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше 

описано семантичну структуру концептів HARD / SOFT на матеріалі 

художнього та публіцистичного типів англомовного дискурсу; розроблено 
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модель когнітивного фрейму концептів; розкрито еквіполентні опозиційні 

відношення цих концептуальних утворень та виявлено засоби їхньої 

актуалізації у дискурсі. Новою є інтерпретація концептів HARD / SOFT не 

лише у параметричному вимірі, але й в експерієнціально-параметричному, 

що крім фізичних параметрів твердості та м‘якості включає також сенсорно-

моторний досвід людини. Вперше встановлено семантичні сфери дії 

ключових лексем hard і soft (експерієнціально-параметричну, власне 

параметричну, психофізіологічну, емоційно-оцінну та інтелектуальну), які в 

сукупності передають зміст вербалізованих концептів. Експериментально 

доведено амбівалентну аксіологічну спрямованість концептів HARD / SOFT 

та відтворено їхні когнітивні образи в англійській мовній свідомості. 

Наукову новизну одержаних результатів узагальнюють положення, 

винесені на захист.  

1. Концепти HARD / SOFT є когнітивними інформаційними 

структурами індивідуального та інтерсуб‘єктного знань та базуються на 

інтерпретації перцептивних ознак „твердий‖ / „м‘який‖ при характеристиці 

об‘єктів довколишньої дійсності та відчуттів людини. Сутність цих концептів 

визначається їхнім антропоцентричним параметрично-експерієнціальним 

характером, що у прототипній ситуації передбачає обов‘язкову наявність 

контакту людини з об‘єктом.  

2. Поняттєвий складник семантичної структури концепту HARD 

містить 53 ключові та 8 диференційних когнітивних ознак, а поняттєвий 

складник концепту SOFT – 52 ключові та 16 дифернційних когнітивних 

ознак. Імена концептів hard / soft позначають різні концептуальні сфери: 

„фізичні параметри твердості / м‘якості об‘єкта‖, „фізіологічні відчуття 

людини‖, „ступінь вияву ознаки предмета‖ та „емоційна оцінка об‘єкта‖, 

серед яких найбільш численною для обох концептів є концептуальна сфера 

„ступінь вияву ознаки предмета‖.  

3. Перцептивно-образні складники концептів HARD / SOFT творяться: 

1) прототипними носіями ознак – rock (для концепту HARD) та cloud і velvet 
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(для концепту SOFT); 2) концептуальними метафорами, на основі яких мовці 

сприймають абстрактні сутності як фізично тверді або м‘які об‘єкти. Ціннісні 

складники, які ґрунтуються на стереотипних аксіологічних антиноміях „це 

добре, тому що тверде / м‘яке‖, „це погано, тому що тверде / м‘яке‖, 

репрезентують амбівалентну аксіологічну маркованість концептів. 

4. Зміст концептів HARD / SOFT розкрито через аналіз категоризації 

перцептивних ознак „твердий‖ / „м‘який‖, який засвідчує факти 

використання ключових лексем hard / soft в експерієнціально-параметричній, 

психофізіологічній, власне параметричній, емоційно-оцінній та 

інтелектуальній семантичних сферах дії лексем. Для ключової лексеми hard 

найвищу частотність має емоційно-оцінна сфера (42%), а для лексеми soft – 

експерієнціально-параметрична (45%). Ці розбіжності пояснюються не лише 

відмінним наповненням ядрових семем прикметників hard / soft, але й 

зумовлені комунікативно-прагматичними особливостями їхнього 

вживання у дискурсі. 

5. Фреймова модель концептів, яка базується на еквіполентних 

опозиційних відношеннях концептів, включає: базовий перцептивний фрейм 

акціонального типу (який відтворює ситуацію прототипного сприйняття цих 

ознак та об‘єднує їхній параметричний та експерієнціальний аспекти); 

базовий компаративний фрейм; стереотипні знання і концептуалізацію через 

норму для концепту SOFT. Переструктурування прототипних ситуацій 

забезпечує семантичний розвиток концептів HARD / SOFT.    

6. Мовні засоби вираження концептів HARD / SOFT в англомовному 

дискурсі охоплюють: частиномовні деривати (прикметники, іменники, 

прислівники, дієслова, дієприкметники), синоніми, похідні слова та 

фразеологізми. У дискурсі семантичний обсяг концептів HARD / SOFT 

розширюється у зв‘язку з формуванням нових засобів вербалізації та появою 

додаткових когнітивних ознак. Основою динамічного розвитку концептів є 

їхні опозиційні відношення: відбувається конструювання нових смислів 

(зокрема й транслювання концептів) та творення стилістичного контрасту. 
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Реалізацію розширення змісту концептів HARD / SOFT забезпечують 

значною мірою метафоричні, але також і метонімічні моделі. Прагматичний, 

аксіологічний та образний параметри концептів уточнюються за допомогою 

прототипних носіїв ознак „твердий‖ / „м‘який‖. 

7. Побудовані асоціативно-образні поля концептів HARD / SOFT 

засвідчують, що чуттєвий образ кодує концепти для носіїв мови, а оцінка є 

їхньою квінтесенцією. Екстенсіонал асоціативно-образних полів концептів 

реалізується на первинному та вторинному рівнях. Перший відбиває наївні 

знання про твердість і м‘якість, а другий представляє переосмисленні, 

стереотипні знання. Інтенсіонал асоціативно-образних полів концептів має 

такі асоціативні когнітивні ознаки: "фізичні характеристики об‘єкта", 

"емоційно-оцінна характеристика об‘єкта", "інтенсивність ознаки" та 

"експерієнціальні відчуття людини".       

Практичне значення одержаних результатів полягає в описі 

концептів HARD / SOFT у межах когнітивно-дискурсної парадигми, що дає 

змогу аналізувати мовні факти як форми відбиття перцептивного 

(когнітивного) сприйняття людини, яке разом із набутими знаннями та 

досвідом людини, виступають базою для подальшого розвитку концептів 

крізь призму оцінно-прагматичного сприйняття дійсності. Результати, 

отримані в ході дослідження, можуть бути використані при викладанні курсів 

із лексикології (розділи „Лексична семантика‖, „Синтаксична семантика‖, 

„Полісемія‖, „Синонімія‖) та стилістики англійської мови (розділ 

„Стилістична лексикологія‖), а також при підготовці спецкурсів із 

лінгвоконцептології, когнітивної семантики, психолінгвістики і в науково-

дослідній роботі студентів та аспірантів. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні 

результати дослідження було обговорено на засіданнях кафедри англійської 

мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(2013 – 2015 рр.) і у виступах на міжнародних наукових конференціях: 

„Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній 
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соціокультурний процес‖ (Тернопіль, 2013), „Сучасні дослідження з 

лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації‖ (Івано-

Франківськ, 2013), „Philology in the III millennium‖ (Будапешт, Угорщина, 

2013), „Міжкультурна комунікація: мова – культура –  особистість‖ (Острог, 

2013, 2015), „Мови і світ: дослідження та викладання‖ (Кіровоград, 2014), 

„Україна і світ: діалог мов та культур‖ (Київ, 2014), „Актуальні проблеми 

термінознавства, романо-германської філології та перекладу‖ (Чернівці, 

2014), „Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація‖ (Харків, 2014), 

„Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень‖ 

(Львів, 2014), „Сучасна філологія: теорія та практика‖ (Одеса, 2014), 

„Іноземна філологія у XXI столітті‖ (Запоріжжя, 2014), „Актуальні проблеми 

лінгвістики‖ (Сургут, РФ, 2014) та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: „Тенденції розвитку та функціонування слов‘янських та 

германських мов‖ (Миколаїв, 2013), „Тенденції та напрями в сучасній 

філології та міжкультурній комунікації‖ (Херсон, 2013). 

Публікації. Основні положення та результати наукового дослідження 

відображені у 18 одноосібних працях, з яких 10 праць опубліковано у 

фахових виданнях (5,76 др. арк.), 2 статті – у міжнародних журналах (1,19 

др. арк.). Результати дослідження додатково відображені у 6 матеріалах 

наукових конференцій (1,35 др. арк.). Загальний обсяг публікацій за темою 

дисертації – 8,3 др. арк. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація загальним обсягом 253 

сторінки (обсяг основного тексту – 192 сторінки) складається з переліку 

умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел (269 позицій), списку лексикографічних джерел (19 

позицій), списку джерел ілюстративного матеріалу (90 позицій) та додатків 

(23 сторінки). 
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РОЗДІЛ 1  

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

КОНЦЕПТІВ HARD / SOFT 

 

У розділі розглянуто сутність концептуалізації та категоризації як 

базових когнітивних процедур, що забезпечують природне функціонування 

людини у світі. Здійснено огляд розуміння „концепту‖ та його структури 

у науковій літературі. Уточнено зміст та специфіку перцептивного концепту 

на позначення ознаки, сферою реалізації якого виступає дискурс.  

 

1.1 Проблеми концептуалізації та категоризації у мові: 

теоретичний аспект 

 

Характерною особливістю лінгвістичної науки на її сучасному етапі 

розвитку є виникнення та активне поширення когнітивної лінгвістики, яка 

вивчає мову „не лише як унікальний об‘єкт, який розглядають ізольовано, 

але й значною мірою як спосіб доступу до всіх ментальних процесів‖ 

[88, с. 9].  

Людина перебуває у постійному контакті з довколишнім світом, 

неодмінно вбираючи новий досвід і знання про нього, паралельно 

осмислюючи їх за допомогою своєї когнітивної системи. На кінцевому щаблі 

уся набута із зовнішнього світу інформація, пройшовши концептуальну 

обробку у мозку людини, так чи інакше виходить на площину мови. Під 

„концептуальною обробкою‖ передусім маємо на увазі дві важливі когнітивні 

операції – концептуалізацію та категоризацію, які здійснюються свідомістю 

людини та забезпечують її природне функціонування у довколишньому світі.  

Концептуалізація, будучи одним із найважливіших процесів 

пізнавальної діяльності людини, визначається у сучасній лінгвістиці як 
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деякий „прохідний‖ для різних форм пізнання процес структурування знань і 

виникнення різних форм їхнього представлення із деяких мінімальних 

концептуальних одиниць [83, с. 93]. Концептуалізація є одним із основних 

ментальних процесів, за допомогою якого людина сприймає, пізнає 

довколишній та власний світ, формує, організовує і структурує отримані 

знання про нього [23, с. 149]. На думку Р. Ленекера, концептуалізація – це 

когнітивна обробка, тобто нейрофізіологічні процеси людського мозку. 

В авторському розумінні поняття „концептуалізація‖ є досить широким 

і охоплює як існуючі поняття, так і нові уявлення, сенсорні, кінестетичні 

й емоційні враження, а також усвідомлення комунікантами соціального, 

фізичного та лінгвістичного контексту мовленнєвої ситуації [98, с. 9–10]. 

У результаті процесу концептуалізації формуються концепти, концептуальні 

структури та вся концептуальна система в мозку (психіці) людини [83, с. 93].  

Очевидним є тісний взаємозв‘язок концептуалізації із категоризацією, 

хоч логічно передує перша. Як слушно зазначає С. Г. Шафіков, 

„концептуалізація та категоризація суть сторони одного процесу, пов‘язаного 

з роботою мислення‖ [195, с. 4–8]. „Концептуалізація – первинна, 

категоризація – вторинна, хоча мова йде про складний діалектичний процес. 

Концептуалізація спрямована на виокремлення мінімальних одиниць досвіду, 

а категоризація – на об‘єднання цих одиниць у більші групи‖ [40, с. 14].  

Разом з тим, С. Г. Шафіков спростовує абсолютне протиставлення цих 

двох явищ, про що свідчить наступна теза: „стверджування того, 

що концептуалізація є процесом зворотним до категоризації, правильне лише 

частково, у тому розумінні, що мова йде про виокремлення певних смислів 

(концептуалізація) і про об‘єднання цих смислів у загальні рубрики 

(категоризація). Проте категоризація – це не лише об‘єднання, але й усяка 

типізація, і в цьому смислі категоризацію неможливо відрізнити від 

концептуалізації як процесу і результату виокремлення типових смислів‖ 

[195, с. 8]. У процесі накопичення знань концепти починають 
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ускладнюватися та концентруватися навколо найбільш загальних смислів, що 

призводить до їх перетворення у категорії.  

М. М. Болдирєв робить висновок про те, що процес категоризації 

ґрунтується на конкретному образі, тобто в основі формування категорії 

лежить певний концепт [31, с. 31; 32, с. 28]. Адже моменту віднесення 

певного явища до відповідної категорії передує зіставлення двох 

концептуальних структур.  

Розглянемо детальніше алгоритм пізнавальних процесів людини, який 

окреслює у своїй праці російська дослідниця Л. М. Зайнулліна. Вчена 

стверджує, що „проблема мовної категоризації та концептуалізації світу 

як способу систематизації інформації, одержаної у результаті сприйняття, 

а також об‘єднання у групи, класи тощо, пов’язана з носієм мови та 

його здатністю пізнавати фрагменти дійсності‖ (виділено нами. –  

О. В. Нузбан). Важливим у цьому судженні є наголошення на зумовленості 

ментальних операцій особливостями психофізіологічної природи людини. 

Дослідниця розмежовує два основні способи освоєння дійсності – чуттєве 

сприйняття та поняттєве сприйняття (мислення). Перше пов‘язане із 

виокремленням в об‘єкті або явищі характерних властивостей та якостей, 

тобто мова йде про первинну категоризацію. Друге передбачає перенесення 

ознак та властивостей об‘єкта на вже відомі, зафіксовані у мові властивості 

на основі відношення подібності, тобто накладання сітки координат 

здобутого досвіду та знань на ті об‘єкти, які людина пізнає вдруге. Це – 

вторинна категоризація. Первинна та вторинна категоризація, будучи 

функцією мислення, взаємодіють у пізнавальному процесі і призводять 

до формування (збагачення) концептуальної системи номінатора [65, с. 117]. 

З цього приводу І. Світсер зазначає, що „лінгвістична категоризація полягає 

не лише у нашому іменуванні відмінностей, які існують у світі, але також 

у метафоричному та метонімічному структуруванні нашого сприйняття 

(перцепції) світу‖ [260, c. 9].  
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Варто зауважити, що західні лінгвісти не проводять чіткого 

розмежування між категоризацією та перцепцією, а, навпаки, розглядають ці 

два процеси у тісному взаємозв‘язку і навіть єдності. З цього приводу 

Дж. Тейлор пише, що категоризація, значною мірою, є частиною сприйняття. 

Адже бачити олівець і категоризувати певну річ як олівець – один і той самий 

процес. На думку лінгвіста, роль категоризації полягає у спрощенні 

складності середовища. Завдяки дії когнітивного апарату, людина 

автоматично категоризує певний предмет (книгу, горня тощо) і, здійснюючи 

це, отримує подальше знання про цей об‘єкт – уміє з ним поводитися. 

Людина – істота, котрій, як нікому притаманна здатність до 

категоризації [263, xi]. 

Дж. Лакофф та М. Джонсон у своїй книзі „Philosophy in the flesh‖ також 

досить переконливо пов‘язують проблему категоризації із фізіологічною 

будовою носіїв мови і говорять про це так: „Категоризація є результатом 

того, як сформоване наше тіло. Ми еволюціонували для того, щоб 

категоризувати, без цього ми би не вижили‖ [234, с. 18]. Радикальною, на 

перший погляд, звучить думка авторів про те, що категоризація, насправді, не 

є продуктом свідомої когнітивної діяльності (розуму) людини. Вчені 

аргументують це судження тим, що категоризація є неминучим наслідком 

нашої біологічної будови, оскільки „ми – нейронні істоти‖, „особливості 

будови нашого тіла визначають особливості нашої концептуальної системи‖ 

[234, с. 19]. Дослідники переконані, що невеликий відсоток наших категорій 

був сформований як свідомі акти категоризації, але більшість із них 

утворилися автоматично й підсвідомо як результат функціонування у світі. 

Категорії, які формує людина, є частиною її досвіду, а звідси випливає, що 

категоризація не є виключно розумовою операцією, яка відбувається після 

здобуття досвіду. Навпаки, формування та використання категорій є 

предметом досвіду. Це дає право лінгвістам говорити про те, що людські 

концепти є не просто образами або відображеннями зовнішньої дійсності, а 
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вони істотно формуються нашими тілами та мозком, особливо нашою 

сенсорно-руховою системою [234, с. 20].  

Аналізуючи концепти просторових відношень, Дж. Лакофф та М. Джонсон 

зауважують, що ці сутності базуються на тілесній проекції. Зокрема, 

фундаментальні концепти, в основі яких лежить схема динамічної сили 

(„force dynamic schema‖), що може охоплювати такі дії або стани, як: 

проштовхування, тягнення, підримку та рівновагу – спричинені тілом, 

залежать від тіла і не існували б, якби люди не мали таких тіл, які вони 

мають. Адже „ми розуміємо ці концепти, використовуючи частини нашого 

тіла і нашу здатність рухати ними, особливо руками, кистями рук та ногами‖ 

[234, с. 26; 261; 213].  

Загалом детермінованість концептуальної системи людини структур-

руванням її тіла та функціонуванням у фізичному світі репрезентує систему 

поглядів Дж. Лакоффа та М. Джонсона, яку в когнітивній науці прийнято 

називати „гіпотезою тілесного мислення‖ („the embodied-mind hypothesis‖) 

(див. також [222]). Наскрізною ідеєю у цій теорії виступає припущення 

наявності єдиних механізмів, які одночасно відповідають як за перцепцію, 

рухову активність та маніпулювання об‘єктами, так і за концептуалізацію та 

мислення. Подібну позицію обстоює і Л. Барсалау, котрий розробив модель 

„системи перцептивних символів‖, згідно з якою концептуальне знання 

базується на сенсорно-моторній системі [208, с. 577].  

Отже, беручи до уваги зазначені концепції, можна зробити висновок, 

що концепти не є прямим відображенням зовнішніх об‘єктів позамисленнєвої 

реальності, тому що сенсорно-моторна система людини відіграє важливу роль 

у їхньому формуванні. Схематично це можна зобразити так (див. рис. 1.1):  

 

 

РЕАЛЬНИЙ СВІТ → СЕНСОРНО-МОТОРНА→ КОНЦЕПТУАЛЬНА 

                                СИСТЕМА                             СИСТЕМА 

Рис. 1.1 Схема ментального відображення дійсності 
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Ми погоджуємося з думкою західних лінгвістів з приводу того, що 

процеси концептуалізації та категоризації не є суто розумовими операціями, 

але можуть відбуватися також автоматично та підсвідомо. 

У запропонованому дослідженні аналізуються процеси концептуалізації 

та категоризації ознак „твердий‖ / „м‘який‖, які репрезентують концепти 

HARD / SOFT – онтологічні базові категорії об‘єктивної дійсності – засобами 

англійської мови. На основі зазначеної вище схеми можемо стверджувати, 

що ті відчуття, які виникають у людини при взаємодії із твердим / м‘яким 

об‘єктом (за допомогою рук (пальців), шкіри, зубів, язика, стоп), стають 

підґрунтям для формування концептів HARD / SOFT. Твердість і м‘якість як 

ознаки, які, з одного боку, позначають фізичну властивість об‘єктів, а саме 

здатність протистояти або піддаватися тиску, а з іншого, реферують до 

відчуттів людини, реалізують когнітивну функцію класифікаційного 

характеру: свідомість поділяє об‘єкти на тверді та м‘які, керуючись при 

цьому певними параметрами оцінки як об‘єктивного, так і суб‘єктивного 

характеру. Зважаючи на це, аналіз мовних даних дає змогу одержати цінні 

відомості про результати первинної та вторинної (оцінної) категоризації 

об‘єктів концептуалізації в американській та британській англомовних 

картинах світу.  

Отже, необхідною умовою проведення дослідження постає аналіз 

зв‘язку між перцепцією, концептуалізацією / категоризацією та мовою, яка є 

кінцевим вербальним репрезентантом набутого та осмисленого досвіду. 

 

1.2 Особливості сприйняття твердості та м’якості 

 

Твердість та м‘якість психологи відносять до домену ТЕКСТУРА, 

визначаючи їх як властивості поверхні, на рівні зі слизькістю та шорсткістю 

[247], а також грубістю та клейкістю [237]. Освоєння текстури поверхні на 

дотик є мультимодальним процесом, у якому інформація надходить 

одночасно із декількох різних сенсорних каналів [237, c. 131]. Окрім роботи 
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шкірних та температурних рецепторів, можуть бути залучені також 

кінестетичний, візуальний та аудіальний канали.  

У книзі „The world of touch‖ (1925) німецький психолог Д. Катц 

наводить аргументацію того, що сприйняття текстури супроводжується 

рухом. Вібрації (швидка зміна тиску або руху шкіри) виникають на шкірі у 

зв‘язку з відносним рухом між рукою та об‘єктом, тоді як нерухомий палець 

нездатний відтворити реальне, повноцінне сприйняття текстури. Д. Катц 

стверджував, що для сприйняття твердості та м‘якості цей рух повинен бути 

вертикально спрямованим [237, c. 132].  

Дещо відмінні погляди на сприйняття твердості та м‘якості 

висловлювала американський психолог A. H. Sullivan (1927), дослідження 

якої показали, що у сприйнятті м‘якості та твердості важливу роль відіграє 

температура. „Саме тепло має модель, текстуру та відсутність меж, які ми 

знаходимо у сприйнятті м‘якості; воно – дифузне, розмите та з нечіткими 

межами. Холод, натомість, має модель, текстуру та межі, які наявні при 

сприйнятті твердості; він – щільний, рівномірний та з чіткими межами‖. 

Існують різні ступені м‘якості та твердості, і тому важко встановити 

необхідні умови для усіх випадків. Разом з тим, „оптимальна твердість 

залежить від наступних факторів: 1) по всій площі стимульованої поверхні 

повинен бути тиск однакової інтенсивності; 2) межі – чітко окреслені; 

3) наявність холоду. Оптимальна м‘якість зумовлена: 1) тиском різної 

інтенсивності по стимульованій поверхні; 2) нечіткими границями; 

3) теплом‖ [259]. На думку психолога, ані інтенсивність тиску, ані рух не є 

необхідними умовами. Обов‘язковим параметром виступає протяжність, яка 

є ареальною (поверхневою), а не точкоподібною. 

Як показали дослідження С. Ледерман, для освоєння твердості найбільш 

важливою дослідною процедурою (яку вчені розуміють як „стереотипну 

модель руху руки, що уможливлює максимальний прояв сенсорної 

інформації стосовно певної властивості предмета‖) є тиск. Крім того, для 
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твердості важливим, але не обов‘язковим фактором може бути наявність 

меж [237, c. 140–151]. 

Деякі інші вчені фізичним детермінантом твердості та м‘якості 

вважають піддатливість (або пружну деформацію) [257].  

На думку психолога Б. М. Величковського, „твердість та м‘якість, як 

окремі види сприйняття, не зводяться до подразнення якихось 

спеціалізованих рецепторів, а є результатом складної обробки сенсорної 

інформації, яка включає як більш елементарні (температура), так і складніші 

компоненти (кінестезія)‖ [43, с. 211]. Важливо також зазначити, що вчений 

визначає твердість і м‘якість як окремі фізичні властивості, тоді як деякі інші 

автори (зокрема, А. Хеллер та У. Шіфф) використовують загальний термін 

„твердість‖, який має два прояви: твердість та м‘якість [225].  

Оскільки концептуалізація ознак „твердий‖ / „м‘який‖ залежить від 

ступеня зрілості сенсорних процесів (відчуттів) та когнітивних процесів, 

важливо проаналізувати наявні у психології дані стосовно розвитку 

сприйняття твердості, починаючи з раннього віку дітей. Свідчення стосовно 

гаптичної перцепції твердості немовлятами були одержані в результаті 

аналізу досліджень із міжмодальної перцепції, а також завдяки спостереженню 

за тим, як новонароджені маніпулюють з предметами у природному 

середовищі. Психологи Дж. Локмен та М. Райт (1988), а також К. Палмер 

(1989) дійшли однакових висновків, що немовлята віком від 6-ти до 12-ти 

місяців при світлі частіше стискали пружні об‘єкти та стукали твердими (цит. 

по [230, с. 240]). Дослідження Е. Гібсон та А. Уокер (1984) показали, що 

немовлята у віці від 8-ми до 10-ти місяців у мало освітленій обстановці 

стукали та крутили в руках дерев‘яні циліндри частіше за стискувальні, але 

частіше торкалися пальцями до останніх [223]. На основі одержаних фактів, 

А. Хеллер та У. Шіфф роблять висновок про те, що, починаючи з 6-ти 

місяців, новонароджені можуть гаптично розрізняти тверді предмети від 

стискувальних або пружних. Гаптичні вміння молодших немовлят стосовно 

фізичної властивості твердості досі не з‘ясовані [225, c. 130–147].  
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Виникнення гаптичної чутливості до різних властивостей предмета, 

включаючи і твердість, учені пов‘язують із домінуванням чуттєвої 

релевантності над функціональною. У зв‘язку з тим, що немовлята передусім 

звертають увагу на приємний або цікавий сенсорний зворотний зв‘язок, який 

виникає у результаті маніпулювання предметами, вони скоріше помічатимуть 

чуттєво релевантні властивості об‘єктів, такі як: твердість, температура, 

а також, мабуть, розмір. Пізнання твердості відбувається у віці від 4-х до 9-ти 

місяців через виконання стереотипних та повторюваних дій (стукання або 

стискування предмета) [225, c. 154; 248]. Крім того, раннє зародження 

сприйняття твердості у немовлят пояснюється ще й тим, що інформація про 

неї може надходити до мозку дитини одночасно по декількох каналах. Так, 

твердий предмет немовля може тримати в руках або пробувати на смак. Такі 

якості предмета вчені називають „подвійно доступними‖ (double-available 

attributes) [225, c. 153–155].  

Як бачимо із наведених вище фактів онтогенезу сприйняття твердості, 

автори зіставляють твердість із пружністю / стискувальністю як одним із 

проявів м‘якості, однак передбачається, що м‘якість як властивість текстури 

об‘єкта або як фундаментальна дотикова характеристика є дещо ширшим 

поняттям, аніж фізична твердість. Детальніше зупинимося на цьому нижче. У 

дослідженні Х. Петрі, Н. Кінга та П. Томлінса в галузі фізики висувається 

положення про те, що м‘якість варто розглядати у двох аспектах – фізичному 

(за ступенем стискувальності) та сенсорному, який є дещо складнішим та 

охоплює дані про характеристику поверхні, термальну провідність, а також 

тертя. Фізично м‘які предмети можуть не мати нічого спільного з м‘якими 

предметами у сенсорному розумінні: варто порівняти на дотик гнилу диню та 

пухову подушку [251, с. 2]. Отже, дослідники розрізняють два види м‘якості: 

1) м‘якість маси (bulk softness) та 2) м‘якість поверхні (surface softness), 

причому перша є протилежною до твердості. Такий розподіл зумовлений 

природним станом речей у реальному світі. У зв‘язку з широкою сферою 

застосування поняття „м‘якість‖ (для характеристики тканин, хутра, 
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текстильних виробів, предметів для сидіння, поверхонь тощо) сенсорний 

аспект м‘якості може використовуватися з певними прагматичними 

мотивами. Так, при рекламуванні товару його м‘якість подається як 

своєрідний „сенсорний гачок‖ (під яким розуміють референцію до 

комфортних відчуттів від контакту з м‘яким предметом), результатом чого 

стане покупка товару [251, с. 2]. 

Для експлікації твердості та м‘якості, важливо також звернути увагу на те, 

що у психології пізнання вчені виділяють два або й три види дотику: пасивний 

та активний або шкірний, гаптичний та динамічний. Пасивний, або шкірний 

дотик описує ситуацію, за якої об‘єкт торкається нерухомої руки, в результаті 

чого освоюються лише температурні властивості предметів [3, с. 252]. За 

умов гаптичного дотику людина охоплює предмет та ретельно проводить по 

ньому руками. Динамічний, або активний дотик (іншими словами, торкання 

рухомою рукою) відбувається тоді, коли об‘єкт беруть у руки і ним 

володіють [250, c. 401–402], тобто виконують ним певну дію: виделкою їдять, 

молотком розбивають, книгу беруть у руки, гортають тощо. Загалом, як 

стверджує Е. Вебер, дотик має більшу ефективність, коли він активний, 

оскільки продукує значно більше інформації про об‘єкт. Е. Вебер також 

зазначав, що перцепція твердості та м‘якості зумовлюється зумисним рухом 

(цит. за [250, c. 202]), тобто активним дотиком.  

Вчені вважають, що, подібно до шорсткості та гладкості, м‘якість та 

твердість є суб‘єктивними [226, с. 565; 216], тобто особливості їхнього 

сприйняття людиною не піддаються точному вимірюванню. Однак твердість 

та м‘якість як фізико-механічні властивості предметів [3, с. 253], навпаки, 

придатні для вимірювання (метод Брінелля, метод Роквелла, метод Вікерса та 

ін.). Цей факт підтверджує доцільність виділяти два аспекти м‘якості і 

твердості, а саме: сенсорний (або експерієнціальний) та фізичний (або 

параметричний) [224]. Важливо зазначити, що в кожному випадку 

сприйняття твердості та м‘якості має антропоцентричний характер. Ще 

Ч. Пірс, розмірковуючи про поняття „твердий‖ („такий, поверхню якого 
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важко деформувати‖), зазначав, потенційним каузатором деформації 

мислиться людина (цит за [9, с. 648–649]).  

Підсумовуючи огляд теоретичних положень у галузі психології та 

фізики, зазначимо, що вчені визначають твердість та м‘якість як просторові 

(текстурні) характеристики або основні фізико-механічні властивості предметів. 

У цьому полягає їхній об‘єктивний матеріальний бік. Проте, дослідники 

також ведуть мову про суб‘єктивний характер цих властивостей, який 

випливає із їхньої сенсорної природи. Адже інформацію про твердість (та 

протилежну їй м‘якість) людина отримує внаслідок взаємодії тактильних та 

м‘язово-суглобних відчуттів [3, с. 262]. Детермінантами твердості та 

м‘якості, на думку різних дослідників, можуть бути температура, 

піддатливість (деформація), тиск та чіткість контурів об‘єкта. Відображення 

твердості та м‘якості предметів може відбуватися як за умов пасивного, так 

і активного дотику, однак останній є більш суттєвим. 

 

1.3 Перцептивний концепт як фрагмент концептосистеми 

 

Світ представлений у свідомості людини у вигляді певних структур 

знань, думок та оцінок або, у вужчому розумінні, концептів. Відображення 

цілісної сукупності образів про довколишню дійсність репрезентує 

концептуальну систему певного етносу як носія колективної свідомості. 

Одним із фрагментів концептосистеми виступає концептуальна сфера 

„перцептивна ознака‖. Як засвідчує мовний матеріал, перцептивний досвід 

людини неодмінно знаходить своє вираження у мові. З цього приводу 

американський дослідник Т. Оуклі зазначає, що концепти (навіть абстрактні) 

виникають на основі репрезентацій – перцептивних конгломерацій візуального, 

гаптичного, моторного, слухового та іншого досвіду [246, c. 216]. Об‘єктивація 

подібних концептів відбувається за участю тих мовних одиниць, значення 

яких базуються на інтерпретації деякого перцептивного досвіду. Під 

концептом  розуміємо ментальну сутність, яка відбиває осмислені знання про 
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предмет, його характеристики тощо, причому ці знання доступні людині у 

мовленнєвій діяльності [32, с. 26]. 

У аспекті запропонованого дослідження аналізуються концепти 

тактильних та кінестетичних відчуттів людини, які вербалізуються в мові за 

допомогою „перцептивних‖ (термін І. Г. Рузіна [161]) прикметників 

hard / soft. Відповідно, концепти на позначення ознак „твердий‖ / „м‘який‖ є 

перцептивними [52, с. 15; 56; 199]. Специфіка аналізу перцептивних концептів 

зумовлена самою природою сприйняття, яка виявляється у суб‘єктивності 

відчуттів і відповідно неоднозначній інтерпретації явищ, які сприймаються 

[56, с. 780]. На думку М. В. Піменової, перцептивні концепти є субкласом 

класу космічних концептів, які належать до базових концептів та формують 

фундамент мови і всієї картини світу [151, с. 83]. Висвітлення проблеми 

концептуалізації перцептивної ознаки об‘єкта передбачає розгляд різних 

аспектів процесу сприйняття людиною світу. З огляду на це, необхідно 

зупинитися детальніше на: 1) проблемі взаємозв‘язку у когнітивному 

ланцюжку „сприйняття – когніція – мова‖ і 2) особливостях виокремлення 

перцептивного концепту ознаки.  

Сприйняття та відчуття є основними психічними процесами, які 

забезпечують надходження до людини інформації із довколишнього світу. 

Відчуття дозволяють людині сприймати сигнали та відображати властивості 

й ознаки речей зовнішнього світу та станів організму [103, с. 5]. Сприйняття, 

або перцепція – це процес обробки сенсорної інформації, результатом якої є 

інтерпретація довколишнього світу як сукупності предметів та подій [77, с. 41]. 

При такому розумінні сприйняття мовний знак вважаємо засобом матеріального 

вираження перцептивної інформації.  

Погоджуючись, що сприйняття чинить значний вплив на мову, вчені 

підкреслюють той факт, що саме сприйняття не є елементарною фіксацією 

відчуттів та сенсорних збуджень. „Ми бачимо світ не як потоки світла, не як 

хаотичну сукупність хвиль із різними фізичними характеристиками… Ми 

бачимо його як світ облич і речей, рухів та подій‖. Це т.зв. бачення чогось 
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(seeing-as) [88, с. 84]. З-поміж усіх сигналів, котрі надходять до перцептивних 

систем людини з реального світу, людина зосереджує свою увагу на 

найбільш значущих для неї характеристиках – „пучках ознак‖, певних 

„згущеннях‖ матерії. Саме тому сприйняття, у кінцевому результаті, є 

когнітивним процесом, який включає інтерпретацію, умовиводи, пам‘ять, і 

утворені репрезентації залежать від кожного із цих чинників.  

У світлі проблеми співвідношення мови та сприйняття відомі 

психологи Дж. Міллер та Ф. Джонсон-Лерд наголошують на необхідності 

звернення до аналізу лексичної семантики, яка містить інформацію про 

кореляції між словами та відчуттями, оскільки у значеннях мовних одиниць 

представлені судження про їхнє сприйняття. Тобто, якщо в англійській мові 

існують лексеми „hard‖, „soft‖ та ін., це означає, що у свідомості носіїв їм 

відповідають певні концепти цих відчуттів. 

Ми погоджуємося із думкою О. С. Кубрякової, яка робить висновок, 

що „мова – не просте дзеркало світу, і тому фіксує не лише сприйняте, але й 

осмислене, усвідомлене та інтерпретоване людиною‖ [88, с. 95]. Крім того, 

особливу роль у сприйнятті та осмисленні довколишнього світу відіграє 

практичний аспект, тобто активна взаємодія з предметом, яка вважається 

визначальною у формуванні людського мислення. У випадку концептів 

HARD / SOFT подібна взаємодія є тактильною та / або кінестетичною. 

Зважаючи на це, можна зробити висновок, що перцептивні концептуальні 

сутності HARD / SOFT, які об‘єктивуються однойменними ад‘єктивними 

номінативними одиницями, є результатом різних когнітивних операцій: 

чуттєвого сприйняття, концептуалізації, мовного уявлення. 

У процесі пізнання об‘єктивної дійсності свідомість людини розмежовує 

речі (предмети) та їхні ознаки – усталені онтологічні категорії реального 

світу. Це найбільш загальні категорії сутностей, які виокремлюються одна 

через одну. Річ – це те, що має ознаки. Ознаки – це те, що ототожнює та 

розрізняє речі [122, с. 21–22].  
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Категорія ознаки – одна із фундаментальних у пізнавальному процесі 

довколишнього світу людиною. Серед широкого спектра проблем, які 

стосуються дослідження категорії ознаки, доцільно розглянути способи її 

репрезентації у свідомості людини, тобто її психолінгвістичний аспект.  

На думку психолінгвістів, при вивченні значення слова важливим 

моментом, який необхідно враховувати, є позиція окремого індивіда, а не 

цілісної, автономної мовної системи. З цього погяду слово інтерпретується не 

як елемент абстрактної лексико-семантичної системи мови, а як інструмент 

„виходу‖ індивіда на „суб‘єктивну картину об‘єктивного світу, поза якою як 

слово, так і його використання втрачають будь-який смисл‖ [66, с. 52]. Окрім 

того, значення не передається у процесі комунікації, а створюється 

„активним слуханням, при якому мовна форма виступає радше стимулом для 

інтерпретації, аніж носієм інформації‖ [44, с. 199]. Враховуючи ці теоретичні 

положення, Л. В. Лаєнко робить виновок, що з погляду психолінгвістики 

значення варто розуміти як психологічний феномен, що формується у носія в 

результаті узагальнення його багатогранного досвіду із врахуванням 

усталених у соціумі норм та оцінок. У цьому сенсі перцептивна ознака 

виступає як „частина суб‘єктивного цілісного уявлення про стимул, як 

результат процесу усвідомлення чуттєво даного предмета в безпосередній 

ситуації його сприйняття, і в той же час це та ознака, яка потрапила 

до перцепції людини (оскільки існують ознаки, які ми не сприймаємо або не 

здатні сприйняти)‖ [96, с. 63]. Категорія перцептивної ознаки представлена 

у свідомості людини у формі образів відчуттів або перцептивних образів, які 

формує людина, пізнаючи довколишню дійсність. Саме сприйняття забезпечує 

процес породження образів та виступає центральним компонентом перцеп-

тивного комплексу, будучи основною передумовою активності суб‘єкта 

сприйняття. Перцептивний комплекс – це „інтегральне динамічне утворення, 

яке включає чуттєву данність об‘єкта у єдності з внутрішніми умовами її 

існування: перцептивною потребою, оцінкою, установками тощо‖ [118, с. 85].  
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Варто також зазначити, що бачення вченими ролі ознаки у процесі 

розпізнавання образів помітно відрізняються. Так, гештальт-психологи 

дотримуються думки, що на початковому етапі відбувається цілісне 

сприйняття об‘єкта, тобто ознаки є складовими цілісного образу, а їхнє 

виокремлення можливе тільки згодом [113]. Згідно з протилежною думкою, 

яку обстоюють представники діяльнісної психології, зокрема, М. С. Шехтер, 

існує спеціальна стадія сприйняття ознак об‘єкта, оскільки попередня 

aналітичнa рoбота суттєво полегшує фoрмування цiліснoго 

oбразу [198, с. 143]. У світлі цих суперечливих позицій найбільш 

правомірною, як нам видається, є допустимість існування обох стратегій 

сприйняття. Так, А. С. Штерн вважає, що у різних випадках обидві стрaтегії 

мoжуть використовуватися парaлельно, однак, залежно від конкретних умов, 

одна з них може бути більш прiоритетною [201, с. 217]. На думку автора, 

добре відомі слова сприймаються як гештальти, що пов‘язане з наявністю 

в пам‘яті перцептивних еталонів слів, тоді як менш відомі слова, не маючи 

усталених у пам‘яті перцептивних еталонів, сприймаються поетапно.  

Дж. Міллер та Ф. Джонсон-Лерд виділяють у свідомості людини 

концепти, які позначають атрибути або властивості речей та стверджують, 

що, хоча їм властива певна самостійність, їхня концептуальна репрезентація 

все ж відрізняється від концептів об‘єкта та руху [248, с. 17]. Очевидно, при 

сприйнятті деякої ознаки у свідомості людини виникає синхронний образ – 

носій цієї ознаки, який виступає своєрідним еталоном. 

На думку Л. М. Зайнулліної, концепти ознаки, якості, властивості та 

оцінки є універсальними для людства та належать до загальної категорії 

квалітативності, яка у кожній мові представлена широким арсеналом мовних 

засобів [65, с. 91]. В. І. Карасик веде мову про ознакові концепти, які 

протиставляються предметним та подієвим [73, с. 24; 52].  

Підсумовуючи викладені вище положення, зазначимо, що судження 

про те, що ознаки не мають автономного існування та прив‘язані до об‘єктів 

або ситуацій, є об‘єктивними. Проте, можна говорити й про „окремість‖ або 
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самостійність ознаки, оскільки у свідомості людини існує мисленнєвий образ 

деякої ознаки об‘єкта світу [97, с. 115], який формується на основі 

суб‘єктивного досвіду людини та абстрагувальної діяльності її свідомості.  

Оскільки перцептивні концепти HARD / SOFT належать до розряду 

ознакових, спробуємо дати визначення перцептивного концепту ознаки. Його 

розуміємо як ментальну структуру, що утворюється на основі чуттєво 

сприйнятої інформації і є доступною буденній свідомості людини у 

мисленнєвій абстракції від матеріальних об‘єктів. Інформація про фізичні 

параметри твердості / м‘якості матеріальних об‘єктів та відповідні відчуття 

людини репрезентовані у свідомості людини за допомогою перцептивних 

концептів HARD / SOFT, значення яких входять до складу національної 

мовної свідомості та формують „наївну картину світу‖ носіїв мови.  

 

1.4 Структурна організація лінгвоконцепту 

 

Концепт як найбільш фундаментальна конструкція у теорії мислення, 

має давню історію (вперше введений у науковий обіг П. Абеляром) та набув 

особливої актуальності внаслідок становлення стійкого інтересу до освоєння 

структур людського мислення. Враховуючи ту важливу роль, яку концепти 

відіграють у всіх аспектах когніції, не дивно, що вони порушують скільки 

суперечливих питань у філософії та когнітивній науці.  

Насамперед зазначимо, що у вітчизняній та російській лінгвістиці 

науковці, як правило, виділяють два види концептів – лінгвокогнітивний та 

лінгвокультурний. Як справедливо зауважує А. П. Мартинюк, думку якої ми 

поділяємо, „(лінгво)культурний та (лінгво)когнітивний концепти мають 

спільну онтологію, відрізняючись у гносеології, тобто щодо ставлення 

дослідника до об‘єкта пізнання та методів одержання знань про об‘єкт‖ [110, 

с. 4]. Так, лінгвокультурологічні дослідження мають на меті освоєння 

концепту як елемента культури, як „поняття, зануреного у культуру‖, що дає 

змогу вченим виявити певні культурні домінанти. Лінгвокогнітивний 
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концепт, за А. П. Мартинюк, це – „індивідуальний і в той же час 

інтерсуб‘єктний продукт когнітивної діяльності‖, та за своєю онтологією є 

„втіленням тілесного сенсорно-моторного та інтроспективного досвіду 

людини, сформованого у межах певної лінгвокультури‖ (виділено нами. – 

О. В. Нузбан) [110, с. 4].  

Отже, яку б спрямованість не мав концепт, у кожному випадку він 

щоразу одночасно є зародком когніції та надбанням культури. З огляду на це, 

ми вважаємо доречним розглядати лінгвокогнітивний та лінгвокультурний 

концепт як споріднені поняття із акцентуванням на різні аспекти людського 

досвіду. Так, лінгвокогнітивний концепт більш наближений до 

перцептивного освоєння світу людиною та вміщує інформацію про „живе 

знання‖, тоді як лінгвокультурний концепт часто відображає результати 

абстрагуючої діяльності мозку людини: певні цінності, переконання, 

установки тощо.   

Загалом, вчені вкладають дещо відмінний зміст у розуміння концепту 

та його структури. Так, у зарубіжній лінгвістиці існує щонайменше п‘ять 

найбільш поширених концепцій: 1) класична 2) прототипна 3) теоретична 

4) неокласична та 5) атомарна [240, с. 3–81]. Коротко ознайомимося із 

постулатами кожної із них.  

Згідно з класичною теорією („the classical theory‖), більшість 

концептів – особливо лексичних – мають дефінітивну структуру. Це означає, 

що переважна більшість концептів є складними ментальними утвореннями, 

які містять у закодованому вигляді необхідні та достатні умови для свого 

застосування. Наприклад, концепт ПАРУБОК складається із низки 

репрезентацій (або ознак), таких як: НЕОДРУЖЕНИЙ, ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ, 

ДОРОСЛА ЛЮДИНА. Отже, подібна інтерпретація концептів ґрунтується на 

засадах композиційної семантики, згідно з якою певна комплексна 

репрезентація формується на основі низки простіших репрезентацій. Згідно з 

однією із версій класичної теорії, концепти усе ж складаються із сенсорних 

(або перцептивних) ознак, тобто відображають базовий рівень сприйняття 
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світу. Однак ця думка зазнала значної критики, особливо від представників 

сучасніших версій класичної теорії [212; 229].  

Прототипна теорія („the prototype theory‖) базується на аргуметації 

того, що для позначення певного концепту наявність усіх необхідних ознак 

не є обов‘язковою, але повинна бути достатньою, причому окремі ознаки 

мають більше значення, ніж усі інші [253; 254; 255; 256; 239]. Загалом, 

прототипна теорія містить у своїй основі теоретичні положення, висунуті 

Л. Вітґенштайном стосовно того, що ті елементи, котрі експлікують концепт, 

демонструють сімейну подібність. Вони утворюють „складну сітку 

подібностей, які здатні перетинатися та накладатися одна на одну: почасти 

абсолютні подібності, почасти подібності деталей‖ [269, c. 32].  

Наступна концепція має назву теоретична теорія („the theory-theory 

of concepts‖), автори якої розглядають концепти як ментальні репрезентації, 

структура яких визначається їхнім зв‘язком з іншими концептами та 

уточнюється тими структурами знань, до яких вони належать [240, с. 45]. 

С. Кері визначає концепти як складники думок. Іншими словами, концепти 

містяться всередині ментальних теорій (певних структур знань) та повинні 

бути ідентифіковані відповідно до тих когнітивних ролей, які вони 

виконують у межах цих теорій. 

Ще одна теорія концептів у зарубіжній науці має назву неокласична 

(„the neoclassical theory‖). Представники цього напряму вважають, що 

концепти мають часткові дефініції, тобто їхні структури містять у 

закодованому вигляді низку необхідних умов, властивих тим об‘єктам, які 

можуть позначати концепти. Так, на думку Р. Джекендоффа, структура 

концепту ЧЕРВОНИЙ базується на пропозиції, що предмет є кольоровим, 

тобто ЧЕРВОНИЙ передбачає КОЛІР. Такі дефініції називаються 

частковими через те, що подібна структура містить лише необхідну умову та 

у жодному разі не уточнює достатні умови для актуалізації концепту. Окрім 

необхідних умов слово або концепт може вміщувати й іншу інформацію.  
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Насамкінець, розглянемо атомарну теорію („the conceptual atomism‖) 

концептів, яка помітно відрізняється від зазначених вище концепцій. Її 

автори обстоюють тезу про те, що лексичні концепти є примітивними, або 

атомарними, тобто не мають структури [220]. В основу цієї теорії закладена 

ідея, що концепт перебуває у певних каузативних відношеннях з об‘єктами 

позамовної дійсності. Так, концепт ПТАХ позначає властивість птах 

у зв‘язку з тим, що існує каузативний закон, який поєднує властивість бути 

птахом із концептом ПТАХ. Згідно із Дж. Фодором, одним із представників 

цього напряму, ментальний зміст концепту полягає у тому, що він містить 

інформацію про ту властивість, яку виражає.  

Отже, представники американської версії когнітивізму розглядають 

структуру концепту як: сукупність необхідних (та достатніх) ознак; перелік 

статистично важливих (прототипних) та менш важливих ознак; або як таку, 

яка визначається зв‘язком концепту з іншими концептами та уточнюється 

тими структурами знань, до яких цей концепт належить. Найбільш 

категоричною позицією є заперечення наявності внутрішньої структури 

у концептів. 

У російській та вітчизняній лінгвістиці фахівці найбільш послідовно 

обстоюють думку про те, що концепт має складну структуру. З одного боку, 

структура концепту охоплює всі елементи, які беруть участь у формуванні 

поняття, а з іншого, у ній представлено все те, що робить концепт продуктом 

культури – етимологія, сучасні конотації, оцінки, асоціації 

тощо     [112, с. 59– 60].  

З. Д. Попова та Й. А. Стернін виділяють у структурі концепту такі 

базові структурні компоненти: образ, інформаційний зміст та 

інтерпретаційне поле. Чуттєвий образ у структурі концепту може бути 

перцептивним (утворений на основі зорових, слухових, тактильних та ін. 

вражень у результаті пізнання людиною довколишньої дійсності за 

допомогою органів чуття) та когнітивним (який базується на метафоричному 

переосмисленні предмета або явища). Утім, на нашу думку, подібний 
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розподіл є дещо нерелевантним, оскільки перцептивний образ є одночасно і 

когнітивним. Під інформаційним змістом концепту вчені розуміють той 

мінімум когнітивних ознак, який позначає ключові, найбільш суттєві 

диференційні риси об‘єкта концептуалізації. Зазвичай інформаційний зміст 

концепту ототожнюють зі змістом словникової дефініції ключового слова. 

Інтерпретаційне поле концепту охоплює сукупність когнітивних ознак, які 

містять деяку оцінну інтерпретацію основного інформаційного змісту 

концепту та випливають з нього. Образ та інформаційний зміст концепту, як 

зазначають вчені, представляють його „інформаційний каркас‖, який є 

відносно структурованим, тоді як інтерпретаційне поле є менш 

структурованим та, „як повітря, пронизує концепт, наповнює його‖. Усі три 

базові елементи розподілені по різних ділянках поля концепту, не будучи 

жорстко зафіксованими за будь-котрою із них. Зміст концепту 

упорядкований за польовим принципом – ядро, ближня, дальня та крайня 

периферія. Належність до тієї чи тієї зони залежить від яскравості 

когнітивної ознаки у свідомості носія мови [157, с. 75–81].  

Розглядаючи концепт як певний складно структурований феномен, 

А. М. Приходько схиляється до думки, що основою концепту є поняттєве 

начало, яке „проходить через сито етнопсихологічної оцінки‖ та органічно 

сполучається із лінгвокультурним [158, с. 56]. Автор погоджується із 

С. Г. Воркачовим, В. І. Карасиком та Н. А. Красавським у їхньому розумінні 

концепту як багатовимірного ментального утворення, у якому виокремлюються 

образно-перцептивна, поняттєва та ціннісна складові [48, с. 7; 70, с. 73; 81, 

с. 110], та відповідно, виокремлює тришарову стуруктуру концепту – 

поняттєвий субстрат (як основу концепту), на який нашаровуються 

перцептивно-образний адстрат та ціннісний (валоративний) епістрат.  

Поняттєвий субстрат концепту позначає його денотативну співвіднесеність 

із концептуальним референтом – мінімальною самодостатньою ділянкою 

ментального простору, певним когнітивним згустком. Поняттєва складова 

концепту – це той значеннєвий мінімум його змісту, який зазвичай 



 35 

фіксується лексикографічними джерелами і тому вважається фактуальною 

інформацією. 

Перцептивно-образний адстрат – це ті знання, образи та асоціації, що 

породжуються у свідомості у зв‘язку з певним денотатом. Як зазначає 

А. М. Приходько, перцептивно-образний адстрат може утворюватися на 

основі таких факторів: внутрішньої форми слова (ВІДМІННИК – "той, хто 

відмінно навчається"), асоціацій, закріплених у прецедентних текстах 

(Дамоклів меч → уособлення усвідомленої небезпеки), а також через 

когнітивно засвоєні прототипи.  

Нарешті, ціннісний епістрат інтерпретується автором як найголовніша 

іпостась концепту, яка віддзеркалює ставлення, оцінки, асоціації людини 

стосовно певного ментального феномену. Таким чином, валоративний аспект 

вміщує етнопсихологічну, соціодискурсивну та лінгвокультурну інформацію 

[158, с. 56–63]. 

Тришарова семантична структура концепту, на наш погляд, доводить 

комплексність та багатогранність цього ментального явища і, відповідно, 

неелементарність людського мислення.  

Особливістю досліджуваних концептів є їхня перцептивна природа та 

(згідно з Дж. Лакоффом) належність до базового рівня категоризації (цит. за 

[169, с. 105]), а також значний асоціативно-образний потенціал. Адже вони, з 

одного боку, відображають інформацію про чуттєве пізнання людиною 

довколишнього світу, а з іншого, являють собою креативний продукт 

асоціативного мислення людини.  

Ще однією характерною рисою аналізованих концептів, які базуються 

на сенсорних враженнях людини, а також параметричних характеристиках 

фізичних об‘єктів, є їхня оцінна спрямованість [181, с. 78; 46, с. 53; 50, с. 18], 

яка виявляється вже на денотативному рівні семантики лексем-вербалізаторів, 

а також репрезентована за допомогою кількісної та аксіологічної 

метафоричних схем. 
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Кількісна або квантитативна схема „багато / мало‖ є основою 

поняттєвих складників концептів HARD / SOFT та ототожнюється із 

кількістю докладених зусиль при роботі із твердим / м‘яким предметом. 

Семи інтенсивності входять у ядро основного значення прикметників 

hard / soft та представлені прислівником (not) easily ("that does not yield 

to pressure; not easily penetrated, cut, or separated into particles; firm; compact 

in substance and texture" / "yielding to pressure; lacking hardness or firmness; 

(of a substance, material, etc.) easily folded, cut, moulded, or compressed; 

(of cloth, hair, etc.); having a smooth surface or texture, pleasant to the touch, 

not rough or coarse" [SOED]), які імплікують інтенсивність вияву ознак 

„твердий‖ / „м‘який‖. 

Аксіологічна або квалітативна схема „добре / погано‖ є визначальною 

для ціннісних складників концептів та у кожному випадку актуалізації 

залежить від конкретного об‘єкта концептуалізації. Варто також зазначити, 

що оскільки концепти HARD / SOFT являють собою еквіполентні ментальні 

сутності, виокремлення позитивної та негативної частин шкали і, відповідно, 

позитивного та негативного членів опозиції не є релевантним. Саме тому 

знак оцінки носить ситуативно-орієнтований характер, а також може бути 

зумовленим „фрагментами ціннісної картини світу носіїв мови‖ [46, с. 64].  

Насамкінець, перцептивно-образний компонент загалом свідчить про 

наявність в англомовній картині світу стійких асоціативних комплексів як 

універсального, так і культурно специфічного характеру. Подібні концепти 

„зберігають емпіричний характер – відображають суто чуттєві знання про 

предмет‖, „їхнє образне ядро дуже яскраве‖, саме тому „зміст цих концептів 

може розкриватися остенсивно – через демонстрацію предмета або явища‖ 

[156, с. 70], наприклад: soft / „м‘який‖ – це fleece / „фліс‖, blanket / „ковдра‖, 

kitten / „кошеня‖ тощо, hard / „твердий‖ – це concrete / „бетон‖, diamond / 

„діамант‖, wood / „дерево‖ та ін. Іноді прототипні носії ознак можуть ставати 

основою для творення деяких прикметників твердості / м‘якості flinty, stony, 

spongy, velvety тощо.  
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Отже, у цьому дослідженні структуру концептів HARD / SOFT 

аналізуємо за тришаровою моделлю. Вербальне втілення концептів та, 

відповідно, реалізація їхніх структурних елементів відбуваються у дискурсі, 

тоді як результати когнітивно-комунікативної взаємодії суб‘єктів мовлення 

зафіксовано у мові у вигляді переліку значень лексем-вербалізаторів. 

Доцільно, на наш погляд, зупинитися детальніше на сутності лінгвістичного 

явища полісемії, про що мова піде нижче.  

 

1.5 Метафоричне розширення значення полісемічної номінації 

концепту  

 

Здатність мовної одиниці мати більше, ніж одне значення – добре 

відомий мовознавцям факт. Цей феномен має назву полісемія і поширений у 

всіх природних мовах.  

У запропонованому дослідженні ми розглядаємо полісемію у рамках 

когнітивного підходу [15; 101; 144; 149; 215; 244; 252; 262 та ін.] та з позицій 

антропоцентризму як фундаментальної властивості природної мови. 

Когнітивний підхід, як зазначає Г. І. Кустова, „передбачає не інвентаризацію 

та класифікацію існуючих значень, а виявлення загальних закономірностей 

роботи самого механізму їхнього утворення‖. Це дозволяє встановити зв‘язки 

між значеннями полісемічного слова та подати їх у вигляді системи. Сама ж 

причина існування полісемії, на думку авторки, є когнітивною: „полісемія – 

це один із основних засобів концептуалізації нового досвіду‖ [92, с. 10–11]. 

Когнітивний підхід передбачає відображення єдності форми та змісту мовної 

одиниці із врахуванням людського фактора, формування мовних значень 

цілком належить людині як учаснику комунікації, спостерігачеві та носію 

досвіду і знань [150, с. 7]. 

На думку М. В. Нікітіна, основним критерієм для ототожнення та 

розрізнення значень полісемічного слова є структура та дискретизація 

практики. Універсальність дійсності, досвіду та комунікативної діяльності 
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для різних людей забезпечує процес досить однакової дискретизації 

семантичних континуумів та породжує спільність змістового наповнення 

значень. Значення полісеманта, які співвідносяться з кoгнітивними 

oдиницями свiдомості, виявленi і розмежованi у свідомості людини настільки 

чiтко, наскiльки рoзробленою у дoсвіді є певна сфера людської діяльності 

[123, c. 210].  

Когнітивний підхід до феномену полісемії полягає у тому, що для 

номінації нового об‘єкта концептуалізації людина не створює новий знак, а 

послуговується арсеналом наявних у мові ресурсів, застосовуючи їх на новий 

лад. „Людина розуміє нове, незасвоєне через дане, засвоєне та відоме, 

моделює нові об‘єкти та ситуації за допомогою уже існуючих семантичних 

структур, „підводячи‖ під засвоєні моделі нові елементи досвіду‖ [92, c. 23]. 

А. А. Залізняк узагальнює засади когнітивного підходу до багато-

значності: 1) Усі мовні одиниці багатозначні. 2) Для багатозначної мовної 

одиниці не існує єдиного ядерного (інваріантного) значення, для якого всі 

решта значень є його варіантами. 3) Значення мовного виразу можна подати 

у вигляді його образ-схеми. 4) Значення мовної одиниці утворюють 

радіальну категорію: центральний елемент поєднаний з рештою значень 

шляхом трансформації образ-схеми. 5) Нецентральні (похідні) значення 

неможливо передбачити на основі центрального значення, але вони 

вмотивовані останнім. 6) Між описом повнозначних і службових слів та 

морфем немає принципової різниці [68, c. 35].  

Лексеми hard / soft, які об‘єктивують досліджувані концепти, є 

полісемантичними. У структурі цих якісних прикметників ми виокремлюємо 

основне значення, яке, слідом за А. Х. Мерзляковою, ідентифікується як 

„інформація про об‘єктивну ознаку, що сприймається за допомогою органів 

чуття, її образне, цілісне представлення‖ [115, с. 119]. Як показали 

результати проведеного нами вільного асоціативного експерименту, основне 

значення швидше за інші та частіше згадувалося респондентами. У зв‘язку з 

цим його правомірно вважати прототипним. У структурі досліджуваних нами 
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перцептивних лексем-вербалізаторів прототипне значення охоплює перелік 

тих дій, які необхідно виконати з предметом для того, щоб виявити його 

твердість / м‘якість. Наприклад, основне значення ЛО hard ("firm, stiff, and 

difficult to press down, break or cut" [LDCE]) передусім експлікує 

функціональні характеристики цього слова. Основне значення лексеми soft 

("not hard, firm or stiff but easy to press; having a surface that is smooth and 

pleasant to touch" [LDCE]), окрім функціональних характеристик, містить 

вказівку й на сенсорні враження людини – мова йде про незначний, 

позитивно маркований вплив на людину м‘якого предмета.  

Таким чином, основні значення ЛО hard / soft, з одного боку, містять 

інформацію про тілесний досвід людини – відображають її тактильні та 

кінестетичні відчуття від взаємодії із твердим / м‘яким предметом 

(експерієнціальний аспект ознак), а з іншого, позначають об‘єктивний 

корелят ознак – фізичну властивість об‘єктів (параметричний аспект). 

Одночасне поєднання цих двох аспектів репрезентує прототипні ситуації 

твердості та м‘якості. З цього приводу Г. І. Кустова пише: „кожна 

експерієнціальна властивість передбачає свій особливий вид контакту 

з об‘єктом: для того, щоб визначити, що предмет гарячий, гіркий, колючий, 

твердий, жорсткий, потрібно пробувати, доторкатися, притискати і т.д.‖ 

Ситуацію контакту з об‘єктом, яка є „провідником‖ дії деякої властивості, 

вчена називає протитипною ситуацією [92, с. 281–282]. Використання слова 

ситуація у складі терміна відображає всю сукупність різнорідної інформації, 

яка у свідомості людини має тісний зв‘язок із концептуалізованою ознакою, 

а також репрезентує увесь когнітивний образ, створюваний словом. 

Під когнітивним образом маємо на увазі первинний перцептивний образ, а 

також усю сукупність конотацій, асоціацій, фонових знань про твердий та 

м‘який об‘єкт, тобто узагальнений образ, оброблений свідомістю людини.  

Ну думку О. О. Башкірцевої, прототипна ситуація є основою цілісності 

полісеманта [19, c. 13]. З цього приводу провідний американський когнітолог 

М. Джонсон зазначає, що між ймовірно дуже різними вживаннями одного 
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й того ж слова існують певні зв‘язки. „Ми не знаходимо великої кількості 

непов‘язаних концептів, які випадково використовують ту саму словесну 

оболонку. Навпаки, ми використовуємо те саме слово для всіх цих доменів 

через те, що вони структурно пов‘язані однаковою базовою схемою, яка 

є метафорично розробленою‖ [227, c. 95] (див. також [243; 260]). Цю базову 

схему вчений називає „образ-схемою‖ та визначає як „рекурентні структури 

наших перцептивних дій, тілесного досвіду та когнітивних операцій‖ [227, c. 79]. 

Відомо, що концептуалізація людиною дійсності базується на трансформаціях 

образ-схеми [232, c. 440–444; 265, c. 177; 221; 249, c. 68–74]. Образ-схема по 

суті є досить наближена до прототипної ситуації, оскільки їм обом властивий 

базовий характер та функція „пронизування‖ усієї смислової структури 

полісеманта. Ось як О. О. Башкірцева описує цю інтегрувальну функцію: „кожне 

значення полісеманта „вирізає‖ із прототипної ситуації конфігурацію 

компонентів, котра підходить для пізнання нової ситуації‖ [19, c. 12]. 

Отже, якщо центральне значення полісемічного слова найбільш повно 

передає прототипну ситуацію, то похідні значення становлять собою різного 

роду модифікації цієї ситуації. У такому випадку у прикметника найчастіше 

відбувається метафоричне розширення значення прикметника, тоді як 

полісемія взагалі виникає в результаті метафоричного вживання 

мови [210, c. 438]. 

Останнім часом пріоритетною позицією у вивченні метафори стало 

бачення її як основного мовного механізму, який організовує та структурує 

людське сприйняття довколишнього світу [228; 217; 231; 235; 266]. 

Когнітивісти стверджують, що метафора неодмінно пов‘язана з проблемою 

концептуалізації. Відповідно, її визначають як „проекцію одного 

концептуального домену на інший, у якому структура образ-схеми царини 

джерела проектується на царину цілі, узгоджуючись із характерною 

структурою останньої‖ [233, с. 245].  

Особливий інтерес становить метафоризація перцептивних концептів, 

аналіз якої дозволяє з‘ясувати напрямки розвитку первинної категоризації, 
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яка вважається першоосновою вторинної (оцінної) категоризації дійсності. З 

цього приводу Н. Д. Арутюнова зазначає, що модель фізичного світу, даного у 

відчуттях, приймається за модель мікрокосму: лексика на позначення 

фізичних предметів використовується для позначення психічного комплексу 

(людини) в цілому, а також окремих її аспектів (рис характеру, емоцій, 

психічних властивостей) [13, c. 362]. На думку Ю. Письменної, „сенсорно-

рецептивне освоєння дійсності вступає у взаємодію з культурними асоціаціями 

носіїв конкретної етнічної мови, що й призводить до появи метафор – втілень 

національно-специфічних пізнавальних процесів‖ [152, c. 429].  

Прикметник, позначаючи якість, властивість, відношення, належить до 

ознакової лексики. У функціональній типології метафор виділяється характерна 

для ознакових слів когнітивна метафора. На відміну від субстантивної 

метафори у предикатній метафорі відбувається переосмислення самої ознаки 

внаслідок актуалізації її асоціативних зв‘язків, які існують у свідомості 

людини [114, с. 61]. О. М. Шрамм пояснює ці асоціативні зв‘язки через 

введення поняття потенційних диференційних сем, властивих багатозначним 

прикметникам. „Потенційна сема зазвичай усвідомлюється як результат 

асоціативного уявлення, яке породжується вихідним значенням слова, і сама 

стає базою для формування переносних значень‖ [200, с. 58]. Так, значення 

рос. твердый "який важко піддається стисканню, згинанню, різанню та 

іншим фізичним діям" (твердий грунт, тверде яблуко) викликає асоціативне 

уявлення про щось міцне, постійне, на основі якого формується потенційна 

сема "незмінний, постійний, стійкий". Ця сема стає базою для формування 

переносних значень: "сильний, рішучий, непохитний" (про людину, її 

характер) (тверда воля, твердий характер); "який міцно закріпився; без 

порушень або відхилень" (твердий порядок, тверда влада) і т.д.  

У дослідженнях американського вченого A. Мартініч постулюється 

думка, що психологічні значення прикметників „hard‖, „rigid‖, „cold‖ та ін. є 

метафорично розробленими значеннями, які виникли у результаті 

розширення базових фізичних концептів (HARD, RIGID, COLD та ін.), 
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утворивши суперординатні концепти (HARD*, RIGID*, COLD* та ін.). 

У такому випадку денотат базового, фізичного значення частково входить в 

обсяг поняття ширшого суперординатного значення (цит. за [268, c. 32]). 

У двох розглянутих вище роботах автори обстоюють ідею похідності 

значень або „когнітивної інференції‖ (цит. за [180, с. 129]). Проте існує 

й відмінна думка, що первинне та похідні значення слід розглядати на 

одному рівні, оскільки вони об‘єднані спільною концептуальною базою. 

У дослідженнях американського психолога С. Еш [205; 206], присвячених 

вивченню цих та багатьох інших „прикметників подвійної функції‖ („double-

function adjectives‖) йдеться про те, що у різних вживаннях прикметників 

„hard‖, „rigid‖, „cold‖ та ін. на позначення і фізичних, і психологічних 

властивостей існує єдина концептуальна основа. На думку вченого, ці 

інклюзивні концепти базуються на наших спостереженнях та взаємодії із 

людьми, які нас оточують, поведінку та зовнішність котрих ми оцінюємо 

аналогічно до нашого досвіду контактування із фізично холодними, 

твердими або іншими об‘єктами. Іншими словами, С. Еш вважає, що існують 

лексикалізовані суперординатні концепти (COLD*, HARD*, RIGID*), які 

однаковою мірою стосуються як об‘єктів холодних на дотик, так і людей, 

чию особистість ми вважаємо холодною. Ми погоджуємося із цією ідеєю 

лише частково, у розумінні того, що між двома об‘єктами концептуалізації 

справді є певна подібність. Наприклад, Л. М. Зайнулліна веде мову про 

синестетичну симіляцію – зв‘язок між значеннями полісеманта, який 

базується на схожості відчуттів, сприйняття, враження, наприклад: hard apple 

"твердий, який важко піддається фізичним діям" та hard climate "суворий" 

[65, c. 177]. Проте повністю погодитися із думкою С. Еш неможливо, 

оскільки вона суперечить буденній логіці пізнання людиною довколишньої 

дійсності, відповідно до якої сенсорно-моторне сприйняття є первинним. Про 

первинність сенсорно-моторних доменів говорять у своїй праці „Philosophy in 

the flesh‖ Дж. Лакофф та М. Джонсон: „Ми робимо суб‘єктивні судження про 

такі абстрактні речі, як важливість, подібність, складність, моральність тощо, 
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концептуалізуючи та мислячи про них на основі інших доменів досвіду, а 

саме сенсорно-моторних доменів‖ [234, с. 30]. Як зазначають вчені, 

використання традиційних ментальних образів сенсорно-моторних доменів 

для позначення доменів суб‘єктивного досвіду відбувається за участю 

метафори. Звичайна людина неминуче одержує величезну кількість базових 

метафор („primary metaphors‖), просто живучи у світі – через рух та відчуття. 

Коли домен суб‘єктивного досвіду або судження регулярно активується 

разом із сенсорно-моторним доменом, між ними виникають постійні 

нейронні зв‘язки. Ці зв‘язки спочатку є довільними, а згодом їхня 

синоптична вага може збільшуватися у результаті рекурентної активності. 

Лінгвісти також зазначають, що без метафори концепти суб‘єктивного 

досвіду є збіднілими та мають лише мінімальну скелетну структуру, адже 

„базова метафора привносить сенсорно-моторну вивідну структуру‖ 

[234, с. 30–34].  

Метафора виступає природним (часто підсвідомим та автоматичним) 

способом людського мислення та базується на перцептивному досвіді 

людини. Можемо зробити висновок, що метафоризація концептів 

HARD / SOFT відбувається внаслідок мапування (базового) когнітивного 

домену на інший як на рівні чуттєвого сприйняття, так і абстрактно-логічного 

мислення, тобто на основі схожості сприйняття ознак або активації 

однакового психологічного стану у свідомості людини. Інформативною 

базою для перенесення ознак „твердий‖ / „м‘який‖ на інші нематеріальні 

сутності слугують прототипні ситуації, які відбивають первинний сенсорно-

моторний досвід людини у сукупності із фоновими знаннями та асоціаціями 

про твердий / м‘який предмет.  

 

1.6 Концепти HARD / SOFT у дискурсному просторі 

 

В основі мови та її категорій лежить наочний, тілесний досвід людини. 

І лише на основі цього досвіду людина одержує вихід у більш абстрактні 
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сфери та здатна конструювати свої уявлення про все те, що не піддається 

безпосередньому спостереженню [112, с. 47]. Подібну думку висловлював 

Р. І. Павіленіс: „Для формування концептуальної системи необхідно 

припустити існування деяких вихідних або первинних концептів, від яких 

згодом утворюються всі решта‖ [146, с. 32]. Виходячи із таких міркувань, 

базові перцептивні концепти HARD / SOFT доцільно розуміти як такі, що є 

когнітивною платформою для розвитку в деякому сенсі споріднених 

метафізичних концептів. Важливо також зазначити, що концепти як основа 

інтерпретації смислів увесь час піддаються подальшій інтерпретації та 

модифікації. Вони являють собою реалізовані сутності лише у момент своєї 

появи, але потім, стаючи частиною системи, потрапляють під вплив інших 

концептів і зазнають видозміни [112, с. 54]. З цього приводу Л. В. Барсалау 

зазначає, що люди постійно пізнають нові речі про світ, і тому людське 

знання повинно швидко адаптовуватися до нових змін, бути гнучким 

та рухомим [207, c. 67].  

Усі ці факти є доказом того, що концепт не є ізольованою, раз 

і назавжди визначеною ідеальною сутністю, а навпаки, динамічно розвивається 

у сфері свого побутування, якою виступає дискурс [6]. Дослідження дискурсу 

відбувається у межах різних галузей науки та з опорою на відмінні 

методологічні підходи, у результаті сам термін „дискурс‖ не претендує 

на єдину вичерпну дефініцію (див. [45; 58; 71; 107; 167; 197] та ін.). 

Доцільно, на наш погляд, розглянути існуючі підходи до дослідження 

дискурсу у лінгвістиці. Так, А. П. Мартинюк пропонує розрізняти 

формальний, функціональний та діяльнісний напрями, які засвідчують різне 

розуміння цього феномену [109, с. 11–21].  

Формальна інтерпретація передбачає розуміння дискурсу як сутності, 

більшої за речення, під яким мають на увазі „текст зв‘язного мовлення, що 

складається з послідовності комунікативних одиниць мови, які перевищують 

за обсягом просте речення‖ [34, с.19] (див. також [2; 95; 153]).  
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Представники функціонального напряму дотримуються бачення того, 

що аналіз дискурсу означає вивчення мови у її функціонуванні [75; 22; 36; 

174; 202]. У спектрі цього підходу дискурс інтерпретують широко, як усе те, 

що говорять і пишуть [26, с. 5-6; 53, с. 225–227]. З функціональної точки зору 

актуальним є протиставлення „дискурсу‖ як процесу і „тексту‖ як продукту 

мовлення, тобто під дискурсом розуміють „цілісну сукупність функціонально 

організованих, контекстуалізованих одиниць реалізації мови‖ [70, с. 190] або 

„конкретну комунікативну подію, фіксовану у писемних текстах та усному 

мовленні, яка здійснюється у певному когнітивно та типологічно 

зумовленому комінукативному просторі‖ [193, с. 14, 16]. Текст, таким чином, 

виступає вужчим поняттям за дискурс; першому властива статичність, 

другому – динамічність [25; 79; 82].  

Діяльнісний напрям ґрунтується на баченні мови як „виду сумісної 

діяльності, інтегрованої в комплекс когнітивних процесів складної динаміки‖ 

[80, с. 63; 119]. У зв‘язку з цим дискурс тлумачать як „ситуативно 

обумовлену інтерсуб‘єктну мовленнєво-розумову діяльність, спрямовану на 

взаємну орієнтацію у життєвому просторі на основі надання мовній формі 

семіотичної значущості‖ [109, с. 11] 

У межах функціонального напряму А. П. Мартинюк також виділяє 

ситуативний підхід („текст + ситуативний контекст‖), згідно з яким під 

дискурсом розуміють „інтегральний феномен, мисленнєво-комунікативну 

діяльність, що є одночасно процесом і результатом та включає як 

екстралінгвістичний, так і лінгвістичний аспект; у якому крім тексту 

виокремлюють пресупозицію і контекст (прагматичний, соціальний, 

когнітивний), які зумовлюють вибір мовних засобів‖ [196, с. 38]. Виходячи із 

такого розуміння, дискурс постає одночасно когнітивним явищем, яке має 

справу із породженням різноманітних структур знань у процесі пізнання 

світу та комунікативним явищем, яке включає процес передачі цих знань та 

характеризується наявністю учасників комунікації, ситуації та середовища 

спілкування. Варто зауважити, що екстралінгвістичні умови здійснення 



 46 

комунікації, а також авторська оцінка поняттєвого змісту, прагматичні цілі та 

завдання впливають на побудову зовнішньої форми тексту [204, с. 59]. Тобто 

структури знань про правила комунікації значною мірою впливають на 

оформлення структур знань про світ, будучи при цьому основними 

складниками дискурсу. 

О. В. Магіровська наголошує на когнітивній природі дискурсу: 

„дискурс так само когнітивний як комунікативний‖ [106, с. 151]. Когнітивний 

характер дискурсу полягає у тому, що дискурсивна діяльність неодмінно 

пов‘язана із обробкою інформації та відтворюванням знань. Учасниками 

дискурсивної діяльності виступають мовець (адресант повідомлення) та 

суб‘єкт пізнання (адресат). Мовець, володіючи знаннями мови та правилами 

комунікації, вибирає необхідні мовні одиниці відповідно до комунікативної 

ситуації, тим самим надаючи дискурсу конкретної форми мовленнєвої 

маніфестації. Суб‘єкт пізнання, із власною концептуальною системою та 

здатністю до переробки інформації та формування знань, виступає у ролі 

координати, яка формує особливе знання про світ, що є предметом 

комунікації. У ході дискурсивної діяльності відбувається активація деякої 

частини знань суб‘єкта, вивід необхідної інформації у рамках комунікативної 

ситуації для її передачі іншим учасникам [106, с. 153]. 

Розглядаючи когнітивно-комунікативну спрямованість сучасної 

лінгвістики як її визначальну характеристику, варто зазначити, що вона 

базується на теоретичних постулатах про необхідність „вивчати кожне мовне 

явище у його використанні – у тексті та дискурсі, тоді як когнітивний підхід 

повинен бути доповненим його дискурсивним аналізом та спостереженнями 

за функціонуванням існуючих форм і створенням нових‖ [88, с. 18]. Як 

слушно зауважує І. С. Шевченко, „когнітивні дослідження за своєю 

парадигмальною сутністю є дискурсивними, на відміну від семантичного 

вивчення лексичних одиниць‖ [59, с. 10], що випливає із взаємозв‘язку двох 

базових функцій мови – когнітивної та комунікативної. Когнітивно-

дискурсивна парадигма як відносно новий напрям дослідження об‘єднує 
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когнітивно-семантичний опис мовних одиниць та їхній дискурсивний аналіз, 

тобто зорієнтована на функціональну сторону семіотичних одиниць, головним 

кредо якої є вивчення „фактів мови та їх реалізації в мовленні‖ [51, с. 556]. 

Варто зазначити, що в аналізі дискурсу лінгвісти розрізняють два види 

значень: „значення на рівні висловлення‖ (utterance-type meaning) та 

„репрезентація висловлення‖ (utterance-token meaning) [238]. Під першим 

терміном розуміють загальний обсяг усіх можливих значень слова або 

виразу, в той час як другий реферує до більш специфічного значення, 

актуалізованого у певному контексті. Його також називають „ситуативним 

значенням‖. Отож, аналіз дискурсу має справу з обома видами значень 

та передбачає вивчення кореляцій між формою (морфемами, словами, 

синтаксичними структурами) та функцією (комунікативним навантаженням 

мовних одиниць) у мові. Цілком очевидним моментом є вивчення мови 

у контексті суспільства, культури, історії, політики, влади, формування 

особистості та інших спектрів, які творяться за допомогою мови і які, 

з іншого боку, наповнюють мову значенням та роблять її інструментом 

досягнення цілей [5].  

На думку А. М. Приходька, деякі концепти наділені когнітивно-

семантичною вибірковістю щодо можливості своєї актуалізації у дискурсі, 

проте трапляються і такі, що мають особливий статус – загальнодискурсивний, 

що зумовлює їхню реалізацію у різних типах дискурсу [158, с. 264]. Саме до 

другої групи належать універсальні, наднаціональні (загальнолюдські) базові 

концепти HARD / SOFT. Для їхнього комплексного дослідження було 

вибрано когнітивно-дискурсну парадигму, згідно з якою ці ментальні 

сутності аналізуємо з точки зору зафіксованих у мовній свідомості 

англомовної спільноти базових, а також асоціативних та прототипних 

уявлень про твердість та м‘якість. Значна когнітивна (смислотворча) 

похідність цих концептів та їхня виразна перцептивно-образна складова 

детермінують необхідність вивчення реалізації цих концептів у дискурсі, а 

саме – художньому та публіцистичному. Вибір саме цих двох видів дискурсу 
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як джерельної бази дослідження зумовлений їхніми ключовими 

характеристиками, на яких зупинимося детальніше (див. табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 

Художній та публіцистичний дискурси у зіставному аспекті 

Художній дискурс Публіцистичний дискурс 

Характер спілкування 

особистісно-орієнтоване  статусно-орієнтоване  

Прагматика 

вплив естетичного та емоційного 

характеру 

фатичний, маніпулювальний вплив на 

аудиторію 

Лексика 

емоційно-експресивна поєднання експресивної та стандарти-

фікованої, образної та нейтральної  

Учасники двосторонньої комунікації:  

продуцент мовлення (автор / журналіст) – читач  

Форма вираження 

вербальна (письмова) 

 

Відповідно до класифікації дискурсу за соціолінгвістичним критерієм 

В. І. Карасика, художній дискурс (ХД) належить до особистісно-

орієнтованого, а саме буттєвого дискурсу (БД), а публіцистичний дискурс 

(ПД) – до інституційного (ІД). Визначальним для БД є особистісно-

орієнтоване позиціонування учасників спілкування (зокрема, продуцента 

дискурсу). Так, адресантом художнього мовлення „здійснюється спроба 

розкрити свій внутрішній світ у всьому його багатстві‖, „спілкування має 

розгорнутий, гранично насичений смислами характер, використовуються усі 

форми мовлення на основі літературної мови‖ [70, с. 240]. Для ІД 

визначальними є статусно-рольові характеристики учасників комунікації, її 
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мета та прототипне місце спілкування, тобто ІД є „спеціалізованим 

клішованим різновидом спілкування між людьми‖ [70, с. 195]. 

Незважаючи на відмінності у характері спілкування (особистісно-

орієнтоване – статусно-орієнтоване), обом типам дискурсу властива виразна 

прагматична тональність. Вона зумовлена усією сукупністю комунікативних 

стратегій та інтенцій, притаманних як авторові художнього твору, так і 

продуценту публіцистичного повідомлення (журналісту). У межах ХД, 

як зазначає нідерландський лінгвіст Т. А. ван Дейк, переслідується основна 

мета – автор за допомогою своїх творів намагається вплинути на духовний 

світ читача, його систему цінностей, світосприйняття та світовідчуття з метою 

змінити його [214, с. 151]. Тобто, мова йде про вплив естетичного та емоційного 

характеру у ході спонукання до роздумування та співчуття (співпереживання). 

Прагматика публіцистичного мовлення породжена полемічною сутністю 

публіцистичного тексту та прагненням адресанта повідомлення здійснити 

фатичний вплив на аудиторію – переконати та закликати до певних намірів 

або дій. Основним інструментом досягнення цілей слугують мовні засоби. 

Так, відомо, що мова ХД вирізняється від інших видів дискурсу 

різноманіттям емоційно-забарвленої лексики. Це можна пояснити тим фактом, 

що функцією ХД є створення чуттєвого сприйняття дійсності (виділено 

нами. – О. В. Нузбан) за допомогою засобів образно-естетичної 

трансформації мови [165, с. 6]. У зв‘язку з цим дослідження перцептивних 

концептів HARD / SOFT на матеріалі ХД є актуальним. Що стосується ПД, то 

варто зазначити, що тут добір мовних засобів є водночас об‘єктивним та 

образним, стандартифікованим та експресивним. Загалом цілеспрямоване 

використання мови у комунікативно-цільовому та аксіолого-прагматичному 

аспектах у зазначених видах дискурсу доводить доцільність їхнього 

використання для нашого дослідження. Важливо також зважати, що і 

художній, і публіцистичний дискурси є вербальними формами двосторонньої 

комунікації. ХД є мовленнєво-мисленнєвою взаємодією автора і читача. 

Комунікація між автором та читачем відбувається шляхом проникнення у 
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когнітивну систему адресата, часто здійснена опосередковано (через 

персонажів або вигаданого оповідача). Іншими словами, „художній текст є 

результатом авторської дискурсії та стимулом до дискурсії читача‖ [143, с. 

178]. „Чужий‖ (авторський світ) стає для читача „своїм‖, привласнюється 

його свідомістю і перетворюється в ефективний спосіб пізнання світу і себе. 

У спектрі ПД відбувається обмін знаннями або встановлення контрарності 

суджень комунікантів. Публіцистичний текст може бути ініційований 

продуцентом повідомлення з метою впливу на аудиторію, або можлива й 

зворотна ситуація – коли журналіст просто відгукується на деякі пропозиції, 

що зароджуються у певному соціумі [57, с. 30–31].  

Отже, художній та публіцистичний дискурси розглядаємо як представлені 

у письмовій формі види мисленнєво-мовленнєвої взаємодії учасників 

ситуативно-зумовленої комунікації, в основі якої лежать певні комунікативні 

цілі та інтенції.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Світ відкривається людині передусім через чуттєву (перцептивну) 

модель, тобто сенсорна інформація, отримана у процесі безпосереднього 

впливу подразників на відповідні рецептори організму людини, слугує 

первинним джерелом знань про довколишню дійсність. Здобуті сенсорні дані 

неодмінно стають робочим матеріалом для когнітивних процедур – 

концептуалізації та категоризації. Ці базові ментальні процедури 

відповідають за організацію та упорядкування одержаної зі світу інформації 

та її перетворення у зрозумілі для людського мозку структури знань (домени, 

фрейми, сценарії тощо). Усі вони можуть бути об‘єднані спільною назвою – 

концепт. У нашій роботі під концептом розуміємо оперативну одиницю 

теоретичного або буденного знання, у якій осмислений та репрезентований 

досвід взаємодії людини зі світом.  
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2. Особливістю концептів чуттєвого сприйняття (перцептивних концептів) 

є те, що підґрунтям для їнього формування стають власне сенсорні враження 

людини – зорові, слухові, тактильні та інші. Утім, концептуалізація та 

категоризація – це не лише осмислення та типізація чуттєвої інформації 

(конкретно-чуттєвого досвіду), але й будь-якого іншого досвіду – діяльнісного, 

науково-теоретичного, навіть метафоричного сприйняття світу. У зв‘язку 

з цим зміст перцептивного концепту зовсім не обмежується сенсорною 

інформацією та є конгломератом різнорідних знань про світ, об‘єднаних 

цілісним асоціативним комплексом.  

3. Метафоричне розширення полісемічної ад‘єктивної одиниці 

відбувається внаслідок переосмислення самої ознаки та на основі видозміни 

її асоціативних зв‘язків. Загалом цілісність когнітивних образів 

багатозначних ЛО hard / soft забезпечується прототипними ситуаціями 

твердості / м‘якості, які окрім типової актуалізації цих ознак містять 

інформацію про стереотипні (фонові) знання, доступні носіям мови.  

4. Мова, будучи суто матеріальним феноменом, тим не менше фіксує 

репрезентацію згаданих вище ідеальних форматів знання (концептів). Тобто 

усяка мовна одиниця має когнітивне начало, вербалізує певну структуру 

знання. Беручи до уваги той важливий факт, що будь-яку мовну одиницю 

необхідно вивчати у єдності її когнітивного та комунікативного (дискурсного) 

аспектів, розкриття змісту концептів необхідно здійснювати шляхом аналізу 

дискурсу. Вчені наголошують, що концепт не є щільно закритим простором, 

раз і назавжди визначеним, або таким, який має чіткі межі, навпаки, його 

актуалізація та розширення відбуваються у дискурсі – живому мовленні, – 

внаслідок чого його зміст збагачується новим конотативним та асоціативним 

змістом, а також видозміною смислового навантаження.  

5. Когнітивно-дискурсна парадигма, з одного боку, уможливлює 

вивчення концепту як ментального утворення, представленого у свідомості 

людини завдяки інтеріоризації знань про довколишній світ, а з іншого 

пропонує вихід на актуалізацію концепту в комунікативній діяльності 
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індивіда в сукупності з такими дискурсними характеристиками, як інтенції та 

мотиви мовця, середовище спілкування та ін. Відповідно, дослідження 

концептів HARD / SOFT у спектрі когнітивно-дискурсної парадигми 

передбачає аналіз цих ментальних утворень на тлі співвідношень „мова – 

мислення (свідомість)‖ та „мова – комунікація‖.  

6. Під дискурсом розуміємо інтегральний феномен, мисленнєво-

комунікативну діяльність, яка включає як екстралінгвістичний, так і 

лінгвістичний аспекти, причому перший детермінує вибір конкретних 

мовних засобів. Таке тлумачення дискурсу розкриває його двобічну сутність, 

оскільки він одночасно постає як когнітивний продукт (результат когніції) та 

комунікативний феномен (середовище комунікації). 

Основні теоретичні положення розділу 1 висвітлені у публікаціях 

автора: [126; 129; 141].  
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РОЗДІЛ 2  

 

 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ  

АКТУАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТІВ HARD / SOFT  

 

Розділ 2 присвячено розгляду основних методологічних засад 

дослідження концептів HARD / SOFT в англомовному дискурсі, окресленню 

його етапів та характеристиці генеральної вибірки. Описано методику 

дослідження семантичної структури аналізованих концептів у англійській 

мові.  

 

2.1 Методологічні засади аналізу концептів HARD / SOFT 

 

Вибір концептів HARD / SOFT як об‘єкта дослідження зумовлений 

стійкою увагою когнітологів до концептів, які базуються на сенсорно-

моторному досвіді людини (див. [55; 56; 78; 88; 96; 114; 234; 231] та ін.), а 

також відсутністю окремого дослідження, присвяченого вивченню 

зазначених ментальних утворень. 

Концепт вже досить довго займає пріоритетну позицію у сучасній 

когнітивній лінгвістиці. Сьогодні ключові уявлення про концепт можна 

тезово представити наступним чином: 

 концепт – ментальна сутність, елемент свідомості; 

 концепт – мінімальна структурна одиниця знання; 

 концепт – елемент культури у ментальному світі людини; 

 концепт – культурно-детерміновані уявлення про об‘єктивну дійсність. 

А. П. Мартинюк пропонує синтезований, узагальнений аналіз існуючих 

напрямів дослідження цього ментального явища, у межах котрих 

систематизовано різноманітні підходи. Відповідно, дослідниця виокремлює: 

онтологічний (символьно-комп‘ютаційний, семантико-когнітивний, логічний, 
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логіко-психологічний), гносеологічний (філософсько-культурологічний, лінгво-

культурологічний, когнітивно-культурологічний, когнітивно-поетологічний), 

експерієнціальний та діяльнісний (психолінгвістичний та когнітивно-

дискурсивний) напрями [109, с. 38–74].  

Незважаючи на існування зазначеної низки відмінних підходів до 

потрактування концепту, вчені-когнітологи сходяться у тому, що: а) концепт 

відбиває сукупність знань про певний об‘єкт концептуалізації та 

навантажений культурною інформацією; б) концепт – це ідеальна, ментальна 

сутність, яка не піддається безпосередньому спостереженню, але може бути 

виявлена через мовну семантику; в) концепт може також містити 

невербалізований зміст; г) більшість концептів мають мовне вираження, що 

пов‘язано із їхньою релевантністю для спілкування.  

Оскільки об‘єктом запропонованого дослідження є лінгвокогнітивні 

концепти, ми виходимо із розуміння того, що концепт є одночасно 

„зародком‖ когніції та продуктом культури, тобто неодмінно занурений у неї.  

Учені застосовують різні методики для всебічного аналізу концептів 

залежно від онтологічних та семантичних характеристик останніх, конкретних 

цілей, завдань та матеріалу дослідження, а також вибору певного підходу 

у вивченні концептів. Основним методом аналізу концептів є концептуальний 

аналіз, який визначається О. О. Селівановою як „головний метод логічного 

аналізу мови й когнітивної лінгвістики, що передбачає моделювання й опис 

концептів‖ [162, с. 261]. Саме тому концептуальний аналіз, за словами 

авторки, полягає у „реконструкції когнітивних механізмів індивідуальної чи 

колективної свідомості, які опосередковують формування й упорядкування 

знань про об‘єкти дійсності та результати внутрішнього рефлексивного 

досвіду‖ [163, с. 419]. 

У дослідженнях концепту головною і кінцевою метою аналізу є опис 

цілісної концептуальної структури, тобто виявлення усієї сукупності різного 

роду знань, які всіляко детермінують об‘єкт концептуалізації. Необхідно 

звернути увагу й на те, що концепт є багатовимірним утворенням та включає 
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не лише поняттєво-дефініційні, але й конотативні, образні, оцінні, асоціативні 

характеристики, і всі вони повинні бути враховані при його описі [112, с. 66].  

Важливим кінцевим етапом проведення концептуального аналізу є 

моделювання концептуальної структури. Для її опису дослідники застосовують 

фрейми Ч. Філмора, сценарії Р. Шенка та Р. Абельсона, інструментарій теорії 

прототипів Е. Рош, а також теорії когнітивної метафори Дж. Лакоффа та 

М. Джонсона, які репрезентують процеси концептуалізації та категоризації 

мовного простору. Ці когнітивні моделі є доцільними тому, що вони 

відповідають за обробку та збереження інформації про довколишню 

дійсність у свідомості людини.  

Ми цілком погоджуємося з думкою С. А. Жаботинської, що 

концептуальний аналіз повинен охоплювати два основних аспекти: логічний 

та ейдетичний. Логічний аспект спрямований на встановлення закономірностей 

внутрішньої організації концепту, виявлення його елементів і встановлення 

зв‘язків між ними. Ейдетичний покликаний, передусім, встановити, як 

цілісний концепт існує в мисленні [61, с. 14]. У нашій праці ми виходили 

саме з такої схеми проведення концептуального аналізу.  

Зважаючи на мету дослідження, для розробки комплексної методики 

аналізу концептів HARD / SOFT у роботі імплементовано засади як семантико-

когнітивного підходу [2; 29; 62; 87; 159], так і лінгвокультурологічного [5; 24; 

47; 70; 145; 154; 158]. Застосування першого мало на меті дослідити 

поняттєві складники концептів, оцінно-категоризаційний потенціал 

ключових лексем hard / soft, виражений через їхню семантичну 

сполучуваність, похідні слова, валентні структури і синтаксичні конструкції, 

які правомірно вважати носіями концептуальної інформації. У роботі також 

здійснено спробу моделювання когнітивної структури концептів HARD / 

SOFT у свідомості носіїв із залученням методики прототипного та 

фреймового моделювання. Лінгвокультурологічний підхід дозволив 

встановити ціннісні компоненти концептів. Використання когнітивно-

дискурсного підходу, аргументоване конкретною метою дослідження, дало 
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змогу проаналізувати когнітивну, аксіологічну та прагматичну інформацію 

в актуалізації концептів HARD / SOFT у художньому та публіцистичному 

типах англомовного дискурсу. Крім того, ми також послуговуємося логіко-

психологічним підходом [157], відповідно до якого проведені у ході 

дослідження психолінгвістичні експерименти (тест на заповнення 

порівняльних конструкцій та психолінгвістичне шкалювання) покликані 

виявити образне уявлення та оцінне ставлення до аналізованих 

концептуальних сутностей. Вільний асоціативний експеримент було 

застосовано для з‘ясування асоціативних зв‘язків концептів та виявлення 

структурної організації когнітивних ознак концептів.  

У запропонованій праці нaскрізною iдеєю проведення дослідження 

слугує oсновоположний у сучасній лінгвістиці aнтропоцентричний пiдхід, 

який передбачає зoсередження yваги дoслідника на анaлізі змістового 

навантаження лексичних одиниць крізь призму знань, зaкріплених у їхніх 

значеннях. З іншого боку, антропоцентричність перцептивних концептів 

HARD / SOFT полягає в обов‘язковій наявності Агенса або Суб‘єкта-

Експерієнцера, позаяк контакт Агенса з предметом-носієм цих ознак є 

необхідною умовою їхнього вияву. 

Рефероване дослідження охоплює такі етапи: 

1) встановлення семантичної структури вербалізованих концептів: за 

допомогою дефініційного аналізу ключових лексем hard / soft виокремити 

поняттєві складники; розкрити перцептивно-образні компоненти шляхом 

аналізу концептуальної метафори, метонімії і порівняння й уточнити їх за 

допомогою тесту на заповнення порівняльних конструкцій; дослідити ціннісні 

складники концептів шляхом визначення аксіологічної спрямованості 

останніх при характеризації різних типів об‘єктів, представлених 

у генеральній вибірці, результати верифікувати за допомогою 

психолінгвістичного шкалювання; 

2) аналіз похідних слів, елементами яких виступають ключові лексеми 

hard / soft, для з‘ясування дериваційного вираження концептів в англійській 
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мові та дослідження валентних структур і синтаксичних конструкцій 

прикметників hard / soft з метою уточнення їхнього концептуального 

наповнення та функціонування в англійській мові; 

3) вивчення категоризації ознак „твердий‖ / „м‘який‖ шляхом аналізу 

семантичної сполучуваності ключових лексем hard / soft; 

4) розробка когнітивної моделі концептів HARD / SOFT у вигляді 

фрейму;  

5) аналіз засобів мовного вираження та когнітивних механізмів, які 

забезпечують актуалізацію концептів HARD / SOFT у художньому і 

публіцистичному типах англомовного дискурсу;  

6) проведення вільного асоціативного експерименту для рекон-

струювання асоціативного потенціалу концептів HARD / SOFT та 

структурування польової моделі цих ментальних утворень, представленої 

у мовній свідомості носіїв. 

Для реалізації окреслених етапів дослідження необхідно застосувати 

низку різноманітних методів, про які йдеться нижче.  

Фактичним матеріалом для дослідження слугували тексти сучасної 

художньої прози різних жанрів американських та британських авторів 

за 1990–2013 рр. (Д. Брауна, С. Кінга, Дж. Грішема, Дж. Піколт, Т. Кленсі, 

Н. Робертс, А. Тен, К. Аткінсон, Л. Чайлда, Б. Корнуела, І. Бенкса, К. Елліот, 

Ф. Пульмана та ін.), а також газетні статті із найбільш популярних джерел 

за 2009–2014 рр. (The Washington Post, The New York Times, The Times, 

The Sunday Times, The Associated Press, The Independent та The USA Today). 

Усю джерельну базу було одержано в режимі онлайн. Зазначимо, що кожен 

письменник представлений творами різної тематики та приблизно 

однакового обсягу. Проаналізувавши текст загальним обсягом близько 9 млн. 

слововживань методом суцільного вибирання, ми вилучили 4584 контексти 

вживання ЛО hard / soft в атрибутивних та предикативних конструкціях. 

Матеріалом для дослідження також слугували словникові статті ключових 

лексем hard / soft та їхніх синонімів із 8-ми тлумачних словників, 6-ти 
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словників синонімів та 2-х словників-тезаурусів англійської мови. 

Визначення обсягу вибірки було здійснено за формулою [148, с. 27]:  

 

,      (1.1) 

Отже, 

. 

 

Величина відносної похибки нашої вибірки становить 3 %, що 

у лінгвістиці вважається надійним результатом, оскільки не перевищує 33 %. 

Це дозволяє вважати результати вибірки достовірними.  

 

2.2 Методика аналізу поняттєвих складників концептів  

 

Виходячи з розуміння тришарової структури концепту, розробленої 

у лінгвоконцептології (В. І. Карасик, А. М. Приходько, С. Г. Воркачов), 

центральне місце у структурі концепту займає поняттєвий компонент. 

На думку В. І. Карасика, дослідження поняттєвого складника концепту 

передбачає його виокремлення, позначення, структурування, дефініювання та 

визначення його місця у системі концептів [72, с. 58].  

У науковій літературі існують різні судження стосовно розмежування 

концепту і поняття, однак найбільш послідовно вчені відстоюють думку про 

гіпо-гіперонімічні відношення цих сутностей. Так, М. Ф. Алефіренко розглядає 

концепт як поєднання ядра (інтенсіоналу поняття) з імплікаціоналом – 

асоціативно-образним макрокомпонентом значення, що містить різні 

конотації [2, с. 64]. О. С. Кубрякова та С. А. Жаботинська інтерпретують 

концепт як родове поняття, а поняття – як один із його видів, разом 

з уявленнями, образами, гештальтами [84, c. 143; 63, c. 81]. О. О. Селіванова 

підсумовує: „Поняття здебільшого розглядають як частину концепту, його 
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ядерну структуру, сукупність інтегральних та диференційних ознак у ряді 

понять одного класу. Натомість концепт передбачає залучення ще й чуттєвої, 

оцінно-емотивної, образної, метафоричної та іншої інформації‖ [163, с. 412].  

Відомо, що поняття має когнітивно-семантичний характер та 

представлене сукупністю сем, які репрезентують у мовленні зміст концепту 

[158, с. 57]. Для дослідження поняттєвих складників концептів застосовуємо 

аналіз словникових дефініцій. Як зазначав В. В. Левицький, „з усіма 

недоліками лексикографічної процедури виділення семантичних компонентів 

вона досі залишається найпростішою та найбільш ефективною методикою 

компонентного аналізу‖ [100, с. 120].  

Відповідно до засад компонентного аналізу, у роботі ми 

використовуємо терміни „сема‖ та „компонент‖ як ідентичні мінімальні 

одиниці плану змісту, „семема‖ – як окреме значення багатозначного слова 

та „семантема‖ як сукупність усіх значень полісеманта. Сeмeми, зaфіксовані 

у лeксикографічних джeрелах, вкaзують на нaявнiсть у свiдомості пeвних 

кoгнітивних oзнак, змiст яких можна виявити шляхом контекстуального та 

концептуального аналiзу ключових лексем. Кожна семема відсилає до певного 

концептуального домену („cognitive domain‖), під яким розуміємо „будь-яку 

зв‘язну сферу концептуалізації, відносно якої характеризується семантична 

структура‖ [236, c. 547] або „контекст для характеризації семантичної 

одиниці‖ [236, c. 147]. Іншими словами, значення слів співвідносні з певними 

когнітивними контекстами – когнітивними структурами, або блоками знань, 

які стоять за цими значеннями та забезпечують їхнє розуміння [30, с. 27].  

Отже, аналіз словникових дефініцій ключових лексем hard / soft 

спрямований на з‘ясування тих структур знань, які зберігаються у свідомості 

носіїв мови стосовно вербалізованих однойменних концептів. Подальший 

синтез цих знань передбачає об‘єднання когнітивних ознак, репрезентованих 

окремими семемами багатозначних ЛО hard / soft, у концептуальні сфери, до 

яких вони реферують. У своїй сукупності 53 семеми ЛО hard та 52 семеми 



 60 

ЛО soft утворюють семантичний простір номінативного поля перцептивних 

концептів HARD / SOFT.  

 У словниках синонімів та тезаурусах представлені ті слова, які 

уточнюють семантику hard / soft, а також позначають додаткові оцінні 

смисли. Тезауруси містять інформацію про те, на основі яких семантичних 

ознак відбувається протиставлення між опозиційними поняттями. За 

допомогою компонентного аналізу виокремлюємо диференційні ознаки 

концептів.  

Отже, аналіз поняттєвих складників концептів HARD / SOFT здійснено 

у ракурсі їхніх дефінітивних, лексичних та синонімічних характеристик, 

представлених у тлумачних словниках, словниках синонімів та тезаурусах.  

 

2.3 Методика дослідження перцептивно-образних складників 

концептів 

 

У психологічних дослідженнях „образ‖ визначається як узагальнена 

картина світу (предмети, явища), „що формується у результаті переробки 

інформації про світ, що надходить від органів чуття‖ [121, с. 61].  

У свідомості людини виникає відбиток попереднього контактування із 

предметом у вигляді сітки асоціативних репрезентацій, відповідно до яких 

образ або наближується до оригіналу, або, навпаки, екстраполюється від 

нього. Абстрактні явища інтерпретуються крізь призму їхньої подібності до 

предметного світу та інтегруються в образній лексиці у конкретно-чуттєвій 

формі. У цьому полягає антропоморфізм образного сприйняття – 

„спільномірність універсуму зі зрозумілими для людського сприйняття 

образами та символами, які одержують статус ціннісно визначених 

стереотипів‖ [182]. Так, „пряме мислиться як правдиве, криве – як хибне; 

м‘яке уявляється слабким, добрим, а тверде – рішучим та впертим. 

Відображаючи традиційні національно-культурні образні уявлення, закладені 

у мові, ця лексика передає ціннісне відношення людини до себе і 
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довколишнього світу‖ [150, с. 125]. Відповідно, більшість концептів 

початково мають предметно-образну, емпіричну основу, однак зміст 

концепту поступово ускладнюється внаслідок акумуляції знань з інших видів 

пізнавальної діяльності та відбувається перехід від чуттєвої ознаки до 

узагальнення та абстракції [28; 54, с. 219-220]. Загалом же проблему 

образності вчені досліджують із психолінгвістичних позицій (див. [166, с. 

160; 191, с. 50; 124; 41]), розуміючи під цим поняттям наявність у семантиці 

слова „узагальненого чуттєво-наочного образу позначуваного‖ [176, с. 129].  

З огляду на об‘єкт нашого дослідження, зазначимо, що образ 

відображає у свідомості не тільки сам предмет, але й окремі аспекти ситуації, 

до якої цей предмет залучений. Оскільки лексеми hard / soft позначають 

властивості предметів та відчуття людини, породжені в результаті тактильної 

та кінестетичної взаємодії, образ, який продукують ці вербалізатори, 

відтворюватиме також експерієнціальні відчуття людини. Подібну думку 

висловлює В. І. Карасик, стверджуючи, що образний бік концепту – це 

зорові, слухові, тактильні, смакові та нюхові характеристики предметів, 

явищ, подій, відображених у пам‘яті людини, це релевантні ознаки 

практичного знання [74, с. 16]. 

У когнітивній лінгвістиці поняття „образ‖ відображає структурний 

елемент концепту. На думку З. Д. Попової та Й. А. Стерніна, „базовим 

пластом‖ концепту є чуттєвий образ, який кодує концепт як розумову 

одиницю в універсально-предметному коді (УПК) та утворює ядро 

концепту [156, с. 60–62]. Ще раніше про взаємозв‘язок слова та образу 

йшлося у роботах О. Р. Лурія, котрий стверджував, що лексичнi одиницi, які 

позначають предмет, ознаки, дії та вiдношення, мають денотативну 

вiднесеність та, відповідно, сенсорну опору [104, c. 132]. 

Дослідження перцептивно-образних складників концептів HARD / SOFT 

передбачає опис їхніх асоціативних, прототипних, метафоричних та 

метонімічних характеристик, одержаних у ході аналізу текстових фрагментів 

художнього та публіцистичного дискурсів, даних із словника Dictionary of 
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Similes, а також результатів психолінгвістичних експериментів, про які мова 

піде нижче.  

 

2.4 Методика аналізу ціннісних складників концептів 

 

Аналіз ціннісних складників концептів HARD / SOFT полягає у 

з‘ясуванні їхніх оцінних характеристик: як на сенсорному рівні в межах 

первинної номінації, так і на соціокультурному рівні, емоційно-оцінний зміст 

якого реалізується у рамках вторинної номінації лексем-вербалізаторів 

hard / soft. Як зазначає О. О. Селіванова, „номінативні одиниці сенсорного 

типу базуються на стереотипних аксіологічних антиноміях етносвідомості, 

що передають позитивні й негативні наслідки відчуттів людини. Сенсорні 

процеси представляють найтісніший пізнавальний контакт людини 

з довколишнім світом та слугують основою для подальшої інтеріоризації та 

мовного вираження‖ [163, с. 163]. Ця думка цілком слушна, оскільки ті 

лексеми, які маркують перцептивний досвід людини, є ключовими у процесі 

пізнання нею довколишнього світу, а також у практичній діяльності, саме 

тому оцінка є важливим атрибутом лексики чуттєвого сприйняття. Вона 

базується як на сенсорному досвіді людини, так і випливає із стереотипних 

асоціацій твердості та м‘якості. 

Згідно з класифікацією оцінок, запропонованою Н. Д. Арутюновою 

[11], ключові лексеми hard / soft відносимо до класу частково оцінних слів, 

у структурі яких окрім дескриптивного компонента наявний також оцінний 

компонент. Перший описує об‘єктивні властивості фізичних тіл та менш 

об‘єктивні експерієнціальні враження людини. Другий компонент детермінує 

суб‘єктивне ставлення людини до об‘єктів реального світу – твердих / м‘яких 

предметів, явищ, абстрактних сутностей крізь призму сформованих у 

певному суспільстві цінностей: добро / зло, комфорт / дискомфорт, користь / 

шкода тощо.  
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Концепти HARD / SOFT належать до групи параметричних – вони 

виконують роль класифікаційних категорій для зіставлення реальних 

характеристик об‘єктів. Своєрідність параметричних концептів, як зазначає 

В. І. Карасик, полягає у тому, що „їхній ціннісний компонент виводиться 

дедуктивно у процесі їхньої конкретизації у дискурсі‖, тобто не є 

„внутрішньо властивим їм  (інгерентним), а наведеним (адгерентним)‖ [73, с. 

29]. Цей факт пояснює необхідність вивчення актуалізованого у різних 

контекстах оцінного навантаження ключових лексем концептів.  

Оцінний смисл прикметників hard / soft реалізується у відповідному 

контексті та, зазвичай, підтримується додатковими лексичними та 

синтаксичними маркерами: 1) дієсловами, які виражають почуття (to like, 

to love, to hate); 2) супровідними оцінними прикметниками (good, beautiful, 

nice, cold, cruel): testing the squishiness of the cushion, murmuring, „Oh, so soft, 

so good.” (81); 3) імплікаціями комфортних / дискомфортних відчуттів: felt 

the soft fur on top of Sadie's head for comfort (8); 4) протиставленням: This was 

Jake’s night for the floor, and he was glad. Benny’s goosedown-filled mattress was 

far too soft (41); 5) причинно-наслідковими відношеннями: Her voice was hard 

enough to make the old man blink (41); 6) зіставленням із еталоном ознаки: 

Adam turned now, and the eyes that were always so gentle, so quiet, were hard 

and cold as the rock on which he stood (70). 

Відповідно до згаданої вище класифікації, лексеми hard / soft 

виражають усі три типи оцінок, притаманні частково оцінним значенням: 

1) сенсорні, 2) сублімовані та 3) раціоналістичні. Так, словосполучення 

a hard bench, soft lips репрезентують сенсорно-смаковий підтип, a hard luck, 

a soft interrogation належать до психічного підтипу сенсорної оцінки, 

оскільки у рамках „активної зони‖ (термін Р. Ленекера) перебувають відчуття 

фізичної та психічної природи, які незалежно від волі чи самоконтролю 

відчуває людина [11, с. 76]. Словосполучення типу a hardened soul, a hard 

character, a soft-hearted woman, a softie репрезентують етичну оцінку, яка є 

підтипом сублімованих оцінок. Для реалізації раціоналістичної оцінки важливі 
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наступні критерії: спрямованість на досягнення певної мети, виконання 

деякої функції, відповідність встановленому стандарту тощо [11, с. 77]. 

Наприклад: Miss Rong happily explained that this was how the mud was 

„smashed” so it would be soft enough to place in the molds (80). У наведеному 

контексті описується ситуація, у якій ЛО soft позначає достатній рівень 

м‘якості для реалізації певної функції: болото є достатньо м‘яким, щоб його 

можна було викласти у форму. У наступному реченні твердість дороги 

оцінюється позитивно, оскільки це відповідає очікуваному стандарту для 

проїзної частини, тобто людина може без труднощів проїхати по ній (йдеться 

про досягнення задуманої мети): There’s a hard clay road up ahead. The flood 

washed away the rocks and filled the potholes, and the drought baked the clay 

good and hard (83). 

На сенсорному рівні концепти HARD / SOFT можуть оцінюватися 

людиною: 1) у процесі типової експлуатації твердих / м‘яких предметів, тобто 

відповідно до їхнього призначення (у чому проявляється параметричний 

аспект ознак) або 2) через експерієнціальні відчуття людини, актуалізовані 

взаємодією із твердим / м‘яким об‘єктом. В обох випадках контакт Агенса із 

предметом-носієм ознак „твердий‖ / „м‘який‖ є необхідною умовою.  

Важливим моментом у з‘ясуванні ціннісних складників концептів 

HARD / SOFT є визначення та опис структури оцінки (враховуючи її суб‘єкт, 

предмет, основу та характер), що дозволить розташувати аналізовані 

концепти на оцінній шкалі „добре‖ / „погано‖.  

Для ілюстрації структури оцінки в контексті аналізованих 

перцептивних концептів розглянемо наступні ситуації, вилучені із 

публіцистичного та художнього дискурсів: 1) But this year’s bitterly cold 

season has made it notable for something else: dead ducks. …„It’s a hard winter 

for ducks, like everything else,” said Russ Mason, wildlife director with the 

Michigan Department of Natural Resources (Washington Post, March 15, 2014). 

Тут суб‘єктом оцінки виступає Russ Mason, керівник із питань живої 

природи, оскільки йому належить ця цитата, у якій позиціонується оцінне 
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ставлення до об‘єкта. Предметом оцінки є зима, а оцінюються саме погодні 

умови цієї пори року. Основою оцінки є результат (знайдені мертві птахи), 

спричинений надзвичайно суворою зимовою погодою. Характер оцінки є 

негативним, через те що люта зима є нищівною як для качок, так і для всього 

живого.  

2) „We shall turn away his wrath with a soft answer,” Thomas said, and 

Father Hobbe, impressed by this display of genuine Christianity, nodded his 

acceptance of Thomas's decision (30). 

У цьому контексті представлена модифікована паремійна конструкція 

A soft answer turneth (turns) away wrath. Суб‘єктом оцінки виступає людина 

на ім‘я Thomas, хоча він висловлює не власну оцінку, а використовує 

закріплену в мові та світобаченні етносу паремійну одиницю із позитивним 

змістом. Предметом оцінки є відповідь (або у ширшому розумінні – реакція 

у відповідь на дію або слова). Вираз soft answer наділений позитивною 

оцінкою, що підтверджується основою оцінки – емоційною реакцією 

(impressed by) та схваленням (nodded his acceptance) з боку співрозмовника, 

Father Hobbe, а також реалізується через уточнення автора, що такий вчинок 

є проявом істинної християнської віри.  

Матеріалом для дослідження ціннісних складників концептів слугують 

фрагменти художнього та публіцистичного дискурсів, а також паремії, 

приказки та афоризми, до складу яких входять ЛО hard / soft. Крім того, 

результати дослідження ціннісних складників концептів верифікуються 

за допомогою психолінгвістичного шкалювання (за зміненою версією 

семантичного диференціала) [152, с. 431]. Одержані результати дозволять 

уточнити аксіологічну маркованість концептів HARD / SOFT у свідомості 

представників британської та американської спільнот. 

Отже, вивчення ціннісних складників концептів HARD / SOFT 

є важливим для з‘ясування того, який оцінний заряд виражають ці 

концептуальні сутності у межах англомовної лінгвокультури та які чинники 

пояснюють той чи інший тип аксіологічної маркованості.  
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2.5 Психолінгвістичні експерименти у дослідженні концептів 

HARD / SOFT 

 

У прaктицi кoнцептуального aналізу спoстерігається пoєднання рiзних 

методик, зoрієнтованих на виявлeння кoнцептуального прoстору мeнтальних 

сутнoстей, що прeзентують структури знань та уявлень людини про 

екстрaлінгвістичні oб‘єкти та рeалії. У цьому аспекті психoлінгвістичні 

методи дослідження зaймають особливу нiшу, оскільки пропонують цінну 

інформацію про те, як представлена мова у когнітивній системі людини. 

Відповідно, у психолінгвістичних експериментах шлях до пізнання значення 

слова (за яким стоїть концепт) розкривається, перш за все, через відношення 

носіїв мови до мовних знаків – прагматичний аспект, а також через 

виявлення його синтагматичних характеристик [116, с. 54].  

Психолінгвістика розкриває реальну психологічну структуру значень 

мовних одиниць, надаючи інформацію про компоненти концептів, 

представлені у мовних одиницях. Вільний асоціативний експеримент як один 

із найбільш ефективних способів дослідження мовної свідомості 

та її етнокультурної специфіки дозволяє вивчати різноманітні зв‘язки 

між словами та механізми вербальної пам‘яті, а також є інструментом 

озовнішнювання ментальних образів [185]. З іншого боку, обробка 

результатів асоціативного експерименту передбачає інтерпретацію одержаних 

реакцій як відповідних форматів знання, які відбивають концептуальні 

ознаки досліджуваного концепту [156, с. 92].  

Виходячи з такого розуміння, застосування психолінгвістичних 

прийомів для аналізу концептів HARD / SOFT дозволить з‘ясувати не лише 

концептуально-семантичні особливості цих сутностей у свідомості мовців, 

але й розкриє інформацію про співвідношення та взаємозв‘язок цих 

концептів у концептуальній та мовній картинах світу.  

У зв‘язку із цілями нашого дослідження для розв‘язання конкретних 

завдань ми застосували такі психолінгвістичні методики: 1) тест на 
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заповнення порівняльних конструкцій (hard as…, soft as…) [99]; 2) вільний 

асоціативний експеримент та 3) психолінгвістичне семантичне шкалювання 

(за зміненою версією семантичного диференціала) [152, с. 428–433]. 

Реалізацію цих методик було досягнуто у три етапи: 1) розробка анкети із 

чітко зазначеними завданнями (див. Додаток Д); 2) пошук та опитування 

респондентів; 3) обробка експериментальних даних. Зупинимося коротко на 

особливостях та призначенні кожної із запропонованих методик. 

Оскільки аналіз вибірки засвідчив стійку тенденцію носіїв англійської 

мови закріплювати ознаки „твердий‖ / „м‘який‖ вказівкою на еталонних 

носіїв цих ознак (що, як нам видається, здійснюється з метою конкретизації 

ступеня твердості / м‘якості, а також зумовлено прагненням мовця до чіткої 

експлікації своїх сенсорних вражень), ми поставили за мету перевірити 

репрезентацію прототипних носіїв ознак у свідомості мовців та, відповідно, 

встановити їхню частотність. Для вирішення цього завдання було проведено 

перший етап психолінгвістичного експерименту („тест на заповнення 

порівняльних конструкцій‖), у якому взяли участь 48 носіїв англійської 

мови – люди різного віку (від 19 до 77) та професій (вчителі, студенти, 

бухгалтери, інженери), які проживають у США та Великобританії. 

Інформантам було запропоновано доповнити вирази as hard as... / as soft as... 

Одержані результати вказують на наявність у свідомості носіїв когнітивних 

образів концептів HARD / SOFT, що формують перцептивно-образні 

складники цих ментальних сутностей. 

 Вільний асоціативний експеримент мав на меті виявити зміст 

перцептивних концептів HARD / SOFT в англійській мовній свідомості, тобто 

їхні семантичні, асоціативні, ціннісні, образні, гендерні та інші 

характеристики. Експеримент було проведено у 2014 р. У ньому взяли участь 

57 опитуваних із Великобританії (22 осіб) та США (35 осіб), серед яких – 39 

жінок та 18 чоловіків віком від 19 до 69. Ми поставили мету опитувати 

різних за статтю та родом діяльності людей для з‘ясування того, чи 

впливають гендерні, професійні та вікові характеристики інформантів на 
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концептуалізацію базових ментальних сутностей HARD / SOFT. Було опитано 

представників різних професій: студентів, викладачів, дизайнерів, пекарів, 

фармацевтів, секретарів, юристів, будівельників, безробітних та ін. В анкеті 

інформантам було запропоновано вказати свої перші дві-три реакції, які 

виникають при читанні слів-стимулів hard та soft. Усього було одержано 

442 реакції: 228 – для ЛО soft та 214 – для ЛО hard. Як виявилося, опитувані 

бeз осoбливих зусиль змогли вказати свої реакції, що засвідчує базовий 

характер концептів HARD / SOFT.  

Для аналізу одержаних даних було застосовано метод групування, 

кількісного аналізу та метод побудови польової моделі асоціативних полів 

концептів. Класифікування асоціатів та їхній розподіл на кластери було 

здійснено за критерієм „спосіб сприйняття твердості і м‘якості‖, у результаті 

чого ми виокремили по 7 кластерів для асоціативних полів HARD та SOFT. 

Кожен кластер відповідає певному когнітивному шару концептів та налічує у 

своєму складі низку асоціативних когнітивних ознак. Кількісна репрезентація 

(у відсотках) виокремлених кластерів слугує основою для представлення 

польової моделі концептів – від чуттєвого базового шару (ядра) 

до додаткових когнітивних шарів (периферії) [156, с. 60–64, 117]. Крім того, 

одержані асоціації було також прокласифіковано на групи: синтагматичні, 

парадигматичні та ситуаційні (сценарії). Характерною особливістю концептів 

HARD / SOFT є те, що в англійській мовній свідомості ці ментальні сутності 

можуть охоплювати цілісний сценарій актуалізації ознак „твердий‖ / „м‘який‖, 

що пояснює ситуаційний підхід до значення (див. [194]).  

Методика психолінгвістичного шкалювання (третє завдання у 

розробленій анкеті) покликана уточнити репрезентацію ціннісних складників 

концептів, які, за результатами вибірки, характеризуються відносною 

суб‘єктивністю та неоднозначною аксіологічною маркованістю. Опитуваним 

було запропоновано оцінити за семибальною шкалою (+3; +2; +1; 0; -1; -2; -3) 

конотативний потенціал таких словосполучень: soft heart / „м‘яке серце‖, soft 

bed / „м‘яке ліжко‖, soft soap (idiom) / „солодкі розмови, лестощі‖, soft mud / 
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„м‘яке болото‖, hard chair / „твердий стілець‖, hard currency / „тверда 

валюта‖, hard muffins / „тверді кекси‖, to take a hard line / „займати жорстку 

позицію‖. Як бачимо, оцінюванню підлягають як первинні, так і вторинні 

іпостасі концептів щодо експлуатації твердих / м‘яких об‘єктів, каузованих 

сенсорних вражень людини або ж емоційної оцінки.  

Загалом, усі проведені етапи психолінгвістичних експериментів 

розкривають та верифікують структуру перцептивних концептів – їхні 

поняттєві, ціннісні та образні характеристики. 

 

2.6 Методика фреймового аналізу як засіб когнітивного 

моделювання концептів 

 

Когнітивна лінгвістика цілеспрямовано займається вивченням усієї 

інформаційної системи, яка лежить в основі мовних знаків. Для реалізації 

цього завдання вчені-когнітологи послуговуються низкою інформаційних 

структур (теорією семантичних примітивів, теорією прототипів, фреймовою 

семантикою тощо) та когнітивних операцій (теорією концептуальної метафори, 

теорією перспектив та ін.) [64, с. 359]. Ці когнітивні моделі лежать в основі 

концептуалізації та категоризації світу, відповідно, їх треба розглядати 

як основний механізм, який забезпечує обробку та зберігання інформації 

про світ у свідомості людини.  

На думку В. А. Маслової, вказівка на конкретну модель, яку 

репрезентує той чи той концепт, міститься у самій словниковій дефініції 

лексеми. Так, наприклад, наявність переліку деталей, з яких складається 

зміст мовної одиниці, свідчить про фреймову модель вербалізованого 

концепту [112, с. 67].  

У тлумаченні лексем hard / soft концептуальна інформація розкривається 

саме через перелік дій, які необхідно виконати з об‘єктом, аби виявити його 

твердість чи м‘якість: "that does not yield to pressure; not easily penetrated, cut, 

or separated into particles; firm; compact in substance and texture" / "yielding 
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to pressure; lacking hardness or firmness; (of a substance, material, etc.); easily 

folded, cut, moulded, or compressed; (of cloth, hair, etc.); having a smooth surface 

or texture, pleasant to the touch, not rough or coarse" [SOED]. З огляду на це, 

у нашому дослідженні для моделювання концептів HARD / SOFT було 

застосовано методику фреймового аналізу, розроблену Ч. Філлмором, 

а також використано певні елементи методики С. А. Жаботинської.  

Фреймова семантика, яка пропонує своєрідний погляд на значення слів, 

принципи побудови нових значень та виразів, крім того, може 

використовуватися для моделювання ментальних одиниць – концептів [109, 

с. 134]. Застосування фреймового аналізу дозволяє охарактеризувати струк-

туроване енциклопедичне знання, нерозривно пов‘язане із лінгвістичним 

знанням, що є основним постулатом досліджень із когнітивної лінгвістики 

[211, c. 170]. Під терміном „фрейм‖ Ч. Філлмор має на увазі будь-яку систему 

концептів, які пов‘язані таким чином, що для того, щоб зрозуміти один із 

них, потрібно освоїти усю структуру, до якої цей концепт належить [219, с. 

111]. Подібну думку висловлює Дж. Тейлор, ідентифікуючи фрейм як 

структуру знань, яка пов‘язує низку доменів, асоційованих із певною 

лінгвістичною формою [262, c. 87–90]. М. Мінський, котрий вперше ввів цей 

термін, кваліфікує когнітивний фрейм як „структуру даних для 

представлення стереотипної ситуації‖ [117, с. 7]. На думку 

С. А. Жаботинської, „фрейми – це не сутності, це інструменти нашого 

мислення, за допомогою яких відбувається обробка (аранжування) 

інформації‖ [64, с. 359]. М. М. Болдирєв визначає фрейм як концептуально-

складний формат знання, концептуальну структуру, яка поєднує декілька 

взаємопов‘язаних концептів, асоційованих із певною мовною одиницею, та 

відзначається високим рівнем стереотипності [32, с. 27]. 

На основі наведених тлумачень аналізованого терміна можна зробити 

висновок, що фрейм, який лежить в основі концептів HARD / SOFT, повинен 

вміщувати цілісний асоціативний комплекс та знання про твердий / м‘який 

об‘єкт, наявні у наївній картині світу носіїв мови.  
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Як зазначає Ч. Філлмор, слова відбивають результат категоризації 

світу, і кожна зі створених категорій має в основі мотиваційну ситуацію, яка 

відображає людський досвід та знання. До того ж „фрейм або тло, на якому 

відбувається ідентифікація та усвідомлення значення слова, може бути 

досить містким фрагментом довколишньої культури, і таке фонове розуміння 

доречніше вважати „прототипом‖, а не низкою вихідних положень про те, що 

собою являє світ‖ [219, с. 117–118]. Таким чином, деякі знання про категорію 

не є вбудованими у неї, а випливають із „прототипної ситуації‖ [219, с. 118], 

у яку занурена ця категорія. Автор розглядає „прототипну ситуацію‖ 

(„сцену‖ [218]) або „мотиваціний контекст‖) як ширшу за обсягом 

концептуальну структуру – групу уявлень, схем застосувань або історію 

соціальних інституцій, на основі яких вибудовується категорія. Відповідно 

фрейм постає як система категорій, структурованих згідно з певним 

мотиваційним контекстом.  

Отже, фреймова семантика дозволяє аргументувати ті семантичні 

зміни, які відбуваються із мовними одиницями. Один важливий вид змін 

полягає у перестановці мотиваційних обставин, зберігаючи за лексичною 

одиницею у її первинній формі всю асоційовану ситуацію [219, с. 126].  

Термін „прототипна ситуація‖ трапляється і у дослідженнях 

Г. І. Кустової, котра тлумачить це поняття як джерело тієї когнітивної схеми, 

яка, віддаляючись від фізичної субстанції, поступово „проступає‖ у дедалі 

абстрактнішому вигляді у похідних значеннях, об‘єднуючи різнорідні ситуації 

у єдину групу і роблячи їх реалізаціями деякої „загальної ідеї‖ [92, с. 197–198].  

Отже, і „когнітивний фрейм‖ і „прототипна ситуація‖ є концептуальними 

структурами. Щодо функціонального призначення ці сутності є абсолютно 

тотожними, оскільки дозволяють цілісно представити ту сукупність 

концептів, яка виражається єдиною лінгвальною формою.  

Концепти HARD / SOFT на первинному рівні категоризації 

концептуалізуються в англійській мові відносно домену СПРИЙНЯТТЯ та 

субдомену ДОТИК. Утім, вторинна категоризація цих ознак відносить їх до 
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низки інших доменів, таких як: СВІТЛО, КОЛІР, ЗВУК, СМАК, РИСИ 

ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ, ДІЯЛЬНІСТЬ, ФІНАНСОВІ, ПОЛІТИЧНІ РЕАЛІЇ 

та ін [96, с. 89–110]. Для побудови когнітивного фрейму нам необхідно 

з‘ясувати, які концептуальні структури вербалізують прикметники hard / soft, 

так що вони одночасно можуть кваліфікувати усі зазначені вище феномени. 

Розглянемо детальніше структуру фрейму. Згідно із Ю. Панкрацем, 

фрейм можна інтерпретувати як цілісний набір пропозицій [147, с. 25]. 

Учений визначає пропозицію як оперативну одиницю свідомості чи 

специфічну одиницю збереження, репрезентації знань у мозку людини, 

ментальну структуру, відображення деякої ситуації і типів відношення у ній, 

узагальнених та організованих у нашій свідомості [147, с. 25]. Пропозиція 

включає два взаємопов‘язаних концепти – логічний суб‘єкт і логічний 

предикат та одночасно кваліфікується як елементарний фрейм і як складова 

частина фрейму. С. А. Жаботинська пропонує власну розроблену концепцію 

базових (елементарних) фреймів, які, за словами дослідниці, утворюють 

концептуальну сітку – „скелетну‖ структуру нашої інформаційної 

системи [64, с. 359]. До числа базових фреймів належать: предметні, 

акціональні, посесивні, ідентифікаційні та компаративні [64].  

Для моделювання концептів HARD / SOFT було застосовано 

акціональний та компаративний фрейми. Доцільність використання першого 

можна пояснити особливостями семантичної природи лексем-вербалізаторів 

hard / soft, а саме їхніми функціональними та експерієнціальними 

(каузативними) характеристиками. Функціональні характеристики ознак 

„твердий‖ / „м‘який‖ полягають у тому, що ці ознаки виявляються у процесі 

взаємодії із відповідними предметами. При цьому, як зазначає Л. С. Холкіна, 

„людина-експерієнцер не належить до числа повноправних учасників 

ситуації, але її закадрові функції дуже важливі – саме вона, вступаючи у 

контакт з предметом, сприймає ознаку, відчуваючи її різними способами: 

зором, тактильно, слухом та ін.‖ та додає, що „більшість постійних ознак, які 

характеризують фізичні об‘єкти, є експерієнціальними, тобто передбачають 
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спостерігача, який сприймає‖ [190, с. 27]. Отже, контакт із Агенсом є 

необхідною умовою для реалізації досліджуваних ознак, які можна 

представити за допомогою наступної схеми-тлумачення: „якщо Агенс-особа 

ввійде у певний контакт з предметом Y, то предмет Y буде сприйматися як 

такий, що наділений властивістю P‖ [190, c. 28].  

 

           HARDNESS                                                hard 

                                0                                                                                                             

0 SOFTNESS 

                                          soft                                                   

Рис. 2.1 Біскалярна паралельна еквіполентна система за У. Крофтом  

та Д. Крузом 

 

Людському мисленню властиво розглядати речі у зіставному аспекті 

(BACK EAST – OUT WEST, LAND – SEA, GROUND – AIR). Відповідно до 

схеми, розробленої У. Крофтом та Д. Крузом (див. рис. 2.1), шкали твердості 

та м‘якості не сходяться на нульовій позначці, а повністю накладаються одна 

на одну [258, c. 295], тобто є еквіполентними. Отже, відношення 

протиставлення є ключовою характеристикою досліджуваних концептів. 

Саме тому, побудова фреймової моделі концептів HARD / SOFT повинна 

відображати цей тип відношень. 

 

2.7 Контекстуальний аналіз лексем-вербалізаторів концептів 

 

Відомо, що вся сукупність семантичних ознак, виявлена у ході 

семантичного аналізу мовних знаків, які об‘єктивують той чи той концепт, не 

здатна повністю відтворити зміст концепту, оскільки світ думок не одержує 

абсолютного вираження у мовній системі. Проте, лінгвісти допускають 

можливість вербалізації додаткових іпостасей концепту у конкретному 

дискурсному втіленні. Взагалі, „мовленнєве функціонування концептів 
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залежить від контексту, поза контекстом слово має лише лексико-поняттєве 

значення, відображене у словнику‖ [59, с. 10]. У такому сенсі, 

контекстуальний аналіз постає ефективним прийомом розкриття 

функціонування концепту у межах дискурсу, а самі когнітивні дослідження 

вважаються дискурсними.  

В. М. Ярцева кваліфікує контекст як „фрагмент тексту, який містить 

обрану для аналізу одиницю, необхідний та достатній для визначення 

значення цієї одиниці та який не суперечить загальному смислу усього 

тексту‖ [203, с. 238]. Іншими словами, контекст – це фрагмент тексту мінус 

одиниця, яка визначається. Фyнкціонування мовної одиниці здійснюється у 

межах лiнгвістичного кoнтексту, який розкриває семантику слова, а також 

нeлінгвістичного, який включає національно-культурну специфіку, фонові 

знання про ситуацію та умови комунікативного акту. У такому разі йдеться 

про соціально-культурний та прагматичний контексти. Перший вiдображає 

чaстину картини світу певного етносу, другий oхоплює iнформацію прo 

кoмунікативно-прaгматичну ситуацію: учaсників кoмунікації, oбстановку та 

місце перебігу комунікативного акту, прeдмет та цiль кoмунікації [188, с. 286].  

Виокремлення характерних ознак лінгвокультурних концептів передбачає 

залучення різноманітних контекстів: наукових, філософських художніх, 

публіцистичних [111, с. 45] з метою найбільш вичерпного вербального 

портретування досліджуваних концептуальних сутностей.  

У нашій праці контекстуальний аналіз використовується з метою 

верифікації даних, одержаних внаслідок аналізу словникових дефініцій, 

а також компонентного аналізу лексичних одиниць, які вербалізують 

концепти HARD / SOFT у художньому та публіцистичному типах 

англомовного дискурсу. Як засвідчує аналіз вибірки, кoнтекстyальна 

iндикaція значень лексем-вербалізаторів мoже вiдбуватися у межах одного 

речення або вихoдити за йoго межі. У зв‘язку з цим прийнято розрізняти 

мікроконтекст – мінімальне оточення лексичної одиниці, у якому вона 

активує своє значення та макроконтекст – певний відрізок тексту, більший за 
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речення [160, с. 12]. ЛО hard / soft та їхні синоніми можуть реалізовувати 

свої значення у межах мікроконтексту й макроконтексту. У першому випадку 

значення прикметника уточнюється носієм ознаки (іменником), а в другому – 

конкретизується попереднім або наступним реченням. Наприклад: Things 

went terribly downhill. Not having a label, being overweight, music and life in 

limbo. Those were very hard times for me (The Washington Post). 

Словосполучення hard times на перший погляд легко зрозуміти, все ж його 

конкретний зміст уточнюється у попередніх реченнях.  

Трапляються випадки, коли у певному контексті актуалізується зовсім 

нетипове значення перцептивних лексем, яке не зафіксоване у словниках. 

Поява оказіональних значень особливо актуальна для публіцистичного 

дискурсу, де автор газетної статті креативно використовує мовний матеріал 

для створення експресивного повідомлення, відповідно мовні одиниці 

збагачуються новими смислами. Проілюструємо на прикладі: This world 

respects only force, but real brutal armed physical force rather than some „smart” 

and „soft” force invented by our political analysts. Those who don’t have it, he 

says, will be raped and robbed (The Washington Post). Реалізація значення 

виразу „soft” force / „помірна, слабка сила‖, оказіональний характер якого 

засвідчується використанням лапок, відбувається на основі протиставлення з 

антонімічним виразом real brutal armed physical force / „реальна жорстока 

озброєна фізична сила‖.  

Оскільки ключові лексеми окрім денотативно-сигніфікативних значень, 

містять значну конотативну базу (понад 50 конотацій), яка реалізує вторинну 

інтерпретацію знань про твердість / м‘якість, важливим фактором 

концептуалізації постає оцінка цих онтологічних категорій. Значення 

ключових лексем розкриваються у дискурсі, причому позитивна або 

негативна оцінка об‘єктів характеризації зумовлена відповідністю або 

невідповідністю їхніх якостей певним ціннісним критеріям. 

Отже, контекстуально вербалізовані смисли ЛО hard / soft рoзглядаємо 

як тaкі, що забезпечують три фyнкції стoсовно кoнцептів HARD / SOFT: 
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1) актуалізація найсуттєвіших ознак цих концептів, коли контекстуальний 

смисл співпадає з мовним значенням лексем; 2) вербалізація контекстуальних 

когнітивних ознак, не зафіксованих у словниках; 3) передача індивідуальних 

знань та оцінок твердості й м‘якості мовцями (експлікація прагматичних 

значень прикметників). Під прагматичним значенням мовної одиниці ми, 

услід за І. М. Кобозєвою, розуміємо інформацію про умови її використання – 

різноманітні аспекти комунікативної ситуації, у яких вона вживається, а 

саме: ставлення мовця до денотату мовного виразу, відношення між мовцем і 

адресатом, ситуація спілкування, мета та деякі інші параметри, так чи так 

пов‘язані із „Я‖ суб‘єкта мовлення [76, c. 60].  

Як бачимо, аналіз значної кількості контекстуальних реалізацій значень 

ЛО hard / soft дозволяє виявити загальну картину концептуального 

наповнення відповідних концептів та окреслити їхні дискурсно зумовлені 

опозиційні відношення.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Наскрізною ідеєю побудови дослідження виступає антропоцентричний 

підхід, згідно з яким лексичні значення слів репрезентують відповідні 

структури знань. Крім того, антропоцентричність перцептивних концептів 

HARD / SOFT полягає в обов‘язковій наявності Агенса або Суб‘єкта-

Експерієнцера, позаяк контакт Агенса з предметом-носієм цих ознак є 

необхідною умовою їхньої актуалізації. 

2. Основним методом дослідження концепту є концептуальний аналіз, 

спрямований на реконструкцію різноманітних структур знань (уявлень, 

асоціацій, переконань тощо), які входять у його зміст. Зважаючи на те, що 

концепт є багатоаспектною, гетерогенною сутністю, його структура включає 

щонайменше три взаємопов‘язані складники – поняттєвий, перцептивно-

образний та ціннісний, які повинні бути належно описані. У  роботі ми 

виходимо з тих міркувань, що здійснення концептуального аналізу передбачає 
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реалізацію двох етапів: опис внутрішньої організації концепту, виявлення 

його складників і встановлення зв‘язків між ними, логічно доповнений 

репрезентацією відповідних структур знань (т. зв. моделюванням концепту) у 

свідомості людини.  

3. Комплексна методика дослідження концептів HARD / SOFT передбачає 

аналіз тришарової структури концептів із залученням як семантико-

когнітивного, так і лінгвокультурологічного підходів. Застосування першого 

мало на меті дослідити поняттєві компоненти концептів; категоризаційний 

потенціал ознак „твердий‖ / „м‘який‖, виражений через сполучуваність 

ключових лексем; аналіз похідних слів, валентних і синтаксичних структур, 

які виступають носіями відповідної концептуальної інформації. Другий із 

зазначених підходів спрямований на виявлення перцептивно-образних та 

ціннісних складників концептів. Параметрична природа концептів HARD / 

SOFT, з одного боку, та вказівка на суб‘єктивні відчуття людини, з іншого 

боку, засвідчують доцільність здійснення аналізу реалізації трьох складових 

концептів у дискурсному оточенні. 

4. Розроблена комплексна методика також включає етап моделювання 

концептів HARD / SOFT у свідомості носіїв із залученням методики 

фреймового аналізу. У цій праці „когнітивний фрейм‖ Ч. Філлмора та 

„прототипна ситуація‖ Г. І. Кустової інтерпретуються як тотожні поняття та є 

взаємозамінними щодо їхнього функціонування. Фрейм, будучи 

концептуально-складним форматом знання, дозволяє цілісно представити 

низку взаємопов‘язаних концептів, які в англійській мові асоціюються з 

поняттями „твердий‖ / „м‘який‖ та базується на опозиційних відношеннях 

концептів HARD / SOFT.  

5. Використання когнітивно-дискурсного підходу дало змогу виявити та 

проаналізувати когнітивну та прагматичну інформацію в актуалізації 

концептів HARD / SOFT у художньому та публіцистичному типах 

англомовного дискурсу. Крім того, логіко-психологічний підхід (проведення 

вільного асоціативного експерименту, тесту на заповнення порівняльних 
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конструкцій та психолінгвістичного шкалювання) дозволив виявити образне 

уявлення та оцінне ставлення до аналізованих концептуальних сутностей, а 

також з‘ясувати асоціативні зв‘язки концептів і структурну організацію їхніх 

когнітивних ознак. 

Основні положення розділу 2 висвітлено у таких публікаціях автора: 

[127; 142].  
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РОЗДІЛ 3 

 

 

ПОНЯТТЄВА ОСНОВА КОНЦЕПТІВ HARD / SOFT 

 

Цей розділ присвячено опису перцептивних характеристик та аналізу 

поняттєвих складників досліджуваних концептів. Їхню перцептивну сутність 

розкрито на основі актуалізації різних видів аферентації. Дослідження 

поняттєвих компонентів базується на виокремленні ключових та 

диференційних когнітивних ознак концептів. Аналіз дериваційного 

потенціалу лексем-вербалізаторів hard / soft є спробою семантико-

когнітивного моделювання концептів у свідомості носіїв, тобто покликаний 

виявити зафіксовані у мовній семантиці структури знань.  

 

3.1 Перцептивна сутність концептів HARD / SOFT 

 

Важливе значення для формування концептів HARD / SOFT становить 

сенсорна інформація, яка надходить від різних органів чуття. Постійний 

потік нервових імпульсів від органів чуття до центральної нервової системи у 

психології називається аферентацією [http://psychology.net.ru/dictionaries/ 

psy.html?word=84]. Ключові лексеми hard / soft можуть описувати ситуації, за 

яких актуалізуються різні види аферентації: екстероцептивна (тактильні, 

візуальні, слухові, смакові та ольфакторні відчуття), пропріоцептивна 

(кінестетичні відчуття) та інтроцептивна (відчуття, одержані від внутрішніх 

органів людини). Наприклад:  

1) екстероцептивна: а) тактильна: a hard coat / a soft palm; б) візуальна: 

hard outlines / a soft glow of candlelight; в) слухова: a hard thud / a soft twang; 

г) смакова: a hard liquor / soft scrambled eggs; ґ) ольфакторна: a hard odor / a 

soft scent;  

2) пропріоцептивна: a hard rubber / a soft sponge;  
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3) інтроцептивна: He rubbed his stomach, felt a hard knot, the nagging 

indigestion (76); I felt my knees and spine growing soft (80). 

У кожному з зазначених ситуацій той чи той тип аферентації залежить 

від того, як людина взаємодіє з предметом – який канал одержання 

інформації здобуває найбільшу релевантність. Так, a hard coat / „жорстка 

шерсть‖ сприймається людиною на дотик за допомогою шкірних рецепторів 

(екстероцепція), a soft sponge активує роботу м‘язів під час стискання 

предмета рукою, у результаті чого виникають кінестетичні відчуття, які 

належать до пропріоцептивної аферентації. Останні два контексти вказують 

на те, що твердість та м‘якість можуть так само детермінуватися 

інтроцептивними відчуттями: людина може відчувати твердість у шлунку, 

а також помічати м‘якість у колінах та хребті.  

Як бачимо, важливим чинником у концептуалізації ознак „твердий‖ / 

„м‘який‖ є канал одержання інформації, який експлікує відношення між 

атрибутами hard / soft та об‘єктами дійсності, позначеними іменниками. 

Якщо інформація про сенсорний канал є нерелевантною, тоді на основі 

асоціативного мислення відбувається перекатегоризація в інші сфери 

досвіду. Таким чином можуть утворюватися нові сполуки із ключовими 

лексемами hard / soft. Так, якщо вирази типу а hard soil та а soft cashemere 

описують результати наочно-дієвого мислення, то вирази а hard stare, soft 

treatment є продуктом абстрактно-логічного мислення.  

Отже, концепти HARD / SOFT, будучи втіленими у когнітивному 

(перцептивному) досвіді людини, проходять етап асоціативного 

переосмислення, що, врешті-решт, видозмінює та доповнює сам процес 

концептуалізації цих ознак.  

Наступним визначальним чинником концептуалізації є носій ознак, 

тобто субстантивний член. Адже різні матеріальні об‘єкти по-різному 

перевіряються на твердість / м‘якість. Як засвідчують результати попередніх 

досліджень [89], в англомовній картині світу „поняття „фізично м‘який‖ 

характеризується синкретизмом, оскільки у його структуру входять наступні 



 81 

ознаки „м‘якості‖: м‘який – не твердий, м‘який – піддатливий, м‘який – не 

щільний, м‘який – слабкий, м‘який – гнучкий‖ [89, с. 7]. Те саме можна 

стверджувати про поняття „фізично твердий‖, до якого відносимо такі ознаки 

„твердості‖: твердий – не м‘який, твердий – щільний, твердий – 

непіддатливий, твердий – на дотик, твердий – інтенсивний.  

На основі проаналізованого фактичного матеріалу виокремлюємо такі 

субфактори, які впливають на концептуалізацію ознак „твердий‖ / „м‘який‖: 

1) кількість докладених зусиль, причому лексема hard позначає їхню 

значну кількість, а soft – незначну, наприклад: a hard nut / „твердий – який 

важко розтовкти”, a soft clay / „м’який – який легко змінює форму”; 

2) інтенсивність ознаки – відповідно, ЛО hard вказує на високий 

ступінь вияву ознаки, тоді як ЛО soft – на незначний, наприклад: hard 

rumbling / „сильний гуркіт”, a soft whisper / „тихий та ніжний шепіт”; 

3) як зазначає Г. І. Кустова, слова, що позначають інтенсивність, мають 

тісний зв‘язок із експерієнціальною сферою людини [93, с. 299]. Так, людина 

відчуває вплив зовнішніх об‘єктів (твердих та м‘яких) на її сенсорну систему 

та може оцінити їхню дію. Отже, третім важливим субфактором 

концептуалізації ознак є каузація приємних / неприємних сенсорних та 

психологічних відчуттів, наприклад: a hard light / „різке світло – яке 

подразнює зір, тому неприємне”, soft contact lenses / „м’які контактні лінзи – 

які не подразнюють око, тому приємні на дотик”.  

Зупинимося на останньому факторі дещо детальніше. Відомо, що 

прикметники поділяються на дві групи: параметричні та експерієнціальні 

(див. [92]). Для перших ключовими поняттями є шкала та норма, другі 

„позначають такі властивості предметів, котрі діють на людину та 

викликають у неї певні ВІДЧУТТЯ, РЕАКЦІЮ‖. При цьому будь-яка 

експерієнціальна ознака має „зовнішній корелят‖, властивість самого 

предмета, яка може бути об‘єктивно описана і без референції до відчуттів 

людини. В експерієнціальному слові ця властивість концептуалізується 

ЧЕРЕЗ ТИП ДІЇ на людину, через породжене відчуття [92, с. 280–281]. 
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Виходячи з розуміння, що різні ознаки можуть мати різний ступінь 

експерієнціальності, Г. І. Кустова відносить рос. прикметник твердый 

до перехідного типу. З цього приводу К. В. Рахіліна зазначає: „твердий – це 

не тільки відчуття людини, а ще й здатність чинити опір механічному 

впливу, зміні форми‖ [159, с. 109–166], тоді як рос. жесткий реферує саме до 

відчуттів людини, отриманих під час контакту з твердими предметами. Що 

стосується англійського прикметника hard, то його семантика якраз охоплює 

значення російських еквівалентів твердый та жесткий, про що свідчать 

результати дисертаційних досліджень В. В. Попової та Л. В. Лаєнко [155; 96]. 

Саме тому цілком правомірно відносити hard до експерієнціально-

параметричного розряду прикметників, що також узгоджується із 

представленими вище даними з психології та фізики (див. п. 1.2). 

Прикметники мягкий / жесткий, на думку Г. І. Кустової, є експерієн-

ціальними, оскільки характеризують ознаку предмета X через дію, здійснену 

на людину Y, через відчуття Y-а: мягкая / жесткая постель – на якій м‘яко / 

твердо спати, мягкое наказание – яке не чинить значної негативної дії на Y-а 

[91, с. 33]. Беручи до уваги емпіричні дані нашої вибірки, теоретичний 

матеріал про м‘якість, представлений у науковій літературі, а також 

посилаючись на результати дослідження Н. Ф. Спірідонової (згідно з якими 

прикметник мягкий описує як агентивну, так і пацієнтну ознаку) [172], ми 

відносимо прикметник soft до експерієнціально-параметричної категорії, 

причому ступінь експерієнціальності для нього є вищим, аніж для 

антоніма hard. 

Експерієнціальний зміст прикметників hard / soft полягає в антропо-

центричності, тобто референції до внутрішньої сфери людини, оскільки в 

англомовній картині світу ці лексеми можуть вживатися для позначення 

КОМФОРТУ та ДИСКОМФОРТУ. Так, у словосполученні a hard plastic seat 

ЛО hard представлена денотативною семемою: "непіддатливий до тиску; у 

який важко проникнути, який важко розрізати; щільний за структурою", а 

також доповнюється конотативною семою "незручний", яка уточнюється за 
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допомогою контексту та прототипного носія ознаки: Inside a fast-moving 

subway car, Katherine Solomon shifted uncomfortably on the hard plastic seat 

(16). Оскільки актуалізоване значення ЛО hard відображає сенсорно-

моторний досвід людини, який супроводжується каузацією дискомфорту, 

аналізоване словосполучення доцільно інтерпретувати як реалізацію 

експерієнціальної ознаки. У виразі an unyielding hard rock ЛО hard реферує 

не до відчуттів людини, а до фізичного параметра величини, тобто ступеня 

вияву твердості об‘єкта. Саме тому ми інтерпретуємо це словосполучення з 

точки зору параметричного аспекту ознаки.  

Для ЛО soft властива аналогічна ситуація. Так, наприклад, 

у словосполученні a soft blouse ЛО soft виражає денотативну семему "який 

має гладку поверхню або текстуру, приємний на дотик, не жорсткий", що 

містить оцінний ядерний компонент. Відповідно, при взаємодії із м‘яким 

об‘єктом у Суб‘єкта-Експерієнцера виникнуть приємні експерієнціальні 

відчуття. Таким чином відбувається каузація фізіологічного комфорту. У 

вибірці наявні й інші контексти, коли ЛО soft позначає ступінь вираження 

фізичної м‘якості, реалізуючи параметричний аспект ознаки, наприклад: a 

soft earth („м‘яка земля‖). Актуалізується сема "у яку легко проникнути; яка 

піддається тиску". Усі контексти із денотативним значенням прикметників 

ми об‘єднуємо в експерієнціально-параметричну категорію, яка 

протиставляється непрототипному вживанню лексем. Розмежування між 

експерієнціальним та параметричним вираженням ознак зумовлене типом 

об‘єкта характеризації, а також способом взаємодії з ним – або людина діє на 

об‘єкт, а об‘єкт піддається тиску / чинить опір (пацієнтна ознака), або 

людина на своєму тілі відчуває вплив об‘єкта (агентивна ознака).  

Отже, можемо зробити висновок, що перцептивна сутність концептів 

HARD / SOFT визначається активацією відповідного сенсорного каналу, а 

також зумовлена природою модифікованого об‘єкта і способом 

взаємодії з ним.  
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3.2 Поняттєві характеристики концептів HARD / SOFT  

 

Поняттєві складники аналізованих концептів містять сукупність 

ключових та диференційних когнітивних ознак. Перші репрезентовані 

ключовими лексемами, другі – їхніми синонімами.  

3 . 2 . 1  К л ю ч о в і  к о г н і т и в н і  о з н а к и  к о н ц е п т і в . Для 

дослідження поняттєвих складників концептів HARD / SOFT необхідно, перш за 

все, виокремити та проаналізувати когнітивні ознаки цих ментальних сутностей. 

Авторитетні тлумачні словники фіксують 53 семеми у семантичній 

структурі полісеманта hard, вони ж становлять семантичний потенціал цього 

прикметника (див. Додаток А). Відповідно, можна простежити ту систему 

структур знань, яка існує у свідомості носія мови. Кожній семемі відповідає 

певна когнітивна ознака (структура знання). Ядром поняттєвого компонента 

концепту HARD виступає когнітивна ознака "непіддатливий до тиску, у який 

важко проникнути, який важко розрізати, щільний за структурою", а 

концепту SOFT – "піддатливий до тиску, якому бракує твердості, який легко 

зігнути, розрізати", "з гладкою поверхнею, приємний, не жорсткий на дотик". 

Усю систему представлених у Додатку А семем доцільно, на наш погляд, 

розподілити на певні логічні групи, які репрезентують відповідну 

концептуальну сферу ментального простору концепту HARD. Цифра 

у круглих дужках відповідає кількості словників, які містять певну семему.  

Так, семеми "непіддатливий до тиску, у який важко проникнути, який 

важко розрізати, щільний за структурою" (8); "гортанний, не палаталізований 

(приголосний звук) " (5); "у формі монет або купюр, а не чеків (гроші) " (5); 

"загрубілий від фізичної праці, не м‘який, не гладкий (руки)" (2); "черствий 

і старий (хліб) " (2); "який має небагато ворсу, гладкий (тканина)" (2); "туго 

зв‘язаний (вузол)" (2); "у хорошій фізичній формі" (1) відсилають 

до концептуальної сфери фізичні параметри твердості об’єкта.  

Семеми "який вимагає або докладає значні зусилля, енергію та 

наполегливість" (8); "інтенсивний за ступенем вияву або силою" (8); 
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"фактичний, реальний, який важко заперечити (інформація)" (8); "який має 

високий вміст мінеральних солей (вода)" (7); "який має значний вміст 

алкоголю; п‘янкий" (7); "суворий, особливо морозний, різкий (погода)" (7); 

"різкий та неприємний для зору (світло)" (6); "різкий та неприємний для 

слуху (звук)" (6); "який має сильну дію на людину та викликає звикання 

(наркотик)" (5); "який має значну силу проникнення (радіація)" (5); "високий, 

стійкий, стабільний (ціни, ринок)" (3); "міцно укріплений та захищений 

(військовий об‘єкт)" (3); "який має різкий смак" (3); "який важко отримати 

(кредит)" (3); "який має різкі лінії, чітко окреслений" (3); "майже заповнений 

(вакуум)" (2); "стійкий, довговічний (товар)" (2), "виконаний різко та раптово 

вліво або вправо (поворот)" (2); "який базується на точних даних (наука)" (2); 

"який створює значний контраст (знімок)" (2); "стійкий, точний 

(домовленість)" (2); "який не піддається біологічному розпаду" (2); "який має 

високий вміст клейковини" (2); "який сильно б‘ється (пульс)" (1); "у 

письмовій або друкованій формі, а не в електронному варіанті (документ)" 

(1); "який спричинює пошкодження або передчасне зношування" (1); "який 

важко намагнічується або розмагнічується" (1); "виконаний на значній 

швидкості (приземлення літака)" (1) реферують до концептуальної сфери 

ступінь вияву ознаки предмета.  

Семеми "який важко виконати або розв‘язати, виснажливий, 

проблематичний" (8); "який важко зрозуміти чи пояснити" (8); "який важко 

пережити, витерпіти, який завдає болю та страждання" (8); "суворий, 

строгий, вимогливий до інших" (8); "якому бракує співчуття; зачерствілий" 

(6); "суворий, гнітючий, безкомпромісний (вчинки, манери)" (6); 

"несентиментальний; тверезо мислячий, практичний" (5); "грубий, 

невиправний, якого важко контролювати" (4); "різкий або образливий" (4); 

"пильний (погляд)" (3); "сильний, хоробрий" (2); "який займає екстремальну 

позицію (політика)" (3)‖; "важливий та інформативний, а не розважального 

характеру (новини)" (3); "скупий" (2); "який виражає грубість та черствість" 
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(1); "який має труднощі у чомусь" (1); "найбільш стійкий; відданий ідеї" (1) 

об‘єднує концептуальна сфера емоційна оцінка об’єкта. 

На основі аналізу можна зробити висновок, що виявлені концептуальні 

сфери вбудовані у семантику ЛО hard, та, будучи активованими, 

репрезентують відповідні структури знань (когнітивні ознаки), або ж на їхній 

основі утворюються нові. Крім того, прикметник hard є поліреферентним 

у тому розумінні, що він представляє широку архітектоніку знань, які 

зберігаються у зазначених концептуальних сферах свідомості носіїв мови. 

Зафіксована у словниках семантема ключової лексеми soft охоплює 52 

семеми. За аналогічною процедурою групуємо семеми ЛО soft за референцією 

до відповідної концептуальної сфери.  

 Семеми "піддатливий до тиску, якому бракує твердості, який легко 

зігнути, здавити, розрізати" (8); "з гладкою поверхнею / текстурою, 

приємний, не жорсткий на дотик" (8), "свистячий, палаталізований або 

дзвінкий (приголосний звук)" (6), "у поганій фізичній формі, не сильний, не 

витривалий" (7); "дощовий, мокрий (погода, день)" (2); "у вигляді банкнот, а 

не монет (гроші)" (2) відносимо до концептуальної сфери фізичні параметри 

м’якості об’єкта.  

Семеми "приємний для відчуттів, який породжує комфорт та спокій" 

(4); "одурманений від напою" (1) реферують до концептуальної сфери 

фізіологічні відчуття людини.  

Семеми "який не вимагає значних зусиль; легкий" (8); "приємний для 

зору, нерізкий, приглушений" (8), "приємний для слуху, тихий" (8); "із 

незначною силою, який ніжно падає / гріє (погодні явища)" (7); "який має 

низький вміст мінеральних солей (вода)" (7); "розмитий, не чітко 

окреслений" (6); "нестабільний, вартість якого падає" (6); "без шторму, 

спокійний, ніжний (погода)" (5); "який має помірну дію та не викликає 

звикання (наркотик)" (5); "не захищений від нападу (військовий об‘єкт)" (5); 

"який має незначну силу проникнення (радіація)" (4), "який створює 

незначний контраст (знімок)" (3); "даний як внесок політичній партії, а не 
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окремому кандидату, таким чином уникнувши юридичних обмежень (гроші)" 

(3); "легко доступний за зниженими відсотками (гроші, позика)" (3); "який 

легко намагнічується" (3); "який не піддається точним математичним 

підрахункам та верифікації" (3); "який піддається біологічному розпаду" (3); 

"не суттєвий, не точний (інформація)" (3); "приємний, не різкий на смак, 

нюх" (2); "який повільно піднімається (підйом)" (2); "з яких лише частково 

відкачене повітря (трубки)" (2); "виконаний плавно, на невисокій швидкості" 

(2); "не військовий, неозброєний (транспортний засіб)" (1); "який ніжно та 

легко торкається" (1); "легко забитий, без значних зусиль (гол)" (1); "який 

використовує поновлювані джерела енергії; чинить менший вплив на 

середовище" (1); "не різкий, плавний (поворот)" (1); "не алкогольний" (1); "не 

конкретний, чітко не визначений" (1); "виданий у формі гранту на 

дослідження, а не фактичних купюр" (1) відсилають до концептуальної сфери 

ступінь вияву ознаки предмета.  

Семеми "недостатньо строгий до інших, надто поблажливий" (8); 

"ласкавий, добрий, співчутливий" (7); "не суворий, який базується на 

компромісі (дії, манери)" (7); "дурнуватий" (6); "втішливий, заспокійливий 

(слова)" (6); "слабкий за характером, зніжений" (4); "який легко піддається 

емоціям; легко зворушливий" (4); "який плекає ніжні почуття до когось" (3); 

"на якого легко вплинути, піддатливий" (3); "який базується на банальних 

історіях, неінформативного характеру (огляд новин)" (3); "який займає 

помірковану, центристську секцію у політичній партії" (2); "не надто 

відданий ідеї, не стійкий (делегат, виборець)" (2); "сентиментальний" (1); 

"який має ніжний вигляд" (1) реферують до концептуальної сфери емоційна 

оцінка об’єкта.  

Можемо зробити висновок, що значна кількість семем лексем-

вербалізаторів hard / soft збігаються за денотативною або конотативною 

віднесеністю та характеризуються опозиційними відношеннями. Факти 

протиставлення семем представлені у таблиці, де протиставлювані семеми 

(у лівій та правій колонках) об‘єднані концептуальною основою проти-
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ставлення (посередині рядка) (див. Додаток Б). 39 семем із загальної 

кількості 69 є протиставлюваними, що становить 56 %. Виявлено пари 

oпозитивних сeмем за такими концептуальними oсновами: „текстура‖, 

„характеристики звука‖, „статура‖, „форма вираження об‘єкта‖, „матеріал 

об‘єкта‖, „інтенсивність відчуттів‖, „сила природних реалій‖, „ступінь 

захищеності території‖, „інтенсивність фізичних процесів‖, „інтенсивність 

дії / руху‖, „фізичні характеристики об‘єкта‖, „кількість зусиль‖, „речовини (за 

дією на людину / об‘єкт / середовище)‖, „речовини, напої (за відсотком 

компонента)‖, „ступінь точності та стійкості реалій‖, „вдача, духовні якості 

людини‖, „ставлення, манери‖, „дії, заходи, вчинки‖, „види діяльності‖, 

„політика‖, „якість інформації‖, „фізіологічні враження‖. Однак на основі 

деяких інших видів концептуального підґрунтя відбувається однобічне 

вираження смислів, наприклад: „щільність‖, „життєвий досвід‖ – для 

прикметника hard та „якість дотикової поверхні‖, „характеристика рельєфу‖, 

„характеристика розумових здібностей‖ – для ад‘єктива soft. 

Отже, підсумовуючи дефініційний аналіз ключових лексем, зазначимо, 

що концепт HARD репрезентований 53-ма когнітивними ознаками, а SOFT – 

52-ма, які реферують до таких концептуальних сфер: „фізичні параметри 

твердості / м‘якості об‘єкта‖ (концепт HARD – 8 когнітивних ознак, концепт 

SOFT – 6), „ступінь вияву ознаки предмета‖ (HARD – 28, SOFT – 30), 

„eмоційна оцінка об‘єкта‖ (HARD – 17, SOFT – 14) та „фізіологічні відчуття 

людини‖ (концепт SOFT – 2). Варто зазначити, що концептуальна сфера 

„ступінь вияву ознаки предмета‖ є найбільш численною для обох концептів. 

На другому місці йде концептуальна сфера „емоційна оцінка об‘єкта‖. Такий 

розподіл свідчить про значну частку компонентів інтенсивності та оцінки 

у складі концептів HARD та SOFT. 

 

3 . 2 . 2  Д и ф е р е н ц і й н і  к о г н і т и в н і  о з н а к и  к о н ц е п т і в .  

Концептуалізація дійсності за ознаками „твердий‖ / „м‘який‖ не обмежується 

лише когнітивними ознаками імен концептів, а доповнюється когнітивними 
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ознаками синонімічних слів. Для аналізу синонімічності ми обрали 

3 словники британського варіанта [OPT, COT, CT] та 3 словники 

американського варіанта англійської мови [MWT, RHT, WNWRAZT]. 

У словниках синонімів представлені слова, які конкретизують семантичні 

ознаки ЛО hard / soft. Цікаво зазначити, що не всі словники однаково 

фіксують ті чи інші синоніми аналізованих прикметників. Отже, якщо 

синонім подається у всіх 6-ти словниках, ступінь його синонімічності 

є максимальним (відповідно, становить „6‖) тощо у порядку спадання. Якщо 

синонім був згаданий лише в одному словнику, його було вилучено з аналізу. 

Загалом, як засвідчив аналіз словників, для ЛО hard було виявлено 164 

синоніми, а для ЛО soft – 115 (із найменшим індексом синонімічності „2‖).  

Для прикметника hard найбільшу частотність („6‖) мають такі 

синоніми: solid, firm, tough, unyielding, strong, difficult, laborious, arduous, 

exacting, severe, harsh, obdurate, grim;  

Індекс „5‖ мають наступні синоніми: rigid, stiff, back-breaking, stern, 

cold, callous, strict, cruel, hard-hearted, unfeeling, bitter;  

З індексом „4‖ вступають у синонімічні відношення з ЛО hard такі 

слова: inflexible, dense, hardened, compact, burdensome, onerous, strenuous, 

toilsome, demanding, formidable, heavy, rigorous, ruthless, pitiless, heartless, 

implacable, stony, unsparing, stubborn, unrelenting, austere, acrimonious, keen, 

unquestionable, indisputable, undeniable. Решта синонімів, а також показники 

їхньої частотності подаються у Додатку В.  

Відзначимо, що серед проаналізованих синонімів трапляються 

семантичні (rigid, firm, solid, stiff, unyielding, difficult, laborious, arduous) та 

стилістичні (hard-boiled (розм.), exigent (книжн.), toilsome (розм.), killer 

(розм), hellacious (розм.)). 

Варто також звернути увагу на те, що оскільки семантика прикметників 

hard / soft характеризується синкретизмом, їм властива розгалужена 

синонімічність, передусім за основним значенням. Так, лише за первинним 

значенням ЛО hard має 10 синонімів, а ЛО soft – 24. У тлумачних словниках 
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наводяться диференційні семантичні ознаки синонімічних лексем. Якщо ЛО 

soft позначає фізичну властивість об‘єкта, якому притаманні піддатливість до 

тиску, пластичність (можливість розрізати, здавити, зігнути тощо), часткова 

або абсолютна відсутність твердості, гладкість, нешорсткість поверхні, яка 

породжує приємні відчуття у людини, то синоніми ЛО soft конкретизують 

той чи той аспект м‘якості. Лексеми yielding / "м‘який, піддатливий", 

tender / "м‘який, ніжний", squashy / "м‘який, грузький", squishy / "болотистий, 

м‘який", downy / "пухнастий, м‘який", doughy / "м‘який, густий як тісто", 

marshy / "болотистий; грузький", mellow / "солодкий, м‘який, соковитий", 

pappy / "м‘який, кашоподібний", pulpy / "м‘який, м‘ясистий, соковитий", 

cushiony / "м‘який, як подушка", spongy / "губчатий, еластичний" виражають 

фізичну піддатливість до тиску.  

Однак, якщо yielding, tender та mellow є нейтральними номінаціями, то 

решта синонімів мають експліцитно виражену мотиваційну базу (внутрішню 

форму слова), яка може уточнювати або функціональний аспект м‘якості 

(squishy – від дієслова to squish "розчавити, роздавити"), або вказувати на 

еталон м‘якості (downy – "м‘який як пух", spongy – "м‘який як губка", 

cushiony – "м‘який як подушка" і т.д.). Marshy, mushy, pappy та squishy 

вказують на супровідну ознаку м‘яких об‘єктів – вологість. Mushy, на відміну 

від решти членів цього ряду, позначає негативні конотації, імплікуючи 

надмірний прояв м‘якості, що оцінюється людиною як небажаний. Синоніми 

flexible / "гнучкий, м‘який, еластичний", malleable / "тягучий, ковкий", 

plastic / "гнучкий; пластичний", pliable / "пластичний, м‘який", pliant / 

"еластичний, гнучкий" та supple / "гнучкий, м‘який" кваліфікують ті об‘єкти, 

яким властива пластичність та гнучкість, що також є окремим проявом 

м‘якості. Лексеми ж silky / "шовковистий, гладкий", satiny / "шовковистий, 

атласний", smooth / "гладкий", velvety / "оксамитний, гладкий, м‘який" 

детермінують такі характеристики м‘яких об‘єктів, як: м‘якість, гладкість та 

нешороховатість дотикової поверхні. Як бачимо, більшість цих лексем 

формуються на основі прототипів ознаки. Денотативні прикметники 
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fleecy / "м‘який, який нагадує овечу вовну" та feathery / "м‘який, делікатний, 

легкий" можуть одночасно характеризувати як текстуру, так і якість 

дотикової поверхні м‘яких об‘єктів.  

Отже, у значеннях синонімів зафіксовано деякі когнітивні ознаки, яких 

не має ключова лексема soft. Вони доповнюють когнітивні ознаки ЛО soft: 

1) сomfortable like a cushion / "зручний як подушка"; 2) сompressible or elastic 

(like a sponge) / "стискувальний (як губка)"; 3) having a pulpy consistency; 

lacking firmness / "який має м’яку, соковиту консистенцію; якому бракує 

пружності"; 4) yielding as down; fluffy / "піддатливий як пух; пухнастий"; 

5) rich and suggestive of ripeness / "соковитий та стиглий"; 6) lacking 

firmness; slushy / "якому бракує пружності; водянистий"; 7) resembling 

pap / marsh / "схожий на пюре / болото"; 8) resembling pulp; fleshy, 

succulent / "схожий на кашу; м’ясистий; соковитий"; 9) of a wet texture that 

yields easily to pressure / "із вогкою текстурою, яка легко піддається тиску"; 

10) able to be bent without breaking / "який можна легко зігнути, не 

зламавши"; 11) that can be hammered, pounded, or pressed into various shapes 

without breaking / "який можна товкти та стискувати у різні форми, не 

зламавши"; 12) resembling velvet / 13) satin / 14) silk / 15) fleece; 16) feather in 

softness and smoothness / "який за м’якістю та гладкістю нагадує 

оксамит / атлас / шовк / начіс / пір’я". 

Важливо зауважити, що лексема-вербалізатор soft виявляє властивості 

гіпероніма, оскільки здебільшого вживається як слово-ідентифікатор для 

решти членів синонімічного ряду та здатна замінювати їх.  

Антонім hard має удвічі менше число синонімів за первинним 

значенням. Загалом, усі члени синонімічного ряду ЛО hard об‘єднані 

інтегральною семою "непіддатливий до тиску", однак, крім цього, 

конкретизують відмінні аспекти фізичної твердості. Для прикметника hard 

характерні такі додаткові смисли, як непроникність та щільність текстури. 

Синоніми rigid та stiff вживаються для вираження негнучкості та 

непластичності твердих об‘єктів, однак ЛО rigid, до того ж, має акцент на 
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збереженні форми предмета та фіксованості його позиції, тому, зазвичай, 

кваліфікує конструкції та метали, які не змінюють своєї форми під впливом 

зовнішнього тиску по всій площині або є міцно закріпленими. Лексема stiff 

описує інші тверді, негнучкі об‘єкти: частини тіла, матеріали, предмети для 

сидіння тощо. Твердість, яка передається синонімом firm, визначається 

такими характеристиками, як: нерухомість, незмінність позиції твердого 

предмета. Для кваліфікації твердих (а не рідких чи газоподібних) тіл, які 

мають щільну структуру та не змінюють своєї форми, використовується ЛО 

solid. Лексема tough описує фізично тверді, але гнучкі (неламкі) предмети. 

Синоніми unyielding та inflexible уточнюють відповідні аспекти твердих тіл: 

непіддатливість до тиску зовні та негнучкість. Денотативні прикметники 

stony, rocklike та flinty виражають фізичну твердість та непроникність, яка 

наближена до відповідних еталонів твердості: каменя, скелі та кременя.  

Зміст концепту HARD доповнюється наступними когнітивними ознаками 

синонімів: 1) deficient in or devoid of flexibility; not moving / "позбавлений 

гнучкості; нерухомий"; 2) lacking in suppleness or flexibility / "якому бракує 

гнучкості"; 3) not moved easily; fixed, stable / "який важко зрушити з місця; 

фіксований"; 4) tending to keep its form rather than to flow or spread like liquid or 

gas / "який зберігає форму, а не поширюється як рідина або газ"; 5) firm in 

texture but flexible / "твердої текстури, але гнучкий"; 6) resembling a stone / 7) a 

rock / 8) flint in hardness / "який за твердістю нагадує камінь / скелю / кремінь". 

Відповідно, при вербалізації концепту HARD вибір конкретної 

номінативної одиниці зумовлений актуалізацією тієї чи тієї або декількох 

когнітивних ознак. Утім, якщо синонімічний ряд концепту SOFT нагадує 

поле, у центрі якого розміщена ЛО soft, представлена пучком інтегральних 

сем, а її синоніми, які відходять від центру, відповідно, конкретизують ту чи 

ту ознаку, то для концепту HARD характерна відмінна структура 

синонімічного ряду, де синоніми інтерпретуються не через слово-домінанту, 

а одні через одного. Це ускладнює можливість визначення конкретної 

домінанти. Так, наприклад, у словнику LDCE ЛО hard вживається у функції 
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ідентифікатора 4 рази, а лексеми firm та stiff – по 3 рази. Отже, члени 

синонімічного ряду, які вербалізують концепт HARD, виявляють тенденцію 

до заміни та доповнення одне одного.  

У результаті здійсненого аналізу, можна зробити висновок про те, що 

така розгалужена система мовної репрезентації одного й того самого явища 

дійсності зумовлена потребою представників англомовної лінгвокультури 

у розчленованій номінації, а також має когнітивне підґрунтя. Когнітивні 

причини для існування диференційної номінації охоплюють власне-

когнітивні (які вказують на денотативну відмінність у значеннях), 

когнітивно-оцінні, когнітивно-емоційні та когнітивно-експресивні [186, с. 

159]. Що стосується синонімічного вираження концептів HARD / SOFT, то 

існуюча в англійській мові система синонімів за денотативною семантикою 

базується саме на власне-когнітивних та когнітивно-оцінних засадах. 

Прагнучи якомога експліцитніше передати суб‘єктивні відчуття від взаємодії 

з м‘яким / твердим об‘єктом, людина використовує еталони м‘якості чи 

твердості, тим самим виражаючи своє оцінне ставлення до об‘єкта. З іншого 

боку, фізичні характеристики м‘якості / твердості зумовлені й самою 

природою матеріальних тіл та різним способом перевірки на м‘якість і 

твердість (згинання, здавлювання, розрізання, на дотик, смак і т.д.), що так чи 

інакше відповідно відображається у системі мови. 

Отже, поняттєві складники концептів HARD / SOFT охоплюють 

ключові когнітивні ознаки (53 – для HARD та 52 – для SOFT), виражені 

іменами концептів, а також розширюються за рахунок когнітивних ознак 

синонімічних слів (8 – для концепту HARD та 16 – для SOFT). При 

вербалізації концептів можуть бути актуалізовані або ключові, або додаткові 

когнітивні ознаки, наприклад: a hard restriction ("гнітючий, обтяжливий"), 

значення утворюється на основі асоціації "який тисне на людину, наче 

твердий предмет") – an inequitable restriction ("несправедливий, упереджений"), 

a soft nanny ("добрий, чутливий", значення утворюється на основі асоціації 

"піддатливий до тиску / впливу, наче м‘який предмет") – a lenient / indulgent 
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nanny ("поблажливий, терплячий, потураючий"). Якщо вербалізація 

концептів за участю ключових лексем містить перцептивну складову або 

асоціації, які виникають на основі сенсорних вражень, то вербалізація за 

допомогою синонімів втрачає зв‘язок із перцепцією та виражає суто оцінний 

зміст. Оскільки „концепт у поняттєвому вимірі не розглядається за межами 

другого шару‖ [178, с. 89], ми вважаємо недоцільним враховувати синоніми 

синонімів як вербалізатори відповідних концептів, оскільки їхні когнітивні 

ознаки відсилатимуть вже до інших концептуальних сутностей.  

 

3.3 Деривати як засіб вираження концептів HARD / SOFT 

 

Спостереження за використанням ключових лексем hard та soft для 

творення складних слів важливе для уточнення семантики прикметників та 

з‘ясування того, які семи беруть участь у зсуві значень. Принагідно 

зазначимо, що під семантикою, у глибшому розумінні, маємо на увазі 

когнітивні структури знань про ознаки „твердий‖ / „м‘який‖, тоді як семеми 

репрезентують самі когнітивні ознаки концептів. З іншого боку, аналіз 

словотворчого вираження концептів HARD / SOFT пролиє світло на рівень 

їхньої доцільності в англійській мові. 

Як показує аналіз лексикографічних джерел, прикметники hard / soft 

беруть активну участь у словотворенні, однак кількість похідних слів, 

утворених від ЛО hard, майже у два рази більша (95: 62, відповідно). Велика 

кількість цих слів є багатозначними. Важливо зазначити, що паралельно зі 

складними словами, на кшталт softwood, soft-shell, soft-bill, hardcover, hard-

edge та ін., існують вільні атрибутивні словосполучення (AN, де A – 

прикметник, а N – іменник). Оскільки виділені нами композити не є 

однорідними за своїми семантичними характеристиками, доцільно, на наш 

погляд, розподілити їх на певні логічні групи.  

До першої групи відносимо ті похідні лексеми, у яких компоненти 

hard / soft виражають прямі значення, номінуючи об‘єкти екстралінгвістичної 
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дійсності щодо їхніх фізичних характеристик, наприклад: hard-

handed / "людина, яка має затверділі від роботи руки". До другої та третьої 

групи належать лексеми, у яких на перший план виходить або вказівка на 

перехід від фізичного параметра на ступінь інтенсивності (hard-partying / 

"гучне гуляння", soft-footed / "який тихо ступає"), або оцінний компонент 

(hard-headed / "розсудливий", soft-hearted / "добрий"). Останню, четверту 

групу утворюють ті композити, у яких компонент hard вживається у 

переносному значенні "важкий, який вимагає значних зусиль" (hard-fought, 

hard-going, hard-to-find). Розглянемо кожну з груп детальніше. 

Простежимо кількісні співвідношення між групами. Так, для ЛО hard 

найчисленнішою є група з прямим значенням – 34 слова, з компонентом 

інтенсивності та оцінки – по 22 слова, з переносним значенням лексеми – 17 

складних слів. Для ЛО soft характерні наступні співвідношення: пряме 

значення – 32, компоненти оцінки та інтенсивності – по 15. Отже, пряме 

значення більше, ніж інші засоби творення, відіграє для обох ключових 

лексем роль смислотворчого містка, за допомогою якого розширюється 

семантичне вираження концептів HARD / SOFT.  

Членів першої групи об‘єднує відносно тісний зв‘язок із первинним 

значенням ключових лексем. Їхня представленість у словниках, а також 

художній та публіцистичній літературі є досить репрезентативною. Це, 

очевидно, свідчить про те, що первинне значення є важливим елементом 

композитотворення, що зумовлено потребою номінувати ті об‘єкти дійсності, 

для яких характеристика текстури є головною. Загалом, інтерпретування 

складних слів цього класу не складає особливих труднощів, часто їхнє 

значення можна вивести із суми значення складників. Наведемо декілька 

прикладів: a hard-grass (імен.) позначає певний вид трави, якій притаманна 

фізична твердість, silk-soft (прикм.) / "м‘який як шовк" вказує на еталонного 

носія ознаки. Іноді пряме значення використовується у цілях метонімії: 

у слові a hardtop компонент hard кваліфікує твердий металевий дах 

автомобіля, або ж це складне слово позначає модель автомобіля із металевим 
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дахом. Цікавим з когнітивної точки зору є утворення іменника hardscape 

(імен.) / "вид ландшафтного дизайну із будівельними конструкціями", де hard 

характеризує створені людиною матеріальні об‘єкти: доріжки, статуї, стіни 

тощо. В основі цього новотвору лежить зіставлення із природним 

ландшафтом – рослинністю, який за логікою номінуюють сполукою 

softscape. Концептуальне протиставлення, на нашу думку, є важливим 

елементом розширення концепту.  

Компоненти hard та soft у межах складних та похідних слів можуть 

позначати семи "твердий / м‘який на дотик": hard-coated / "який має грубу 

шерсть", soft-skinned / "який має м‘яку шкіру" – референція до відчуттів 

людини або "непіддатливий / піддатливий до тиску": а hardtack / "сухар", 

a soft-bill / "птах із відносно м‘яким дзьобом" – вказівка на фізичну властивість 

предмета. Досить часто складні слова з компонентами hard / soft у прямому 

значенні використовуються для позначення вторинної номінації, зазвичай 

кваліфікуючи духовні якості людини. Так, прикметник soft-boiled / "некруто 

зварене" (про яйце) вживається також для характеристики наївної, м‘якої, 

непрактичної людини. В основі такого уподібнення лежить метафора 

імпресивності [114], яка полягає у наступному: цілісний образ м‘якого предмета 

зіставляється з образом людини, в результаті чого виділяється спільна ознака 

з цілого асоціативного комплексу, на основі якої відбувається перенесення.  

Як засвідчує аналіз вибірки, іноді складні слова окрім компонентів 

hard / soft містять модифікуючий елемент, який конкретизує прямі значення 

прикметників, наприклад: a squishy-soft pudding / "пудинг такий м‘який, що 

його можна стиснути", a chewy-soft interior / "м‘яка серединка, яку легко 

жувати", stone-hard plums / "тверді, як камінь сливи" та ін.  

До другої групи належать складні слова, у значеннях яких присутній 

оцінний компонент. Складні прикметники цього виду можуть кваліфікувати 

істот та неістот, виражених субстантивами. Крім того, як було сказано вище, 

переносні значення з оцінним компонентом можуть утворюватися і від 

прямих значень. Оцінна сема часто прослідковується у деяких субстантивних 
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та ад‘єктивних складних словах, які називають та характеризують людей, при 

цьому здійснюється вказівка на моральні якості або зовнішні риси людини 

згідно з існуючою у суспільстві шкалою цінностей. У цю групу входять такі 

прикметники, як: hard-handed / "жорстокий, непохитний, суворий" (про 

правителя), hard-nosed / "непохитний, категоричний", hard-faced / "черствий, 

позбавлений співчуття", soft-headed / "недоумкуватий", soft-centered / "сенти-

ментальний", також іменники a hard-charger / "людина з агресивною, 

деспотичною вдачею", a soft-soaper / "улеслива людина" та ін. Як бачимо, 

одним із конституентів складних слів можуть виступати іменники-

соматизми, що сприяє створенню містких образів. Ці образи почасти мають 

когнітивне підґрунтя. Так, якщо тварина має міцно стиснені губи, цей 

мімічний вираз засвідчує її норовливість та небажання підкорятися. Hard-

nose є мисливським терміном, який позначає собаку із приглушеним 

відчуттям нюху – в основі лежить асоціативне уподібнення „твердий об‘єкт 

(наприклад, камінь) є нечутливим‖. Подальше метафоричне мапування на 

духовні характеристики людини продукує значення "непохитний, 

категоричний". Твердий кулак є міцно стисненим, а в англійській 

лінгвокультурі він до того ж асоціюється зі скупістю, очевидно, через те, що 

жадібна людина, буває, міцно стискає гроші в кулаці. Звідси – ад‘єктивна 

одиниця hard-fisted на позначення скнари. У деяких інших випадках складні 

слова, у яких ЛО hard / soft виражають оцінку, вживаються для позначення 

абстрактних понять: hard-and-fast / "непорушний, строгий" кваліфікує 

правила та установи, hard-core / "експериментальний та показово 

агресивний" характеризує поп-музику, soft-line / "гнучкий, компромісний" 

описує лінію поведінки (часто у політиці).  

У проаналізованій вибірці знаходимо низку складних слів, у яких 

ключові лексеми позначають оцінку: 1) It blamed „soft-on-thug” measures like 

the easing of the Rockefeller drug laws, fewer police on the streets, and fewer stops 

and frisks (The New York Times); 2) Citroën hopes its distinctive appearance will 

http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/subjects/d/drug_abuse_and_traffic/rockefeller_drug_laws/index.html
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lure buyers away from soft-roaders such as the Nissan Qashqai and Juke and the 

Mini Countryman (The Sunday Times).  

В основі першого композита лежить вираз to be soft on sb./sth. / "бути 

поблажливим, не надто суворим до когось / чогось або плекати ніжні 

почуття". Це переносне значення базується на денотативній семі „якому 

бракує твердості‖ (на кшталт, soft iron, soft wood). Звідси soft-on-thug 

measures / "поблажливі заходи" – це ті, яким бракує строгості, суворішого 

покарання. Soft-roader / "міні позашляховик", відповідно, номінує авто-

мобіль, якому бракує властивостей повноцінного позашляховика. 

У третій групі композитів компоненти hard / soft виражають 

інтенсивність перебігу дії або ступінь вияву ознаки. Варто звернути увагу на 

те, що подібні слова часто тлумачаться у словниках за допомогою слів-

інтенсифікаторів, наприклад: hard-hit (прикм.) – severely affected by a problem, 

hard-driving (прикм.) – intensely ambitious, energetic, or hardworking. У цих 

випадках ЛО hard виступає прислівником ступеня і має значення "сильно", 

адже складний прикметник hard-hit твориться на основі конструкції „which is 

hit hard‖ (дослівно: „який уражений сильно‖). Аналогічно утворена 

субстантивна одиниця blowhard / "хвалько", дослівно: "який дуже роздуває 

про щось". Решта композитів зі ступенем інтенсивності походять від 

переносних значень прикметників hard / soft зі значенням "інтенсивний / не-

інтенсивний за дією" (a hard-right Republican / "республіканець, який має 

екстремальні праві погляди", soft-focus / "м‘який фокус, нерізке зображення"). 

Тобто твердість ототожнюється зі значним проявом сили, тоді як м‘якість 

імплікує слабкість. Відповідно, ад‘єктив soft-hued / "тьмяний, блідий" поз-

начає слабке вираження кольору або світла, а soft-pedal описує клавішу на 

піаніно, яка зменшує тональність звуку, що продукує переносне дієслівне 

значення "утримуватися від наголошення на чомусь, применшувати вплив 

чогось", наприклад: As nominations closed in Oldham East yesterday, the Tories 

denied claims that they were soft-pedalling to help their Coalition 

partners (The Independent).  
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Насамкінець, четверта група охоплює ті композити, в яких компонент 

hard реферує до кількості докладених зусиль, реалізуючи переносне значення 

"важкий для виконання" та "який вимагає значних зусиль". Наприклад, 

а hardgainer (термін у бодібілдінгу) / "людина, якій важко дається 

нарощування м‘язів у процесі тренування", а hardscrabble / "земля, яка дає 

урожай зі значним докладанням зусиль; чагарники", а також "будь-що, що 

вимагає неабияких зусиль" hard-won / "одержаний y результаті докладання 

значних зусиль", hard-grinding / "працьовитий" тощо. Варто звернути увагу 

на цікаву субстантивну одиницю a die-hard, яка номінує людину, котра 

вперто протистоїть змінам, відстоюючи безнадійну позицію, або є фанатично 

відданою. Етимологія цього композиту пов‘язана з народною мудрістю: Old 

habits die hard / "Старих звичок важко позбутися".  

Проаналізований матеріал текстових джерел також засвідчив деякі 

випадки використання складних слів із прикметником hard на основі значень 

"важкий для виконання" та "який вимагає значних зусиль": 

1) „These scientists have harnessed that childhood excitement so many of us 

felt when, on hot, hard-to-sleep summer nights, we tried to imagine what it would 

be like to visit Mars …‖ (The Washington Post); 2) We couldn’t stay for the 

chicken dinner, because there was another hard-to-reach area we wanted to visit 

(The New York Times). У зазначених контекстах композити з компонентом 

hard утворені на основі конструкції „it+to be+hard+to do sth.‖, що є досить 

своєрідним способом онлайн конструювання нових слів та відображає їхній 

дискурсний характер.  

Підводячи підсумки, зазначимо, що наявність компонентів hard / soft у 

складі дериватів дозволяє рoзглядати склaдні ад‘єктивні та субстантивні 

одиниці, з одного боку, як вирaжальні засоби oб‘єктивних фізичних характе-

ристик або менш об‘єктивних відчуттів людини при взаємодії з твердим або 

м‘яким об‘єктом (вкaзуючи цим на пряме значення ключових лексем), а з 

іншого боку, з oгляду на мoжливості пeредачі ступеня інтенсивності 

властивостей предмета або кількості затрачених зусиль та їхньої оцінки 
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(пeрехід від прямoго значення до пeреносного), що кoрелює із переносними 

значеннями прикметників. Загалом, необхідно підкреслити, що ключові ЛО 

hard / soft репрезентують значний дериваційний потенціал та у процесі мовного 

узусу виявляють нові цікаві техніки реалізації концептів HARD / SOFT. 

 

3.4  Фреймова модель концептів HARD / SOFT 

 

Аналіз плану змісту концептів HARD / SOFT потребує логічного 

розподілу ролей учасників прототипних ситуацій – Агенса та Пацієнса або 

Суб‘єкта та Об‘єкта впливу у межах акціонального фрейму, доцільність 

використання якого описано у п. 2.6. 

Спробуємо побудувати відповідний акціональний фрейм, який би 

відтворив ситуацію реалізації досліджуваних ознак:  

 

HARD: [ДЕХТО-агенс діє на ДЕЩО-пацієнс, ДЕЩО-пацієнс не деформується] 

SOFT: [ДЕХТО-агенс діє на ДЕЩО-пацієнс, ДЕЩО-пацієнс деформується] 

Рис. 3.1 Схемна репрезентація параметричної ознаки 

лексем-вербалізаторів hard / soft 

 

У результаті подібної взаємодії людина отримує інформацію про 

твердість / м‘якість об‘єктів довколишнього світу, прикметники hard / soft 

виражають деякий параметр / ступінь вияву цих фізичних властивостей. 

Отож, мова йде про реалізацію параметричного аспекту ознак. Відповідно до 

розробленої структури акціонального фрейму С. А. Жаботинської, це є схема 

дії, яку можна подати у вигляді таких пропозицій:  

1) „Суб‘єкт діє на Об‘єкт зовні, Об‘єкт не піддається тиску, не 

деформується і не змінює свою форму‖ – для ЛО hard: a hard stone floor, in 

good hard condition, a hard stare, a hard task, a hard currency, hard-hearted, as 

hard as nails;  
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2) „Суб‘єкт діє на Об‘єкт зовні, Об‘єкт піддається тиску, деформується 

і змінює свою форму‖ – для ЛО soft: The people from the Old Country died out 

and the new generation was softer – and we got tougher (27); a soft sofa, a soft 

heart, a soft look, a soft touch, a soft market, a soft demeanor.  

Втім, параметричність – не єдина особливість концептів HARD / SOFT. 

В англомовній картині світу обидві ключові лексеми крім цього виражають 

експерієнціальність (пор. із рос. твердый – мягкий, див. [92; 159; 173]). 

Схема реалізації експерієнціальної ознаки, яку ми називаємо схемою 

зворотної каузації, подається нижче (див. рис. 3.2). 

 

HARD: [ДЕХТО-агенс ___діє на___→ ДЕЩО-пацієнс, ДЕЩО-пацієнс___діє 

на → ДЕХТО-агенс (каузує дискомфорт)]  

SOFT: [ДЕХТО-агенс ___діє на___→ ДЕЩО-пацієнс, ДЕЩО-пацієнс___діє 

на → ДЕХТО-агенс (каузує комфорт)]  

Рис. 3.2 Схемна репрезентація експерієнціальної ознаки лексем-

вербалізаторів hard / soft 

 

Ця схема ґрунтується на таких пропозиціях: 

1) для ЛО hard: „Суб‘єкт діє на Об‘єкт, Об‘єкт не піддається зовнішньому 

впливу, не змінює своєї форми, змушує людину пристосовуватися до нього, 

і тому каузує неприємні відчуття‖: His back felt stiff from lying on the hard 

catwalk (16); hard restrictions, hard luck, hard treatment, to be hard on sb., 

a hard winter, hard-hitting sanctions, hard times, a hard divorce.  

2) для ЛО soft: „Суб‘єкт діє на Об‘єкт, Об‘єкт піддається впливу, 

деформується та набуває форми людського тіла, і тому породжує приємні 

відчуття‖: „…it was more of a feeling: the sun breaking through an overcast 

morning, the softest bed sinking under your weight” (60); My father’s voice grew 

softer, like felt (62); „…always answer a question with a question is a good rule to 

follow during interrogation, I think, as long as it’s a relatively soft interrogation, 

as this one was” (43); a soft answer turns away wrath, soft words of comfort, the 
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soft air on our arms, a soft penalty. Ці приємні відчуття можуть породжуватися 

не лише типом взаємодії з об‘єктом, а досить часто каузовані інгерентними 

властивостями об‘єктів характеризації: Instead, she smothered me with creature 

comfort: the softest sweatpants in my new, reduced size (62); soft felt slippers.  

У ході актуалізації експерієнціального аспекту ЛО hard / soft профілюють 

експерієнціальні відчуття людини („твердість / м‘якість відчувається‖).  

Побудований базовий акціональний фрейм для концептів HARD / SOFT 

є лише одним із елементів цілісного когнітивного фрейму цих ознак та 

репрезентує прототипні ситуації твердості / м‘якості.  

Компаративний фрейм, виділений на основі проаналізованих контекстів, 

які вербалізують концепти HARD / SOFT, представлений схемою подібності 

„ДЕХТО / ДЕЩО-компаратив є наче ДЕХТО-ДЕЩО-корелят‖. Ця схема 

лежить в основі метафори та репрезентує подібні риси сутностей, які 

належать до різних поняттєвих сфер. Наведемо декілька прикладів: 1) In both 

adults a surfeit of prudence and a surfeit of energy, and with the couple two boys 

still pretty much all soft surfaces, young children of youthful parents (75) 

2) Mr. Romney’s rash promise to put a hard ceiling on discretionary spending 

(The New York Times).  

У першому прикладі уподібнюються поняттєві сфери „поверхня‖ та 

„риси характеру‖ за аспектом піддатливості, а в другому – „покриття‖ та 

„обмеження‖ за характеристикою „відсутність деформації‖. 

Крім того, ця ж схема реалізується і на матеріалі порівнянь, до складу 

яких входять ЛО hard / soft, наприклад: 1) Gaunt, white, with blazing eyes hard 

as rubies (53); 2) Mother was a good baker, an excellent pastry hand and made 

lovely sponge cakes, soft as clouds (7). 

У ході аналізу фактичного матеріалу було також виявлено, що 

концептуалізація ознаки „м‘який‖ може відбуватися і щодо норми, про що 

свідчить денотативна семема ЛО soft "less hard than average". У такому 

випадку ЛО hard вказує на норму (hard wood, a hard drug, hard skills, a hard 

power), а контрарний антонім soft маркує деяке відхилення від норми, 
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наприклад: soft rock, soft wood, soft diplomacy, soft power, soft duty, soft skills, 

soft news, a soft drug. 

Насамкінець, КФ аналізованих концептів включає також стереотипні 

знання про твердість / м‘якість. Той факт, що твердий предмет має чітко 

окреслені контури, а м‘який – розмиті, нечіткі контури, можна простежити у 

наступних словосполученнях: a hard shadow, hard features, hard detail, hard 

statistics,  a soft chin, a soft focus, a soft angle, soft rhymes, a soft science, a soft 

smile. Робота з твердим предметом (наприклад, його обробка) вимагає багато 

зусиль та енергії (hard cycling, hard journey, to learn sth.the hard way), тоді як 

м‘який предмет легко піддається обробці (a soft goal,  a soft job, a soft life, a soft 

option). Непіддатливий до тиску твердий предмет вказує на високий ступінь 

твердості (інтенсивність ознаки), а м‘який предмет піддається тиску й 

інтенсивність ознаки є незначною (a hard collision, a hard knock, a hard search, a 

hard drink,  a hard sell, a soft inquiry, a soft wind, a soft pinch, a soft haze ).     

Отже, когнітивний фрейм ментальних утворень HARD / SOFT включає: 

1) базовий „перцептивний фрейм‖ [219, c. 124] акціонального типу, який 

відбиває ситуацію прототипного сприйняття ознак та об‘єднує їхній 

параметричний та експерієнціальний аспекти; 2) базовий компаративний 

фрейм; 3) стереотипні (асоціативні) знання, а також 4) концептуалізацію через 

норму для концепту SOFT (див. Додаток Ґ). Процес (переструктурування 

прототипної ситуації) забезпечує семантичний розвиток концептів HARD / SOFT.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Чуттєвий досвід людини репрезентується у мові за допомогою 

перцептивних концептів, експлікованих відповідними мовними засобами. 

Концепти HARD / SOFT позначають ознаки, в основі яких лежать уявлення 

про фізичні властивості предмета, виявлені людиною за допомогою органів 

дотику – рук, ніг, шкіри, тіла, зубів. Тобто, з одного боку, лексеми-

вербалізатори hard / soft позначають об‘єктивні властивості предметів (їхню 
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текстуру або якість дотикової поверхні), а з іншого, реферують до не 

піддатливих спостереженню суб‘єктивних відчуттів людини, які 

актуалізуються у процесі тактильної та кінестетичної взаємодії. Двоїста 

природа цих концептуальних сутностей доводить правомірність 

виокремлення двох аспектів ознак „твердий‖ / „м‘який‖ – параметричного та 

експерієнціального. Концепти HARD / SOFT відносимо до експерієнціально-

параметричної категорії, яка протиставляється непрототипному вживанню 

ключових лексем hard / soft.  

2. Аналізовані концепти позначають базові домени у розумінні того, 

що вони репрезентують сенсорну інформацію, яка надходить до мозку через 

тактильний і кінестетичний канали та можуть позначати усі типи 

аферентації: екстероцептивну, пропріоцептивну та інтроцептивну. Перехід 

ознак „твердий‖ / „м‘який‖ від модифікації базових доменів до позначення 

доменів інших сфер сприйняття відбувається за участю синестезії. Крім того, 

перцептивні концепти HARD / SOFT активно використовуються мовцями із 

референцією до абстрактних доменів, що зумовлено асоціативно-образним 

характером мислення людини.  

3. Чинниками концептуалізації ознак „твердий‖ / „м‘який‖ виступають: 

1) канал одержання інформації та 2) носій ознак або субстантивний член, у 

межах яких виділено наступні субфактори: 1) кількість докладених зусиль; 2) 

інтенсивність ознаки та 3) каузація приємних / неприємних сенсорних і 

психологічних відчуттів.  

4. Поняттєві складники концептів представлені когнітивними ознаками 

ключових лексем hard / soft, а також синонімічних слів. Виокремлені 

когнітивні ознаки здатні реферувати до таких концептуальних сфер: „фізичні 

параметри твердості / м‘якості об‘єкта‖, „фізіологічні відчуття людини‖, 

„ступінь вияву ознаки предмета‖ та „емоційна оцінка об‘єкта‖. До 

диференційних когнітивних ознак концепту HARD належать твердість у 

зв‘язку з негнучкістю та фіксованістю позиції; твердість, зумовлена 

збереженням форми об‘єкта; щільність структури при відносній гнучкості, а 
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також твердість, тотожна твердості каменя або кременя. Встановлено факти 

протиставлення семем ЛО hard / soft, які складають концептуальні основи 

протиставлення аналізованих концептів. Більша частина видiлених семем 

(56%) є протилежною.  

5. Дериваційне вираження концептів HARD / SOFT є значним (95 та 62 

композитів відповідно), що свідчить про їхню соціокультурну цінність та 

когнітивно-комунікативну затребуваність. Конструювання похідних слів 

відбувається на основі прямого значення, компонентів інтенсивності та 

оцінки, а також переносного значення (для ЛО hard).  

6. Когнітивний фрейм ментальних утворень HARD / SOFT включає: 

1) базовий „перцептивний фрейм‖ акціонального типу, який відбиває 

ситуацію прототипного сприйняття ознак та об‘єднує їхній параметричний та 

експерієнціальний аспекти; 2) стереотипні знання про твердість / м‘якість та 

3) концептуалізацію через норму (для концепту SOFT).  

Питання, розглянуті у розділі, апробовані у таких публікаціях авторки: 

[125; 128; 130; 131; 132; 140]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

 

ДИСКУРСНА АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТІВ HARD / SOFT 

 

Розділ присвячено аналізу актуалізації концептів HARD / SOFT, тобто 

опису концептуалізації тих мовних структур, т. зв. „входів у концепт‖, які 

представлені у сучасному англомовному художньому та публіцистичному 

дискурсах. Зокрема, важливим завданням є встановлення способів 

ситуативно зумовленого розширення вмісту концептів у межах соціальної 

взаємодії суб‘єктів мовлення. Здійснено різноаспектний аналіз структури 

концептів – з погляду „дискурсивної профілізації‖ [158, c. 113], зокрема їхніх 

перцептивно-образних та ціннісних складників. Інформація про 

перцептивно-образні складники отримана шляхом аналізу прототипних 

носіїв ознак, а також метафоричних засобів вираження концептів. Ціннісні 

складники аналізуються на основі актуалізованого типу оцінки у межах 

словосполук із ЛО hard / soft. 

Дослідження категоризації ознак „твердий‖ / „м‘який‖, які 

репрезентують концепти HARD / SOFT, проводиться, з одного боку, з метою 

встановлення семантичних сфер реалізації концептів, а з іншого, для 

з‘ясування категоризаційного потенціалу ключових лексем.  

 

4.1 Перцептивно-образні характеристики концептів 

 

Перцептивно-образні складники досліджуваних концептів детерміновані 

їхньою перцептивною природою і вербалізуються за допомогою прототипних 

носіїв ознак та метафоричних засобів вираження концептів, виокремлених у 

ході аналізу генеральної вибірки та асоціативного уявлення мовців.  
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4 . 1 . 1  П р о т о т и п і з а ц і я  п е р ц е п т и в н и х  к о н ц е п т і в  

H A R D  /  S O F T .  Під механізмом прототипізації М. М. Болдирєв розуміє 

когнітивний механізм, який забезпечує здатність прототипу або 

прототипного засобу виконувати роль когнітивної точки референції або 

точки опори при формуванні відповідних категорій та функціональних 

смислів [33, с. 12].  

У нашій праці механізм прототипізації використовується з метою 

опису актуалізації концептів HARD / SOFT. У ході аналізу вибірки було 

з‘ясовано, що позначення цих перцептивних концептів відбувається з опорою 

на прототипно тверді / м‘які об‘єкти. У результаті маємо порівняльні 

конструкції типу: as A as X, де A позначає прикметник, а X – прототипний 

носій ознаки [96, с. 383], або еталон [99, с. 125]. Деякі з таких конструкцій є 

ідіомами та мають усталений характер. З точки зору стилістики, ці звороти є 

стилістичними порівняннями.  

Прототипні носії ознак „твердий‖ / „м‘який‖ виконують подвійну 

функцію – з одного боку, вони використовуються для експлікації 

суб‘єктивних відчуттів людини, а з іншого – для уточнення ступеня вияву 

ознак, тобто диференціації їхньої градуйованості. В обох випадках вжитий 

мовцем еталон ознаки являє собою дотиковий образ, який виникає у його 

свідомості у процесі вираження своїх відчуттів або уточнення фізичних 

параметрів матеріальних сутностей. Крім того, прототипний носій ознаки 

може використовуватися як когнітивна точка відліку і для референції до 

непрототипних об‘єктів, що є узагальненням перцептивного досвіду.  

Проілюструємо реалізацію сенсорного образу, який лежить в основі 

перцептивних прикметників hard / soft: 1) I didn’t have a lot of experience with 

kids … but there was something about your hand in mine, soft as a rabbit’s foot 

and maybe just as lucky (61); 2) Would their beds be hard as a rock? Would there 

even be beds? (80)  

У першому реченні ознака, виражена прикметником soft, сприймається 

на дотик. Дотикове відчуття м‘якості руки прирівнюються до тактильних 
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відчуттів від торкання кролика. Тобто, у цій ситуації людина цілеспрямовано 

обирає прототипний носій ознаки a rabbit’s foot для того, щоб якомога 

точніше передати відчуття від торкання м‘якої дитячої руки. Отож, при 

виборі відповідного прототипного об‘єкта до уваги береться актуалізоване 

значення прикметника soft (у даному випадку "не жорсткий, не грубий, 

приємний на дотик"), відповідно до якого обирається найбільш вдалий, 

найближчий за значенням типовий зразок. У другому контексті твердість 

ліжок порівнюється із твердістю каменя. У цій ситуації функціональне 

використання обох іменників не збігається: на ліжку ми лежимо, а камінь 

беремо в руки, обробляємо тощо. Тобто, порівнюються не відчуття, а 

інтенсивність твердості. Зрозуміло, що ліжко може мати різний ступінь 

твердості, у той час як камінь є твердим від природи, більше того – його 

твердість однакова для всіх, незалежно від мови чи країни.  

На думку А. Вежбицької, „візуально салієнтні природні об‘єкти‖, як-от 

сонце, небо, море і т.д., виступають природними прототипами або 

природними точками референції [42; 267]. За аналогією, ми вважаємо, що 

камінь є тим самим природним прототипним носієм універсальної ознаки. 

Досліджуючи колірну лексику, Р. М. Фрумкіна зазначає, що коли людина 

говорить про колір, вона проектує свій особистий сенсорний досвід на 

салієнтні об‘єкти у спільному середовищі [187, с. 77]. Те саме можна сказати 

про твердість та м‘якість, адже, використовуючи ці категорії, ми так само 

екстраполюємо власні відчуття на природні об‘єкти, які нас оточують. Тому 

значення прикметників твердості та м‘якості можуть розумітися людиною 

крізь призму їхньої подібності до природних еталонів ознак (hard as stone / 

ice / pebble / nut / wood / boulder, soft as a cloud / snow / petal / sand). 

У ході дослідження було проведено психолінгвістичний експеримент, 

що мав на меті виявити ту систему образів, яку репрезентують концепти 

HARD / SOFT в англомовній картині світу (див. п. 2.5). Для прикметника hard 

було одержано 43 відмінних прототипних носіїв ознаки, а для soft – 45. 

Іменники, які траплялися лише один раз, аналізові не підлягали. Одержані ре- 
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Таблиця 4.1 

Прототипна репрезентація ознак „твердий” / „м’який” за результатами 

тесту на заповнення порівняльних конструкцій 

Назва прототипу  

для прикметника hard 

Кількість  

уживань 

Назва прототипу  

для прикметника soft 

Кількість  

уживань 

rock 39 silk 15 

nail 10 pillow 15 

stone 9 cotton 11 

ice 8 baby‘s bottom 10 

steel 8 feather 10 

metal 7 fur 8 

diamond 6 petal 6 

concrete 6 cloud 5 

bone 5 skin 5 

iron 4 kitten 5 

glass 4 down 4 

wood 3 marshmallow 4 

wall 2 blanket 4 

boulder 2 snow 3 

knife 2 hair 3 

cement 2 whipped cream 3 

brick 2 fluff 2 

board 2 butter 2 

table 2 cashmere 2 

nut 2 fleece 2 

floor 2 rabbit 2 

  rain 2 

  whisper 2 

  pudding 2 

  cushion 2 

Усього 132 Усього 129 
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зультати подаються в таблиці в порядку спадання частотності вживання 

еталона ознаки (див. табл. 4.1). 

Виявлений за кожною ознакою перелік слів розглядаємо як сукупність 

одиниць, у значеннях яких ознака є найбільш виразною, а самі слова 

виступають еталонами цих ознак у мові. Як бачимо, прототипними носіями 

твердості виступають природні об‘єкти (boulder, wood), хімічні речовини та 

матеріали (metal, diamond), частини тіла (bone), меблі (table), частини споруд 

(floor, wall) та інструменти (knife). Усі ці об‘єкти, будучи кращими та 

гіршими зразками твердості, формують той цілісний сенсорний образ, який 

асоціюється в англійській мовній свідомості з фізичною твердістю. 

Найчастотнішим є природний прототипний носій ознаки rock, який був 

використаний 39-ма інформантами (із 48-ми), що становить 29 %. Однак  

з-поміж інших еталонів ознаки інформанти вказували не лише конкретні 

назви, але й такі абстрактні поняття, як: chores / обов’язки, homework / 

домашня роботa, test / контрольнa робота, learning a language / вивчення 

мови, two-by-four / два на чотири. У таких випадках основним вважалося 

переносне значення „складний для розуміння, виконання‖. Частотність цих 

виразів – усього 6 випадків, однак цей факт свідчить про те, що лексема hard 

може асоціюватися в англійській мовній свідомості не лише з поняттям 

фізичної твердості, але й складності.  

Прототипними носіями м‘якості вважаються номінації тканин (cotton, 

fleece), шкірних покривів (fur, down), природних об‘єктів (snow, cloud), 

частин тіла (skin, baby’s bottom), тварин (rabbit, kitten), їжі (pudding, butter), 

предметів для сну (pillow, blanket). Найчастотнішими прототипно м‘якими 

об‘єктами є silk та pillow – по 11 %. Серед отриманих відповідей є такі, які 

реферують не до прямого значення прикметника, наприклад: whisper та 

lullaby – "нерізкий, приємний на слух", rain, breeze та air – "ніжний", 

"незначний за силою", kiss – "ніжний".  

Отже, можемо зробити висновок, що носії англійської мови мислять 

про концепти HARD / SOFT з референцією до прототипно твердих / м‘яких 
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об‘єктів, які являють собою стійкі образи цих концептів. Загалом, для 

концепту HARD очевидність найкращого зразка категорії є більш 

маркованою у зв‘язку з чіткою диференціацією за частотними показниками, у 

той час як концепту SOFT властива розмитіша картина, що пояснюється 

ширшим розумінням м‘якості – із референцією не тільки до внутрішньої 

будови речовини, але й до якості дотикової поверхні (див. п. 1.2).  

Для аналізу прототипізації концептів на основі емпіричних даних 

вибірки було використано конструкції (as) A as X, а також „денотативні‖ 

(термін І. Г. Рузіна) слова на позначення твердості / м‘якості, тобто ті 

прикметники, форми яких містять експліцитну референцію до найкращих 

зразків твердості / м‘якості (velvety soft, bone hard). Як засвідчив аналіз 

вибірки, „стандартами‖ твердості / м‘якості [264, c. 61] виступають: rock 

(23 %) для концепту HARD та cloud (17 %) і velvet (17 %) для концепту SOFT. 

Як бачимо, результати експерименту збігаються із результатами аналізу 

вибірки для концепту HARD (rock є найчастотнішим), але відрізняються для 

концепту SOFT. Висока частотність реакцій silk та pillow, очевидно, вказує на 

статус когнітивних точок референції цих об‘єктів, наділених прототипною 

м‘якістю, тоді як значна кількісна репрезентація еталонів ознак cloud та velvet 

пояснюється широкою вживаністю відповідних ідіом: soft as а cloud, 

soft as velvet.  

Варто також зауважити, що прототипізація концептів HARD / SOFT 

охоплює два процеси: фокусування уваги на подібності до прототипного 

носія ознаки та на відмінності від нього. У першому випадку прототипний 

об‘єкт є найбільш наближеним до прототипної твердості / м‘якості, 

наприклад: The stars shone as bright and cold and hard as diamonds (66). У 

другому випадку прототипний носій ознаки є точкою відліку, від якої 

відштовхується людина при концептуалізації м‘якого / твердого об‘єкту, 

наприклад: She’d walked on carpets softer than a breath (63). 

 Лексеми hard / soft, вжиті у складі конструкцій (as) A as X, можуть 

виражати як пряме, так і переносне значення. Крім того, як показують наші 
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спостереження, ефект образності у межах сенсорного типу є прямо 

пропорційним до віддаленості зіставлюваних об‘єктів. Так, наприклад, 

у контекстах the fabrics, as soft as a worn bedspread (The Times) та a largish 

oval of fresh water frozen hard as rock (74) еталони ознак a worn bedspread та 

rock усього лише позначають інтенсивний ступінь їхнього вияву. Ефект 

образності посилюється тоді, коли мовець (автор) порівнює об‘єкти різних 

категорій, наприклад: the roasted potatoes as crisp as crackling on the outside, 

as soft as clouds on the inside (6); cashmere is softer than a melting marshmallow 

(The Sunday Times). Так, м‘якість смаженої картоплі зіставляється з м‘якістю 

хмар, м‘якість кашеміру перевищує м‘якість розталого зефіру. Подібні 

приклади засвідчують той факт, що динамічне конструювання категорії може 

бути зумовлене не лише перцептивними властивостями об‘єктів, але й 

комунікативними намірами мовців, які у наведених ситуаціях полягають 

у представленні позитивного аспекту м‘якості об‘єктів.  

При актуалізації переносних значень ЛО hard / soft у складі 

порівняльних конструкцій виникають місткі та експресивні образи, за якими 

м‘якість асоціюється з ніжністю: He always speaks in a voice as soft as 

candlelight (The Times) / "голос м’який наче сяйво свічки"; легкістю: „shadows 

of clouds drifting across the land, soft as a feather” (Washington Post) / "тіні 

хмаринок м’які (дослівно "легкі") наче пір’їни", а твердість зіставляється із 

міцністю / витривалістю: six Special Forces veterans, all looking back at him, all 

as hard as nails (23) / "досвідчені спецпризначенці міцні як цвяхи"; суворістю: 

Therе… was a man, golden eyes hard as agate, fists clenched, mouth pulled back 

dangerously in something between a snarl and a sneer (71) / "очі суворі (дослівно 

"тверді") як агат)"; строгістю та непохитністю: His mind, when it came to 

matters of law, of justice, of simple right and wrong, was as hard as granite (70) / 

"розум непохитний ("твердий") як граніт". 

Аналіз порівнянь, які подаються в онлайн-словнику Dictionary of 

Similes, засвідчує барвисту палітру прототипно твердих / м‘яких об‘єктів. 

Наведемо декілька прикладів: cheeks, soft as September’s rose / "щоки м’які 
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наче троянда у вересні", soft as angels’ wings / "м’який наче крила ангела", 

soft as the dove’s down / "м’який наче пух голуба", soft as lip is soft to lip / 

"м’який наче торкання губи до губи", soft as a sleeping cat / "м’який як 

сплячий кіт". Виділені жирним шрифтом прототипні об‘єкти – це ті образи, 

за допомогою яких майстри слова вербалізують концепт SOFT в уяві читачів.  

В інших випадках ознака „м‘який‖ концептуалізується як метафорична 

м‘якість. Наприклад, soft as the melody of youthful days / "ніжний наче 

мелодія молодих літ", soft, like summer night / "м’який (ніжний) як літня ніч", 

soft as the gentler breathing of the lute / "м’який наче ніжний подих лютні", 

soft as moonlight / "м’який (нерізкий) наче місячне сяйво". Отже, прототипні 

носіїї ознаки „the melody of youthful days‖, „summer night‖, „breathing of the 

lute‖, „moonlight‖ конкретизують актуалізоване значення ЛО soft. 

Концепт HARD за результатами, представленими у словнику Dictionary 

of Similes, продукує в англійській картині світу такі образи: чорнослив 1907 

року, ріг, сталь, долоня орача, Пасхальне яйце, нижній камінь, серце 

релігійного відлюдника, поштовх смерті та ін. Наприклад: hard as a 

brick / "твердий як цегла", hard as a 1907 prune / "твердий як чорнослив 1907 

року", hard as horn / "твердий як ріг", hard as flint / "твердий як кремінь", 

hard as adamant / "твердий як адамант", hard as steel / "твердий як сталь", 

hard as the palm of a ploughman / "твердий як долоня орача", hard as an egg 

at Easter / "твердий як Пасхальне яйце", hard as a piece of the neіther 

millstone / "твердий як шматок нижнього каменя", hard as the heart of 

a religious foe-curser / "черствий як серце релігійного відлюдника", hard as 

a push of death / "суворий наче поштовх смерті", hard as a barren 

stepmother’s slap / "суворий як удар безплідної мачухи".  

Отже, концепти HARD / SOFT людина розуміє крізь призму 

прототипного мислення. Прототипно тверді / м‘які об‘єкти конструюють 

образи концептів, слугують когнітивними точками референції при їхньому 

сприйнятті та вказують на ступінь градуйованості аналізованих 

суб‘єктивних ознак.  
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4 . 1 . 2  М е т а ф о р и з а ц і я  т а  м е т о н і м і з а ц і я  к о н ц е п т і в  

H A R D  /  S O F T .  Як було зазначено попереду, інтенсіональні ядра 

концептів HARD / SOFT знаходяться у сфері перцепції (див. п. 2.6), тоді як 

конотації, які відходять від них, позначають як інші види сприйняття, так і 

деякі оцінні сфери. Мета цього пункту полягає у з‘ясуванні того, до яких 

типів непрототипних об‘єктів реферують ад‘єктивні концепти HARD / SOFT 

та які зв‘язки лежать в основі метафоричних та метонімічних значень 

ключових лексем. Необхідно встановити причини, чому люди вважають 

доречним використовувати лексику дотикового сприйняття для опису 

абстрактних понять.  

Когнітивна метонімія, яка виражає близькість зіставлюваних понять на 

матеріалі концептів HARD / SOFT, реалізується за допомогою наступних 

моделей: 1) ЦІЛЕ → ЧАСТИНА: a hard hat / "шолом, каска" → a hard hat / 

"будівельник"; а hard street / "вулиця з бруківкою"; a soft school – "школа, яка 

базується на християнській етиці"; 2) ЧАСТИНА → ЦІЛЕ: a hard head / 

"людина з холодним розумом"; soft-headed / "дурнуватий"; hard stone of the 

corridor / "тверда кам‘яна стіна коридору"; 3) КОНТЕЙНЕР → ВМІСТ: a soft 

hotel / "комфортний готель з м‘якими меблями"; soft play areas / "ігрова 

кімната з м‘якими меблями"; 4) ПРИЧИНА → РЕЗУЛЬТАТ: a soft economy / 

"ослаблена економіка" → a soft March quarter "слабкий березневий квартал"; 

a soft game / "слабка гра" → a soft nonconference schedule / "слабка ігрова 

програма". 

Для ілюстрації метонімії наведемо наступні контексти: 1) „…the 

helicopter was equipped with the newest variant of the Black Hole IR-suppression 

system, which made Marine One a hard kill” (25) – ознака важкості („твердості‖ 

у переносному значенні), яка описує процес, переноситься на дію; 

2) Nowadays they all went to „indoor soft play areas‖ – Rascals and Funsters – 

and ran amok (7) – ознака позначає увесь контейнер (ігрову кімнату), у якому 

м‘які об‘єкти наділені найбільшою салієнтністю. 
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Отже, на основі метонімічного перенесення ключові лексеми hard / soft 

розширюють свій семантичний потенціал, номінуючи об‘єкти, об‘єднані 

подібним аспектом твердості / м‘якості.  

Для аналізу метафоричного профілю концептів у нашому дослідженні 

використано типологію метафор А. Х. Мерзлязкової, згідно з якою кожній стадії 

пізнання відповідає свій тип метафоричного перенесення: на рівні конкретно-

чуттєвого сприйняття відбуваються переноси сенсорного типу, а на рівні 

абстрактно-логічного мислення – раціонально-емоційного типу [114, с. 65].  

Сенсорний тип метафори утворюється шляхом перенесення 

найменування ознаки на іншу ознаку на основі подібності їхнього 

сприйняття. Цю метафору прийнято називати полірецепторною, якщо 

перенесення відбувається від ознаки, яка сприймається одним органом чуття, 

на ознаку, яка сприймається іншим органом чуття [114, с. 67]. Говорячи про 

сенсорну метафору, вчені нерідко вказують на те, що в її основі лежить 

синестезія – психологічне явище виникнення одного відчуття під впливом 

неспецифічного для нього подразника іншого [163, с. 100]. Полірецепторна, 

синестезійна метафора для лексем hard / soft поєднує домен ДОТИК із 

наступними сферами сприйняття: ЗІР, СЛУХ, НЮХ та СМАК. Як засвідчує 

аналіз атрибутивних словосполучень з ЛО hard / soft, обидва прикметники 

можуть описувати: візуальні реалії (lines, red, glitter), при цьому 

об‘єктивуються когнітивні ознаки "різкий для зору, надто яскравий", "з 

чіткими контурами" / "неяскравий, приглушений", "з розмитими краями"; 

акустичні реалії (whisper, buzz, crack of thunder): "різкий, грубий, 

неприємний на слух" / "тихий, приглушений", „ніжний, мелодійний‖; 

ольфакторні реалії (smell, perfume): "різкий на запах" / "ніжний на запах"; 

смакові реалії (liquor, wine): "різкий на смак, алкогольний" / "м‘який, 

безалкогольний".  

Уподібнення двох ознак зумовлене, на нашу думку, схожістю відчуттів 

при їхньому сприйнятті, а також значною мірою залежить від прототипної 

ситуації твердості / м‘якості. Оскільки hard за своїм первинним значенням 
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вказує на максимальний прояв ознаки, то дія твердого предмета на людину 

часто може викликати дискомфорт та неприємні відчуття (про експерієнціальну 

семантику слів із високим ступенем вияву ознаки див. [93, с. 6–10]). Цілком 

логічним у такому розумінні видається використання ЛО hard для 

позначення об‘єктів інших видів сприйняття, які можуть також інтенсивно 

діяти на людину та при цьому оцінюються негативно: різкий (дослівно 

"твердий") блиск подразнює зір, грубий ("твердий") голос ріже слух тощо. 

ЛО soft також позначає максимальний прояв, але протилежної ознаки – вона 

ж асоціюється із приємними та комфортними відчуттями. У зв‘язку з цим 

все, що не подразнює слух, зір, нюх та смак людини, можна описати 

лексемою soft. Ці міркування узгоджуються із твердженням В. Г. Гака 

стосовно того, що, „переходячи у сферу позначення іншого відчуття, 

синестезійні прикметники втрачають свої первинні семантичні компоненти і 

реалізують кількісні та якісні значення, виражаючи відповідно інтенсивність 

та оцінку‖ [50, с. 18], наприклад: a soft melody, a hard light. Семи 

аксіологічної оцінки та інтенсивності входять у ядро основного значення 

прикметника soft – "приємний на дотик" та "який легко зігнути, стиснути і 

т.д.", у той час як інтенсіонал антоніма hard представлений лише семою 

інтенсивності "у який важко проникнути, розрізати тощо‖. У семантичному 

аспекті синестезійне перенесення відбувається на основі цих сем.  

Раціонально-емоційний тип метафори означає перехід від сфери 

конкретного до сфери абстрактного, будучи при цьому активним способом 

поповнення абстрактної лексики. Метафоричне перенесення є наслідком 

виникнення у свідомості симілятивного зв‘язку між двома ознаками, які 

активують у пам‘яті однаковий психологічний стан. Метафори цього типу, як 

зазначає А. Х. Мерзлякова, ґрунтуються на стереотипних образно-асоціативних 

комплексах, закріплених за первинним значенням прикметників, і пов‘язані 

із „картиною світу‖, яка відображає або ідіоетнічні риси, або так звані 

фреквенталії, або, врешті, універсалії [114, с. 79–80]. У зв‘язку з цим 

А. Х. Мерзлякова розрізняє імпресивну метафору та метафору інтенсивності. 



 117 

Перша базується на подібності вражень, які виникають у процесі сприйняття 

цих ознак. Метафоричне перенесення прикметника пов‘язане із загальним 

фоном знань носія мови про предмет і з уявленням про стандартний набір 

ознак описуваного предмета. Так, коли ми, наприклад, наділяємо людину, її 

духовні якості характеристикою твердості (а hard heart, а hard look), ми 

підсвідомо зіставляємо цілісний образ твердого фізичного об‘єкта з деякими 

духовними якостями. Часто елементом зіставлення є добре відомий нам 

твердий об‘єкт (еталон), скажімо, скеля. Ми ніби ототожнюємо людину і 

скелю, а згодом, залишивши у людини ознаку твердості, вимиваємо з її 

образу всі інші властивості скелі [184, с. 74]. Тобто, метафоричне мапування 

передбачає подібність окремих елементів асоціативного комплексу.  

Концептуальні структури прикметників hard / soft ґрунтуються 

на образ-схемі „твердий – багато / м‘який – мало‖, яка виділяється у зв‘язку 

з особливостями сприйняття твердого та м‘якого. Ця схема є основою 

метафори інтенсивності, яка реалізується на основі подібного сприйняття 

інтенсивності вияву ознаки. Прикметники hard / soft мають такі когнітивні 

ознаки: „сильний, інтенсивний‖ у сполучуваності з іменами таких об‘єктів, 

як погодні умови та явища (а hard storm / frost / gale), емоції (hard sadness / 

anger / sarcasm), фізіологічні реакції (а hard cough / flare of pain / pulse) 

та „сильний, різкий‖ на позначення фізико-моторних реалій (а hard swerve / 

kick). Метафора інтенсивності ЛО soft представлена такими когнітивними 

ознаками: "легкий за силою, нерізкий" у сполучуваності з іменами таких 

об‘єктів, як фізико-моторні реалії (kick, nod); "несильний" на позначення 

погодних явищ (rain, breeze), а також "помірний, який поступово 

піднімається" на позначення рельєфу (hill, undulation).  

З метою логічного підсумку аналізу метафоризації, а також 

демонстрації того, що всі переносні значення є пов‘язані між собою, 

згадаємо, що являє собою прототипна ситуація твердості / м‘якості. Так, 

будь-який твердий або м‘який предмет має свою типову експлуатацію. 

Тверду землю ми копаємо, твердий сир, масло розрізаємо, твердий шолом 
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(каска) не піддається тиску і тим самим захищає нашу голову від 

пошкоджень. З м‘якої глини ми ліпимо, м‘яке дерево та м‘який грунт легко 

піддаються обробці. У таких ситуаціях ЛО hard / soft характеризують об‘єкт, 

на який спрямовано дію людини. Таку прототипну ситуацію ми називаємо 

параметричною (див. п. 3.4).  

Існують також інші типи об‘єктів, але в іншому вигляді, і 

функціонують вони по-іншому. Зсув значення відбувається в результаті 

метафоричного перенесення. У ширшому розумінні метафора – ніщо інше, як 

зміна категорійної належності слова [172]. Наприклад, a hard fact / 

"беззаперечний факт" – інформація, яка не піддається спростуванню, a hard 

task / "важке завдання" – яке чинить фізичний / психологічний опір людині, 

a hard nut to crack / "проблема, яку важко вирішити, або людина, котру важко 

зрозуміти", а soft touch / "людина, на яку легко вплинути", a soft heart / "добре 

серце" – яке піддається емоціям та почуттям. Ми бачимо, що і в цих 

метафоричних контекстах прикметники описують об‘єкт взаємодії.  

Розглянемо інші випадки прототипної ситуації: 1) His back felt stiff from 

lying on the hard catwalk (16); 2) the journey was uncomfortable; she had nothing 

to hold on to, and the creature’s back was hard (65). Наведені контексти 

описують каузативну семантику ЛО hard: каузовані експерієнціальні відчуття 

людини зумовлені не природою твердих об‘єктів, а більшою мірою 

спричинені способом взаємодії людини з твердим об‘єктом. Для прикметника 

soft ситуація є іншою, оскільки його каузативна семантика зумовлена самою 

природою об‘єктів, що відображає наявність у прямому значенні оцінної 

семи „приємний на дотик‖. Наприклад, a soft towel / "м‘який рушник" та soft 

pyjamas / "м‘яка піжама" приємні до тіла людини, не подразнюють його, а a soft 

pillow / "м‘яка подушка" піддається тиску і приймає форму людського тіла.  

Метафорична твердість / м‘якість можуть також бути експерієнціальними, 

каузуючи психологічний дискомфорт / комфорт. Так, до жорстоких обмежень 

(hard restrictions) або суворого господаря (a hard taskmaster) людина мусить 

звикати. А hard bargain / "угода на жорстких умовах" є невигідною для 
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людини, a hard frost / "лютий мороз" спричинює дискомфорт для тіла 

людини, a hard light / "різке світло" подразнює очі. Метафорична м‘якість, 

навпаки, свідчить про приємні психологічні враження (затишок, 

розслаблення, навіть лінощі). А soft approach / "м‘який підхід", a soft melody / 

"ніжна мелодія", a soft climate / "м‘який клімат" – у всіх цих випадках soft 

описує суб‘єкт взаємодії, який позитивно діє на людину.  

Підсумовуючи, зазначимо, що метафоричні значення, які виникають 

за аналогією, походять від двох видів прототипних ситуацій твердості та 

м‘якості – параметричної (із акцентом на сему "ступінь вияву ознаки") й 

екперієнціальної (в основі перенесення – сема "приємні / неприємні відчуття").  

Варто також зауважити, що на сучасному етапі розвитку лінгвістичної 

думки значну пояснювальну спроможність у сфері метафоризації концептів 

має теорія концептуальної метафори, запропонована Дж. Лакоффом та 

М. Джонсоном. Учені розглядають метафору одночасно як мовний феномен, 

феномен мислення, а також як прояв інтелектуальних здібностей людини.  

Як було зазначено вище (див. п. 1.1), концепти HARD / SOFT містять 

структури знань, організовані у вигляді образ-схеми динамічної сили 

(„forced-dynamic schema‖). Ця просторова категорія виникає на основі 

фізичного досвіду контактування із твердим / м‘яким предметом, тобто 

певної системи дій (стискання, здавлювання, розрізання, згинання, торкання 

тощо), націлених на твердий / м‘який об‘єкт. На основі цієї схеми 

відбувається структурування цілої низки суміжних концептів, яке прийнято 

називати орієнтаційною метафорою. За матеріалами нашої вибірки для 

концептів HARD / SOFT було виявлено такі орієнтаційні метафори: 

ТВЕРДИЙ є ЗЗОВНІ І В ПРОТИЛЕЖНОМУ НАПРЯМКУ, М‘ЯКИЙ є 

ЗЗОВНІ І В ТОМУ САМОМУ НАПРЯМКУ. Доцільність виокремлення 

цього типу метафор засвідчують наступні приклади: „Say maybe you’re a little 

hard on yourself,‖ Eddie said (41); Scully & Pershing took a hard line on such 

behavior (36); It was hard luck on you (LDCE); She’s soft on crime. Soft on gays. 

Soft on guns. Against the death penalty (35); has been soft on her for years 
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(MWCD); Beware of soft line on drugs, ministers told (Sunday Times, May 24, 

2013); He was very soft with the children (SOED); He expects a softer policy with 

Cuba…(SOED). Ці метафоричні вирази мають фізичну основу: твердий об‘єкт 

діє на людину ззовні – давить, тисне, породжує дискомфорт (іноді біль), тому 

що не деформується, тоді як м‘який предмет легко діє на людину, 

деформуючись під тиском та приймаючи форму людського тіла.  

Людині властиво інтерпретувати свій досвід у термінах фізичних 

предметів та речовин, виділяти їхні частини так, ніби вони є дискретними 

об‘єктами. У теорії Дж. Лакоффа та М. Джонсона ці операції прийнято 

називати онтологічними метафорами. Онтологічна метафора 

ТВЕРДОГО / М‘ЯКОГО ОБ‘ЄКТА достатньо добре розроблена для 

англомовної картини світу та базується на фонових знаннях про твердий / 

м‘який предмет. З‘ясовано, що за допомогою цієї метафори людина здатна 

наділяти твердістю / м‘якістю різні нематеріальні сутності – абстрактні 

феномени, події, види діяльності, людську вдачу, різноманітні спеціалізовані 

поняття тощо. На основі проведеного концептуального аналізу виділяємо 

наступні онтологічні метафори:  

1) ЗОРОВІ, СЛУХОВІ, СМАКОВІ, НЮХОВІ ВІДЧУТТЯ є ФІЗИЧНИМ 

ОБ‘ЄКТОМ: a hard glitter, a soft jazz, a hard cider, a soft scent; 

2) ЕМОЦІЙНИЙ СТАН / АБСТРАКТНА СУТНІСТЬ / ЛЮДИНА / 

РИСИ ХАРАКТЕРУ та ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ / ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ / 

ДІЯ, ПРОЦЕС є ФІЗИЧНИМ ОБ‘ЄКТОМ: hard sadness, felt a hard lump in his 

throat, soft life, a hard moral centre, a soft touch, a hard face, soft sales, hard 

partying, a soft opening; 

3) ФІЗИЧНА ТВЕРДІСТЬ / М‘ЯКІСТЬ є КІЛЬКІСТЮ СУБСТАНЦІЇ / 

ІНТЕНСИВНІСТЮ: a hard slap, a hard frost, a soft breeze, a soft make-up; 

4) ФІЗИЧНА ТВЕРДІСТЬ / М‘ЯКІСТЬ є КІЛЬКІСТЮ ЗУСИЛЬ: a hard 

exam, a hard schedule, a soft job, a soft goal.  

Асоціативний комплекс фізично твердого об‘єкта, таким чином, виступає 

джерелом породження нових смислів та охоплює такі уявлення про нього: 
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1) твердий предмет має чіткі контури vs. м‘який предмет – розмиті (a hard 

education – a soft education, hard news – soft media, a hard salary cap – a soft 

salary cap, a hard outline, a soft, velvety quality of movement); 2) твердий 

предмет – непіддатливий до тиску vs. м‘який предмет піддається тиску 

(a hard economy – a soft economy, a hard target – a soft target,); 3) твердий 

предмет інтенсивно діє на тіло людини або інший об‘єкт vs. м‘який предмет 

легко діє на людину / предмет (a hard tactics – a soft tactics; a hard line – a soft 

line, a hard painful ringing); 4) робота з твердим предметом потребує багато 

зусиль та енергії, тоді як м‘який предмет легше піддається обробці (a hard 

decision, a hard effort, a soft job); 5) твердий предмет зберігає свою форму, не 

деформується, тому може вважатися надійним та стійким, тоді як м‘який 

предмет легко змінює свою форму – ненадійний, непостійний (hard data – soft 

data, a hard agreement, soft plans) і т. д.  

Зазначені онтологічні метафори уточнюються за допомогою таких 

структурних метафор: 1) БЕЗСЕРДЕЧНИЙ є ТВЕРДИМ: The Chilterns were 

lovely, even the iron in Jackson's hard northern soul softened a little at the sight 

of so much rolling green ease (8); СКЛАДНИЙ / ПРОБЛЕМАТИЧНИЙ 

є ТВЕРДИМ: The presidency was hard enough at the best of time (25); 

ФІЗИЧНО / РОЗУМОВО / МОРАЛЬНО ВАЖКИЙ є ТВЕРДИМ: Ukrainians, 

whose hard history has immunized them against the folly of wishful thinking, see in 

Putin’s ferret face the cold eyes of a prison warden (The Washington Post); 

ТОЧНИЙ Є ТВЕРДИМ: „Although there are no hard statistics yet”, he said, „for 

many move-up or downsizing owners, this is not a clear-cut deal‖ 

(The Washington Post, April 1, 2010); НЕЗВОРУШЛИВИЙ / ПРАКТИЧНИЙ 

є ТВЕРДИМ: Sometimes, to me, this Arab seems noble in his quixotic combination 

of hard common sense and crazed hallucinatory vision (52); СУВОРИЙ / 

ГНІТЮЧИЙ є ТВЕРДИМ: But the history of previous shootings suggests that the 

hard politics of the issue always trump the grief of the moment (The Washington 

Post, December 14, 2012); ЛАСКАВИЙ / НІЖНИЙ є М‘ЯКИМ: A view slit in 

the door opened, and two soft brown eyes studied him appraisingly (13); ЛЕГКИЙ 
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є М‘ЯКИМ: Perhaps the men of Philadelphia were too accustomed to the soft and 

pleasant life of America’s largest community (79); ПІДДАТЛИВИЙ є М‘ЯКИМ: 

In both adults a surfeit of prudence and a surfeit of energy, and with the couple 

two boys still pretty much all soft surfaces (75); CЛАБКИЙ є М‘ЯКИМ: the 

latest indication that economic activity has hit a soft patch (The New York Times). 

Отже, модель фізичного світу, репрезентована у відчуттях людини, стає 

природною, ефективною основою для конструювання похідних метафізичних 

концептів. Тобто людина концептуалізує абстрактні сутності як фізично 

тверді або як м‘які об‘єкти. 

 

4 . 1 . 3  А с о ц і а т и в н о - о б р а з н і  п о л я  к о н ц е п т і в  H A R D  /  

S O F T  в  а н г л о м о в н і й  к а р т и н і  с в і т у .  Антропоцентричний характер 

мови передбачає значний вплив її творця (носія) на сам процес формування 

мови. Відповідно, мета цього пункту полягає у з‘ясуванні змістової та 

структурної специфіки асоціативно-образних полів (АОП) концептів 

HARD / SOFT в англомовній лінгвокультурі. Під асоціативно-образним полем 

у цій праці розуміємо сукупність семантично пов‘язаних лексичних 

та лексико-фразеологічних одиниць (екстенсіонал поля), які відображають 

його поняттєвий рівень (інтенсіонал), виражений закріпленими в мовній 

свідомості носіїв стереотипними образними уявленнями про ознаки 

„твердий‖ / „м‘який‖ щодо їхньої реалізації у мові. Дослідження АОП 

концептів було проведено на основі результатів вільного асоціативного 

експерименту, процедура якого описана у п. 2.5. 

Екстенсіонал полів було досліджено із застосуванням системно-

структурних методів у вигляді: компонентного аналізу структури значення 

слова, дефініційного аналізу словникових тлумачень семем ЛО hard / soft, 

дистрибутивного аналізу синтагматичних характеристик ключових лексем [8; 

177; 90 та ін.]; прийому групування одержаних асоціацій та розподілу їх на 

кластери, а також прийому польового моделювання [156; 157].  



 123 

Загалом для обох концептів було виявлено по 7 кластерів. Для 

концепту HARD найчисленнішим за кількісною репрезентацією виявився 

кластер „асоціати, які описують твердість текстури‖, котрий налічує 

130 асоціацій та охоплює підгрупи: „речовини та матеріали‖ (72 асоціації), 

наприклад: diamond, brick, ice, cement, steel, slate shingles та ін.; „неживі 

предмети‖ (21): hammer, wooden stick, board, door-knob, book, wooden chair, 

ax, metal plate; „супутні властивості твердості‖ (14): firm, solid, inflexible, 

tough, no resistance when touched, crusty, not soft, thick, heavy; „поверхні та 

покриття‖ (12): ungiving ground, floor, dry earth, asphalt, sidewalks, surfaces, 

wood planks; „частини тіла‖ (6): nails, teeth, bone; „процесуально-динамічні 

властивості твердих предметів‖ (3): break, shatter; „їжа‖ (2): sweets, candy. 

Другий кластер „асоціати, які описують емоції та оцінку‖ налічує 

54 асоціації та включає наступні підгрупи: „види діяльності‖ (30 асоціацій): 

math, test, exam, work, task, no matter how we try the problem, it just won’t figure 

itself out, challenge, complicated, something difficult; „духовні якості та манери 

поведінки людини‖ (20): aggressive and confrontational, mean, stern or 

unwilling to compromise, stance on an issue, attitude, a person’s look, a person 

who is severe, harsh, emotionless та ін.; „емоційні переживання‖ (3): frustration 

and stress, saying good-bye to someone you love, relationships. До третього 

кластера „асоціати на позначення тактильних відчуттів‖ (10 асоціатів) 

ми віднесли наступні: sore, jumping from a swimming pool diving board and 

hitting the water flat on my belly, cold (3), rough (2), tactile, uncomfortable, 

pressed against a hard wall. Четвертий кластер „асоціати, які описують 

інтенсивність ознаки‖ охоплює наступні 7 асоціацій: alcohol, winter, 

strong (3), forceful та durable.  

Кластер п‘ятий „асоціати, які описують звукові, світлові та смакові 

реалії‖ налічує 4 асоціації: hard consonants like d, t, k, b, knocking at the door, 

bitter, bright, harsh sunlight. До шостого кластеру „асоціати на позначення 

контурів об’єкта‖ належать наступні 4 асоціації: jagged, harsh, edge. 

Останній, сьомий кластер „асоціати, які описують індивідуальні реакції‖   
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Таблиця 4.2 

Семантичний зміст асоціативно-образного поля концепту HARD 

Назва кластера 

Кількісний 

показник 

(у відсотках) 

Асоціативні когнітивні ознаки 

асоціати, які описують 

твердість текстури 

61,3 % "непіддатливий до тиску; у який 

важко проникнути, розрізати; щіль-

ний за структурою; твердий на дотик" 

асоціати, які описують 

емоцію та оцінку 

25,5 % "який виражає непохитність, суво-

рість, немилосердність", "який не 

припускає поблажливості", "спов-

нений турбот, неприємностей, який 

викликає глибокі переживання", "гру-

бий, зухвалий, невиправний", "над-

звичайно відданий, непохитний"**  

асоціати на позначення 

тактильних вражень 

4,7 % "болючий"*, "дискомфортний для 

тіла"*, "холодний"*, "шорсткий"*, 

"незручний"*, "тактильний"* 

асоціати, які описують 

інтенсивність ознаки 

3,3 % "інтенсивний за силою або ступе-

нем", "різкий, суворий" (про погоду), 

"міцний, довговічний" (про товар), 

"який має значний вміст алкоголю"  

асоціати, які описують 

звукові, світлові та 

смакові реалії 

1,9 % "різкий, неприємний для зору, 

слуху, смаку",  

асоціати на позначення 

контурів об‘єкта 

1,9 % "який має різкі лінії; чітко 

окреслений" 

асоціати, які описують 

індивідуальні реакції 

1,4 % "електрична арматура вентиляційної 

системи для сушильної машини"* 

(Hard Duck), "документальний фільм 

про угрупування в‘язнів на тери-

торії в‘язниці" („Hard Time‖ Prison 

Gangs), "твердість покриття або 

складність гри"* (hard golf) 

Усього 100 %  
* – позначає ті оцінні смисли, котрі не фіксуються у словниках, однак існують у 

свідомості мовців; 

** – позначає ті значення, які можливо виокремити на рівні фразеологізмів 
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налічує всього 3 асоціації: duck, golf, prison gangs. Інформацію про 

семантичне наповнення асоціативних полів HARD / SOFT доцільно 

узагальнити у вигляді таблиці (див. табл. 4.2) або схеми (Додаток Ж, З). 

Для асоціативного поля SOFT найчисленнішим виявився кластер 

„асоціати, які описують м’якість дотикової поверхні‖, який налічує 

118 асоціацій та містить такі підгрупи: „назви тварин та їхніх частин тіла‖ 

(25), наприклад: young furry animals, my dog’s ears, puppies, pets, feathers on a 

baby bird, bunny; „неживі предмети‖ (25): glass, an old blanket, cotton quilts, 

washed comforters, fluffy towels; „супутні характеристики дотикової м‘якості‖ 

(25): smooth, delicate, pleasant to touch, fuzzy, gentle, silky; „люди та частини 

їхнього тіла‖ (19): stroking hair, skin, touching a baby’s cheek, a newborn baby, 

baby’s skin, mother, woman; „назви хутра та тканин‖ (16): fur, wool, velvet, 

cotton, velour, plush, fleece, cashemere; „назви рослин‖ (4): rose petals, flower 

petals, flower blossoms; „елементи одягу‖ (4): sweater, clothing та clothes. 

Наступним за кількісним показником є кластер „асоціати, які описують 

м’якість текстури‖ представлений 63-ма асоціаціями та включає такі 

підгрупи: „неживі предмети‖ (42): sponge, pillow, bed, clouds, cushions, teddy-

bear, hammock та ін.; „супутні характеристики м‘якості текстури‖ (10): 

squishy to lay on, not firm, not hard, mushy, malleable, flexible, airy; „їжа‖ (9): 

marshmallow, cheese, ice-cream, mashed potatoes, steamed cauliflower, peach, 

cotton candy та „частини тіла‖ (2): bellies та woman’s breasts. До третього 

кластеру „асоціати на позначення оцінки та емоцій‖ (23 асоціації) входять 

такі підгрупи: „духовні якості людини та манери поведінки‖ (15), наприклад: 

soft is when you know someone is emotionally involved, vulnerable, kind, a gentle 

soul, meek and nonthreatening, easy to manipulate, weak, a person who is too nice 

or too lax in their treatment of others; „емоційна оцінка м‘якості‖ (8): quiet, 

peaceful, serene, something happy, mellow, good, gentle та word. Наступний 

кластер має назву „асоціати, які описують тактильні враження‖, 

представлений він усього 11-ма асоціаціями. Це такі асоціати: a soothing 

feeling, a good feeling, comfortable, comforting, warm, touch, sensation та 
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caress. П‘ятий кластер – „асоціати, які описують звукові та світлові 

реалії‖ включає 8 асоціацій: the sound of a woman singing in the distance, 

whisper, quiet sound, vowel-based rather than hard consonants, words that employ 

s, f, ph sounds, something quiet and sweet, hazy morning sunlight coming through 

a bedroom window та light. Шостий кластер „асоціати, які описують рідкий 

стан речовини‖ представлений усього 4-ма асоціатами: soap suds, bubbles та 

water. І сьомий кластер „асоціати на позначення інтенсивності ознаки‖ 

представляє 3 асоціації: wind, breeze та easy. Для ілюстрації див. табл. 4.3, а 

також Додаток К.  

Отже, екстенсіонал АОП концептів HARD / SOFT містить первинний та 

вторинний (метафоричний) рівні. Перший відбиває перцептивне сприйняття 

твердості / м‘якості, тобто наївне (буденне) знання про ці концепти, а другий 

відтворює переосмисленні, стереотипні знання.  

Інтенсіонал АОП концептів представлений асоціативними 

когнітивними ознаками, проілюстрованими у таблицях, які загалом можна 

звести до таких ключових ознак концептів, як: "фізичні характеристики 

об‘єктів", "емоційно-оцінна характеристика об‘єктів", "інтенсивність ознаки" 

та "експерієнціальні відчуття людини".  

Як засвідчують результати дослідження, значну частину реакцій 

опитуваних становлять синтагматичні асоціації (65 % – для слова-стимула 

hard та 63% – для soft). Кількісна перевага цього виду асоціацій є, на наш 

погляд, цілком логічним явищем у зв‘язку з тим, що функціональне 

навантаження прикметника полягає саме у модифікації іменника (носія 

ознаки). Отже, як було проілюстровано вище, у свідомості мовців 

концептуальні сутності HARD / SOFT асоціюються з еталонними носіями цих 

ознак. Особливістю аналізованих асоціативних полів є наявність серед 

синтагматичних асоціатів усталених та індивідуальних порівняльних 

конструкцій, наприклад: hard as nails (фразеол.), hard as a rock (фразеол.), 

hard as ice, hard as a door, hard as a book, soft as a pillow тощо.  
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Таблиця 4.3 

Семантичний зміст асоціативно-образного поля концепту SOFT 

Назва кластера 

Кількісний 

показник 

(у відсотках) 

Асоціативні когнітивні ознаки 

асоціати, які описують 

м‘якість дотикової 

поверхні 

51,3 % "з гладкою поверхнею або текстурою, 

приємний на дотик, не грубий і не 

жорсткий" 

асоціати, які описують 

м‘якість текстури 

27,4 % "піддатливий до тиску; якому бракує 

твердості; який легко зігнути, порі-

зати, стиснути", "легкий як повітря"* 

асоціати на позначення 

оцінки та емоцій 

10 % "який плекає ніжні почуття", "вразли-

вий, який легко піддається емоціям", 

"ніжний, добрий", "зі слабким харак-

тером, слабкий", "піддатливий, на 

якого легко вплинути", "який поро-

джує спокій, комфорт, приємний для 

відчуттів", "смиренний та який не 

викликає загрози"*, "веселий, щасли-

вий"*, "хороший" 

асоціати, які описують 

тактильні враження 

4,8 % "який має заспокійливу, полегшуючу 

дію"*, "комфортний, зручний, при-

ємний для відчуттів", "теплий"*, 

"ніжний на дотик"  

асоціати, які описують 

звукові та світлові реалії 

3,5 % "тихий та ніжний", "не різкий, ніж-

ний та приємний для слуху / зору", 

"який має м‘яке звучання" (про 

приголосні звуки) 

асоціати, які описують 

рідкий стан речовини 

1,7 % "який має незначний вміст мінераль-

них солей, не твердий" (про воду), 

"який має консистенцію бульбашок, 

пінистий"*  

асоціати на позначення 

інтенсивності ознаки 

1,3 % "незначний за силою або проявом", 

"який не вимагає значних зусиль" 

Усього 100 %  
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Інший тип асоціацій – парадигматичний, який ґрунтується на 

семантичній подібності та є виразником категоризаційного потенціалу ознак 

„твердий‖ / „м‘який‖ в англійській мові, складає 29 % для слова-стимула hard 

та 28 % для soft. Так, ключові лексеми hard / soft можуть уточнюватися 

синонімічними варіантами, які виражають додаткові відтінки 

психолінгвістичної оцінки. Для прикметника hard було одержано такі 

синонімічні кореляти: difficult – 16, strong – 4, tough – 4, harsh – 2, mean – 2, 

jagged – 2, firm – 2) та одиничні асоціати: heavy; aggressive; confrontational; 

strict, angry or upset; solid; durable; not soft та ін. Як видно із наведених 

асоціацій, у представників британської та американської лінгвокультур 

твердість окрім фізичного вияву, може асоціюватися із такими негативно 

маркованими абстрактними реаліями, як труднощі та складність, а також 

негативною характеристикою вдачі та поведінки людини (грубістю, різкістю, 

злістю, суворістю тощо), або ж вказувати на загостреність ліній. Позитивною 

асоціацією твердості виступає міцність та витривалість як фізичних об‘єктів, 

так і людського характеру.  

АОП концепту SOFT уточнюється парадигматичними асоціатами,  

з-поміж яких можна виділити ті, що позначають м‘якість дотикової поверхні 

об‘єктів (fuzzy – 7, fluffy – 5, smooth – 6, delicate – 2), м‘якість текстури 

(squishy – 3, not hard – 2) та одиничні асоціати: not firm; malleable; flexible; 

mushy), а також духовні характеристики людини: лагідність та доброту 

(gentle – 3, kind – 3, meek – 1). Проте можливі асоціації м‘якості з такими 

негативними якостями, як: вразливість, слабкодухість та лінь (weak – 3, 

vulnerable – 1, sloth – 1). Загалом же м‘якість представлена в англомовній 

картині світу як позитивна ознака, що асоціативно поєднується з 

комфортними, приємними відчуттями, спокоєм, ніжністю, легкістю та навіть 

щастям, про що свідчать наступні асоціативні реакції: comfortable – 3, 

gentle – 3, comforting – 2, good – 2 та одиничні асоціати: a soothing feeling; 

serene; peaceful; easy; quiet. 
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Важливо зазначити ще одну особливість аналізованих асоціативних 

полів. Як засвідчує матеріал дослідження, окрім синтагматичних та 

парадигматичних асоціацій респонденти вказували сценарії, які 

відображають сприйняття твердості та м‘якості в аспекті певної події. Усього 

було наведено 11 сценаріїв (6 %) для лексеми hard та 18 (9 %) – для антоніма 

soft. Наявність подібних асоціатів доводить правомірність виділення 

психолінгвістами ситуаційного підходу до тлумачення значення слова. Згідно 

з цим підходом, значення слова для носіїв мови реалізується через залучення 

його у деяку більш об‘ємну одиницю – пропозицію, фрейм, схему, подію, 

ментальну модель тощо [65, с. 48]. Відбувається все більш очевидний вихід 

за межі мовного значення на рівень структур знань про світ 

(енциклопедичного або фонового знання). Проілюструємо на прикладах. Для 

слова-стимула soft було виявлено ситуації, які представляють образи 

тактильних вражень людини, тобто маркують її сенсорно-моторний досвід: 

laying my head down on a feather pillow; running my hand across thick velvet 

cloth; laying in a big pile of washed comforters; a blanket you want to cuddle up in 

та ін. Деякі інші асоціати описують ситуації сприйняття іншого роду 

м‘якості: hazy morning sunlight coming through a bedroom window, the sound of 

a woman singing in the distance (у фокусі зорові та звукові відчуття); easy to 

manipulate; when someone is emotionally involved (у фокусі 

психологічна м‘якість).  

АОП концепту HARD уточнюється такими асоціатами-сценаріями: 

hitting metal with a hammer; digging in dry earth with a wooden stick; wall, 

pressed against the hard wall; jumping from a swimming pool diving board and 

hitting the water flat on my belly. Варто зауважити, що перші 3 асоціати 

описують параметричну твердість, тоді як 2 останні асоціати представляють 

тактильне сприйняття твердості – людина своїм тілом відчуває твердий 

предмет / поверхню, що викликає дискомфортні відчуття.  

Отже, як засвідчують результати проведеного експерименту, реакції, 

що їх вказували респонденти, відображають базові фонові знання останніх. 
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З одного боку, ці знання є індивідуальними, а з іншого – інтерсуб‘єктними, 

що пояснюється спільною дискретизацією практики та базовим статусом 

аналізованих концептів. Однак за нашими спостереженнями було виявлено 

певну діяльнісну (професійну) та гендерну специфікацію концептів 

HARD / SOFT, що, як нам видається, може бути ще більш маркованою за 

умов збільшення кількості опитуваних.  

На цьому етапі дослідження серед респондентів жіночої статі було 

виявлено тенденцію до асоціації концепту HARD з емоційними 

переживаннями, про що свідчать наступні реакції: saying good-bye to someone 

you love, frustration and stress, relationships, а також з оцінкою вдачі та манер 

поведінки людини (a person who is severe or has had a difficult urban existence, 

emotionless, scowl, mean, stern or unwilling to compromise, strict, angry or upset, 

a person’s look, stance on an issue, attitude), тоді як для чоловіків подібні 

асоціації не є типовими (лише двічі було вжито асоціацію mean). Для 

опитуваних осіб чоловічої статі концепт HARD передусім асоціюється із 

фізичною твердістю об‘єктів (hitting metal with a hammer, stone, ax, coal, steel, 

concrete, cliff, tough, durable, strong, metal plate, shatter, break), а також 

проблематичністю (difficult, work, math is hard for me, challenge). Такі 

відмінності, на наш погляд, зумовлені специфікою концептуальних структур 

мислення обох гендерів: із перевагою емоційного начала над 

раціоналістичним для жінок та пріоритетністю раціонального мислення над 

емоційним – для чоловіків.  

Що стосується концепту SOFT, то тут також спостерігаються певні 

гендерні особливості, які виявляються у виборі відмінних еталонів м‘якості. 

Для жінок типовим є асоціація фізичної м‘якості поверхні із різноманітними 

назвами тканин та тварин, тоді як серед респондентів чоловічої статті подібні 

асоціації траплялись лише два рази (Kitty from Big Bang Theory та silk). 

Натомість для чоловіків властивою є асоціація концепту SOFT із особами 

протилежної статі (mother, woman, the sound of a woman singing in the 
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distance), а також помітною є референція до сенсорної сфери (sensation, touch, 

gentle, caress). Решта асоціацій є спільними для обидвох гендерів. 

Діяльнісна специфікація концептів HARD та SOFT полягає у тому, що у 

деяких випадках інформанти передусім асоціювали слова-стимули з тим, що 

відображає їхній буденний або професійний досвід. Прикладом цього є ті 

випадки, коли респондент-жінка, котра свою професійну зайнятість 

охарактеризувала як „мати‖, найпершою реакцією на слово-стимул soft 

вказала реакцію kissing my children on the cheek, а респондент чоловічої статті 

(за професією будівельник) на слово-стимул hard навів реакції concrete та 

rock. Цікавою є також інша ситуація, коли пенсіонер-жінка на слово soft 

вказала реакцію yarn, wool, fleece, cashemere, аргументуючи це тим, що вона 

займається плетінням.  

Отже, на основі подібних прикладів можемо узагальнити, що іноді 

базові концепти HARD та SOFT здатні викликати у свідомості опитуваних 

передусім ті образи, які відтворюють їхній типовий, найбільш актуальний 

досвід.  

 Наведені кількісні дані дозволяють зробити висновки про польову 

структуру опозиційних перцептивних концептів HARD / SOFT (див. Додатки 

Ж, З, К). Так, базовий шар асоціативних полів концептів складає чуттєвий 

образ твердості / м‘якості, який засвідчує перцептивну сутність цих ознак. На 

нього накладаються інші когнітивні шари, які базуються на оцінно-

психічному та синестезійному сприйнятті аналізованих концептуальних 

утворень. Когнітивні шари збігаються із наявними у лексикографічних 

джерелах семемами, які демонструють напрямки оновлення концептів у 

процесі оцінної категоризації. Однак було виявлено і такі асоціати, які досі 

не знайшли відображення у словниках, проте вони існують у мовній 

свідомості індивідів. Їх ми відносимо до інтерпретаційного поля концептів, 

яке характеризується національною маркованістю та оцінністю для певної 

спільноти. Таким чином, до периферії досліджуваних асоціативних полів 

належать асоціати, які виражають емоційну та гедоністичну оцінки, що 
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пов‘язано зі способом впливу на людину твердого / м‘якого предмета. 

Стимул hard одержав наступні асоціати: sore; cold; uncomfortable; 

overwhelming; frustration; stress, а антонім soft – something sweet; airy; 

something happy; soft is a comforting word; comfortable; a good feeling.  

Отже, можна зробити висновок, що представники британської та 

американської лінгвокультур асоціюють концепт HARD зі значним впливом 

на людину, який каузує дискомфорт та болісні відчуття, тоді як антонімічний 

корелят SOFT маркує бажане, схвальне ставлення респондентів, йому 

властивий асоціативний зв‘язок із комфортом та приємними враженнями, 

навіть відчуттям щастя.  

 

4.2 Ціннісна характеристика концептів 

 

На перший погляд, фізичні ознаки „твердий‖ / „м‘який‖ – це базові, 

унiверсальні категорiї, які, на наше переконання повинні мати лексичне 

вираження у різних лінгвокультурах. Разом з тим, ми припускаємо, що їхні 

ціннісні характеристики матимуть для представників різних етносів певну 

специфіку. У зв‘язку з цим метою цього підрозділу є окреслення ціннісних 

компонентів перцептивних концептів HARD / SOFT у британській та 

американській лінгвокультурах.  

Особливістю перцептивних концептів є їхня зумовленість сенсорними 

відчуттями людини, адже саме вони є базовим матеріалом-конструктом, на 

якому формується перцептивний концепт. Їхній валоративний бік 

ґрунтується на оцінці цих сенсорних вражень та їхній подальшій 

екстраполяції на інші види об‘єктів. Іншими словами, коли мова йде про 

ціннісний аспект перцептивного концепту, мається на увазі не стільки його 

„вартість‖ для певної лінгвокультури, скільки позитивне або негативне 

оцінювання його представниками етносу. Оцінка, таким чином, є 

квінтесенцією ціннісних складників перцептивних концептів.  
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Категорія оцінки є універсальною та презентує систему цінностей 

довколишнього світу. У лінгвістиці та інших суміжних галузях науки оцінку 

розглядають як багатоаспектну категорію, яку співвідносять із ціннісною 

шкалою та визначають як позитивну або негативну характеристику об‘єктів 

[21, c. 4]. М. М. Болдирєв виокремлює найсуттєвішу особливість оцінки – 

антропоцентричність, аргументуючи це тим, що довколишні фрагменти 

дійсності виділяються як „хороші‖ або „погані‖ лише у свідомості людини, 

з погляду людини і лише за допомогою і на основі мови [32, c. 36]. У випадку 

перцептивних концептів HARD / SOFT „хороша‖ або „погана‖ оцінка 

залежить від первинних сенсорних відчуттів, а також усієї системи 

асоціативних образів, які актуалізуються у когнітивній системі людини під 

час сприйняття або уявлення про твердий / м‘який об‘єкт. Загалом ціннісний 

компонент оснований на стереотипних аксіологічних антиноміях „це добре, 

тому що тверде / м‘яке‖, „це погано, тому що тверде / м‘яке‖. 

Концепти HARD / SOFT оцінюються людиною насамперед на рівні 

денотативної семантики, яку вони виражають. Оскільки, як було сказано 

раніше, денотативна семантика лексем hard / soft не є однорідною та включає 

два аспекти – параметричний та експерієнціальний, очевидно, основа оцінки 

також відрізнятиметься. Так, при актуалізації параметричного аспекту ознаки 

„твердий‖ / „м‘який‖, які модифікують фізичні предмети, оцінюються щодо 

їхнього типового функціонування. При актуалізації екперієнціального 

аспекту ознак оцінюванню підлягають сенсорні враження людини, породжені 

контактом із твердим / м‘яким об‘єктом.  

Розглянемо кожен випадок детальніше на прикладах: 1) In the pocket of 

his dark blue jeans were metal-rimmed glasses in a hard blue case from Boots 

(The Times); 2) Rafael Nadal may pull out of next week’s Indian Wells Masters in 

California to spare his fragile knees from the hard courts (The Times); 3) Now the 

corporal retired to his kennel and the men talked in low voices, grumbling about 

the hard bunks and pillows (46). 
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У першому контексті ознака „твердий‖ кваліфікує футляр для 

зберігання окулярів, відповідно, твердість цього об‘єкта зумовлена його 

функціональним призначенням, тобто реалізується раціоналістична оцінка, 

характер оцінки – позитивний. У словосполученнях hard courts та hard bunks 

and pillows ознака „твердий‖ виявляє каузативну семантику, оскільки при 

контакті фізична твердість цих об‘єктів продукує дискомфортні, болісні 

фізіологічні відчуття у людини. Актуалізується сенсорна оцінка негативного 

характеру, що уточнюється фактами: to spare his fragile knees from the hard 

courts / "щоб вберегти свої слабкі коліна від твердих кортів", grumbling about 

the hard bunks and pillows / "скаржачись про тверді ліжка та подушки".  

Простежимо реалізацію оцінки концепту SOFT на прикладі наступних 

контекстів: 1) The men still dug foxholes, of course, an easier job in the softer 

ground, though the mud was far more likely to fill your boots now than 

before (78); 2) Bauer slogged through soft sand, fought thorny brush, his legs 

tangled in wire and tree branches, bodies (76).  

Як видно із наведених контекстів, вектор оцінки для ознаки „м‘який‖ 

також значною мірою залежить від того, як людина експлуатує м‘який об‘єкт – 

від способу взаємодії з ним. Так, у першому реченні „м‘яка земля‖ 

оцінюється людиною позитивно, оскільки людина витрачає на її обробку 

менше зусиль. У другій ситуації, навпаки, характер оцінки – негативний, 

оскільки ходіння по м‘якому піску викликає труднощі. Причому інший 

спосіб взаємодії з цими ж об‘єктами матиме протилежну оцінку: We are 

sitting on soft, soft golden sand. The sort your feet sink into (The Times). ЛО soft 

номінує приємні тактильні та кінестетичні відчуття, які виникають при 

сидінні на м‘якому піску, імпліковано комфорт. Позитивна оцінка 

уточнюється за допомогою подвійного вживання ЛО soft, що вказує на 

високий ступінь вияву ознаки. 

Як засвідчує аналіз вибірки, у більшості випадків (62 %) концепт SOFT 

використовується саме для вираження тактильних та кінестетичних відчуттів 

людини, як це проілюстровано у наступних ситуаціях: 1) Instead, she 
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smothered me with creature comfort: the softest sweatpants in my new, reduced 

size (62); 2) Now Mrs. Williamson has fixed you some nice soft scrambled eggs 

and toast (69). 

В обох контекстах реалізується позитивна оцінка м‘яких об‘єктів, які 

сприймаються людиною на дотик та смак, тобто через тактильні відчуття. 

Позитивний характер оцінки детермінується найвищим ступенем порівняння 

прикметника (the softest) та супровідним прикметником із оцінним значенням 

(nice). Ознака „м‘який‖ позначає експерієнціальні відчуття людини із 

імплікацією того, що „м‘який‖ не подразнює тіла людини, чинить незначний 

вплив на неї та, відповідно, каузує фізіологічний комфорт.  

Однак надмірна фізична м‘якість об‘єкта (зазвичай, предметів для 

сидіння / лежання та їжі) оцінюється людиною негативно, оскільки є 

небажаною: „My neck and back are a little bit stiff. It was stiff this morning after 

a soft bed and just one of those things, sleeping in hotels,” said Woods, a winner 

of five PGA Tour titles this season (The USA Today); Lightly steam the sweet 

potato until tender (about 20–30 mins) and set aside in a bowl. You don’t want it 

too soft or it will become a mushy ball when mixed together (The Times). У 

вибірці знайдені лише 3 ситуації, у яких концепт SOFT виражає 

фізіологічний дискомфорт, усі три контексти описують матрац. Прикметник 

mushy, який позначає в англійській мові небажану м‘якість та, відповідно, 

наділений негативними конотаціями, вживається для характеристики їжі.  

Варто також зазначити, що у випадку, коли об‘єкт, модифікований 

атрибутами hard або soft, не розглядається людиною щодо його 

функціонування, оцінювання не є релевантним, наприклад: the hard bedrock 

contour of the mountain landscape was now nakedly exposed by the sunlight (74); 

I urge my leaden legs up the narrow staircase … spiraling skyward on soft marble 

treads, pitted and worn (15). 

У зазначених контекстах експліковано вказівку на фізичні (природні) 

характеристики об‘єктів: тверді обриси гір, сходи з м‘якого мармуру.  
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На основі аналізу вибірки можемо виокремити такі ціннісні когнітивні 

ознаки концептів: "який викликає дискомфортні відчуття", "який породжує 

комфортні відчуття", "значний ступінь вияву твердості" та "відсутність або 

менший прояв твердості / наявність м‘якості". Вони зумовлені способом 

експлуатації об‘єкта або його інгерентними властивостями.  

Окрім сенсорної (сенсорно-смакової) та раціоналістичної оцінок, 

характерних для денотативної семантики ЛО hard / soft, можуть також 

актуалізуватися етична (підвид сублімованої) та психічна (підвид сенсорної) 

оцінки, остання поділяється на емоційну та інтелектуальну. Їхня реалізація 

відбувається тоді, коли ознаки „твердий‖ / „м‘який‖ описують непрототипні 

об‘єкти. Для ЛО hard характерні наступні види оцінок: 1) сенсорна 

(емоційна): to fall on hard times / "переживати важкі часи" (–), to do / learn 

sth the hard way / "освоїти щось через випробовування" (–), hard graft / "важка 

робота" (–), hard truth / "гірка правда" (–), a hard gunslinger talk / "груба 

розмова озброєних людей" (–); 2) сенсорна (інтелектуальна): a hard 

argument /"складна дискусія" (–), a hard test / "важка контрольна" (–), a hard 

choice / "важкий вибір" (–), hard-headed / "практичний, розсудливий" (+); 

3) сублімована (етична): hard tactics / "жорстка тактика" (–), a hard 

taskmaster / "суворий доглядач" (–), a hard line / "непоступлива лінія 

поведінки" (–), hard-handed / "суворий" (про правителя) (–), hard guys / "грубі 

хлопці" (–); 4) сублімована (естетична): a hard gaze / "суворий погляд" (–), 

hard features / "грубі риси обличчя" (–), hard eyes / "суворий вираз очей" (–), 

а hard voice / "грубий голос" (–); 5) раціоналістична: hard facts / "надійні, 

достовірні факти" (+), a hard worker / "сумлінний працівник" (+), a hard 

inspection / "ретельна перевірка" (+), hard accountability / "точна 

підзвітність" (+). 

Як бачимо, концепт HARD здебільшого містить негативний оцінний 

заряд (–), що обумовлено асоціаціями із важкістю, непохитністю, грубістю, 

суворістю та, загалом, психологічним дискомфортом. Однак у деяких інших 
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випадках, коли твердість асоціюється із надійністю, точністю, ретельністю та 

сумлінністю, реалізується позитивна оцінка (+).  

Розглянемо типологію оцінок, які може виражати ЛО soft: 1) сенсорна 

(емоційна): soft joviality / "тиха, легка радість" (+), soft words / "втішливі, 

лагідні слова" (+), a soft goodnight / "ніжне, ласкаве добраніч" (+), soft laugh / 

"ніжний сміх" (+), soft chirrups / "ніжне щебетання" (+); 2) сенсорна 

(інтелектуальна): a soft-minded boy / "простуватий, дурнуватий хлопець" (–), 

soft thinking / "пусті думки" (–); 3) сублімована (етична): soft-line / "який 

базується на поступках та компромісі" (+), soft answer / "тиха, стримана 

відповідь" (+), soft graciousness / "ненав’язлива люб’язність" (+), a soft touch / 

"людина, яку легко переконати або використати" (–), soft approach / "надто 

поблажливий підхід" (–); 4) сублімована (естетична): soft features / "не грубі 

та привабливі риси обличчя" (+), soft eyes / "ніжний вираз очей" (+), soft 

voice / "ніжний голос" (+); 5) раціоналістична: soft power / "методи 

культурного та економічного впливу (торгівля, інвестування, підтримка) 

у міжнародних відносинах, на відміну від радикальних військових дій" (+), soft 

duty / "легка служба" (+); continued softness in the PC market / "тривала 

ослаблена активність на комп’ютерному ринку" (–), economic activity is 

softening / "економічна активність слабшає" (–), soft-on-thug measures / 

"недостатньо суворі заходи щодо бандитів" (–), not to play soft and scared / 

"не показати слабку і невпевнену гру" (–). 

Загалом концепт SOFT, який, будучи переосмисленим у свідомості 

людей та реферуючи до непрототипних об‘єктів, оцінюється в англомовній 

картині світу здебільшого позитивно завдяки асоціаціям із ніжністю, 

легкістю, лагідністю, чуйністю, стриманістю, привабливістю, гнучкістю та 

помірністю. Можемо узагальнити, що всі ці асоціативні характеристики 

м‘якості позначають психологічний комфорт для людини, що зумовлено 

позитивною дією на її загальний психічний стан.  

Однак як засвідчив аналіз вибірки, носії англійської мови мають не 

лише позитивні асоціації з м‘якими об‘єктами. В англомовній картині світу 

http://seekingalpha.com/article/724531-u-s-economic-activity-is-worsening-fast?
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м‘якість також асоціюють із недостатнім проявом ознаки – несуворістю, 

нестрогістю, що оцінюється представниками британської та американської 

спільноти як прояв слабкості. Інші негативні конотації, які має ЛО soft, це: 

інтелектуальна обмеженість, слабкість та надмірна піддатливість до 

зовнішнього впливу. Усі ці негативні характеристики, як нам видається, 

базуються на знаннях про прототипну ситуацію м‘якості, тобто на фізичних 

властивостях м‘якого предмета (семи "якому бракує відносної твердості" та 

"піддатливий до тиску зовні").  

 

HARD нейтральне 

значення

11%

позитивне 

значення

20%

негативне 

значення

69%

 

Рис. 4.1 Оцінний потенціал концепту HARD 

 

Як показав аналіз текстових фрагментів, перцептивні концепти 

HARD / SOFT виявляють тенденцію до вираження ДИСКОМФОР-

ТУ / КОМФОРТУ перш за все на сенсорному рівні, а пізніше – і на психо-

логічному. Як засвідчили результати дослідження, ці концептуальні сутності 

виявляють двозначну аксіологічну маркованість, проте чітко простежується 

тенденція до вираження позитивної оцінки за допомогою концепту SOFT та 

негативної – через концепт HARD.  

За результатами психолінгвістичного шкалювання (див. Додаток Е), 

негативне значення концепту HARD становить 69 %, нейтральне – 20 %, по- 
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зитивне – 11 % (рис. 4.1). Концепт SOFT одержав такі показники: позитивне 

значення – 52 %, негативне – 25 %, нейтральне – 23 % (рис. 4.2). 

 

SOFT

позитивне 

значення

52%

нейтральне 

значення

23%

негативне 

значення

25%

 

Рис. 4.2 Оцінний потенціал концепту SOFT 

 

Тобто концепт SOFT в англомовній картині світу виявляє яскравіше 

виражену амбівалентну аксіологію, що зумовлено зміною оцінного ставлення 

до цього концепту. Наведемо хоча б один приклад цього явища. Так, як 

стверджують маркетологи, концепт SOFT у світі бізнесу довгий час мав 

негативні конотації у зв‘язку з невідповідністю очікуваним характеристикам, 

однак у 21 ст. спостерігається протилежна картина – коли SOFT починають 

ідентифікувати із гнучкістю, здатністю йти на компроміс та адаптовуватися 

до всього нового [http://blog.iese.edu/marketing/2013/10/03/farewell-hard-

brands-hello-soft/]. Іншими словами, оцінна динаміка концепту, а у ширшому 

аспекті – і його соціокультурна цінність зазнають постійних змін.  

На основі здійсненого аналізу можна зробити висновок про те, що 

ціннісні складники базуються на стереотипних аксіологічних антиноміях „це 

добре, тому що тверде / м‘яке‖, „це погано, тому що тверде / м‘яке‖ та 

детермінують амбівалентну аксіологічну маркованість концептів. Виявлені 

ціннісні когнітивні ознаки "який викликає дискомфортні враження", "який 

http://blog.iese.edu/marketing/2013/10/03/farewell-hard-brands-hello-soft/
http://blog.iese.edu/marketing/2013/10/03/farewell-hard-brands-hello-soft/
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породжує комфортні враження", "значний ступінь вияву твердості" та 

"відсутність або менший прояв твердості" виводяться дедуктивно у певному 

контексті та зумовлені іманентними характеристиками об‘єкта  або способом 

його експлуатації. 

  

4.3 Категоризація ознак „твердий” / „м’який” в англомовному 

дискурсі 

 

Відомо, що мова фіксує результати концептуалізації та категоризації 

дійсності свідомістю людини. У процесі категоризації атрибутивними 

мовними засобами (у нашому випадку ЛО hard / soft) у різних видах 

контекстів відбувається актуалізація певних когнітивних ознак. Їхня 

сукупність репрезентує зміст однойменних концептів HARD / SOFT. 

Виявлення когнітивних ознак концептів на основі аналізу синтагматичних 

особливостей ключових лексем hard / soft дасть змогу з‘ясувати семантичні 

сфери функціонування їхніх номінацій, а також встановити категорійну 

віднесеність аналізованих ознак. Під терміном „семантична сфера дії 

лексеми‖ ми, слідом за І. М. Богуславським, розуміємо „такий фрагмент 

синтаксичної структури, у якому смисл належних до нього слів заповнює 

семантичну валентність предикатного слова‖ [27, с. 366], тобто йдеться про 

актуалізоване значення полісеманта у певному контексті. 

Дослідження категоризації ознак „твердий‖ / „м‘який‖ покликане 

з‘ясувати, які типи об‘єктів (як прототипні, так і непрототипні) можуть 

концептуалізуватися в англомовній картині світу як „тверді‖ та „м‘які‖, тобто 

яким чином концепти HARD / SOFT функціонують у мовному узусі.  

Увесь емпіричний матеріал було розподілено на наступні семантичні 

сфери дії: 

1) експерієнціально-параметрична, у якій реалізується тактильна та 

кінестетична оцінка відчуттів людини у процесі активного або пасивного 

дотику; 
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2) власне параметрична, у якій здійснюється оцінка фізичних 

параметрів об‘єкта; 

3) психофізіологічна, у якій активується емоційно-кінестетична оцінка 

відчуттів від дії об‘єкта; 

4) емоційно-оцінна, яка утворюється на основі емоційної оцінки об‘єкта; 

5) інтелектуальна, у якій здійснюється інтелектуальна оцінка об‘єктів 

концептуалізації. 

Розпочинаючи аналіз із концепту HARD, зазначимо, що його 

функціонування в англомовній картині світу є актуальним у межах 

наступних комунікативно зумовлених ситуацій: 1) для опису об‘єктів, до 

яких можна доторкнутися / взяти в руки або зігнути / розрізати / натиснути 

тощо (тактильний та кінестетичний канали); 2) для опису об‘єктів, які не 

підлягають торканню, однак вони володіють такими характеристиками, які є 

суміжними за деякими параметрами твердості, оскільки людина приписує їм 

цю характеристику на основі зорового, слухового та інших видів сприйняття, 

а також подібної сили вияву; 3) для опису об‘єктів, які негативно впливають 

на фізіологічний стан людини, подібно до того, як твердий об‘єкт викликає 

відчуття фізіологічного дискомфорту для людини; 4) для опису об‘єктів, які 

негативно впливають на психологічний стан людини та активують неприємні 

емоційні враження та 5) для опису об‘єктів, які належать до інтелектуальної 

сфери людини, вказуючи на значну кількість інтелектуальних зусиль.  

Розглянемо особливості функціонування ключової лексеми hard 

у кожній із семантичних сфер. 

І. Експерієнціально-параметрична сфера (238 контекстів від 

загальної кількості 1 198) затребувана у 20 % випадків застосування ЛО hard.  

Денотативна семантика англійського прикметника hard базується на 

концептуальній структурі „непіддатливий до тиску, у який важко 

проникнути, який важко розділити, твердий, щільний за структурою, твердий 

на дотик‖. Багатокомпонентна денотативна семема є результатом того, що в 

екстралінгвістичній дійсності різні об‘єкти по-різному перевіряються на 
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твердість: одні предмети людина стискує (а hard wooden block), інші 

намагається розрізати (hard meat) або зігнути (а hard wire), деякі інші просто 

тримає в руках або торкається до них (а hard book, а hard chair).  

Основним чинником концептуалізації та оцінки об‘єкта за ознакою 

„твердий‖ є тактильна та кінестетична взаємодія, за якої аналізована ознака 

може вказувати або на якість дотикової поверхні об‘єкта, або на його 

внутрішню будову / текстуру. Релевантним, на наш погляд, є аналіз цілісної 

картини прототипної ситуації репрезентації ментального образу ознаки 

„твердий‖, про що йшлося вище (див. п. 3.4). Так, у процесі активного дотику 

(коли людина діє на об‘єкт зовні, об‘єкт чинить опір зовнішньому тиску та не 

змінює своєї форми) параметрами твердості з погляду фізики виступають: 1) 

непіддатливість до тиску (опір), 2) відсутність деформації. За умов іншої 

прототипної ситуації (коли людина діє на об‘єкт деяким способом, об‘єкт не 

піддається тиску, не змінює своєї форми і змушує людину пристосовуватися 

до нього) відбувається значний (відчутний) вплив на органи дотику людини, 

тобто відбувається каузація неприємних, дискомфортних для людини 

фізіологічних відчуттів та актуалізуются параметри 3) фізіологічні відчуття 

(дискомфорт), а також 4) негативна оцінка від взаємодії з твердим об‘єктом. 

Тобто ознака, яка репрезентує концепт HARD, може виражати каузативну 

семантику („яка породжує відчуття твердості‖). 

Як було вже зазначено у п. 2.6, ми розрізняємо параметричний аспект 

ознаки – вказівка на об‘єктивні механічні властивості твердих тіл (а hard 

cheese, а hard muscle) та експерієнціальний аспект – референція до 

тактильних відчуттів людини (а hard couch). Обидва аспекти репрезентують 

експерієнціально-параметричну сферу дії прикметника hard, лінгвістичними 

маркерами якої виступають: 1) предметні реалії, які аналізована ознака 

модифікує (plastic, wood, coal); 2) предикати, виражені: а) дієсловами 

акціональної семантики (to dig, to carve, to crack); б) дієсловами руху (to slip 

on, to walk on); в) дієсловами дотикового сприйняття (to lie on, to strike); 

3) відносні прикметники, які займають проміжну позицію між hard та 
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модифікованим іменником: „hard+A+N‖ (а hard rubber conveyor, а hard 

cement floor); 4) супровідні якісні прикметники, які вказують на причинно-

наслідкові відношення ознаки „твердий‖ (а dry, hard bread, аn unyielding hard 

rock); 5) прототипи ознаки, наведені здебільшого у порівняльних 

конструкціях типу „A as N‖ (hard as steel); 6) підрядні речення, які 

уточнюють параметр концептуалізації за ознакою „твердий‖ (Guar, a modest 

bean so hard that it can crack teeth).  

Когнітивна ознака "непіддатливий до тиску, щільний за структурою, 

твердий на дотик" актуалізується у семантиці ЛО hard при характеристиці 

наступних типів об‘єктів: 

- поверхня та покриття (25%) (asphalt, ground, shell, surface, road, mud, 

dirt, snow, paint, earth): For Benson and Mitchell, there would be no sleep, no 

toilet, and no reveling under the shelter of a hard roof (78); It took Will and Lyra a 

while to get used to … the shuddering thunder of the hard wheels on the hard 

stone (65). Нерідко значення "фізично твердий" збагачується у 

контекстуальному оточенні додатковими смислами. Так, у першій ситуації 

імплементовано конотативний зміст "надійний", що пояснюється властивістю 

твердого предмета не змінювати свою форму. У другій ситуації відтворено 

екстралінгвістичні особливості сприйняття твердості, а саме, здатність твердих 

тіл проводити звук.  

- Предмети для сидіння / лежання (12%) (bench, saddle, bed, mattress, 

seat, pew, creature’s back): 1) Archie ignored the bell and continued talking but 

everyone stopped listening and started worming their way free of the hard plastic 

chairs (5); 2) Now the corporal retired to his kennel and the men talked in low 

voices, grumbling about the hard bunks and pillows… (46). У наведених 

контекстах твердий предмет каузує неприємні фізіологічні відчуття, що 

позначається на поведінці, а також емоційному стані людини – вона починає 

крутитися, бажаючи звільнити себе від контакту з незручним предметом або 

скаржиться про нього.  
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- Одяг та взуття (6%) (hat, jacket, heel cup, sole, shoes): …he stood 

outside the tall wire of a building site, looking down into the scene of piled wet 

earth, machines, men in hard hats (44). Характеризуючи предмети одягу та 

взуття як тверді, ЛО hard здебільшого вказує на фізичну характеристику цих 

речей і лише в окремих випадках – на відчуття людини. У першому реченні 

лексема hard позначає властивість непіддатливості до тиску, притаманна 

„твердому капелюху‖ (касці), у чому проявляється його функціональне 

призначення. Серед наявних у вибірці 14 контекстів на позначення одягу та 

взуття, лише один із них реферує до відчуттів людини. Так, у реченні: His feet 

were cramped inside the hard black shoes that were already a size too small (68) 

твердість черевик означає те, що вони не приймають форму ноги і тому 

можуть тиснути, натирати або взагалі створювати відчуття дискомфорту.  

Аналіз решти типів об‘єктів експерієнціально-параметричної сфери 

представлений у таблиці (див. Додаток Л).  

ІІ. Власне параметрична сфера (249 контекстів від загальної кількості 

1 198) становить 19 % вживання прикметника hard.  

Ознака „твердий‖ може кваліфікувати і непрототипні об‘єкти, при 

концептуалізації яких такі параметри як опір, відсутність деформації, 

фізіологічні відчуття не є релевантними. У параметричній сфері об‘єкт 

підлягає оцінній категоризації за наступними параметрами: інтенсивність 

(сила вияву) ознаки, розмір та чіткість ліній.  

У власне параметричній сфері дії ЛО hard найбільшу застосовуваність 

мають наступні класи об‘єктів: фізичні реалії (19 %); звукові реалії (18 %); 

природні реалії, погода (14 %), рух (10 %), а найменшу – люди за статурою, 

якість повітря, небесні тіла, місце та сила – по 1 %.  

У параметричній сфері функціонування ЛО soft діють механізми 

метонімічного перенесення (на основі суміжності параметрів, які притаманні 

як прототипному об‘єкту, так і непрототипному). Крім того, може 

відбуватися і метафоричне перенесення ознаки: сила вияву ознаки за 

аналогією може описувати і непрототипні об‘єкти (твердий на дотик / із 
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твердою текстурою – значний ступінь вираження ознаки → значний за 

гучністю / яскравістю / чіткістю / розміром / силою впливу). До цієї категорії 

ми також віднесли і синестезійну метафору, на основі якої відбувається 

перенесення ознаки зі сфери ДОТИК в інші сфери чуття: ЗІР, СЛУХ, НЮХ, 

СМАК: а hard gleam, а hard roar, а hard odor, a hard liquor.  

Актуалізація власне параметричної сфери пов‘язана з такими 

лінгвістичними маркерами: 1) дієсловами чуття (to hear, to sound, to see, to 

glint in, to shed, to cast, to emit, to reflect, to smell); 2) словами-супровідниками, 

які уточнюють ситуацію твердості (a hard cold wind; a hard boy, strong 

commala, hard, bright outlines).  

Як свідчать результати аналізу синтагматики ключової лексеми hard, 

кваліфікуючи об‘єкти параметричної категорії, ЛО hard виражає наступні 

когнітивні ознаки:  

1) "інтенсивний, різкий", у сполучуваності з іменами об‘єктів, які 

позначають:  

- фізичні дії (19%) (knock, punch, shake, thrust, embrace, yank, grip, kiss, 

whack, hug, shove, push, stretch, foul, shot, stroke, pass): Langdon gave it a hard 

kick and sensed he might be able to break it off entirely (14); 

- природні реалії та погоду (14%) (frost, rain, wind, freeze, storm, gale, 

breeze): But once the doors were built, slabs of split oak, a dozen men could finally 

huddle inside, protected against the hard freezing wind (79); 

- рух (10%) (rush, turn, right, swerve, gust, fall, landing, run, stride, 

marching, left, step, collision): The smoke began to clear, and he saw Higgins 

ducking low, a hard run into the street, through the black exhaust of the tank (78); 

- звукові реалії (18 %) (hammering, thud, echo, laughter, sound, splash, 

knock, hiss, roar, shout, whisper, rattle, voice): Mitchell began to slide off him, the 

hard painful ringing in Benson’s ears relentless, blotting out any other sounds (78); 

- світлові реалії (5 %) (clarity, color, gleam, contrast, glow, red): Ann Sullivan 

stood in the doorway with a tray in her hand and a hard light in her eyes (69); 
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- одоричні реалії (2 %) (stink, smell, odor): He navigated around a wide 

puddle, stopped, was suddenly engulfed in a hard grotesque smell (79); 

- смакові реалії (4 %) (liquor, drink, cider, flavour): Nor would he indulge 

in hard liquor (36).  

Важливо підкреслити, що при характеристиці зазначених типів об‘єктів 

ЛО hard виражає, окрім компонента інтенсивності, й оцінку. Це особливо 

стосується сполук, які базуються на синестезійній метафорі. Актуалізується 

сенсорна оцінка "неприємний для відчуттів" (painful, grotesque), оскільки 

об‘єкти, наділені інтенсивністю, можуть подразнювати органи чуття людини. 

2) "з грубими, чітко окресленими лініями", "який чітко виділяється на 

загальному фоні" у поєднанні з іменами наступних об‘єктів: 

- геометричні лінії та фігури (4 %) (outline, edge, line, shadow, angle, 

grid, geometry): Objects in the room were taking on hard, bright outlines with 

colored fringes (19); 

- риси обличчя (2 %) (lips, mouth, chin, nose, forehead, face): Then he said 

he was just joking, but that the old cowboy with the hard face scared him (41); 

- географічні реалії (2 %) (mound, reef, geology, top, contour, cliff, 

landscape): David Arnold (…) has spent three years tracing and photographing 

the hard coral reefs … (The Sunday Times, August 4, 2013); 

- небесні тіла (1 %) (moon, star): The hard little moon had gone behind 

black roofs (45). 

Подальший аналіз та зведені дані про категоризацію об‘єктів 

параметричної сфери подані у Додатку З. 

III. Психофізіологічна сфера (102 контексти від загальної кількості 

1 198) реалізує 9 % вживання ключової лексеми hard. 

ЛО hard вживається для кваліфікації непрототипних об‘єктів, 

пов‘язаних із тими фізіологічними процесами, які відбуваються в організмі 

людини. Тобто людина відчуває твердість своїм тілом і всередині нього. 

Іншими словами, лексема hard позначає як екстроцептивні (зовнішні) так й 

інтроцептивні (внутрішні) відчуття людини. Твердість у шлунку, горлі, 
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грудях викликає в людини болісні відчуття, тривогу і дискомфорт, що уражує 

як фізичний, так і психологічний стан людини. Лінгвістичними маркерами 

психофізіологічної сфери є: 1) слова, які експлікують ситуацію 

фізіологічного дискомфорту, вказуючи на страждання та зусилля людини 

(переважно дієслова та прикметники): to wince at, to feel, to fight, dull, burning, 

exhaustive, shocking, torment, thousands of miles. 

Прикметник hard характеризує такі об‘єкти: 

- фізіологічні відчуття (42 %) (swallow, pain, knot, effort, fight, 

breathing, beat, cough, shiver, blink, ache, gasp, pounding): 1) felt a headache 

coming, a hard knot in the base of his skull. He blinked hard, fought it, twisted his 

head to the side (77). Актуалізується когнітивна ознака "який проходить з 

напруженням, утрудненням; різкий, болісний". 

Когнітивна ознака "важкий, який вимагає значних фізичних сил та 

енергії, виснажливий" реалізується у сполучуваності ЛО hard з наступними 

об‘єктами:  

- види зайнятості (51 %) (climb, training, ride, walking, journey, practice, 

workout, going, exercise, cycling, graft, labour, session, slog, physical part, route, 

job): But none of the 50 or so riders met with misadventure, despite hours of hard 

riding, often in the woods (The Washington Post); 

- конфліктні ситуації (7 %) (fighting, struggle, pulling): Finan had the 

harder job, but Finan was a warrior of renown who took joy in hard fighting, and 

he led his men up the dark boat and screamed as he killed (31).  

У психофізіологічній сфері функціонування ЛО hard параметр 

фізіологічний дискомфорт доповнюється компонентом "інтенсивність".  

ІV. Емоційно-оцінна сфера (506 контекстів від загальної суми 1 198) є 

найбільш численною та становить 42 % використання ЛО hard.  

Як було зазначено вище, відчуття твердості можуть супроводжуватися 

їхньою емоційною оцінкою Суб‘єктом-Експерієнцером. У цій сфері твердість 

проявляється у системі метафоричних образів, коли людина приписує ознаку 

„твердий‖ об‘єктам, які за своєю природою не володіють фізичною 
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твердістю, однак їхня концептуалізація невіддільна від сенсорно-моторного 

досвіду людини. Метафорична твердість може тиснути не на тіло людини, як 

це відбувається у денотативній сфері, а на психологічний та емоційний стан 

людини. В основі метафоричного перенесення перебуває компонент "оцінка".  

Описуючи об‘єкти емоційно-оцінної категорії, ЛО hard реалізує такі 

оцінні смисли: 

1) "який виражає непохитність, суворість, немилосердність", "який не 

припускає поблажливості": 

- люди за гендерними характеристиками (4 %) (woman, boy, person, 

man, guy, bastard, lad): Cerdic was a cold, hard man, while Aelle had an 

emotional, even a generous, soul (29); 

- люди за родом діяльності (4 %) (taskmaster, bargainer): Is 

Mr. Longstreet that hard a taskmaster? (68); 

- ставлення та поведінка (3 %) (line, attitude, manner, tactics): For 

G.O.P., Hard Line on Immigration Comes at a Cost (The New York Times).  

2) "сповнений турбот, неприємностей, який викликає глибокі 

переживання": 

- життєвий досвід (13 %) (way, road, knock, luck, lot, experience, life, 

start in life, road, living): A teen cyclist learned a hard lesson about keeping both 

hands on his bike after a scary-looking fall following his win at the 2014 Tour de 

Somerville (The USA Today); 

- психічний стан, почуття (7 %) (fury, feelings, effort, anger, fear, 

sadness, blow, slap, emotion, mood): He yanked up weeds until his fingers 

cramped, but the fear stayed hot and hard in his belly like a bad meal that refused 

to digest (твердість відчувається у шлунку) (68). Цікаво зазначити, що людина 

конструює метафоричну твердість на основі тілесного досвіду. Вона може 

також локалізувати відповідні дискомфортні почуття, порівнюючи їх із 

відповідним фізіологічним процесом: страх у вигляді якоїсь твердої 

субстанції причаївся у шлунку людини і породжує дискомфортні відчуття, 

наче неперетравлена їжа.  
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3) "який базується на достовірних фактах, вимірюваннях; точний": 

- інформація (9 %) (data, numbers, statistics, topic, evidence, fact, 

information): Sir David is not claiming that he possesses hard evidence to support 

this assertion. Nevertheless, the lightest word of a man who held a position such as 

he did is heavy (The Independent, Feb 1, 2010); 

- освіта (2 %) (subject, education, course): journalists and lawyers, who 

often joke that they chose their professions on the promise that there would be no 

math or hard science (The Washington Times, June 16, 2013). 

4) "який не піддається спростуванню": 

- принципи та положення (0,9 %) (rule, law): She said this …, forgetting 

the hard law that says you must suffer what you despise (45); 

Загалом об‘єкти, які належать до емоційно-оцінної сфери, здебільшого 

наділені негативною оцінкою тому, що вони є емоційним тягарем для 

людини та пов‘язані зі всілякими неприємностями. Однак деякі інші види 

об‘єктів (риси характеру, принципи й положення, інформація, освітні та 

економічні реалії) характеризуються або нейтральною, або позитивною 

оцінкою. Це пояснюється тим, що „твердий об‘єкт‖ не змінює своєї форми і 

тому асоціюється з надійністю, стійкістю та стабільністю. 

V. Інтелектуальна сфера (98 контекстів із загальної суми 1 198) 

становить 8 % вживання ключової лексеми hard. 

Сюди належать ті об‘єкти категоризації, які людина наділяє 

інтелектуальною оцінкою, а саме: 

- результати розумової діяльності (40 %) (thinking, conclusion, choice, 

reason, decision, balance, riddle, decision-making): Instead, my move reflects some 

hard thinking about how I can best make use of my time (The New York Times); 

- вербальні дії (24 %) (conversation, question, talk, argument): to lower 

expectations for struggling students because they knew those students wouldn’t 

have to answer hard questions on the end-of-year test (The Washington Post);  
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- завдання (18 %) (mental part, job, slog, task, work, test, project): And 

after all, that was what I was doing here: learning the way of life, acquiring the 

habits of an undergraduate, without actually doing any hard graft (4). 

Характеризуючи зазначені вище об‘єкти, ЛО hard реалізує когнітивну 

ознаку "який вимагає значних розумових зусиль". Зведені результати 

категоризації ознаки в інтелектуальній категорії представлені у Додатку З.  

Розглянемо особливості функціонування ключової лексеми soft у кожній 

із семантичних сфер. 

І. Експерієнціально-параметрична сфера (765 контекстів від 

загальної кількості 1 692) реалізована у 45 % випадків застосування ЛО soft.  

Денотативна семантика англійського прикметника soft базується на 

концептуальній структурі "піддатливий до тиску; якому бракує твердості; 

який легко зігнути, порізати, стиснути; з гладкою поверхнею або текстурою, 

приємний на дотик, не грубий і не жорсткий". Як бачимо, первинне значення 

лексичної одиниці soft є досить об‘ємним та неоднорідним.  

Концепт ознаки SOFT, так само як і HARD, охоплює два аспекти: 

експерієнціальний, який несе інформацію про відчуття людини при взаємодії 

з м‘яким об‘єктом, та параметричний, який вказує на фізичну властивість 

піддатливості до тиску об‘єктів навколишньої дійсності. У процесі активного 

дотику людина виконує спрямовану дію на об‘єкт (натискує / згинає / 

розрізає його), при цьому об‘єкт не чинить опору зовнішньому тиску та 

змінює свою форму. Параметрами м‘якості з погляду фізики виступають: 1) 

відсутність опору, 2) деформація, 3) пластичність. Можлива й інша 

прототипна ситуація – коли людина діє на об‘єкт, який при цьому 

деформується і набуває форм відповідно до частин тіла людини, не чинить 

жодного впливу на органи дотику, тому людина отримує приємні відчуття. 

При цьому актуалізуются параметри: 4) фізіологічні відчуття (комфорт), а 

також 5) позитивна оцінка від взаємодії з м‘яким об‘єктом. 

Отже, ознака, яка репрезентує концепт SOFT, так само виражає 

каузативну семантику („яка породжує відчуття м‘якості‖). Використання ЛО 



 151 

soft для характеристики прототипних об‘єктів загалом представляє 

експерієнціально-параметричну сферу дії прикметника та протиставляється 

його непрототипному вживанню.  

Лінгвістичними маркерами експерієнціально-параметричної сфери дії 

ЛО soft є: 1) предметні реалії, які аналізована ознака модифікує (wax, roll, 

soil); 2) предикати, виражені: а) дієсловами акціональної семантики (to dig, to 

fold, to squeeze), б) дієсловами руху (to slog through, to land on); в) дієсловами 

чуттєвого сприйняття (to feel, to touch); г) фразовими акціональними дієсловами 

(to put into, to sink into); 3) дієприкметники активного та пасивного стану 

(yielding, cushioned); 4) відносні прикметники, які займають проміжну позицію 

між soft та модифікованим іменником („soft+A+N‖ (soft silky blouse, soft 

wooden stage)); 5) супровідні якісні прикметники, які вказують на причинно-

наслідкові відношення ознаки „м‘який‖ (soft, fluffy snow, soft wet floor, soft, 

slightly chewy marzipan); 6) прототипні носії ознаки, які реалізуються 

здебільшого у порівняльних конструкціях типу „A as N‖ (soft as velvet, soft as 

butter); 7) підрядні речення, які уточнюють параметр концептуалізації за 

ознакою „м‘який‖ (in a wool so soft that they almost slid through my fingers).  

Денотативну семантику ЛО soft можливо узагальнити, представивши її 

за допомогою двох основних когнітивних ознак: "який піддається тиску і зазнає 

деформації" та "не жорсткий, гладкий на дотик". Ці когнітивні ознаки репре-

зентуються у семантиці ЛО soft, коли вона характеризує такі типи об‘єктів: 

- їжа та кулінарні поняття (25 % вживання) (fruit, aubergine, pretzel, 

orange, beans, polenta, custard, interior, meringue, herbs, texture): 1) Steam the 

butternut squash and carrot pieces for 10 minutes until tender, then blitz them with 

a hand blender until you have a soft purée (The Times); 2) The meat is so soft and 

succulent you can eat it with a spoon (The New York Times). Як бачимо, 

м‘якість об‘єктів цієї підгрупи може бути досягнута в результаті виконання 

певних дій з об‘єктом, наприклад, збивання на блендері (1) або розварювання 

(2), реалізуючи при цьому позитивну оцінку. Як засвідчив аналіз емпіричних 
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даних, при кваліфікації цього типу об‘єктів досліджувана ознака виражає 

параметричний аспект.  

- Поверхня та покриття (14 % вживання) (ground, carpeting, snow, 

sheets, grass, mud, sand, floor, dirt): 1) In their homes, where many people go 

shoeless, they want carpeting that is soft and cushiony, „so it feels good to wiggle 

your toes,” said Troy Virgo, a Shaw executive (The Washington Post); 2) Bauer … 

saw an officer climbing up toward him, the man struggling in soft sand, his sword 

in his hand (76). У першій ситуації ознака „м‘який‖ реалізує когнітивну 

ознаку "не жорсткий, гладкий на дотик", профілюючи експерієнціальні 

відчуття людини при контакті з м‘яким об‘єктом, в результаті – каузація 

приємних, комфортних тактильних відчуттів. У другому випадку soft 

репрезентує когнітивну ознаку "який піддається тиску і зазнає деформації", 

що засвідчує параметричний аспект ознаки, при чому вектор оцінки – 

негативний (по м‘якому піску важко ходити).  

- Тіло людини та тварини (13 %) (tummy, tissue, hand, palm, wing, skin, 

body, fat, limb, paw, bone, underbelly): 1) Langdon took her soft palm in his and 

felt himself momentarily fixed in her strong gaze (14); It plunged its mouth into the 

creature’s soft underbelly, tore it open (43). З цим класом об‘єктів ознака 

„м‘який‖ може виражати когнітивну ознаку "не жорсткий, гладкий на дотик" 

(1), при цьому у фокус концептуалізації потрапляють параметри комфортні 

фізіологічні відчуття та позитивна оцінка. У другій ситуації актуалізуються 

параметри відсутність опору та деформація, експліковані за допомогою 

фразового акціонального дієслова to plunge into.  

- Одяг та взуття (10 %) (shirt, bomber vest, outfit, slippers, gloves, scarf, 

bathrobe, garment, side panels, boots, pajama, pants, collar, shoes): 1) The guy I 

saw driving the cars away was wearing old denims. Both times. Old, soft, washed, 

worn, faded, comfortable denims (23); 2) He was David Beckham incarnate: hard 

on the soccer pitch, yet the contents of his closet were marshmallow soft. (The 

New York Times). З об‘єктами цієї групи, прикметник soft виражає 

експерієнціальну семантику, яка зумовлена самою природою цих об‘єктів та 
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їхнім типовим використанням. Одяг та взуття людина носить та відчуває на 

своєму тілі. М‘який одяг та взуття легко та приємно лягають на тіло, не 

тиснуть, оскільки повністю набувають форм тіла людини. У зв‘язку з цим 

відбувається каузація комфортних відчуттів. Крім того, м‘якість об‘єкта 

може мати результативний характер, як це продемонстровано у першому 

прикладі. Якщо джинси довго носити та багато разів прати, матеріал стає 

м‘яким і, відповідно, більш зручним. У другому випадку непохитний 

("твердий") образ футболіста Девіда Бекхема протиставляється з "м‘якому, 

наче зефір" одягові у його гардеробі.  

- Предмети для сидіння / лежання (10 %) (chair, sofa, pillow, seat, 

couch, berth, cushion, bench, saddle, mattress): 1) I wished I was still in my soft 

sagging bed with the pillow over my head (51); 2) Runway fashions don't always 

make one think about curling up on a sofa in front of a fire. But some of the 

lusciously soft creations at Zero + Maria Cornejo could inspire just such 

a yearning (The Associated Press). Позначаючи об‘єкти цього типу, ознака 

„м‘який‖ реалізує екперієнціальну семантику, при цьому актуалізується 

смисл "який піддається тиску і зазнає деформації" згідно з параметрами: 

1) відсутність опору, 2) деформація, 3) фізіологічні відчуття (комфорт) та 

4) позитивна оцінка.  

Решта типів об‘єктів, які належать до експерієнціально-параметричної 

категорії, відображено у зведеній таблиці (див. Додаток Л). 

Узагальнюючи, зазначимо, що при актуалізації експерієнціальної 

семантики ЛО soft позначає ознаку, ідентифіковану людиною через відчуття 

у процесі взаємодії з предметом. Реалізація параметричного аспекту ознаки 

свідчить про об‘єктивні фізичні характеристики предметів дійсності, які 

людина пізнає за допомогою активного дотику. В обох випадках інформація 

надходить через тактильний або кінестетичний канали.  

ІІ. Власне параметрична сфера (480 контекстів від загальної кількості 

1 692) реалізована у 28 % використання ключової лексеми soft.  
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Концепт ознаки SOFT може кваліфікувати і непрототипні об‘єкти, при 

концептуалізації яких такі параметри, як відсутність опору, деформація, 

фізіологічні відчуття, пластичність, є нерелевантними. У зв‘язку з цим, 

відбувається перекатегоризація ознаки. У параметричній сфері об‘єкт 

підлягає оцінній категоризації за наступними параметрами: інтенсивність або 

сила вияву ознаки, розмір та чіткість ліній.  

У власне параметричній сфері дії лексеми soft найбільше застосування 

мають наступні класи об‘єктів: звукові реалії (40 %), світлові реалії (18 % ), 

риси обличчя (7 %), природні реалії (6 %), фізичні дії людини (5 %), а 

найменше – утворення, небесні тіла, фізичні процеси, вплив та комп‘ютерні 

реалії – по 0,4 %.  

Як свідчать результати аналізу синтагматики ЛО soft, за ознакою 

„м‘який‖ можуть концептуалізуватися такі типи об‘єктів: 

- звукові реалії (40 %) (beat, lapping, hum, accent, drawl, lilt, babbling, 

baritone, clicking, cadence, note): 1) Her given name was Amelia. That's a nice 

soft name, don't you think? (30); 2) Her words are too soft, like they’re wrapped in 

flannel (62). У першій ситуації важливо відзначити діючий принцип 

композиційності семантики іменної групи soft name, який полягає у тому, що 

значення атрибутивного сполучення утворюється не шляхом елементарного 

складання смислів прикметника та іменника, а внаслідок комбінаторної 

взаємодії лексичних значень сполучувальних слів [86, c. 4–6]. А отже, soft 

name – це не м‘яке ім‘я, а те, яке приємно звучить (приємне на слух). 

Актуальними є також порівняння та застосування еталонів ознак („бавовняна 

фланель‖), що можна пояснити прагненням автора якомога барвистіше 

відтворити комунікативну ситуацію або ж уточнити м‘якість звучання слів.  

- Відрізки часу (1 %) (morning, evening, day, night, spring): It was a 

beautiful soft autumn evening and I was tempted to just drive on up to the Beacon 

and sit in the car (3). Варто зауважити, що, характеризуючи цю групу об‘єктів, 

досліджувана ознака кваліфікує якість повітря та температурні відчуття, 

реалізуючи когнітивну ознаку "спокійний, помірний, ніжний".  



 155 

- Утворення (0,4 %) (crack, indentation, pit): 1) Each generation dug 

deeper and deeper, with one soft crack in the cave leading to another farther in 

(81); 2) A droplet of her sweet sweat had fallen into the grey fines just so, rolling 

with a fluid silky grace down the soft indentation they had created (10). 

У наведених контекстах ознака, виражена прикметником soft, репрезентує 

когнітивну ознаку "невеликий" (м‘який означає "незначний ступінь 

вираження ознаки" → невеликий за розміром), при чому це значення не є 

усталеним і не зафіксоване у словниках.  

Підсумовуючи, зазначимо, що та чи та когнітивна ознака ЛО soft 

залежить від семантики модифікованого іменника, а те, який саме параметр 

об‘єкта потрапить у фокус концептуалізації, залежить від природи самого 

об‘єкта. Так, наприклад, транспортні засоби ідентифікуються людиною як 

„м‘які‖ за параметром призначення (soft vehicle / "автомобіль невійськового 

призначення"), а конфліктні ситуації оцінюються за критерієм 

масштабність / сила вияву (soft coup / "незначний переворот").  

ІІІ. Психофізіологічна сфера (16 контекстів від загальної суми 1692) 

становить 1% використання імені концепту soft. 

Як зазначалося вище, ознака „м‘який‖ може каузувати фізіологічний 

комфорт через незначний вплив об‘єкта на тіло людини, що в результаті 

породжує приємні відчуття. Психофізіологічна сфера функціонування ЛО 

soft включає лише одну підгрупу об‘єктів: 

- фізіологічні реалії (69 %) (daydream, blur, burn, shudder, cough, world 

of morphia, breath): 1) He downed the cognac, no pleasure in the soft burn (78); 

2) The soft daydream was pushed away by Tilghman’s voice, and the view of 

Trenton, the town spread out before him (79);  

- тактильні поняття (31 %) (feel, comfort): Dogs whose casings have 

been removed have a softer mouth feel and swell into behemoths on the grill (The 

Washington Post).  

Для зазначених типів об‘єктів діють механізми метонімічного та 

метафоричного перенесення. Soft burn за аналогією (компонентом 
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інтенсивності) зіставляється із м‘яким предметом, який або позбавлений 

твердості взагалі, або має незначний ступінь твердості. Таким чином 

реалізується метафора інтенсивності. Soft daydream, як і м‘який предмет, не 

тисне на тіло людини, а навпаки – викликає відчуття комфорту. Soft mouth 

feel утворюється на основі метонімічного перенесення – за суміжністю ознак, 

які описують ту саму ситуацію. Лексема soft виражає когнітивні ознаки 

"легкий, маловідчутний", "приємний для відчуттів", тобто актуалізуються 

кінестетична та емоційна оцінки. 

IV. Емоційно-оцінна сфера (414 контекстів від загальної кількості 

1 692) становить 25 % вживання імені-концепту soft. 

Когнітивною основою перекатегоризації семантики прикметника soft є 

аналогія із відчуттям комфорту від взаємодії з м‘яким предметом (soft answer / 

manners / look / penalty / treatment) або аналогія зі стандартним набором ознак 

м‘якого предмета (його піддатливість, непостійність форми, недостатній 

прояв твердості тощо) (soft heart / king / issue / skills / statistics). В емоційній 

сфері відсутні лінгвістичні маркери позначення актуальності того чи іншого 

каналу надходження інформації, оскільки суб‘єкт використовує цілісне асоціа-

тивне уявлення, а також знання про м‘який предмет для створення нових образів.  

З об‘єктами зазначеної категорії ключова лексема soft реалізує такі 

оцінні смисли: 

1) "зі слабкою активністю та низькою вартістю", "ослаблений" 

у сполучуваності з такими об‘єктами, як: 

- економічні реалії (19 %) (market, sale, global demand, currency, economy, 

bank, price): The insurance business is considered soft at the moment, with companies 

unable to raise their prices to increase profitability (The New York Times);  

2) "ніжний, люблячий, добрий, надто поступливий, несуворий", 

характеризуючи такі види об‘єктів:  

- вербальні дії (6 %) (answer, word, letter, reply, message): Lucy studied 

his face, saw genuine sadness, the others agreeing with silent nods, one man 

uttering a soft word. „Amen” (76); 
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- ставлення та поведінка (4 %) (line, stance, approach, manners, ways, 

postion): But Obama’s deliberately soft approach has disappointed some feminists 

and scholars, many of whom have little expectation that she will shift course now 

(The Washington Post); 

- люди за гендерними характеристиками (2 %) (woman, guy, man, girl, 

boy): it was difficult to admit to the soft and fluffy woman you were hiding inside (7); 

- риси характеру (4 %) (heart, side, temperament): When we met in the 

basement of her home/office at No. 10 Downing Street in London, the „Iron Lady” 

showed us both her soft and steely sides (The USA Today); 

- люди за родом діяльності (1,6 %) (politician, criminal, military 

commander): U.S. military commanders are not trained to be soft or touchy-feely 

(The Washington Post);  

- люди за політичними та релігійними поглядами (0,7 %) (feminist, 

conservative, Christian, liberal): „You have to move to the mushy middle,” stresses 

Craig Copland… who contends it always is better to elect a „soft conservative” 

over a „soft liberal” (The USA Today); 

- люди за походженням (0,7 %) (Tatar, southerner): „Soft” southerners 

throw sickies more often (The Times);  

- юридичні реалії (1,4 %) (sentence, punishment, justice): „The backlash, 

however, may be taking indignation for Belfort, who received a relatively soft 

sentence after giving evidence against his colleagues” (The Washington Post); 

3) "якому бракує ваги / об‘єктивності / точності", "менш важливий та 

серйозний": 

- інформація (5 %) (data, numbers, statictics, details): Thomas was among 

the first female reporters to break out of the White House „women's beat” – the 

soft stories about presidents’ kids, wives, their teas and their hairdos – and cover 

the hard news on an equal footing with men (The USA Today); 

- освітні реалії (5 %) (subject, skill, education, course): PLANS are being 

drawn up to cut back on „soft” GCSE subjects as the government presses ahead 
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with reforms to raise exam standards and restore rigour to the curriculum (The 

New York Times). 

Результати аналізу решти об‘єктів емоційно-оцінної категорії 

представлено у Додатку Л. 

V. Інтелектуальна сфера (17 контекстів) складає 1 % від загальної 

кількості вживання ЛО soft. 

Когнітивна ознака "легкий для виконання, який не завдає труднощів" 

репрезентована у семантиці прикметника soft у сполучуваності з такими 

об‘єктами: 

- результати розумової діяльності (59 %) (option, choice, alternative): 

Those who claim there’s an easier way or a soft option – that’s not the real world 

(The New York Times); 

- ситуації, обставини (41 %): (issue, quality, factor, reason, condition): 

Among economists (most of whom are male), there is a tendency to treat diversity 

and gender equality as „soft” issues – worthy social goals perhaps, but secondary 

to the real business of economic growth, job creation and productivity (The New 

York Times). 

Відносно низьку сполучуваність з об‘єктами інтелектуальної категорії 

можна пояснити тим лінгвістичним фактом, що семантика soft, хоча і 

пов‘язана із поняттям „легкість‖, усе ж її вагома частка у лексико-

семантичній ад‘єктивній групі зі значенням "легкий" витісняється 

домінантою easy. Лексема soft передає відмінну конотацію: "легкий – тому 

що не чинить інтелектуального (психологічного) тиску на людину", тобто, 

іншими словами, експерієнціальність на рівні тактильних відчуттів 

переходить на експерієнціальність розумово-психічного стану людини.  

Проілюструємо репрезентацію категоризаційного потенціалу ознак 

„твердий‖ / „м‘який‖ в англійському дискурсі за допомогою діаграм (див. 

рис. 4.3, 4.4). 

Отже, як засвідчує аналіз англомовного дискурсу, основна відмінність 

у вживанні лексем-вербалізаторів концептів полягає у тому, що для ключової 
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Екперієнціально-

параметрична сфера 

20%

Власне 

параметрична сфера 

21%
Психофізіологічна 

сфера 9%

Емоційно-оцінна 

сфера 42%

Інтелектуальна 

сфера 8%

 

Рис. 4.3 Категоризація ознаки „твердий‖ в англійському дискурсі 

 

Екперієнціально-

параметрична сфера 

45%

Власне 

параметрична сфера 

28%

Психофізіологічна 

сфера 1%

Емоційно-оцінна 

сфера 25%

Інтелектуальна 

сфера 1%

 

Рис. 4.4 Категоризація ознаки „м‘який‖ в англійському дискурсі 

 

лексеми hard найбільш частотною є емоційно-оцінна сфера дії прикметника, 

а для імені-концепту soft – експерієнціально-параметрична. Ці розбіжності 

можна пояснити відмінною структурою денотативної семантики ЛО hard та 
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soft (зокрема тим, що концепт SOFT позначає не лише м‘якість текстури, але 

й вказує на якість дотикової поверхні об‘єкта, про що свідчить наявність 

додаткової семи "гладкий, не жорсткий, не грубий на дотик"). Про це так 

само свідчать результати вільного асоціативного експерименту (для 

ілюстрації див. додатки Ж, К). На другому місці для обох концептів 

знаходиться власне параметрична сфера, яка виражає інтенсивність ознак.  

Як йшлося вище, сукупність когнітивних ознак ключових лексем 

(і, відповідно, семантичних сфер дії) становлять зміст вербалізованих 

концептів. Ми погоджуємося з тим, що „зміст концепту містить зміст наївного 

поняття, проте не вичерпується ним, бо охоплює множину конотативних 

елементів імені, що виявляються у його сполучуваності [192, с. 22]‖. 

Виходячи з такого розуміння, можна зробити висновок, що у складі концепту 

HARD переважає конотативний елемент, тоді як зміст концепту SOFT 

передусім представлений наївним поняттям.  

 

4.4 Валентні структури та синтаксичні конструкції ключових 

лексем hard / soft 

 

Під „валентністю‖ ми, слідом Л. Теньєром, розуміємо здатність слова 

керувати іншими словами у реченні [100, с. 241], а конструкцію розглядаємо 

як певну синтагматичну структуру, яка слугує для вираження тієї чи тієї 

комінукативно-семантичної функції [69, с. 69] і, відповідно, когнітивної. 

Дослідження валентних структур та синтаксичних конструкцій лексем-

вербалізаторів спрямоване на виявлення латентних когнітивних структур 

концептів, які беруть участь у їхньому формуванні.  

Відомо, що прикметники належать до класу предикатних слів та 

охоплюють ознаки як іменників, так і дієслів. Як і останнім, їм притаманна 

своєрідна валентна структура, однак вона є менш розвиненою, ніж у дієслів. 

Типові прикметники номінують ознаки предметів та людини (великий 

будинок; добра дівчинка) і вживаються „абсолютивно‖, без іменникових 
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поширювачів: зазвичай у таких прикметників у прямому значенні є одна 

валентність на іменник, яка синтаксично вважається пасивною (тобто 

прикметник залежить від іменника) [94, с. 323]. 

Для прикметників hard / soft загалом характерна пасивна валентність, 

особливо це стосується атрибутивних словосполучень: а hard cement, hard 

features, а soft voice, а soft runner тощо.  

Проте іноді прикметники hard / soft можуть мати при собі 

модифікатори у вигляді прийменникових або безприйменникових іменних 

груп. Як засвідчує аналіз вибірки, доцільно розподілити конструкції, які 

репрезентують валентну структуру прикметників, на дві групи – 

параметричні та експерієнціальні. Розглянемо прийменникові конструкції, 

у яких синтаксично реалізуються валентності прикметника hard.  

І. До параметричного типу ми відносимо ті конструкції, у яких hard 

вказує на фізичний параметр твердості або ступінь вияву (інтенсивність) 

явища або дії. Сюди належать наступні моделі:  

1. „hard + from + N‖, „hard + to + the touch‖: 

1) His muscles still felt hard from the thrill of his meeting (13); 2) Puzzled, 

he tried to wipe them off, but they were stuck on and hard to the touch . . . like 

plastic (3). У першому контексті ознака, виражена ад‘єктивом hard, має 

результативний характер, оскільки твердість об‘єкта зумовлена певними 

реаліями, позначеними іменниковою групою (відчуттям хвилювання під час 

зустрічі). У другому реченні твердість засохлих краплин фарби оцінюється 

на дотик та порівнюється із твердістю пластмаси, тобто актуалізується 

параметричний аспект ознаки.  

2. „hard + at + PrN it / work‖: 

1) Sarah was hard at it on her computer (LDCE); 2) Inside each 

soundproofed room, various employees were hard at work typing on computers or 

speaking on telephones (15). У проілюстрованих ситуаціях імплементовано 

зміст "сумлінно, інтенсивно працювати над чимось". Це пояснюється тим, що 
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компонент інтенсивності, присутній ще у первинному значенні ЛО hard, 

успішно транспонується і на похідні семеми прикметника.  

IІ. Експерієнціальні прийменникові конструкції ЛО hard базуються на 

переносних значеннях прикметника і, відповідно, експерієнціальність 

реферує не до тактильних відчуттів, а до емоційного та психічного стану 

людини. До цього виду належать наступні конструкції: 

1. „hard + for + N / PrN‖:  

1) I was sitting in math class, which was the hardest one for me (61); 

2) „Who’s … there?” The words were hard for him – not quite a stutter; more like 

each syllable was a stone he had to bring forth (60). Реалізуючи значення 

"важкий, який викликає розумове, психологічне або фізіологічне 

напруження", ЛО hard виражає дискомфортні експерієнціальні відчуття 

психічної, інтелектуальної, фізіологічної природи.  

2. „hard + on + N / PrN‖: 

1) About three years ago, he started cheating on Carol and eventually left 

her. She was devastated, and the divorce was very hard on her (The Washington 

Post, February 22, 2010); 2) Unlike cascades tucked deep in a forest or along 

a coastal trail, the Jersey waterfall is smack inside Paterson, a boisterous city of 

150,000 less than 15 miles from Manhattan. For outdoor purists, its citified 

location might be hard on the eyes and ears (The Washington Post). Суб‘єктом-

Експерієнцером в аналізованій конструкції може виступати людина, а на неї 

можуть діяти зовнішні обставини, наприклад, розлучення (1). У такому 

випадку людина відчуває згубний вплив цієї події на своєму психічному 

стані. У другому контексті Суб‘єктом-Експерієнцером виступають зір та слух 

людини, на які діють подразнювальні зовнішні чинники, а саме водоспад 

Джерсі, розташований посеред міста.  

Отже, незалежно від типу актантів аналізованої конструкції (істот або 

неістот) загальна експерієнціальна рамка зберігається у різних контекстах. 

Крім того, ми вважаємо, знання про прототипну ситуацію твердості та 
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розподіл ролей її учасників (виокремлення суб‘єкта та об‘єкта впливу) дають 

змогу людині конструювати на основі цих знань нові синтаксичні конструкції.  

Розглянемо прийменникові конструкції, у яких синтаксично 

реалізуються валентності прикметника soft.  

ІІІ. Параметричні конструкції. В основі цих конструкцій лежить 

фізичний параметр м‘якості об‘єкта.  

1. „too + soft + V‖ та „soft + enough + V‖, де V позначає дієслово: 

1) He could feel the rocks crumbling under his boots, thought, The 

lieutenant's right. Too soft to build anything out of this material (77); 2) Whereas 

motorcycle helmets, for example, are meant to be discarded after one severe 

impact, football helmets must be soft enough to cushion routine blows (The 

Washington Post). У першому випадку речовина є надто м‘якою для 

виконання відповідних дій з нею, а в другому шоломи для футболу повинні 

бути достатньо м‘якими, щоб пом‘якшувати удари. Тобто передбачається, що 

м‘якість об‘єктів повинна відповідати їхньому призначенню. Ситуація із 

переносним значенням soft моделюється на аналогічних засадах: Don't you 

worry that John Faa's heart is too soft to strike a blow when the time comes (66). 

Добре серце неспроможне завдати удару. Таким чином, фізична або психічна 

дія, виражена дієсловом, конкретизує параметричний аспект м‘якості. 

2. „soft + in + N‖, де N позначає іменник:  

„We were really into the idea of soft, all the possibilities,” Mr. Herandez 

said. Soft in line, soft in texture, soft in mood (New York Times). У цьому 

випадку іменники line, texture, mood виконують роль поширювачів, уточнюючи 

аспекти м‘якості. Йдеться не тільки про первинне значення (фізичну 

м‘якість), але й про похідні значення (м‘якість ліній та м‘якість стилю).  

3. „soft + with + N‖, де N:  

1) The floor was soft with deerskins (50); 2) The leaves are soft with 

a downy underside (The Times, April 5, 2013). У зазначених контекстах ознака 

„м‘який‖ вказує на результат, а іменна група – на причину м‘якості, іншими 

словами, "м‘який → тому що вкритий оленячою шкірою / пухом". 
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Здійснюється конкретизація окремих аспектів ситуації. Цей конкретизатор 

може (як і попередній) змінювати значення прикметника. Наприклад: Heavy 

and soft with love, they walked back to the gate (65); Their imaginations had gone 

fat and soft with the comfort of their lives (47). Як бачимо, переносні значення 

прикметника уточнюються вже не конкретними, а абстрактними іменниками: 

"легкий, розслаблений від кохання", "ледачий від комфортного життя". 

4. „soft + from + N‖:  

He is wearing the same long-sleeved T-shirt he had on the first time they 

spoke, soft from years of use (58). Ця валентнісна модель за семантичним 

навантаженням аналогічна до попередньої. 

ІV. Експерієнціальні конструкції. У цих моделях конкретизатор, 

виражений іменником, профілює експерієнціальний зміст ЛО soft, тобто 

у фокусі уваги – відчуття людини від взаємодії з м‘яким предметом. 

1. „soft + against / under / on + N‖: 

1) Then you notice how cool the sand is, how powder fine and soft it is 

against your skin (The Washington Post); 2) His T-shirt was soft on her cheek 

(34). У наведених контекстах змодельовано ситуацію тактильної взаємодії, 

причому soft модифікує об‘єкт, який діє на людину (Суб‘єкта-

Експерієнцера). Суб‘єкт-Експерієнцер відчуває м‘якість об‘єкта на своєму 

тілі: на шкірі, щоці тощо. Це породжує у людини приємні та комфортні 

відчуття, і м‘який об‘єкт оцінюється позитивно.  

Важливо звернути увагу на те, що експерієнціальні прийменникові 

конструкції з прикметником soft загалом досить чітко відтворюють 

прототипну ситуацію м‘якості, на основі якої можуть конструюватися й інші 

експерієнціальні конструкції з переносними значеннями ЛО soft.  

2. „soft + on + N”, де N може позначати як живі, так і неживі об‘єкти:  

1) Instead it’s on the same side as voters, who by a margin of almost eight to 

one think that the system is too soft on those who could work, but don’t bother 

(The Times); 2) But McCarthy has got to go. She is a feminist who's soft on crime 

(35); 3) Obama apparently saw no point in going to a summit, getting nothing and 
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then returning home to have Republicans who call him soft on Russia pile on the 

criticism, analysts said (Washington Post). Експерієнціальна складова цих 

конструкцій базується на пресупозиції: подібно до того, як м‘який предмет 

не тисне на тіло людини, так само і система не чинить дискомфорту для 

безробітних (1). Суб‘єктом впливу у такій конструкції частіше виступає 

людина (вона (2), президент Обама(3)), а об‘єктом, на який спрямована дія, 

може виступати або інша людина (безробітні люди (1)) або абстрактний 

феномен (злочинність (2), Росія (3)). У наведених контекстах експліковано 

зміст „поблажливе, несуворе ставлення‖.  

Окрім валентних моделей, доцільно також проаналізувати типи 

атрибутивних та предикативних конструкцій, у яких вживаються 

досліджувані прикметники, та з‘ясувати їхні особливості.  

Оскільки прикметники позначають властивості та характеристики 

предметів, однією із найяскравіших функціональних особливостей цієї 

частини мови є надзвичайно тісний комбінаторний зв‘язок і залежність 

прикметника від іменника [189, с. 18]. На синтаксичному рівні цей зв‘язок 

може бути атрибутивним або предикативним. Гoловна вiдмінність 

aтрибутивного вживaння прикмeтника від прeдикативного у кoгнітивному 

аспекті пoлягає у спoсобі прeдставлення зв‘язку „oзнака-предмет‖. Ознака, 

яка приписyється прeдметові у прeдикації, сприймaється oкремо від предмета 

(аналітичним способом), у той час як атрибутивні сполучення представляють 

об‘єкт та його ознаку у цілісному сприйнятті й актуалізуються 

у синтаксичній структурі синтетичним способом [20, с. 66]. 

Для прикметників hard / soft характерні як атрибутивні, так і 

предикативні конструкції. До атрибутивних належать ті, у яких прикметник 

знаходиться у препозиції до іменника: 

1. „A + N‖ – а hard clarity, а rock-hard resolve, а hard-to-achieve self-respect, 

а hard-hitting journalist, а hardboiled man, а hardened soul, а soft breath, soft-

faced children, а fluid-soft napkin, а softheaded boy. У конструкціях цього типу 

прикметник семантично модифікує значення іменника та узгоджується з ним. 
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2. „A + ing-form (Noun, Gerund)‖ – а hard cycling, а hard going, а hard 

landing, а hard decision-making, а soft creaking, а soft buzzing, а soft lapping, 

а soft living. 

3. „hard + N + V‖: 1) Last season they travelled to Wales in pursuit of 

a Grand Slam on the basis of being a hard team to beat. Now they are a hard team 

to stop (The Sunday Times); 2) Langdon sensed his host was a hard man to please 

(1). Ця конструкція притаманна тільки для прикметника hard. 

Як бачимо, інфінітив виконує функцію конкретизатора ознаки 

„твердий‖, тобто уточнює аспект твердості / складності. Відповідно, 

складність команди вбачається у тому, що її важко перемогти, а складність 

вдачі чоловіка полягає у тому, що йому важко догодити. Деякі з цих 

конструкцій вже досить добре закріпилися у мовному узусі й одержали 

статус фразеологізмів: it is a hard act to follow / "важко тримати планку", it is 

a hard pill to swallow / "цю таблетку важко проковтнути" (про гіркий досвід), 

it is a hard nut to crack / "цей горіх важко розбити (міцний горішок)". 

Нижче ми розглянемо ті випадки, коли прикметник розташований 

у постпозиції до іменника, які, слідом за Т.С. Зевахіною, відносимо до 

предикативних.  

1. „NA‖: A murmur from the crowd, soft as a breeze (41); eyes glazed with 

anger as hard and cold as ice skimmed over a pond (68). Важливо звернути 

увагу на те, що у таких конструкціях прикметник позначає інгерентні ознаки, 

які у наведених контекстах до того ж уточнюються еталонними носіями 

ознак (breeze, ice).  

2. „N + to be + hard / soft‖: The final step is the hardest (13). Замість 

дієслова-зв‘язки to be можуть вживатися такі дієслова-зв‘язки, як: to seem, to 

look, to remain, to become, to turn та ін.: This world felt hard and cruel (16). 

Структура предикативних конструкцій дозволяє використання 

стилістичних порівнянь, що є неможливим у випадку атрибутивного 

вживання прикметників. Проілюструємо на прикладах: 1) His bed was soft like 

a cloud, and the air around him smelled sweet with candles (14); 2) Cordelia 
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realized that beneath its deceptive padding of fat, Alys’s abdomen was hard as a 

rock (17).  

Отже, прикметники, ознаки яких не піддаються безпосередньому 

вимірюванню (за винятком спеціальних методів у фізиці) та вважаються 

відносними і доволі суб‘єктивними, уточнюються за допомогою прототипів 

ознак (cloud, rock). Таким чином відбувається експлікація ступеня вираження 

ознак, а також умовне позиціонування їх на відповідній шкалі.  

Крім цього, предикативні конструкції з hard / soft допускають вказівку 

на ступінь вираження ознаки, яка характеризується причинно-наслідковими 

відношеннями: „Dad, that’s enough.” Her voice was hard enough to make the 

old man blink (41); She slept so much her bones turned soft (80). Ознаки 

„твердий‖ / „м‘який‖ вказують на результат. 

Ще однією особливістю предикативних конструкцій цього типу є те, 

що вони уможливлюють використання відприкметникових прислівників, які 

позначають оцінку (remarkably, incredibly, amazingly), та прислівників 

ступеня (really, too, absolutely, completely). Наприклад: 1) The bed seemed 

awfully hard, but he would sleep well, no doubt about that (80); 2) The carpet, 

some thick green stuff that was delightfully soft, whispered beneath her (their) 

stolen shoes (42). 

Насамкінець варто зазначити, що у предикативних конструкціях цього 

типу ознака „твердий‖ може описувати не тільки об‘єкт (the floor is hard), але 

й кваліфікувати дію або процес навіть тоді, коли вони виражені іменником: 

1) Escapes are hard. The prison people make sure of that (24); 2) Money was 

hard, even in the good times (50). Відповідно, прикметник hard зі значенням 

"складний для виконання, проблематичний" кваліфікує процес втечі та 

процес заробляння грошей.  

Предикативні конструкції, представлені нижче, є типовими тільки для 

прикметника hard: 

3. „N + to be / to make it / modal V + hard + (for + N) + V”: 1) This 

sentence is hard to write, maybe hard to read and surely tough to believe 
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(The Times); 2) The decision made it hard for public officials to win lawsuits and 

hefty money awards over published false statements that damaged their 

reputations (The Washington Post). 

4. „PrN ‘it’ + to be + hard + (for + N) + V / Pr. Part.”: 1) others do pay 

their fair share but the system is so complicated it is hard for the public to see 

that,” he said (The Independent, October 11, 2012) або скорочена форма у роз-

мовному дискурсі: 2) „Just wondering where he’s laid up.” „Hard to tell,” Roland 

said (41); 3) It’s really hard watching Manchester United like this (The Times).  

Зазвичай у цій конструкції вживаються дієслова ментальної категорії, 

наприклад: it is hard to think / imagine / sum up / argue / predict / realize / 

understand / see / explain / fathom та ін., однак трапляються й дієслова 

акціональної семантики: it is hard to get / pass/ learn / push through / beat тощо.  

Підсумовуючи аналіз валентностей та конструкцій із прикметниками 

hard / soft, зазначимо, що ЛО soft частіше трапляється в атрибутивних 

конструкціях і, на відміну від свого антоніма, не утворює складних 

предикативних конструкцій. Прикметник hard має розвиту систему 

предикативних конструкцій, які здебільшого базуються на переносному 

значенні "важкий, який вимагає значних фізичних чи розумових зусиль". Що 

стосується валентностей аналізованих прикметників, то вони базуються на 

прототипних ситуаціях твердості / м‘якості.  

 

4.5 Концепти HARD / SOFT у сучасному англомовному художньому 

дискурсі 

 

Дослідження актуалізації концептів HARD / SOFT у сучасному 

англомовному художньому дискурсі здійснюється шляхом інтерпретації 

текстів художніх літературних творів сучасних британських та американських 

авторів (К. Аткінсон, Д. Брауна, І. Бенкса, Д. Буджолд, Т. Кленсі, Д. Лессінг, 

Дж. Піколт, Н. Робертс, Л. Чайлда та ін). У попередніх параграфах роботи 
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було розпочато аналіз актуалізації досліджуваних концептів у дискурсі. 

У цьому та наступному підрозділах переходимо до вузької конкретики.  

Концепти HARD / SOFT представленні у спектрі англомовного 

художнього дискурсу за допомогою низки номінативних засобів, серед яких 

окреме місце відведене частиномовним дериватам. Так, аналізовані 

концептуальні сутності можуть виражатися за допомогою:  

1. Іменників: 1) He could feel the softness under his boots, the snow 

melting, the creek more muddy than frozen (79); Unlike me, Othello didn’t want to 

shed blood. He was a softie (63). Лексема softness є синтаксичним дериватом 

ЛО soft та має спільну з ним сему "піддатливий до тиску, у який легко 

проникнути". Субстантив softie позначає м‘якість не фізичної, а духовної, 

психологічної природи та містить сему "легко піддатливий до емоцій, 

переконувань".  

2. Дієслів: 1) He tried to soften the church’s position on science by 

proclaiming that science did not undermine the existence of God, but rather 

reinforced it (13); Дієслівний дериват soften тут вживається у переносному 

значенні та поєднується з ЛО soft через сему "нестрогий, несуворий". 

3. Прислівників: 1) Among them, other pale figures moved softly as ghosts 

(18); 2) He touched down soft, keeping his rotor turning to prevent the full weight 

of the aircraft from resting on the reinforced-concrete roof (25). Як бачимо, 

прислівник зі значенням "легко, ніжно" може в англійській мові мати дві 

граматичні форми: 1) збігатися з формою прикметника або 2) утворюватися 

за допомогою суфікса –ly. Обидві лексеми реалізують сему "легко, несильно", 

еквівалентну до семи прикметника "незначний за силою / ніжний".  

4. Дієприкметників (активного та пасивного станів): 1) „Listen,” Sophie 

said, her voice softening (14); 2) Then he massaged Abramelin oil into his 

softened and receptive flesh (16).  

5. Герундія: Aringarosa had been using all of his political sway … to 

persuade the Pope and his advisers that softening the Church's laws was not only 

faithless and cowardly, but political suicide (14). 
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Як видно із наведених контекстів, концепти HARD / SOFT 

об‘єктивуються за допомогою різних частин мови, які можуть мати спільні 

семантичні ознаки з лексемами-вербалізаторами hard / soft або бути їхніми 

синтаксичними / лексичними дериватами. Спільними для ключової лексеми 

soft та частиномовних дериватів виступають семи "піддатливий до фізичного 

тиску", "піддатливий до емоцій, зовнішнього впливу", "нестрогий, несуворий", 

"який виражає любов, ласку", а також "незначний за силою, ніжний".  

Наступним засобом вербалізації аналізованих концептів виступають 

семантичні дублети ключових лексем hard / soft, тобто члени синонімічних 

рядів. Так, концепт HARD може репрезентуватися за допомогою таких 

оцінних номінантів, як: solid, firm, stiff, rigid, unyielding, inflexible, 

impenetrable, compact, dense, callous, stony, flinty та rocklike. Наприклад: 1) The 

ship went very quiet and moved oddly, as though it was on solid ground but being 

slid around from side to side (10); 2) Clanks and thumps sounded as the Kestrel 

came gently to rest and the docking clamps felt their way to a firm grip (18); 3) She 

would have been nervous but for Pantalaimon, and the fact that John Faa's stony 

expression had warmed a little (66); 4) She trimmed his beard first. It was stiff and 

bristly, but she was able to make a good job of it (44). Лексема hard поєднується 

із членами цього синонімічного ряду зв‘язком „сімейних подібностей‖, тобто 

з окремими синонімічними варіантами має різні спільні семи.  

Концепт SOFT розкривається за допомогою таких синонімічних 

варіантів: tender, mellow, squashy, smooth, squishy, pliable, pliant, flexible, 

supple silky, velvety, satiny, downy, spongy, mushy, pulpy, doughy, feathery та 

fleecy. Проілюструємо на прикладах: 1) A hummingbird streaked behind him, 

iridescent wings a flashing blur as it hovered to drink deeply from one of the wide, 

tender blooms (68); 2) My supple body withstood all the stresses and pressures I 

expected, but the canoe, which should have been breaking up, remained in one 

piece (54); 3) With a racing heart she responded in the same way: she put her hand 

on the silky warmth of Will’s daemon (65); 4) The light had that mellow golden 

quality she associated with museums (68). 
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Серед усіх можливих причин існування значної кількості синонімів за 

денотативним значенням для концепту SOFT вірогідним є той факт, що 

людина щоразу намагається якомога експліцитніше передати свої відчуття 

від взаємодії з м‘яким об‘єктом, тим самим беручи за основу різні еталони 

м‘якості. Синоніми конкретизують значення імен концептів hard / soft.  

Важливо зазначити, що у ході дослідження було встановлено 

концептуальні зв‘язки „SOFT = COMFORT‖ та „HARD = DISCOMFORT‖, 

у зв‘язку з чим концепт SOFT здебільшого вирізняється позитивною 

оцінкою, а концепт HARD – негативною. Підтвердження цьому знаходимо у 

наступних контекстах: 1) They sat again at the grand table, Franklin adjusting 

himself to the comfort of the soft chair (79); 2) The politicians who hide in the soft 

comforts so far away, they are not the patriots, they are not Mexico (77); 3) He 

said it in a soft tone, one that was too comforting (83); 4) „Damn these hard seats. 

Makes it hard to spend much time in these places.” Scott shifted his weight, tried 

to get comfortable (77); 5) Something uncomfortably hard behind the cushion at 

his back turned out to be an empty bottle of Beefeater (7); 6) We’re in the same 

boat, my little cully-we’re motherless children in a hard, cruel world. Be still and 

I’ll give you comfort (41).  

Як бачимо, представлені ситуації описують як фізіологічний комфорт 

або дискомфорт, так і психологічний.  

На основі низки контекстів, представлених у вибірці, виділяємо концеп-

туальні зв‘язки: „SOFT IS COMFORTABLE BECAUSE IT IS WARM‖, „HARD 

IS UNCOMFORTABLE BECAUSE IT IS COLD‖: She had rolled the cuffs of her 

pyjamas up to feel the soft warm wind on her calves and forearms (12); He was 

suddenly on his back on the coldest, hardest surface he could imagine (16). 

У зв‘язку з позитивною конотацією ЛО soft, об‘єкти, які кваліфікуються 

як „м‘які‖, виражають позитивний прагматичний ефект: He tipped her face 

back up, and said more of those soft words that made her smile (83); Golden Dove 

spoke back to her in a soft consoling tone (83). Для концепту HARD властива 

зворотна ситуація: Hamilton seemed unsure, seemed to wilt under Greene’s hard 
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scowl; There was hard sarcasm in Lee’s voice, and Franklin felt frustration, didn’t 

know what else to say (79). Від сердитого погляду або різкого сарказму з боку 

співрозмовника людина занепадає духом та відчуває розчарування. У 

прикладі бачимо негативно маркований прагматичний ефект. 

Художня література, звісно, багата на яскраві образи та неординарні 

ідеї. Авторська уява є безмежною і здатна творити цікаві сюжети та постаті. 

У спектрі художнього дискурсу вербалізація концептів реалізується за 

допомогою багатого арсеналу різноманітних тропів: метафор, епітетів, 

порівнянь, оксюморону та антитези, які у своїй сукупності реалізують цілісне 

метафоричне уявлення про аналізовані концептуальні сутності. Як було вже 

зазначено, в основі метафоричних виразів із ЛО hard / soft лежать уявлення 

про твердий / м‘який предмет, а також ті відчуття, які виникають при 

контакті з ним.  

На базі образ-схеми „твердий – багато / м‘який – мало‖ прикметники 

реалізують значення інтенсивності, що може супроводжуватися різкістю та 

грубістю (про явища природи й інші види сприйняття): Before Jonas could 

reply, there was a hard hammering on the bedroom door (40). Світло і колір, 

відповідно, також можуть асоціюватися з твердістю / різкістю або, навпаки, 

м‘якістю: Illuminated in the soft lights of the deserted entresol, the two pyramids 

pointed at one another (14).  

Коли мова йде про характеристику контурів предметів або фігур, а 

також рис обличчя, концепти HARD / SOFT вказують на чіткість / розмитість 

ліній. Риси обличчя, виділені чітко, зазвичай оцінюються людиною як 

непривабливі: Katherine’s pretty features hardened, and she tucked a wisp of 

hair behind her ears. When she spoke, her voice was resolved (16). 

Часто прикметники твердості / м‘якості використовуються для оцінки 

характеру людини, її вдачі, поведінки. При цьому ад‘єктив hard позначає 

суворість, непіддатливість емоціям та почуттям, непохитність, а його антонім 

soft, навпаки, виражає чутливість, вразливість, піддатливість до 

психологічного впливу зовні. Об‘єктами оцінювання може бути як сама 
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людина (у різних іпостасях – за професією, релігійними переконаннями, 

а також власні назви та групи людей ), так і елементи її суспільного життя. 

Наприклад: She was a hard woman, he reckoned, but still as lovely as the spring 

(30) / Did all criminals turn soft if they survived to old age? (7)  

Образ непохитності маніфестується і при характеристиці емоцій та 

психічних станів людини. Так, ЛО hard описує надзвичайно сильні емоції, 

які викликають психологічний дискомфорт у людини: He finished reading, his 

appetite crushed by a hard twist of anger (79). „М‘яка‖ емоція, навпаки, легко 

огортає людину та викликає приємні відчуття: A soft feeling bloomed inside 

her at the thought (33). 

Крім того, значення "непохитність, строгість, безкомпромісність" 

описує дії, заходи, принципи та положення, які можуть оцінюватися як 

позитивно, так і негативно залежно від типу об‘єкта та його призначення. 

Так, а hard rule (дослівно "тверде правило") міцно закріпилося у певному 

середовищі і його не можна порушувати, а hard measures / "суворі, обтяжливі 

заходи" є цілком негативним фактором для людини. ЛО soft, у свою чергу, 

виражає значення „який йде на компроміс, поблажливий; недостатньо 

строгий‖: а soft approach, to be soft on crime, etc.  

У вибірці виявлені непоодинокі випадки, які описують процес переходу 

від твердості до м‘якості або навпаки, виражені дієсловами to soften / to 

harden: She saw the life she had planned, the children that would surely soften 

Laurence’s coldness, force him to unbend a little (58). 

Значення „точність‖ характерне для опису інформації, кількісних та 

якісних даних, навчальних дисциплін та передається ЛО hard: Hubble only 

confirmed it by gathering the hard evidence that proved the Big Bang was 

scientifically probable (13). У цьому реченні актуалізується також конотативна 

сема "надійний", яка виникає у свідомості представників англо-американської 

спільноти на основі уявлення про твердий предмет як такий, що тривалий час 

зберігає свою форму.  
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В англомовній картині світу твердість асоціюється із важкістю / 

складністю, а м‘якість – із легкістю. Відповідно, ЛО hard / soft описують 

види розумової та фізичної діяльності, продукти мисленнєвої діяльності та 

вербальні дії, причому hard вказує на затрату значних зусиль, а soft – на їхню 

відсутність: The tasks became progressively harder (14) / And Murtach has said 

he will lead a party to Carnach through the snows once Ringill is secured. „That 

will be no soft journey,” said Ratagan (39).  

Крім концептуальних метафор, про які йшлося вище (див. 4.1.2), у 

вибірці представлена низка авторських метафор, які є стилістичним тропом – 

продуктивною спробою репрезентації нових маніфестацій концептів 

HARD / SOFT. Майстри слова творять наступні живі образи: а soft glow of 

happiness (68), а soft voice of autumn (79), the soft swell of her bosom (40), was 

the castle’s soft center (42), letting his words fall softly against my skin (57), а soft 

curve of Adam’s voice (61), а hard dose of reality (78), the vague thrill of 

excitement had hardened into a lump of something like fear (58), а hard knot of 

anger; hard, unexpected wave of envy (68), а hard cold dawn (33), the hard 

instruments of death (77), the strong will, the hard steel that had been so 

persuasive in bringing him south (76). 

Доповнюються образи концептів HARD / SOFT і за допомогою 

яскравих епітетів та порівнянь, які уточнюють значення ЛО hard / soft: 

mercilessly hard ground (4), hard stone steps (77), the sky was such a hard, brittle 

blue she expected it to crack at any moment (70), he was going to tell us something 

about ‘the softest, sweetest part of the Cold War (51), the soft, quiet blue trimmed 

with cream and pale gold (71), blue eyes were as hard as rocks (41), the ground 

was nearly as hard as concrete (40), the stars shone as bright and cold and hard 

as diamonds (66), Alex’s voice had been soft as rain (63), like the comb of a 

rooster and felt as soft as a baby’s skin (61), eyes as soft as gray flannel (60), 

murmur from the crowd, soft as a breeze (41). 

Отже, метафорично-образний профіль концептів HARD / SOFT у 

художньому дискурсі вибудовується на основі ключових констеляцій, що 
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являють собою стійкі асоціативні комплекси та закріплені у когнітивному 

досвіді носіїв мови: "дискомфортний, неприємний" – "комфортний, 

приємний", "сильний, інтенсивний" – "слабкий", "різкий, грубий" – "ніжний", 

"чіткий" – "нечіткий", "суворий, черствий" – "співчутливий, вразливий, 

добрий", "непохитний" – "компромісний, поступливий", "точний" – 

"неточний, недостовірний", "надійний" – "ненадійний", "важкий, складний" – 

"легкий". 

 

4.6 Концепти HARD / SOFT у сучасному англомовному 

публіцистичному дискурсі 

 

Метою цього підрозділу є встановлення особливостей актуалізації 

концептів HARD / SOFT у публіцистичному дискурсі. Необхідно з‘ясувати, 

як саме фігурують перцептивні концепти (номінації дотикових відчуттів) у 

мовленні соціального, політичного, економічного та культурного спрямування, 

а в ширшому аспекті – яким чином людина використовує базові домени для 

референції до абстрактних категорій. Йдеться про явище „транслювання 

концептів‖ як процесу входження в іншу сферу спілкування [73, с. 25; 105].  

Як було виявлено, лексеми hard / soft вживаються авторами газетних 

видань у різних тематичних рубриках: „Політика‖, „Міжнародні відносини‖, 

„Економіка‖, „Спорт‖, „Культура‖, а лексична одиниця soft часто 

представлена також у тематиці „Мода‖ та „Кулінарія‖. Ми переконані, що 

використання перцептивної лексики для позначення абстрактних доменів 

авторами ЗМІ є невипадковим, оскільки саме цей шар лексичної системи 

мови маркує первинний досвід взаємодії людини із довколишнім світом та 

відсилає до самих відчуттів людини, її сенсорної системи.  

У спектрі публіцистичного дискурсу концепти HARD / SOFT розкри-

ваються за допомогою різноманітних лексичних та синтаксичних мовних 

засобів (вільних словосполучень та фразеологізмів, членів синонімічних 

рядів та частиномовних дериватів, а також метафор, метонімій та порівнянь), 



 176 

що дає право говорити про значну номінативну щільність цих ментальних 

образів.  

Вербaльне пoртретування концептів HARD / SOFT у публіцистиці 

помітно відрізняється від того, як воно реалізується у художній літературі. 

Важливе значення у цьому аспекті відіграє прагматична сутність 

публіцистичного мовлення і, відповідно, функціональне призначення самих 

лексем hard / soft. Так, для словосполучень з ЛО soft, вжитих у переносних 

значеннях, характерна тенденція до „покращення‖ денотата, т. зв. 

евфемізації. Тобто ті реалії, які є неприємними для людини з огляду на їх 

сприйняття або переживання, маркуються за допомогою атрибута soft та 

одержують „згладжене‖ оцінювання з боку людини. До цієї групи евфемізмів 

належать переважно терміни, які вживаються у різних професійних сферах 

(економічній, юридичній, соціальній та ін.). Наприклад: 

1) Hiring has been strong in light of the soft economy, and most economists 

expect that to continue (The USA Today); 2) Clarke’s prison reforms put on hold 

amid fear of „soft justice‖ (The Times). Автори статей використовують лексему 

soft у значеннях "несильний; динаміка якого спадає" (про економіку) та 

"поблажливий" (про правосуддя), уникаючи негативно заряджених вербальних 

маркерів, на кшталт weak або unfair.  

Однак при характеристиці політичних та деяких інших реалій ЛО soft 

втрачає здатність до евфемізації та реалізує відмінне функціональне 

навантаження. Словосполуки типу a soft power, a soft diplomacy, soft lobbying, 

soft activism, soft evangelicalism, soft relativism утворюються на основі ядерної 

денотативної семи "який має менший відсоток твердості". Як бачимо, 

у похідних значеннях ця сема модифікується стосовно об‘єкта 

характеризації, причому у всіх випадах подібного застосування існує 

імпліцитне протиставлення із полярним еквівалентом, який вказує на 

абсолютне вираження ознаки (зазвичай передається лексемою hard, рідше 

tough). Так, a soft power (на відміну від a hard power) означає "міжнародний 

вплив культурного, освітнього та мовного, а не військового характеру". 
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Аналогічну інтерпретацію мають вирази: a soft diplomacy / "помірна 

дипломатія", soft lobbying / "ненав‘язливе лобіювання, яке здійснюється у 

легкій формі", soft activism / "помірний, стриманий активізм" і т.д. Іншими 

словами, кваліфікація об‘єктів або явищ як „soft‖ вказує на те, що вони 

мають менший за потенційно можливий ступінь вираження. 

Зазначимо, що відношення протиставлення, яке у мовній системі 

реалізується за допомогою явища антонімії, має значний потенціал для 

розвитку концептів HARD / SOFT.  

Протиставлення є важливим інструментом мислення та категоризуючої 

діяльності мозку людини. Ми вважаємо, що оскільки механізм 

протиставлення супроводжує процес категоризації, він неодмінно бере 

участь у формуванні нових смислів. Тобто завдяки протиставленню, 

виникають нові номінації – заповнюються лакуни концептів, які до цього 

були невербалізованими. Це, у свою чергу, призводить до розширення 

концепту – наповнення його імплікаціоналу новим змістом.  

На основі протиставлення створюються такі широко вживані у 

публіцистичному дискурсі сполуки-новотвори, як: a soft inquiry, soft search / 

"частковий, неповний пошук особистих даних про клієнта", a soft launch / 

opening / "неофіційне відкриття громадського закладу, наприклад, ресторану", 

soft subjects, soft issues / "відносно менш важливі теми для дискусій, питання". 

Для низки інших виразів доцільно навести ширший контекст:  

1) Fire Chief Kenneth B. Ellerbe has posted firetrucks in high-crime areas 

as deterrents, calling it „soft duty.” Soft? As in, their turn-out coats are too soft to 

help if they get caught in gunfire they’re trying to deter? Are they going to use 

hoses to cool down a drive-by? (The Washington Post); 2) Doherty considers such 

behavior among the „hard reasons” for relationship breakup, along with physical 

abuse and other forms of overcontrolling. „These are things that nobody should 

have to put up with in life”, he says. But „drifting apart”, „poor communication”, 

and „we’re just not compatible anymore” are in a completely different category. 

Such „soft reasons”, he insists, are, by contrast, always two-way streets (The 
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Independent); They both loved Broadway musicals and made „soft” plans to see a 

show together someday (The New York Times)  

 У першому реченні описується ситуація розміщення пожежних машин 

у районах із високим рівнем злочинності з метою запобігання скоєнню 

злочинів. Актуалізується оказіональний смисл „неосновний, другорядний 

обов‘язок‖. У другому контексті психолог протиставляє два види причин 

розривання стосунків – важливі (hard reasons) та менш важливі (soft reasons). 

У третьому реченні ЛО soft реалізує значення „нечіткий, неостаточний‖. Усі 

три випадки використання прикметника soft представляють реалізацію 

оказіональних значень, про що свідчить застосування лапок.  

На підставі подібних прикладів можна зробити висновок: оскільки у 

житті людей виникають нові реалії, які потребують відповідної номінації, 

носії мови використовують добре засвоєні ними базові концепти, 

прокладаючи концептуальний місток між чимось відомим та новим. Цей 

процес характеризується когнітивною економією та відображає схильність 

людини до асоціативного мислення. Кваліфікуючи різноманітні об‘єкти та 

реалії дійсності, концепти HARD / SOFT являють собою опозиційні сутності.  

Отже, як видно із наведених контекстів, у публіцистичному дискурсі 

концепти HARD / SOFT стають актуальними у тих ситуаціях, коли у людини 

виникає необхідність позначати реалії, які досі не мали спеціального 

найменування, тобто існують на концептуальному рівні, однак 

характеризуються мовною лакунарністю. В основі таких новотворів завжди 

перебуває ментальна процедура протиставлення.  

З іншого боку, протиставлення стає важливим знаряддям під творчим 

пером авторів ЗМІ для створення стилістичного ефекту контрасту, а також 

зацікавлення реципієнта. Особливо це стосується газетних заголовків, котрі 

першими привертають увагу читача. Проілюструємо на прикладах: Hard 

Truths About Our Soft Bodies (The Times); Strachan has hard words for soft 

„stars‖ (The New York Times); Will Greenwood takes soft approach to hard 

knock life (The Times); Hard Stone, Soft Hearts (The New York Times). Подібні 
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конструкції є лаконічними та глибоко змістовними, оскільки базуються на 

різновекторному оцінюванні: залежно від типу об‘єкта характеризації один із 

членів антонімічної пари є позитивно маркованим, а інший – негативно.  

Як показує аналіз вербального оформлення концептів у рамках 

публіцистичного дискурсу, реалізація схеми „твердий – добре / м‘який – 

погано‖ (№ 1) залежить як від ситуації використання метафоричного виразу, 

так і від функціонального призначення матеріального / абстрактного об‘єкта 

та може мати діаметрально протилежне вираження: „твердий – погано / 

м‘який – добре‖ (№2). У ході дослідження було виявлено обидві схеми, 

наприклад:  

Схема № 1: „We now have hard facts, and it’s important that the world 

gets this information,” he told reporters after the news conference (The 

Washington Post) / Such moves only reinforce a feeling that this president is a soft 

touch. Which in turn suggests a second truth. When times are tough, successful 

leaders must not only be liked. They must also be feared. No one fears Obama 

(The Independent). 

Схема № 2: „Regardless of where the truth lies, „both of these families” 

lives have changed forever,” neighbor Ryan Finnin told KRIV. „That’s a hard pill 

to swallow” (The Washington Post) / This is despite a determined effort by Nicola 

Sturgeon, the Deputy First Minister, to present as „soft” an image as possible of a 

future Scotland, emphasising her government’s support for childcare, protecting 

welfare benefits and safeguarding pensions (The Sunday Times). 

Позитивний вектор оцінки концепту HARD зумовлений асоціюванням 

твердості з надійністю (hard evidence / subject / statistics), непохитністю / 

стійкістю (hard agreement / law / confidence / determination), а також 

реалізується на основі концептуального зв‘язку „ЗНАЧНІ ЗУСИЛЛЯ, 

ВАЖКА, НАПОЛЕГЛИВА ПРАЦЯ → УСПІХ, ПЕРЕМОГА‖, наявного у 

свідомості представників англо-американської спільноти як рецепт успіху. 

Наприклад: Progress will only come if we're willing to promote that ethic of hard 

work, a sense of responsibility, in our own lives (The Associated Press). 
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Що стосується концепту SOFT, то його позитивна оцінка у рамках 

публіцистичного дискурсу реалізується на основі асоціацій м‘якості з 

приємними відчуттями, фізіологічним та психологічним комфортом, яскраво 

вираженими у наступному контексті:  

American society holds dear its images of women as keepers of softness. 

Strength, yes, but soft strength. Women keep the home fires burning, keep calm 

and carry on in the face of chaos at home and abroad. Women keep their sons and 

brothers from getting too violent — stop wrestling and set the table — and keep 

their husbands from giving in to their baser instincts (The Washington Post). У 

проілюстрованій ситуації концепт SOFT виражає затишну та комфортну 

атмосферу, яку створює жінка як берегиня домашнього вогнища в 

американському суспільстві.  

Про щільність асоціативних зв‘язків аналізованого концепту з 

фізіологічними відчуттями комфорту свідчить дистрибутивне оточення ЛО 

soft, яка регулярно застосовується для номінації одягу, предметів для сидіння 

/ лежання, поверхонь, речей особистої гігієни та кулінарних термінів. Часто у 

подібному використанні ЛО soft вбачається прагматична складова – намір 

адресанта представити позитивний образ об‘єкта або ж розрекламувати 

деякий товар, переконуючи реципієнта у його привабливості та цінності. 

Наведемо декілька прикладів: 1) Poorly built new hotels are unimaginably soft 

compared to a place like Akhshtyr, a blighted village along the new Olympic-

commissioned highway (The Washington Post); 2) It’s hard to believe that these 

soft, buttery clutches were once swimming in Lake Victoria and are now eliciting 

oohs and aahs on a breakfast table at Balthazar in New York (The Times); 3) My 

knit for Sandy is a cloud-soft scarf made of yarn thin as dental floss wrapped in a 

halo of mohair (The Washington Post). У наведених контекстах концепт SOFT 

експліковано за допомогою контекстуальних синтаксичних маркерів (eliciting 

oohs and aahs), супровідних прислівників (unimaginably) та еталонів м‘якості 

(buttery, cloud), які забезпечують позитивну аксіологічну маркованість 

концепту.  

http://www.washingtonpost.com/business/economy/what-hurricane-sandy-means-for-the-economy/2012/10/30/e6ef95ea-2293-11e2-8448-81b1ce7d6978_story.html
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Іноді самі назви товарів використовують лексему soft, наприклад: Soft 

Paws (назва м‘якого печива, зробленого у формі великих лап), Soft Paris 

(французький бренд з виготовлення білизни та аксесуарів для сну), Soft 

Clothing (назва інтернет-крамниці, яка продає дитячий одяг), Soft Scrub (назва 

миючих засобів), Skin-So-Soft (лінія косметики Avon), Soft & Natural Beauty 

Clinic (назва британської косметологічної клініки). Як видно із наведених 

конструкцій, усі ці назви базуються на референції до відчуттів людини та 

виражають оцінні смисли: "приємний на смак / дотик", "комфортний для тіла 

людини".  

Насамкінець розглянемо ще один досить продуктивний механізм 

вербалізації концептів HARD / SOFT у дискурсі – за участю фразеологізмів. 

Фразеологічні одиниці з компонентами hard / soft широко вживаються як у 

публіцистичному, так і в художньому дискурсах. З огляду на це ми вважаємо 

релевантним усю сукупність фразеологізмів, наявних у генеральній вибірці, а 

також одержаних у результаті аналізу словників (Shorter Oxford English 

Dictionary, McGraw-Hill Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs та 

The Free Dicitonary) розподілити на категорії за критерієм актуалізованої 

оцінки. У результаті аналізу нами було виділено наступні види оцінок: 

1) фізична – He nuzzled his cheek against her hair. It was soft as silk 

against his skin (68); soft as a baby’s bottom / backside; soft as down; soft as 

velvet [MGHDOAIAPV]; hard as rock; hard as nails [TFD]; He likes a drop of 

the hard stuff [TFD]; The soil was harder than the back of God’s head. We had a 

hard time digging it; Harden up the ice-cream a little in the freezer 

[MGHDOAIAPV];  

2) емоційна – She had been berating me for sleeping too long. She called 

me Rotten Soft Bones (80); Trying to control ten inner-city kids with a soft touch 

had put the Red Knights in last place in the 12 and Under division of the winter 

league (36); As you can see, our professor has a far softer heart for Rome than I 

do (14); Obama's soft sell of U.S. leadership could go over well with European 

publics, if not with their leaders... (The Washington Times, April 5, 2009); Or was 
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he reluctant to stand up against charges that he is soft on terrorism? (The 

Washington Times, January 30, 2014); Don’t waste my time with soft soap. I know 

you don’t mean it [MGHDOAIAPV]; „A soft answer turneth away wrath,” advises 

the Book of Proverbs (The Sunday Times, July 20, 2013); Sometimes you’ve got to 

choose between the rock and the hard place (69); Elsewhere on the campaign trail, 

Mr. Romney has taken a hard line on immigration, saying illegal immigrants 

should „self-deport” (The New York Times); Someone who’d made some serious 

mistakes – someone who was a hard nut to crack – but someone I’d made a place 

for in my life” (60); Hard words break no bones [MGHDAIPV]; Teachers have a 

hard row to hoe in today’s schools [TFD]; In many instances, it prevented 

Congress and the White House from soft-pedaling the negative effects of their 

actions (The Washington Times); 

3) інтелектуальна – You’re doing fine for someone who’s both blind and soft 

in the head. Go on‖ (40); a soft-head / soft-headed [SOED]; „… yet knowing what 

I did about all that he concealed, as a model family man, of the Dionysian substrata 

of his life, it was an inference hard to swallow” (74); None of the family I was 

staying with spoke English and I was hard put to recall my high school French [TFD]; 

4) психологічна – They’ve run onto some hard luck (41); –„Let’s go, 

Daisy, don’t give me a hard time” (74); He’d take her to Sweetwater – having 

purchased the lovely old plantation from the Longstreets when they’d fallen on 

hard times (68); Hopefully they will join in the future, but I think you should learn 

the hard way outside, make mistakes, and then understand what the job is like (The 

New York Times); Educated in the school of hard knocks before graduating from 

the university of life (7 ); The news was hard to take, but we soon realized that it 

was all for the best; They had some hard sledding when they were first married 

[MGHDOAIAPV]. 

Аналіз зазначених фразеологізмів дозволяє зробити висновок, що 

категорія фізичної оцінки є фундаментальною, оскільки відображає первинний 

досвід взаємодії з предметом, але якщо фізичний параметр м‘якості або 

http://www.nytimes.com/2012/01/25/us/politics/courting-latinos-romney-treads-lightly-on-immigration.html
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експірієнціальні відчуття людини є нерелевантними, то відбувається перехід 

у інші категорії та актуалізуються інші види оцінок. 

Необхідно також зазначити, що на базі усталених у мові фразеологізмів 

автори часто намагаються створити нові оригінальні образи, модифікуючи 

деякі частини фразеологічних одиниць. Це особливо показово для публіци-

стичного дискурсу, творці якого всіляко намагаються захопити увагу читача 

та експліцитно передати зміст повідомлення. Наведемо декілька прикладів:  

1) David Moyes suffers again at school of hard mocks (The Times) – 

відбувається заміна: school of hard knocks ("труднощі, розчарування") → mocks 

("глузування"), що є своєрідною грою слів, зумовленою відповідним контекстом.  

2) Neil Lennon is caught between a rock and a hard man (The Times) – 

оригінальний фразеологізм between a rock and a hard place / "між двох вогнів, 

у дуже складній ситуації" одержує контекстуально зумовлений план вираження: 

between a rock and a hard man / дослівно "між скелею та важкою людиною". 

3) Hard Work, No Pay (The New York Times) – неважко запримітити 

подібність (етимологію) зазначеного заголовка статті із прислів‘ям All work 

and no play makes jack a dull boy / „Від однієї роботи без розваг засумує і 

Джек‖. Як бачимо, в основі новотвору hard work, no pay лежить алюзивне 

зіставлення.  

4) England are caught between a rock and a soft place — southern-hemisphere 

rivals who are getting harder to beat and northern-hemisphere pushovers (The 

Sunday Times). Автор статті намагається яскраво та емоційно описати 

позицію команди Англії, яка знаходиться між надзвичайно сильним 

суперником, з одного боку, та слабким, з іншого, у грі з регбі.  

5) The Lord is hard on mothers – but not as hard as the state (The Sunday 

Times). Використовуючи прийом антитези, адресант зіставляє дві ситуації 

суворого ставлення до матерів, чим досягнуто ефект підсилення негативного 

впливу одного із суб‘єктів (у даному випадку – держави).  

Підсумовуючи, зазначимо, що у наведених контекстах наявні ознаки 

гри слів алюзії та антитези, зумовлені авторським прагненням витворити 
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експресивне та емоційно забарвлене повідомлення, що є так званим 

прагматичним гачком стосовно читацької аудиторії. Фразеологізми, у свою 

чергу, демонструють свій значний потенціал для створення живого, 

резонансного мовлення, виявляючи здатність адаптовуватися до нового 

контексту, породжувати місткі образи та розкривати нові грані вербального 

оформлення концептів. 

Загалом у публіцистичному дискурсі перцептивні концепти HARD / 

SOFT використовуються авторами у конкретних цілях та можуть 

репрезентувати як базові домени, так і похідні, абстрактні категорії.  

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Перцептивно-образні складники концептів HARD / SOFT базуються 

як на сенсорних образах, так і на тих, які породжені дією асоціативного 

мислення, згідно з яким людина використовує базові домени для позначення 

абстрактних доменів. Важливу роль у конструюванні перцептивно-образних 

складників відіграють прототипні носії ознак, які стають відправною ланкою 

при концептуалізації об‘єктів як первинної, так і вторинної номінації ознак 

„твердий‖ / „м‘який‖. За результатами вибірки, найкращим зразком концепту 

HARD у свідомості мовців є rock (23%), а концепту SOFT – cloud та 

velvet (по 17 %). 

2. Метафоризація концептів включає такі типи метафор: орієнтаційні 

(ТВЕРДИЙ є ЗЗОВНІ І В ПРОТИЛЕЖНОМУ НАПРЯМКУ, М‘ЯКИЙ є 

ЗЗОВНІ І В ТОМУ САМОМУ НАПРЯМКУ), онтологічні (ЗОРОВІ, 

СЛУХОВІ, СМАКОВІ, НЮХОВІ ВІДЧУТТЯ є ФІЗИЧНИМ ОБ‘ЄКТОМ; 

ЕМОЦІЙНИЙ СТАН / АБСТРАКТНА СУТНІСТЬ / ЛЮДИНА / РИСИ 

ХАРАКТЕРУ та ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ / ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ / ДІЯ, 

ПРОЦЕС є ФІЗИЧНИМ ОБ‘ЄКТОМ; ФІЗИЧНА ТВЕРДІСТЬ / М‘ЯКІСТЬ є 

КІЛЬКІСТЮ СУБСТАНЦІЇ / ІНТЕНСИВНІСТЮ; ФІЗИЧНА ТВЕРДІСТЬ / 

М‘ЯКІСТЬ є КІЛЬКІСТЮ ЗУСИЛЬ) та структурні (БЕЗСЕРДЕЧНИЙ є 
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ТВЕРДИМ; СКЛАДНИЙ / ПРОБЛЕМАТИЧНИЙ є ТВЕРДИМ; ФІЗИЧНО / 

РОЗУМОВО / МОРАЛЬНО ВАЖКИЙ є ТВЕРДИМ; ТОЧНИЙ є ТВЕРДИМ; 

НЕЗВОРУШЛИВИЙ / ПРАКТИЧНИЙ є ТВЕРДИМ; СУВОРИЙ / ГНІТЮЧИЙ 

є ТВЕРДИМ; ЛАСКАВИЙ / НІЖНИЙ є М‘ЯКИМ; ЛЕГКИЙ є М‘ЯКИМ; 

ПІДДАТЛИВИЙ є М‘ЯКИМ; CЛАБКИЙ є М‘ЯКИМ).  

3. Концепти HARD / SOFT можуть виражати три типи оцінок: сенсорну, 

сублімовану та раціоналістичну, що, загалом, підтверджує оцінний характер 

аналізованих концептів. Ціннісні когнітивні ознаки "який викликає 

дискомфортні відчуття", "який породжує комфортні відчуття", "значний 

ступінь вияву твердості" та "відсутність або менший прояв твердості / 

наявність м‘якості" наводяться у дискурсі та зумовлені способом 

експлуатації об‘єкта або його інгерентними властивостями. Аналізовані 

концептуальні сутності виявляють двозначну аксіологічну маркованість, 

проте концепт SOFT тяжіє до вираження позитивної оцінки, а концепт 

HARD – негативної. 

4. Валентні структури ЛО hard / soft базуються на знаннях про 

прототипні ситуації твердості / м‘якості, тобто когнітивно (перцептивно) 

закріплені структури знань одержують комунікативно зумовлену форму. 

Знання про прототипні ситуації твердості / м‘якості та розподіл ролей її 

учасників (виділення Суб‘єкта та Об‘єкта впливу) дають змогу людині 

конструювати на основі цих знань нові синтаксичні конструкції.  

5. На основі фрагментів художнього дискурсу розкрито значний 

метафорично-образний потенціал ключових лексем концептів, представлений 

за допомогою усталених в англійській мовній свідомості констеляцій: 

"неприємний" – "приємний", "сильний" – "слабкий", "різкий, грубий" – 

"ніжний", "чіткий" – "нечіткий", "суворий" – "добрий" та ін. 

Концептуалізація ознак „твердий‖ / „м‘який‖ у межах предикативних 

конструкцій відзначається частотною референцією до прототипно твердих та 

м‘яких об‘єктів, що загалом експлікує перцептивно-образний зміст концептів.  



 186 

6. У структурі публіцистичного дискурсу перцептивні концепти 

HARD / SOFT вживаються з певними прагматичними мотивами. Так, 

терміносполучення з ЛО soft, які використовуються у різних професійних 

сферах (юридичній, економічній, судочинній), виявляють тенденцію до 

„покращення‖ денотата, т. зв. евфемізації. За допомогою протиставлення 

концепти HARD / SOFT розкривають нові аспекти свого вербального 

оформлення та стають актуальними для позначення нових реалій. Не менш 

продуктивним механізмом актуалізації концептів HARD / SOFT виступають 

фразеологізми. У публіцистичному дискурсі характерною є дискурсно 

зумовлена модифікація фразеологічних одиниць з компонентами hard / soft з 

метою створення нових оригінальних образів. 

Основні положення четвертого розділу апробовані у таких публікаціях: 

[133; 134; 135; 137; 138; 139; 245].  
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ВИСНОВКИ 

 

 У дисертації здійснено аналіз базових перцептивних концептів 

HARD / SOFT відповідно до їхнього мовного вираження та актуалізації у 

художньому та публіцистичному типах англомовного дискурсу.  

Концепти HARD / SOFT як когнітивні інформаційні структури 

індивідуального та інтерсуб‘єктного знань охоплюють вербалізовані та 

невербалізовані („картиноподібні‖) смисли про перцептивні ознаки 

„твердий‖ / „м‘який‖. Знання про ці ознаки є результатом дії різних видів 

аферентації (інтроцептивної, пропріоцептивної та екстероцептивної), що й 

зумовлює виражений анропоцентичний характер цих концептуальних 

сутностей. За умов нерелевантності тактильного та кінестетичного сенсорних 

каналів відбувається перекатегоризація ознак у інші сфери досвіду людини.   

Поняттєві складники семантичних структур концептів HARD / SOFT 

охоплюють ключові та диференційні  когнітивні ознаки, виявлені шляхом 

дефініційного аналізу ключових лексем hard і soft та компонентного аналізу 

їхніх синонімів.  До першої групи належать 53 когнітивні ознаки концепту 

HARD та 52 – концепту SOFT, які позначають такі концептуальні сфери: 

„фізичні параметри твердості / м’якості об’єкта”, „фізіологічні відчуття 

людини”, „ступінь вияву ознаки предмета” та „емоційна оцінка об’єкта”. 

Найбільш численною для обох концептів є концептуальна сфера „ступінь 

вияву ознаки предмета‖, що свідчить про домінантність компоненту 

інтенсивності у складі концептів HARD / SOFT у їх лексикографічному 

представленні. До другої групи належать 8 когнітивних ознак концепту 

HARD та 16 концепту SOFT. Синоніми доповнюють зміст концептів 

диференційними когнітивними ознаками, які базуються на денотативній 

відмінності у значеннях та передачі оцінних, експресивних відтінків. У 

процесі аналізу поняттєвої основи концептів виявлено факти протиставлення 

семем ключових лексем hard і soft, які складають концептуальні основи 
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опозиційності досліджуваних концептів. 39 семем із загальної кількості 69 є  

протиставлюваними, що становить 56 %. 

Перцептивно-образні компоненти концептів HARD / SOFT базуються 

на яскравих образах, наявних у свідомості носіїв. Ці образи розкрито за 

допомогою кількісного аналізу прототипно твердих та м‘яких об‘єктів. 

Прототипними носіями ознак „твердий‖ / „м‘який‖ в англомовній картині 

світу виступають rock (23%), cloud і velvet (по 17%). Когнітивні образи 

концептів уточнено на основі аналізу метонімічних та метафоричних 

моделей: ЦІЛЕ → ЧАСТИНА, КОНТЕЙНЕР → ВМІСТ, ПРИЧИНА → 

РЕЗУЛЬТАТ; орієнтаційних метафор: ТВЕРДИЙ є ЗЗОВНІ І В 

ПРОТИЛЕЖНОМУ НАПРЯМКУ, М‘ЯКИЙ є ЗЗОВНІ І У ТОМУ САМОМУ 

НАПРЯМКУ, онтологічних метафор: ЗОРОВІ, СЛУХОВІ, СМАКОВІ, 

НЮХОВІ ВІДЧУТТЯ є ФІЗИЧНИМ ОБ‘ЄКТОМ; ЕМОЦІЙНИЙ СТАН / 

АБСТРАКТНА СУТНІСТЬ / ЛЮДИНА / РИСИ ХАРАКТЕРУ та 

ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ / ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ / ДІЯ, ПРОЦЕС є 

ФІЗИЧНИМ ОБ‘ЄКТОМ; ФІЗИЧНА ТВЕРДІСТЬ / М‘ЯКІСТЬ є КІЛЬКІСТЮ 

СУБСТАНЦІЇ / ІНТЕНСИВНІСТЮ; ФІЗИЧНА ТВЕРДІСТЬ / М‘ЯКІСТЬ є 

КІЛЬКІСТЮ ЗУСИЛЬ та структурних метафор: БЕЗСЕРДЕЧНИЙ є 

ТВЕРДИМ; СКЛАДНИЙ / ПРОБЛЕМАТИЧНИЙ є ТВЕРДИМ; ФІЗИЧНО / 

РОЗУМОВО / МОРАЛЬНО ВАЖКИЙ є ТВЕРДИМ; ТОЧНИЙ є ТВЕРДИМ; 

НЕЗВОРУШЛИВИЙ / ПРАКТИЧНИЙ є ТВЕРДИМ; СУВОРИЙ / 

ГНІТЮЧИЙ є ТВЕРДИМ; ЛАСКАВИЙ / НІЖНИЙ є М‘ЯКИМ; ЛЕГКИЙ є 

М‘ЯКИМ;  ПІДДАТЛИВИЙ є М‘ЯКИМ;  CЛАБКИЙ є М‘ЯКИМ. Джерелом 

транспозиції смислу слугує асоціативний комплекс фізично твердого / 

м‘якого об‘єкта, одержаний у результаті набутого досвіду та фонових знань 

людини, а також сема інтенсивності, яка входить у ядро ЛО hard / soft. 

Метафоризація концептів базується на двох видах прототипних ситуацій 

твердості / м‘якості – параметричній (із акцентом на сему "ступінь вияву 

ознаки") та експерієнціальній (в основі перенесення –  сема "приємні / 

неприємні відчуття").  
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Ціннісні складники досліджуваних концептів визначаються оцінкою 

онтологічних категорій твердості та м‘якості з погляду функціонального та 

експерієнціального аспектів, тобто фізичних характеристик матеріальних 

об‘єктів та сенсорних вражень людини. Ці компоненти ґрунтуються на 

стереотипних аксіологічних антиноміях „це добре, тому що тверде / м‘яке‖, 

„це погано, тому що тверде / м‘яке‖ та вказують на амбівалентну аксіологічну 

маркованість концептів. Утім, чітко простежується тенденція до вираження 

позитивної оцінки за допомогою концепту SOFT та негативної – через концепт 

HARD. В англомовній картині світу концепт SOFT має яскравіше виражену 

амбівалентну аксіологію, що зумовлено динамічною зміною оцінного 

ставлення до нього. Аксіологічна спрямованість вербалізованих концептів на 

конотативному рівні – це усталені асоціації твердості з непохитністю, 

суворістю, складністю, грубістю, дискомфортом, але також із надійністю, 

стабільністю та достовірністю. М‘якість в англомовній картині світу 

асоціюють із ніжністю, чуйністю, комфортом, легкістю, але також із 

вразливістю, слабкістю, недостовірністю та ненадійністю.  

Одним із перших етапів дослідження реалізації перцептивних концептів 

у динаміці став аналіз категоризації ознак „твердий‖ / „м‘який‖ відповідно до 

актуалізованої оцінки ключових лексем hard / soft у сполучуваності з 

іменниками. У результаті було виявлено найвищу частотність емоційно-

оцінної сфери дії для ЛО hard (42%) та експерієнціально-параметричної сфери 

дії для ЛО soft (45%). На нашу думку, ці відмінності зумовлені неоднаковим 

наповненням ядрових семем прикметників hard та soft. Так, концепт SOFT, 

позначає не лише м‘якість текстури, але й вказує на якість дотикової поверхні 

об‘єкта, про що свідчить наявність додаткової ядерної семеми "з гладкою 

поверхнею, приємний на дотик, не грубий і не жорсткий". З іншого боку, у 

дискурсі відбувається зміна релевантності та поява нових когнітивних ознак 

концептів, що призводить до розширення їхнього екстенсіоналу. У результаті 

відбувається перекатегоризація перцептивної ознаки „твердий‖ у інші сфери 

досвіду людини. 
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Логічним продовженням дослідження семантичної структури 

концептів є етап їхнього моделювання у свідомості носіїв, який у нашій праці 

було реалізовано із залученням методики фреймового аналізу. Аналіз плану 

змісту досліджуваних концептів потребував логічного розподілу ролей 

учасників прототипних ситуацій – Агенса та Пацієнса або Суб‘єкта та 

Об‘єкта впливу у межах акціонального фрейму. Значний метафоричний 

потенціал ключових лексем концептів пояснює застосування компаративного 

фрейму, представленого схемою подібності „ДЕХТО / ДЕЩО-компаратив є 

наче ДЕХТО-ДЕЩО-корелят‖. Отже, когнітивний фрейм ментальних 

утворень HARD / SOFT містить: 1) базовий „перцептивний фрейм‖ 

акціонального типу (який відбиває ситуацію прототипного сприйняття ознак 

„твердий‖ / „м‘який‖ та об‘єднує їхній параметричний та експерієнціальний 

аспекти); 2) базовий компаративний фрейм; 3) стереотипні знання про 

твердість / м‘якість та 4) концептуалізацію через норму (для концепту SOFT). 

У сучасному англомовному дискурсі до мовних засобів вираження 

концептів HARD / SOFT належать: частиномовні деривати (прикметники, 

іменники, прислівники, дієслова, дієприкметники), синоніми, похідні слова 

та фразеологізми. Ключові лексеми вживаються в атрибутивних і 

предикативних конструкціях та мають валентні структури, які базуються на 

знаннях про прототипні ситуації твердості / м‘якості. Виявлені висока 

частотність ключових лексем hard / soft у складі атрибутивних та 

предикативних конструкцій та широкий спектр синонімічного вираження 

концептів (164 синоніми для ЛО hard та 115 синонімів для ЛО soft), 

засвідчують значну соціокультурну цінність та комунікативно-

функціональну затребуваність концептів HARD / SOFT в англомовній 

лінгвокультурі. У дискурсному оточенні семантичний обсяг концептів 

HARD / SOFT зазнає змін у зв‘язку з формуванням нових засобів вербалізації 

та появою додаткових когнітивних ознак концептів. Виявлено контексти он-

лайн конструювання похідних слів із компонентами hard / soft. Встановлено, 
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що модифікація фразеологізмів, які містять лексеми hard і soft, відбувається 

під впливом комунікативних, прагматичних та експресивних чинників.  

Особливістю актуалізації концептів HARD / SOFT у художньому та 

публіцистичному типах англомовного дискурсу є референція до прототипних 

носіїв ознак, які формують асоціативно-образні уявлення мовців про 

вербалізовані концепти та вказують на їх актуалізований аксіологічний 

вектор. Моделі концептуальної метафори та метонімії профілюють концепти 

у двох типах дискурсу, здійснюючи акцент на емоційно-оцінних обертонах та 

перцептивній складовій номінацій концептів. Опозиційні відношення 

концептів слугують інструментом для створення стилістичного контрасту з 

метою привернення уваги реципієнта повідомлення, а також для номінації 

нових реалій. У межах публіцистичного дискурсу показовою є тенденція до 

використання прикметників hard і soft для модифікації іменників на 

позначення вузько спеціалізованих понять, що пояснює динамічну сутність 

концептів HARD / SOFT в англомовній картині світу. Ця особливість 

зумовлена базовим характером та яскраво вираженою перцептивно-образною 

складовою досліджуваних концептів. Крім того, у публіцистичному дискурсі 

параметричні характеристики концепту SOFT забезпечують процес 

евфемізації денотатів, тоді як його експерієнціальні ознаки слугують для 

створення адресантом позитивного уявлення про об‘єкт характеризації. 

Концепти HARD / SOFT реалізують свої еквіполентні опозиційні зв‘язки, про 

що свідчать: а) обов‘язкова наявність когнітивного фону структур знань 

концепту HARD у процесі концептуалізації м‘яких об‘єктів і навпаки; б) 

існування спільних концептуальних основ концептуалізації об‘єктів 

за ознаками „твердий‖ / „м‘який‖; в) відсутність різниці, яка б визначала 

позитивний або негативний полюс шкали.   

Польова модель асоціативно-образних полів, сконструйована на базі 

одержаних у ході асоціативного експерименту реакцій, доводить той факт, 

що концепти HARD / SOFT мають яскраво виражені перцептивні ядра, 

представлені у свідомості носіїв у вигляді носіїв ознак – прототипно твердих 
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та м‘яких об‘єктів (rock, pillow, blanket) та сценаріїв (running my hand across 

thick velvet cloth). Однак ядерні структури обох концептів відрізняються: ядро 

концепту HARD представлене когнітивною ознакою "непіддатливий до 

тиску, у який важко проникнути, який важко розрізати, щільний за 

структурою, твердий на дотик", тоді як ядро SOFT окрім опозитивної 

когнітивної ознаки "піддатливий до тиску, якому бракує твердості, який 

легко зігнути, порізати, стиснути", містить також когнітивну ознаку "з 

гладкою поверхнею або текстурою, приємний на дотик, не грубий і не 

жорсткий", яка до того ж є частотнішою (27 % та 51 % відповідно). 

Інформаційний зміст концептів засвідчує значний оцінний потенціал цих 

концептуальних утворень та представлений низкою опозиційних когнітивних 

ознак: "який виражає непохитність, суворість, немилосердність" – "ніжний, 

добрий", "сповнений турбот, неприємностей, який викликає глибокі 

переживання" – "який породжує спокій, комфорт, приємний для відчуттів", 

"грубий, зухвалий, невиправний" – "смиренний та який не викликає загрози" 

та ін. Інтерпретаційне поле концептів, яке базується на вивідних знаннях та 

оцінці твердості / м‘якості мовцями, представлене такими опозиційними 

периферійними ознаками: "дискомфортний для тіла", "болючий" – 

"комфортний" та "холодний" –  "теплий", а також "легкий, як повітря", 

"пінистий", "веселий, щасливий", "хороший" для концепту SOFT. Отже, 

одержані асоціати уточнюють та доповнюють зміст перцептивних концептів 

HARD / SOFT, розкриваючи їхні сутнісні ознаки (фізичні, кінестетичні, 

фізіологічні, етичні, емоційно-оцінні та ін.).    

Перспективним напрямком для подальшого дослідження може стати 

зіставний аналіз концептів HARD / SOFT у різних інституційних типах 

дискурсу та у декількох мовних картинах світу.  
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Додаток А 

Семантеми ключових лексем hard / soft  

(на матеріалі лексикографічних джерел) 

 

Семантема ЛО hard:  

1) That does not yield to pressure; firm, stiff, and not easily penetrated, 

cut or separated into particles: a hard wooden chair;  

2) Difficult to accomplish or resolve; laborious, troublesome: a hard problem; 

3) Difficult to understand or explain: a hard concept; 

4) Acting with or requiring great exertion or persistence: a hard work; 

5) Difficult to endure, or consent to; inflicting pain, suffering: hard times; 

6) Stern, strict or demanding: a hard master; 

7) Intense in force or degree: a hard knock; 

8) Unable to be denied; indisputable, factual (of information): hard evidence;  

9) Having a high proportion of mineral salts: hard water;  

10) Strongly alcoholic, intoxicating: a hard drink; 

11) Severe, esp. frosty; rigorous, violent (of the season or weather): hard 

winter; 

12) Lacking compassion or sympathy; unfeeling, callous: a hard heart; 

13) Characterized by harshness or severity; unwilling to compromise (of 

actions, manners etc.): hard measures;  

14) Harsh or unpleasant to the eye; aesthetically unpleasing: a hard green;  

15) Harsh or unpleasant to the ear ; aesthetically unpleasing: a hard voice;  

16) Having a harsh or acid taste: a hard cider; 

17) Characterized by sharp or harsh outline; sharply defined: a hard chin; 

18) Free from sentiment; of practical, shrewd character: a hard head; 

19) Highly addictive: a hard drug; 

20) In coin and paper rather than cheques (of money): hard cash; 

21) Physics. Having great penetrating power (of radiation): hard X-rays;  

22) Phonetics. Velar, guttural; not palatalized (of a consonant): a hard ‘g’; 
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23) Tough, incorrigible; difficult to control: a hard gang; 

24) Bitter or resentful: hard words; 

25) Difficult to obtain, tight (of credit): a hard loan; 

26) High, unyielding (of markets and prices): a hard real-estate market; 

27) Important or informative (of news coverage): hard news; 

28) Being heavily fortified and protected: a hard target;  

29) Politics. Most unyielding; politically extreme: hard left;  

30) Of close examination; searching: a hard look; 

31) Toughened by or as if by physical labour; not soft or smooth: hard hands; 

32) Physics. Almost complete (of vacuum): a hard vacuum; 

33) Durable or lasting (AmE.) (of goods): a hard merchandise; 

34) Stale and old (of bread): a hard bread; 

35) A big turn to the left or right, when driving: a hard turn;  

36) Resistant to biodegradation: hard pesticides;  

37) Based on data that are readily quantified or verified: a hard science; 

38) Producing a relatively great photographic contrast: a hard negative; 

39) Firm, definite: a hard commitment; 

40) High in gluten content: a hard wheat; 

41) Strong, ready to fight, and not afraid of anything (BrE spoken): a hard 

man;  

42) Not easily persuaded to part with money; stingy (now chiefly Scot.);  

43) Having relatively little nap, smooth: a hard fabric; 

44) Firmly and closely twisted: a hard yarn;  

45)  Beating strongly because of high blood pressure : a hard pulse;  

46) Most unyielding or thoroughgoing: a hard voter;  

47) Suggestive of toughness or insensitivity: hard eyes; 

48) Having difficulty in doing sth: hard of hearing; 

49) Difficult to magnetize or demagnetize: a hard material;  
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50) Causing damage, premature wear: Snow and ice are hard on a car’s finish;  

51) Written or printed rather than stored in electronic media: hard mail;  

52) Aerospace. Executed without decelerating: a hard landing; 

53) Physically fit: in good hard condition. 

 

Семантема ЛО soft :  

1) Yielding to pressure; lacking hardness; easily folded, cut, moulded or 

compressed: a soft clay; 

2) Having a smooth surface, pleasant to the touch, not rough or coarse: a 

soft skin; 

3) Low, gentle, subdued; melodious (of music, sounds, etc.): a soft murmur; 

4) Not excessively bright or harsh (of light, colour, etc.): soft pink;  

5) Involving little or no exertion or effort; easy, undemanding: a soft job;  

6) Not strict or severe enough, lenient (of a person): a soft king; 

7) Gentle, kind, compassionate (of a person): soft with the children;  

8) Gentle, not strong or violent (of the sun, rain, wind, etc.): a soft breeze;  

9) Chemistry. Relatively free of mineral salts and therefore easily able to 

make soap lather: soft water; 

10) Not harsh or severe, based on conciliation (of actions, manners): a soft 

policy;  

11) Physically out of condition, not strong or robust: soft muscles; 

12) Slightly blurred; not sharply outlined: a soft shadow; 

13) Phonetics. Sibilant, palatal; voiced (of a consonant): a soft ‘s’;  

14) Foolish, feeble; lacking common sense: soft in the head; 

15) Unstable and tending to fall in value (of a market, etc.): a soft currency;  

16) Ingratiating, soothing (of language): soft words; 

17) Free from storms, mild, balmy (of weather, a day): a soft evening;  

18) Nonaddictive or mildly addictive: a soft drug; 
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19) Military. Unprotected against attack: a soft target;  

20) Yielding readily to tender emotions; easily moved or affected: a soft heart;  

21) Lacking firmness or strength of character; feeble: too soft for being a spy; 

22) Physics. Of low penetrating power: soft X-rays; 

23) Producing agreeable, gently pleasant sensations; peaceful, calm: soft 

slumber;  

24) Easy to influence or impose upon; compliant: a soft mind;  

25) Amorously attracted or emotionally involved: He’s been soft on her for 

years; 

26) Producing a low contrast image (of a photographic film): a soft focus; 

27) Concentrating on trivial stories or those with human interest: soft news; 

28) Biodegradable: a soft detergent; 

29) Given as a contribution to a political party rather than a particular 

candidate, thus avoiding legal limitations (of money): soft money; 

30) Insubstantial, imprecise (of information): soft facts;  

31) Not amenable to precise mathematical treatment: a soft subject;  

32) Plentiful and available at a lower interest rate, because it will be used to 

help people in some way (of money): a soft loan; 

33) Metallurgy. Readily magnetized by an external magnetic field: a soft metal; 

34) Pleasant, not acidic or sharp (of a taste or smell): a soft wine; a soft scent;  

35) Gentle, gradual (of a slope, ascent): a soft hill; 

36) Electronics. (Of valves) only partially evacuated;  

37) Rainy, wet; thawing (Scot. & dial.) (of the weather, a day): a soft day; 

38) In banknotes as opp. to coin (of money): soft money; 

39) Aerospace. Gentle; not harmful to the vehicle or its contents: a soft landing; 

40) Politics. Designating a moderate, centrist section of a political party: 

soft left; 

41) Not firmly committed (of a delegate, voter, etc.): a soft delegate;  
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42) Unarmoured, as applied to a truck by comparison with a tank: a soft 

vehicle; 

43) Related to the performance of non-specific, undefinable tasks: soft skills; 

44) Touching lightly or gently (of the hand, etc.): soft hands;  

45) Stupified with drink (chiefly dial.); 

46) Given as a research grant by a charitable foundation (US): soft money; 

47) Being or using renewable sources of energy: soft technologies; 

48) Sports. Scored on a shot that the goalie should have blocked: a soft goal; 

49) Being a turn in a specific direction at a less acute angle: a soft left;  

50) Sentimental or flowery, as language: a soft, meaningless talk; 

51) Nonalcoholic: soft drinks; 

52) Having a liquid or gentle appearance (of the eyes): soft eyes. 
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Концептуальні основи протиставлення прикметників hard / soft 

 

hard soft 

ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТВЕРДОСТІ / М’ЯКОСТІ ОБ’ЄКТА 

текстура 

непіддатливий до тиску; у який 

важко проникнути, розрізати; щіль-

ний за структурою 

піддатливий до тиску; якому бракує 

твердості; який легко зігнути, 

здавити, розрізати;  

черствий – 

якість дотикової поверхні 

– з гладкою поверхнею / текстурою, 

приємний, нежорсткий на дотик 

загрубілий від фізичної праці, не 

м‘який, не гладкий (руки); який має 

небагато ворсу, гладкий (тканина) 

– 

щільність 

туго зв‘язаний – 

характеристики звука 

гортанний, непалаталізований свистячий, палаталізований або 

дзвінкий (приголосний) 

статура 

у хорошій фізичній формі у поганій фізичній формі, в‘ялий 

матеріал об’єкта  

у формі монет або купюр, а не чеків у формі купюр (не монет) або чеків 

погода 

– дощовий, мокрий 
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СТУПІНЬ ВИЯВУ ОЗНАКИ 

інтенсивність відчуттів 

різкий та неприємний для зору не різкий, приємний для зору 

різкий та неприємний для слуху не різкий, приємний для слуху; 

тихий 

який має різкий та кислий смак; 

різкий на нюх**  

не різкий, приємний на смак (або 

нюх) 

сила природних реалій 

різкий, суворий, особливо морозний без шторму, спокійний, ніжний  

інтенсивний за ступенем вияву або 

силою 

із незначною силою, який ніжно 

падає / гріє 

ступінь захищеності території  

міцно укріплений та захищений не захищений від нападу ворога  

інтенсивність фізичних процесів 

який не піддається біологічному 

розпаданню 

який піддається біологічному 

розпаданню 

який має значну силу проникнення  який має незначну силу проникнення  

який важко намагнічується або 

розмагнічується  

який легко намагнічується   

 

інтенсивність дії, руху 

різкий, деструктивний (посадка 

авіаоб‘єкта) 

який відбувається на помірній швид-

кості, аби уникнути пошкодження 

виконаний різко та раптово вліво 

або вправо (поворот) 

не різкий, плавний 

який сильно б‘ється (пульс) – 

– який легко та ніжно торкається 

(рука) 
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фізичні характеристики об’єкта  

який створює значний контраст 

(знімок) 

який створює незначний контраст  

який має різкі лінії, чітко 

окреслений (контури) 

розмитий, нечітко окреслений  

– не військовий, не озброєний 

(транспортний засіб) 

майже заповнений (вакуум) – 

– який не містить повний вакуум 

(трубка) 

стійкий, довговічний (товар) – 

форма вираження об’єкта  

у письмовій або друкованій формі, 

а не в електронному варіанті 

в електронному варіанті *** 

– виданий у формі гранту на 

дослідження, а не фактичних купюр  

кількість зусиль / людина за наполегливістю 

який вимагає значних зусиль, 

енергії та витривалості 

який не вимагає значних зусиль; 

легкий 

який важко отримати (кредит) який легко одержати за зниженими 

відсотками  

який докладає значних зусиль; 

наполегливий 

– 

– забитий легко, без значних зусиль 

(гол)** 

речовини, напої (за відсотком компонента) 

із значним вмістом алкоголю не алкогольний 

із значним вмістом мінеральних 

солей (вода) 

який має низький вміст мінераль-

них солей  

який має високий вміст клейковини – 
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речовини (за дією на людину / об’єкт / середовище) 

який має сильну дію на людину та 

викликає звикання 

який має помірну дію на людину та 

не викликає звикання 

який спричинює пошкодження або 

передчасне зношення  

– 

– який використовує поновлювані дже-

рела енергії, здійснюючи менший 

вплив на середовище (технології) 

характеристика рельєфу 

– який повільно піднімається 

(підйом, схил) 

ступінь точності та стійкості реалій 

фактичний, точний, який важко 

заперечити (інформація) 

не суттєвий, не точний 

який базується на точних даних 

(метод, наука) 

який не піддається точним матема-

тичним підрахункам та верифікації 

стійкий, точний (домовленість) –** 

високий, стійкий, стабільний 

(ринок, ціни) 

не стабільний, вартість якого падає 

– не конкретний, чітко не визначений 

(завдання) 

ЕМОЦІЙНА ОЦІНКА ОБ’ЄКТА  

життєвий досвід 

який важко пережити, витерпіти, 

який завдає біль та страждання 

– 
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вдача, духовні якості людини 

суворий, строгий, вимогливий до 

інших  

недостатньо строгий до інших, 

надто поблажливий  

якому бракує співчуття, зачерствілий ласкавий, добрий, співчутливий 

не сентиментальний, тверезо 

мислячий, практичний 

який легко піддається емоціям, 

легко зворушливий 

який виражає грубість та черствість який виражає ніжність 

– на якого легко вплинути, піддатливий 

сильний, хоробрий зі слабкий характером, зніжений 

скупий – 

ставлення, манери 

пильний, непохитний, суворий 

(погляд) 

ніжний, приязний, люблячий 

найбільш стійкий, відданий ідеї не цілком відданий ідеї, не стійкий 

– який плекає ніжні почуття до когось 

грубий, невиправний, якого важко 

контролювати 

– 

дії, заходи, вчинки 

суворий, гнітючий, безкомпромісний 

(дії, манери) 

не суворий, не обтяжливий, який 

базується на компромісі 

різкий; який ображає (вербальні дії) втішливий, заспокійливий  

характеристика розумових здібностей 

– дурнуватий 

види діяльності 

складний для виконання, проблема-

тичний, виснажливий 

легкий, невимогливий 

складний для розуміння – 

який має труднощі у чомусь – 

 



 241 

Продовження додатка Б 

політика 

непохитний; який займає екстра-

мальну позицію 

який має ліберальні, центристські 

погляди 

якість інформації 

важливий та інформативний, а не 

розважального характеру (новини) 

який базується на банальних істо-

ріях неінформативного характеру  

ФІЗІОЛОГІЧНІ ВІДЧУТТЯ ЛЮДИНИ 

фізіологічні враження 

дискомфортний, неприємний для 

тіла**  

приємний для відчуттів; який 

породжує комфорт та спокій 

– одурманений від напою 

 

** сема не фіксується у словниках, однак її було виявлено у контекстах 

*** сема не входить у семантему hard / soft, однак наводиться у межах 

фразеологізмів  
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Синонімічне вираження концептів HARD / SOFT  

за показником частотності 

Синоніми до ключової лексеми hard: 

‘6’ – solid, firm, tough, unyielding, strong, difficult, laborious, arduous, 

exacting, severe, harsh, obdurate, grim;  

‘5’ – rigid, stiff, back-breaking, stern, cold, callous, strict, cruel, hard-

hearted, unfeeling, bitter;  

‘4’ – inflexible, dense, hardened, compact, burdensome, onerous, strenuous, 

toilsome, demanding, formidable, heavy, rigorous, ruthless, pitiless, heartless, 

implacable, stony, unsparing, stubborn, unrelenting, austere, acrimonious, keen, 

unquestionable, indisputable, undeniable;  

‘3’ – compressed, rocklike, flinty, rugged, impenetrable, fatiguing, 

exhausting, wearing, grueling, Herculean, involved, complex, complicated, 

puzzling, baffling, unsympathetic, intricate, perplexing, thorny, knotty, uphill, 

oppressive, merciless, brutal, unkind, stony-hearted, hard-boiled, 

uncompromising, grievous, dark, distressing, painful, unpleasant, embittered, 

rancorous, resentful, energetic, hard-headed, verifiable, definite, spirituous 

(form.), alcoholic, intoxicating, sharp, powerful, violent, hefty; 

‘2’ – solidified, steely, adamant, resistant, tiring, challenging, effortful, 

hellacious (inf.), killer (inf.), murderous (inf.), rough, tall, testing, tangled, exigent 

(form.), texting, trying, incomprehensible, insoluble, inhuman, uncompassionate, 

indurate, insensitive, thick-skinned, hard-bitten, affectless, cold-blooded, 

intransigent, unbending, bad, calamitous, disastrous, bleak, stark, angry, hostile, 

antagonistic, industrious, sedulous, assiduous, conscientious, zealous, persistent, 

untiring, indefatigable, dogged, practical, pragmatic, realistic, sober, matter-of-

fact, objective, bare, plain, unvarnished, real, incontrovertible, true, certain, 

indubitable, addictive, habit-forming, forceful, smart, tremendous, vigorous, 

perverse.  
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Синоніми до ключової лексеми soft: 

‘6’ – faint, low, quiet, spongy, light, smooth;  

‘5’ – gentle, mellow, downy, silky (silken, silklike), velvety (velvetlike), 

mushy, pulpy (pulpous), squashy (squashable), simple, weak, delicate, mild, easy;  

‘4’ – soothing, subdued, satin(y), flabby, squishy, pliable, tender, lenient, 

indulgent, kind, lax, balmy, moderate, dim (dimmed), slow;  

‘3’ – dull, whispered, muted, melodious, fleecy, furry, feathery, yielding, 

pliant, supple, flexible, malleable, doughy, feeble, limp, namby-pamby (inf.), 

easygoing, tolerant, permissive, liberal, clement, sympathetic, sentimental, 

comfortable, cushy (inf.), pale, pastel, foolish; 

‘2’ – softened, sweet, hushed, murmured, understated, mellifluous, fluffy, 

fuzzy, pappy, slushy, effortless, cushioned (cushiony), elastic, plastic, springy, 

swampy, marshy, boggy, squelchy, quaggy, sloppy, effete, frail, slight, effeminate, 

spineless, pampered, compassionate, merciful, charitable, forbearing, benign, 

bland, temperate, warm, sensitive, blurred (blurry), hazy, misty, foggy, 

affectionate, schmaltzy, comfy (inf.), undemanding, silly, soppy, half-witted, cozy, 

snug, fine, woolly, dopey, mindless.  
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Схема когнітивного фрейму концептів HARD / SOFT 

                    СЗ     КФ                                  СЗ   КФ 

 

   

                     HARD                                    0 

                                                                      SOFT                             К / норма        

                                 0                                                                                                              

 

                      АФ                                                АФ 

 

                      

                                                    

   

 ПО                           ЕО                     ПО                           ЕО 

 

КФ – компаративний фрейм 

АФ – акціональний фрейм 

ПО – параметрична ознака 

ЕК – експерієнціальна ознака 

К / норма – концептуалізація через норму  

СЗ – стереотипні знання  
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Зразок анкети для проведення асоціативного експерименту  

Survey 

Age_________________                                                      Gender_____________           

Occupation___________                                                       Location___________ 

 

Stage 1 of the Experiment.  

 

Task: Continue the following expressions. Make as many comparisons as 

you can. 

Example: as thin as a matchstick / a rail / stick / … 

 

1) as hard as  

 

2) as soft as  

 

Stage 2 of the Experiment. 

 

Task 1. When we hear or read a word it evokes in our mind certain images. 

Could you, please, describe with the help of words or word combinations the 

images that will come to your mind when you read the word „soft‖. Please, provide 

2-3 reactions. 

 

 

Task 2. Could you, please, describe with the help of words or word 

combinations the images that will come to your mind when you read the word 

„hard‖. Please, provide 2-3 reactions.  

 

 

Task 3. Please, evaluate the following phrases below on a given scale: 
 

―-3‖ stands   ―-2‖ stands   ―-1‖ stands   ―0‖ stands   ―+1‖ stands   ―+2‖ stands   ―+3‖ stands   

for the          for the           for the          for the          for the           for the          for the  

highest         medium        lowest           neutral         lowest            medium       highest 

degree of      degree of      degree of      meaning      degree of       degree of      degree of                   

negativity     negativity    negativity                          positivity       positivity     positivity 

 

1) soft heart 

2) soft bed 

3) soft soap (idiom) 

4) soft mud 

5) hard market 

6) hard chair 

7) hard muffins 

8) to take a hard line 
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Реалізація ціннісних складників концептів HARD / SOFT  

(за результатами психолінгвістичного шкалювання) 

HARD

7%

1%
3%

20% 19% 20%

30%

“+1” “+2” “+3” “0” “-1” “-2” “-3”
  

 

 

 

SOFT

13%

18%

21%

23%

11%

8%

6%

“+1” “+2” “+3” “0” “-1” “-2” “-3”
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Польова модель асоціативно-образних полів концептів HARD / SOFT  

(за результатами асоціативного експерименту) 
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Додаток З 

Пошарова організація концепту HARD  

(за результатами асоціативного експерименту)  
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Додаток К 

Пошарова організація концепту SOFT  

(за результатами асоціативного експерименту)  
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Додаток Л 

Оцінно-категоризаційний потенціал ключових лексем hard / soft 

№ 
Тип об‘єктів 

концептуалізації 

Кількісна 

репрезента-

ція (у %) 

Актуалізована 

оцінка 
Приклади 

Експерієнціально-параметрична сфера 

1. поверхня та покриття 25 

кінестетична та 

тактильна 

оцінки 

hard paint 

2. їжа  17 hard cake 

3. речовини та матеріали 17 hard rubber  

4. предмети для сидіння / 

лежання 

12 hard saddle 

5. тіло людини та тварини 11 hard beak 

6. одяг та взуття 6 hard shoes 

7. неживі предмети 3 hard grenade 

8. контейнери 3 hard folder 

9. споруди, елементи будівлі 2 hard bedrock 

10. Рослини 2 hard catkin 

11. паперова продукція 1 hard paper 

12. шкіра, тканини та 

вироби з них 

1 hard upholstery 

 Усього 100   

Власне параметрична сфера  

1. фізичні дії 19 

параметрична 

оцінка 

hard thrust 

2. звукові реалії 18 hard rattle 

3. природні реалії, погода 14 hard frost 

4. Рух 10 hard swerve 

5. комп‘ютерні реалії 7 hard disc 

6. світлові реалії 5 hard glow 

7. смакові реалії 4 hard cider 

8. шкідливі звички 4 hard drinking 

9. геометричні лінії та 

фігури 

4 hard edge 

10. одоричні реалії 2 hard stink 

11. риси обличчя  2 hard lips 

12. географічні реалії 2 hard mound 

13. фізичні реалії 2 hard radiation  

14. одиниці мови та мовлення 2 hard rhymes  

15. люди за статурою 1 hard warrior  

16. якість повітря 1 hard air  

17. небесні тіла 1 hard moon 

18. місце 1 hard street 

19. сила 1 hard pressure 

 Усього 100   
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Психофізіологічна сфера 

1. види зайнятості 51 кінестетично- 

параметрична 

оцінка 

hard workout 

2. фізіологічні відчуття 42 hard shiver 

3. конфліктні ситуації 7 hard fighting 

Емоційно-оцінна сфера 

1. життєвий досвід 13 

емоційна оцінка 

hard lesson 

2. відрізки часу 12 hard decade 

3. економічні реалії 10 hard currency 

4. інформація 9 hard data  

 риси обличчя, міміка 8 hard gaze 

5. психічний стан, почуття 7 hard fear  

6. види зайнятості 6 hard work  

7. дії, заходи 6 hard campaign  

8. абстрактні поняття 5 hard world  

9. люди за гендерними 

характеристиками 

4 hard woman  

10. люди за родом 

діяльності 

4 hard taskmaster  

11. політичні реалії 4 hard politics  

12. ставлення, поведінка 3 hard line  

13. займенники, власні 

назви 

2 we are hard 

14. освітні реалії 2 hard subjects  

15. спортивні реалії 1 hard hockey 

16. принципи, положення 0,9 hard rule 

17. риси характеру 0,9 hard confidence 

18. стратегічні об‘єкти  0,6 hard target 

19. стосунки 0,6 hard marriage  

20. обстановка 0,6 hard darkness  

21. наслідки 0,4 hard 

consequence 

Інтелектуальна сфера 

1. результати розумової 

діяльності 

40 

інтелектуальна 

оцінка 

hard conclusion 

2. вербальні дії 24 hard 

conversation 

3. завдання 18 hard project 

4. ситуації, обставини 9 hard problem 

5. продукти мистецтва 9 hard book 

 Усього 100   
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№ 
Тип об‘єктів 

концептуалізації 

Кількісна 
репрезента-

ція (у %) 

Актуалізована 
оцінка 

Приклади 

1 2 3 4 5 
Експерієнціально-параметрична сфера 

1. їжа та кулінарні поняття 25 

кінестетична та 
тактильна 
оцінки 

soft polenta 
2. поверхня та покриття 14 soft grass 
3. тіло людини та тварини 13 soft muzzle 
4. одяг та взуття 10 soft gloves 
5. предмети для сидіння / 

лежання 
10 soft chair 

6. шкіра, хутро, тканини та 
вироби з них 

8 soft knit 

7. шерсть тварини, волосся 
людини 

4 soft dreadlocks 

8. речовини та матеріали 4 soft plastics 
9. риси обличчя 3 soft eyelashes 
10. речі домашнього вжитку 

і трудової діяльності 
2 soft brush 

11. речі особистої гігієни  2 soft towel 
12. рослини 2 soft rosette 
13. медичні засоби 1 soft capsule 
14. контейнери 1 soft package 
15. тварини 1 soft eel 
16. паперова продукція 1 soft card 
17. іграшки, предмети для 

спорту 
1 soft lego blocks 

 Усього 100   
Власне параметрична сфера 

1. звукові реалії 40 

параметрична 
оцінка 

soft beat 
2. світлові реалії 18 soft lilac 
3. риси обличчя 7 soft face 
4. природні реалії, погода 6 soft breeze 
5. фізичні дії людини 5 soft pinch 
6. геометричні лінії, форми 5 soft trajectory 
7. смакові реалії 4 soft flavour 
8. рух 3 soft fall 
9. одоричні реалії 2 soft scent 
10. транспортні засоби 2 soft vehicle 
11. шкідливі звички 1 soft drug 
12. географічні реалії 1 soft hill 
13. відрізки часу 1 soft morning 
14.  якість повітря, 

температурні реалії 
1 soft air 

15. конфліктна ситуація 0,8 soft coup 
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1 2 3 4 5 
16. зображення 0,6  soft photo 
17. людина за статурою 0,6 soft man 
18. комп‘ютерні реалії 0,4 soft keyboard 
19. фізичні процеси 0,4 soft resistance 
20. небесні тіла 0,4 soft star 
21. утворення 0,4 soft indentation 
22. вплив 0,4 soft influence 
 Усього 100   

Психофізіологічна сфера 
1. фізіологічні реалії 69 кінестетично-

параметрична 
оцінка 

soft daydream 
2. тактильні поняття 31 soft feel 

 Усього 100   
Емоційно-оцінна сфера 

1. економічні реалії 19 

емоційна оцінка 

soft demand 
2. політичні реалії 8 soft lobbying 
3. дії, заходи 8 soft landing 
4. психічний стан, почуття 7 soft compassion 
5. займенники, власні назви 7 Ryan is soft 
6. вербальні дії 6 soft message 
7. інформація 5 soft coverage 
8. освітні реалії 5 soft education 
9. продукти мистецтва 4 soft song 
10. ставлення та поведінка 4 soft demeanor 
11. риси характеру 4 soft temperament 
12. стратегічні об‘єкти 4 soft target 
13. спортивні реалії 2,6 soft goal 
14. групи людей 2,6 soft citizenry 
15. обстановка 2,5 soft stillness 
16. люди за гендерними 

характеристиками 
2 soft girl 

17. види зайнятості 2 soft ride 
18. люди за родом діяльності 1,6 soft emperor 
19. період життя 1,4 soft youth 
20. юридичні реалії 1,4 soft punishment 
21. абстрактні поняття 1 soft beauty 
22. люди за політичними / 

релігійними поглядами 
0,7 soft Christians 

23. люди за походженням 0,7 soft southerner 
24. приміщення, інтер‘єр  0,5 soft hotel 
 Усього 100   

Інтелектуальна сфера 
1. результати розумової 

діяльності 
59 

інтелектуальна 
оцінка 

soft option  

2. ситуації, обставини 41 soft issues 
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