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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

У світлі когнітивного й культурологічного спрямування сучасної 

лінгвістики особливої актуальності набуває опрацювання питань, пов‟язаних із 

функціонуванням мови в соціокультурному просторі. В основі когнітивної 

парадигми мовознавства знаходиться визначення мови як когнітивного процесу, 

що здійснюється в комунікативній діяльності та забезпечується особливими 

когнітивними структурами й процесами в людській свідомості  (О. С. Кубрякова). 

Розбудова концептуальної парадигми передбачає з‟ясування способів 

і засобів вербалізації культурного знання, співвідносного з концептосферою того 

чи того етносу. Тому одним із завдань концептуальних досліджень є виявлення 

таких особливостей мовних одиниць, які не тільки репрезентують концепт, але й 

впорядковують його. 

Питанням природи концептів, їх структури, методів дослідження, 

класифікації / таксономії та мовної репрезентації присвячено численні роботи 

(М. М. Ангелова, С. А. Аскольдов, М. Ф. Алефіренко, Л. Барсалоу, B. А. Бехтель, 

С. Г. Воркачев, О. О. Григор'єв, І. О. Голубовська, В. Еванс, В. І. Карасик, 

О. С. Кубрякова, Р. Ленекер, М. В. Нікітін, М. В. Піменова, А. М. Приходько, 

О. О. Селіванова, А. О. Худяков, І. С. Шевченко та інші). Науковці солідарні в 

тому, що концепт є важливим елементом картини світу, відображенням духовної 

культури людей, глибини й своєрідності розуміння ними навколишнього світу.  

У процесі взаємодії з довкіллям “людина пізнавала його й створювала 

картину світу, структуровану як біполярна множина в різних площинах: від 

повсякденного бачення світу до його космогонічної моделі” (І. Ю. Онищук). 

Опозиція, на якій тримається концептуалізація, і, як наслідок, номінація 

протиставлених об‟єктів і явищ, включає в себе асоціації про схожість 

і відмінність та фактори сприйняття дійсності, суб‟єктивні для кожного індивіда. 

“Однією з найбільш популярних моделей опозитивної номінації є антонімія, 

когнітивним джерелом якої виступає протилежність усередині тієї чи тієї суті” 

(Т. А. Талапова). До таких і належать концепти ЖИТТЯ та СМЕРТЬ. 

Антонімічні концепти, зокрема, війна – мир, віра – безвір'я, народ – влада, 

добро – зло, життя – смерть є предметом вивчення в українськомовній 

(О. В. Сахарова), англійськомовній (О. Ю. Пономарьова), російськомовній 

(Т. І. Вендіна, М. Д. Невинська) та німецькомовній (І. П. Пасечнікова, 

С. С. Воронцова) лінгвокультурах, але їх вербальна репрезентація ще недостатньо 

опрацьована. 

Бінарні концепти ЖИТТЯ та СМЕРТЬ становлять важливий фрагмент загальної 

картини світу, однак до цього часу взаємозв'язки цих концептів у межах названої 

опозиції в готичній картині світу не були об‟єктом спеціального лінгвістичного 

дослідження, хоча питання актуалізації цих концептів (Т. В. Григор‟єва, А. В. Демічев, 

В. І. Карасик, М. В. Піменова, А. М. Приходько, О. В. Русіна, Н. В. Солов‟йова, 

Д. Р. Хайрулина, Т. В. Цив‟ян, С. М. Щербина) їх зв‟язки з іншими складниками 

концептосфери, зoкрема, простором і часом (М. М. Бахтін, В. Г. Ніконова, 

Т. В. Радзієвська, Ю. С. Степанов, В. М. Топоров) вже знаходилися в фокусі уваги 

дослідників. Утім, досі відсутні студії, присвячені аналізу взаємовідношення цих 

концептів в межах саме вищеназваної опозиції в готичній картини світу. 
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Актуальність обраної теми визначається, з одного боку, спрямованістю 

сучасних лінгвокогнітивних розвідок на вивчення когнітивних структур, 

репрезентованих мовними формами ментальних фіксацій знання у свідомості 

людини, а з іншого, – зростанням інтересу до універсальних концептів та їх ролі у 

зображенні навколишньої дійсності. Саме тому назріла необхідність дослідження 

засобів концептуалізації опозиційних концептів ЖИТТЯ – СМЕРТЬ у готичній 

картині світу.  

Гіпотеза дослідження: структура та змістове наповнення таких 

універсальних концептів як ЖИТТЯ та СМЕРТЬ визначається особливостями 

культури й стилем світобачення носіїв. Маніфестація цих концептів в 

англійськомовній готичній картині світу демонструє гармонізацію лінгвальної, 

когнітивної та семіотичної площин концептуалізованих понять як в їхній 

неподільній єдності, так і протиставленості.  

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

виконано в межах комплексної наукової теми факультету іноземної філології 

Запорізького національного університету “Когнітивно-комунікативні та 

лінгвокультурологічні параметри дослідження мовних одиниць” (номер державної 

реєстрації 0113U000807), затвердженої Міністерством освіти і науки України. Тему 

дисертації затверджено вченою радою Запорізького національного університету 

(протокол № 2 від 17 жовтня 2013 року) та уточнено на засіданні вченої ради 

Запорізького національного університету (протокол № 12 від 15 червня 2017 року). 

Мета дисертаційної роботи полягає в дослідженні особливостей 

концептуалізації опозиції ЖИТТЯ  –  СМЕРТЬ в англійськомовній готичній 

лінгвокультурі.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв‟язання таких завдань: 

 систематизувати й узагальнити теоретичні засади досліджень концептів 

ЖИТТЯ і СМЕРТЬ в сучасних лінгвістичних теоріях; 

 встановити роль бінарності в організації мовної картини світу; 

 розробити комплексну методику аналізу опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ в 

англійськомовних романах про вампірів;  

 побудувати фреймову модель концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ;  

 виявити особливості актуалізації макроструктури концептів ЖИТТЯ та 

СМЕРТЬ у готичній картині світу, схарактеризувати їх поняттєві й образно-ціннісні 

складники на основі виокремлення спектру основних концептуальних метафор; 

 висвітлити знакову природу культурного концепту, розкрити роль 

різнорівневих мовних одиниць у процесах культурного кодування інформації про 

універсальні поняття життя та смерті. 

Об'єктом дослідження виступає опозиція ЖИТТЯ – СМЕРТЬ у готичній 

картині світу. 

Предметом є внутрішньосистемні, когнітивні та семіотичні особливості 

маніфестації концептуальної опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ в англійськомовній 

готичній картині світу. 

Матеріалом дослідження слугували 2 512 текстових фрагментів, які містять 

номінації концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ, відібраних шляхом суцільної вибірки 

з 16 англійськомовних романів про вампірів загальним обсягом 4 112 сторінок. 
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Теоретико-методологічною базою дослідження є фундаментальні праці 

вітчизняних і зарубіжних дослідників у таких галузях: лінгвокультурології 

(Н. Д. Арутюнова, Н. В. Букина, А. Вежбицька, С. Г. Воркачов, В. І. Карасик, 

В. В. Красних, Дж. Лакофф, В. М. Манакін, В. А. Маслова, Г. Г. Слишкін, 

Ю. С. Степанов, Н. В. Телія, Р. Траск); когнітивної лінгвістики й теорії 

концептуального аналізу (М. Ф. Алефіренко, Л. І. Бєлєхова, М. М. Болдирєв, 

Т. А. ван Дейк, Р. Джекендорф, В. Еванс, С. А. Жаботинська, Дж. Лакофф, 

І. М. Колегаєва, О. С. Кубрякова, Р. Ленекер, В. А. Маслова, М. Мінський, 

С. І. Потапенко, А. М. Приходько, О. О. Селіванова, І. А. Стернін, Г. Фокон‟є, 

Ч. Філлмор); лінгвістичної аксіології (Н. Д. Арутюнова, І. В. Бочарнікова, 

О. М. Вольф, Дж. Мартін, Б Уорф, І. В. Чекулай); семіотики (Н. І. Андрейчук, 

О. А. Бабелюк, Р. Барт, Л. І. Бєлєхова, Ч. Бор, Ф. М. Березин, Т. Гівон, Л. Доунинг, 

Н. В. Дрожащих, М. С. Драйер, Т. О. Козлова, Л. Купер, Ч. У. Морріс, Ч. С. Пірс, 

І. І. Сєрякова, К. Я. Сігал, Г. Соннерсон, О. Фішер, Дж. Хайман, У. Эко, Р. Якобсон).  

Методологія дослідження зумовила доцільність використання комплексної 

методики, зокрема, методів суцільної вибірки й описового методу – для 

інвентаризації та інтерпретації мовних одиниць; концептуальний аналіз, а саме 

фреймове моделювання – з метою виявлення семантичної структури концептів 

ЖИТТЯ та СМЕРТЬ; контекстуальний аналіз був використаний у процесі 

дослідження мовленнєвого втілення опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ у романах про 

вампірів; метод аналізу словникових дефініцій – для виявлення основних 

концептуальних ознак, що є лексикалізованими; описово-інтерпретаційний  

метод – для пояснення особливостей виявлених фактів, тлумачення й коментування 

матеріалу дослідження; метод лінгвокультурологічної інтерпретації мовних 

одиниць – для визначення системи смислів, покладених в основу семантики 

основних домінант досліджуваних концептів; метод семіотичного аналізу – для 

визначення знакової природи опозиції ЖИТТЯ  –  СМЕРТЬ шляхом встановлення 

характеру взаємодії різних мовних кодів, утілених в її когнітивно-семантичній 

структурі; кількісний аналіз  –  з метою з‟ясування частоти та продуктивності 

вербалізаторів аналізованих концептів. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній вперше реалізовано 

комплексний аналіз антиномічних концептів з урахуванням внутрішньосистемного, 

когнітивного та семіотичного аспектів; описано структурно-семантичні й функційні 

особливості актуальних для готичної лінгвокультури засобів вербалізації концептів 

ЖИТТЯ та СМЕРТЬ; запропоновано фреймову модель концептуальної опозиції 

ЖИТТЯ – СМЕРТЬ і проаналізовано її реалізацію в англійськомовних готичних 

романах; визначено поняттєвий, образний та ціннісний складники макроструктури 

досліджуваних концептів; схарактеризовано роль концептуальної метафори 

як одного з найважливіших засобів пізнання та інтерпретації бінарної суті реалій 

чи явищ довкілля; з’ясовано роль іконічних знаків-образів та діаграм, а також знаків-

символів у формуванні готичної картини світу та кодуванні інформації про світ. 

Наукову новизну одержаних результатів узагальнюють такі положення, 

винесені на захист: 

1. Універсальні концепти культури ЖИТТЯ та СМЕРТЬ посідають ключове 

місце в англійськомовній картині світу й характеризуються антиномічністю. 
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У готичній картині світу бінарна опозиція ЖИТТЯ – СМЕРТЬ віддзеркалює 

континуальність Всесвіту, що унеобхіднює створення концептуальної тріади 

та актуалізує проміжну сферу НЕБУТТЯ.  

2. Структуру досліджуваних концептів можна представити у вигляді фреймів, 

основні складники яких корелюють із конкретними та узагальненими параметрами 

понять ЖИТТЯ та СМЕРТЬ і вказують на їх взаємодію. Салієнтність та кореляція 

когнітивних ознак з поняттєвим, образним та ціннісним шарами макроструктури 

концептів визначаються усвідомленням недосконалості, швидкоплинності життя й 

краси, завершеності та досконалості смерті. 

3. Система вербалізаторів концептуальної опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ охоплює 

різнорівневі одиниці, які характеризуються симілятивністю та поляризацією змісту 

саме в контексті готичної ментальності. 

4. Репрезентація концептуальної опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ за допомогою 

основних кодів культури уможливлює всебічне висвітлення її ознак, відтворених у 

когнітивних метафорах, які втілюють суперечливість готичного стилю інтерпретації 

світу. 

5. У семіотичному просторі готичної лінгвокультури іконічні знаки-образи та 

діаграми забезпечують відповідність між когнітивними та мовними структурами, 

прозорість відтворення одночасної тотожності й протилежності концептуалізованих 

понять життя та смерті. Знаки-символи актуалізують образне відтворення 

глибинних смислів, невідповідність між іменами та їх означуваними, що знаходить 

своє вираження в амбівалентному сприйнятті довкілля, притаманного готичній 

картині світу.  

Теоретичне значення роботи визначається тим, що її результати й висновки є 

внеском у когнітивну лінгвістику (виявлення й опис мовних і когнітивних 

механізмів актуалізації опозитивних концептів в готичній культурі), стилістику 

англійської мови (уточнення фонетичних, лексико-семантичних та синтаксичних 

засобів експресивності в тексті готичного роману про вампірів), семіотику 

(характеристика видів іконічного кодування на різних мовних рівнях); теорію 

концептуальної метафори (встановлення функції концептуальної метафори як 

визначального механізму вербалізації опозитивних концептів); теорію картин світу; 

лінгвокультурологію. Запропонована в дисертації методика вивчення опозитивних 

концептів може бути екстрапольована на дослідження інших полярних феноменів 

ментального лексикону на матеріалі різних мов.  

Практична цінність наукової праці полягає в можливості використання 

її результатів у викладанні таких дисциплін як стилістика англійської мови 

(розділ “Стилістичні фігури”, “Засоби виразності”), лексикологія (розділи 

“Етимологія”, “Семасіологія”, “Ономасіологія”), в міждисциплінарних спецкурсах 

з лінгвосеміотики, когнітивної лінгвістики, етнолінгвістики, лінгвокультурології. 

Здобутки дослідження можуть бути використані при написанні науково-практичних 

робіт різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. 

Апробація основних положень і результатів дослідження здійснювалася 

на 17 конференціях. Із них тринадцять міжнародних конференцій: “Україна – 

Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції” (м. Запоріжжя, 2014 р.); 

“Міжкультурна комунікація: проблеми і перспективи” (м. Одеса-Тирасполь, 
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2014 р.); “Англистика ХХI века” (м. Санкт-Петербург, 2012 р., 2014 р.); "Актуальні 

проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному 

суспільстві" (м.  Мелітополь, 2014, 2016 р.); “Семантика и прагматика языковых 

единиц” (г. Минск, 2015 г.); “Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному 

контексті” (м. Київ, 2015 р.); “Людина у мовному просторі” (м. Бердянськ, 2016 р.); 

“Каразінські читання” (м. Харків, 2016 р.); “Англійська мова у ХХІ ст.” (Одеса – 

Дрогобич, 2016 р.); “Іноземна філологія у ХХІ столітті” (м. Запоріжжя, 2016 р.); 

“Актуальні проблеми германської філології та перекладу” (м. Чернівці, 2016 р.). 

Чотири Всеукраїнські конференції: “Проблеми іноземної філології і перекладу” 

(м. Київ, 2015 р., 2016 р.); “Сучасна германістика: теорія і практика” 

(м. Дніпропетровськ, 2015 р.) та одна міжвишівська науково-практична конференція 

“Синергетика у філологічних дослідженнях” (м. Запоріжжя, 2017 р.). Окремі розділи 

й дисертація в цілому апробована на щорічних підсумкових конференціях 

професорсько-викладацького складу Запорізького національного університету 

(2014 – 2017 рр.); засіданнях кафедри англійської філології (2014 – 2017 рр.).  

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено 

у 16 одноосібних публікаціях автора, із них: 11 статей у фахових наукових виданнях 

України (4,7 др. арк.), 5 наукових статей у зарубіжних виданнях (1,4 др. арк.), 

а також тези і матеріали доповідей на 17 наукових і науково-практичних 

конференціях (2 др. арк.). Загальний обсяг публікацій становить 8,1 др. арк. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних 

джерел – 434 позиції (304 найменування вітчизняних і 91 найменування праць 

зарубіжних авторів), списку лексикографічних джерел (23 позиції), джерел 

фактичного матеріалу (16 позицій) та 5 додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 267 сторінок, із них 171 сторінка основного тексту. Робота містить п‟ять 

додатків, у яких подано структуру й вербалізацію концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ; 

наведено дані стосовно дефінітно-компонентного аналізу найменувань концептів 

ЖИТТЯ та СМЕРТЬ, лексико-семантичних засобів створення образів ЖИТТЯ 

та СМЕРТІ, концептуальних метафор репрезентації опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано вибір теми, сформульовано мету й завдання, визначено 

об‟єкт і предмет дослідження, схарактеризовано матеріал і методи його аналізу, 

висвітлено наукову новизну, теоретичне й практичне значення здобутих результатів, 

подано відомості про апробацію, публікації та структуру дисертації. 

У першому розділі “Бінарність як основний принцип формування картини 

світу” викладено теоретичні положення щодо ключових понять дисертаційної 

праці: “картина світу” та її взаємозв‟язок із культурним надбанням народу; 

“протилежність” та її роль у розвитку людського світосприйняття; “бінарність” 

у висвітленні дуалістичного світобачення довкілля. 

Людина як суб'єкт пізнання є носієм певної системи знань, уявлень, думок про 

об'єктивну реальність. Ця система в різних науках має багато найменувань (картина 

світу, концептуальна система світу, модель світу, образ світу) і розглядається 

в кількох аспектах. Картина світу – це результат переробки знань про середовище 

та індивіда, про засоби їх взаємодії. Вона усвідомлюється сучасними лінгвістами 
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як глобальний вихідний образ світу, який лежить в основі світобачення особистості, 

що репрезентує найважливіші властивості світу й розуміння її носіїв про нього 

та є результатом усієї духовної активності людини (І. М. Колегаєва, В. М. Манакін, 

А. Ю. Мазаєва, В. А. Маслова). У зв‟язку з цим неодноразово підкреслювалося, 

що концептуальна та мовна картини світу відбивають бачення людей про довкілля, 

вказують на особливості його сприйняття представниками різних етносів, культур 

та епох (О. Б. Новосадська, М. Хайдеггер). Кожна мовна система характеризується 

певними категоріями, які визначаються за допомогою антиномій або бінарних 

опозицій (М. В. Нікітін, М. В. Піменова, Н. В. Солов‟йова, С. М. Щербіна). Бінарні 

опозиції з прадавніх часів передбачають існування двох рівноправних частин 

(опозиції “верх – низ”, “хороше – погане”, “добро – зло”) і розглядаються 

як узагальнений символ протиставлення позитивного та негативного відносно 

людини. Узагальнені культурні традиції, ритуали та вірування сформували 

дуалістичне сприйняття світу, що сприяло розумінню ЖИТТЯ та СМЕРТІ не лише як 

опозиції, а й як понять, які доповнюють та виявляються продовженням одне одного. 

Сучасні теоретичні напрацювання й практичні дослідження опозитивності 

(І. В. Бочарнікова, М. В. Нікітін, А. М. Приходько) започаткували її дослідження 

з погляду когнітивістики, тобто виявлення моделей протиставлення понять не за 

допомогою абстрактних дедуктивних умовиводів, а за допомогою аналізу реальних 

категоріальних процесів мовно-мисленнєвої діяльності. Когнітивне моделювання 

протилежностей за М. В. Нікітіним виражається у відносинах контрадикторності, 

що в свою чергу допомагає зрозуміти ступінь спорідненості або віддаленості членів 

певної опозиції, а також виявляє можливість їх суміщення одне з одним на підставі 

того, що вони стосуються одного й того ж джерела. 

Актуальна проблема опозитивності одвічних понять життя та смерті завжди 

перебувала в центрі уваги філософської та лінгвокультурологічної традицій 

(М. І. Козякова, Д. В. Матяш, Н. Н. Сотнікова). Панхронічний характер опозиції 

ЖИТТЯ – СМЕРТЬ підтверджується її універсальністю та актуальністю цих понять 

для територіально та історично віддалених одна від одної лінгвокультур.  

Філософія розглядає душу й тіло як симбіоз і приділяє феномену “смерті” 

більше уваги, ніж феномену “життя”, оскільки, на думку філософів, саме 

неминучість смерті дозволяє людині зрозуміти весь сенс буття. Таке розуміння 

опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ уможливило визнання співіснування понять “реальне – 

нереальне”, “добре – погане”, “живе – мертве”, “життя – смерть” й утворенню 

нового типу героя – безсмертного створіння. Ці домінанти стали основою 

для формування готичної картини світу, яка в дисертаційній роботі тлумачиться 

як віддзеркалення всіх особливостей світосприйняття, пов‟язаних з усвідомленням 

одночасності реального та нереального, можливого та неможливого. 

У другому розділі “Методологія та методика дослідження лінгвокультурних 

концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ” визначено методологічну базу дослідження. 

Розроблено поетапний процес аналізу англійськомовної готичної картини світу для 

розкриття особливостей семіотичного аспекту розуміння опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ. 

Аналіз лінгвоконцептологічних і лінгвокультурологічних праць 

(М. М. Болдирєв, С. А. Жаботинська, Й. А. Стернін, В. І. Карасик, Ю. С. Степанов) 

дав можливість визначити концепт основною одиницею лінгвокультурологічного 
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вивчення, який услід за Н. Д. Арутюновою тлумачимо як “той факт, що включає 

всі національні та культурні особливості, закладені у свідомості людини – 

національну традицію, фольклор, релігію, ідеологію, життєвий досвід, образи 

мистецтва, відчуття й систему цінностей”. 

Інтерпретація макроструктури концепту (його поняттєвого, образного 

та ціннісного складників) передбачає такі етапи: встановлення ключових імен 

та систематизацію інших номінацій досліджуваних концептів; аналіз семантики 

вербалізаторів, виявлення когнітивних ознак та фреймове моделювання концепту; 

опис поняттєвого, образного та ціннісного складників, їх співвіднесення 

з когнітивними ознаками. 

Імена концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ представлені іменниками life та death, 

які мають абстрактні значення й позначають такі поняття як „стан‟ і „дія‟: life 

“the condition that distinguishes organisms from inorganic objects and dead organisms”, 

death “the act of dying; the end of life; the total and permanent cessation of all the vital 

functions of an organism”. 

Наступний етап дослідження полягає в систематизації номінацій концептів ЖИТТЯ 

та СМЕРТЬ, моделюванні фреймів і з‟ясуванні когнітивних ознак, актуальних для 

свідомості носіїв сучасної англійської мови (М. Мінський, С. А. Жаботинська, 

О. О. Селіванова). Фреймовий аналіз концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ забезпечує 

систематизацію типових складників концептуалізованої ситуації: актанти (activity, loss, 

lifeblood, darkness,), предикати (live, exist, release, ruin), атрибути (living, alive, fatal, lethal), 

квантифікатори (single life), місце (heaven, grave, tomb), час (nightlife, period, afterlife). 

Подальші етапи дослідження передбачають аналіз образної складової 

концептуальної опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ у романах про вампірів, а також 

виявлення засобів вербалізації спільного та відмінного в метафорично-образному 

тлумаченні концептів. Образна складова концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ досліджується 

через встановлення відповідностей між цільовими сферами (ЖИТТЯ, СМЕРТЬ) 

та сферою-джерелом, які фіксуються в англійськомовній готичній картині світу 

й актуалізуються в романах про вампірів. Лексико-семантичні засоби відтворення 

образів життя та смерті визначаються ознаками, які реалізуються всіма базовими 

кодами культури (В. В. Красних, О. С. Снітко). У цій дисертації поняття „код 

готичної культури‟ тлумачимо як змістову (понятійну) галузь культури, виражену 

такими засобами сучасної англійської мови, які актуальні для вербалізації готичної 

картини світу, й актуалізовані в романах про вампірів. Коди готичної культури буде 

досліджено через мовну і / чи мовленнєву метафору, тобто шляхом перенесення 

вербальних позначень з однієї сфери дійсності в іншу, у результаті чого 

ці позначення набувають вторинної номінативної функції й актуалізують 

репрезентацію цільових концептуальних сфер ЖИТТЯ та СМЕРТЬ у термінах інших 

концептуальних сфер (або доменів – “source domain”, “target domain” (J. Lakoff).  

Метафорами пронизане усе буття людини, її розуміння світу, довкілля й навіть 

мислення (Н. Д. Арутюнова, Д. Бікертон, Дж. Лакофф; В. А. Маслова). 

Актуальними видами концептуальних метафор, які відтворюють образну складову 

концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ, є орієнтаційні, структурні та онтологічні, оскільки з їх 

допомогою утворюється цілісна картина сприйняття досліджуваних концептів у часі 

й просторі, та вибудовуються їх взаємозв‟язки в готичній картині світу.  
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Вивчення актуалізації концептуальної опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ у готичній 

культурі передбачає визначення ціннісної складової цих концептів. Специфіка 

лінгвокультурного концепту полягає в його можливості відтворювати оцінні 

результати мисленнєвої діяльності людини. Цінності вважаються своєрідними 

лінгвокультурологічними категоріями, оскільки формують підвалини ціннісно-

смислового простору мови (О. М. Вольф, І. А. Чернишенко). Визначення основних 

компонентів ціннісної складової концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ встановило їх зв‟язок 

із основними цінностями та антицінностями, властивими готичній лінгвокультурі, 

еволюцією їх сприйняття та тлумачення з моменту появи до сьогодення.  

У межах лінгвокогнітивного підходу концепт вивчається як поняття, 

що модулює й узагальнює пізнавальну діяльність людини, зафіксовану в мові. 

Її найбільш суттєві риси як у плані змісту, так і в плані будови дозволяють 

виокремити лінгвосеміотичний аспект. Залучення лінгвосеміотичного аналізу 

до вивчення концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ є доцільним, оскільки уможливлює 

визначення основних особливостей концептуалізації цих антиномічних 

понять у сукупності важливих аспектів – внутрішньосистемного (мовного), 

перцептивно-образного (когнітивного) та знакового. Саме такий підхід дозволяє 

встановити значимі характеристики концептів та їх закріпленість за конкретними 

експонентами (мовними структурами). 

У третьому розділі “Лінгвокогнітивний аспект актуалізації опозиції ЖИТТЯ 

– СМЕРТЬ у готичній картині світу” запропоновано фреймову організацію 

та особливості прямої й непрямої номінації, схарактеризовано поняттєвий, образний 

та ціннісний складники макроструктури концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ. 

Результати аналізу номінацій та когнітивних ознак концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ 

в англійськомовній культурі можуть бути систематизовані таким чином: ключові 

репрезентанти концептів (їх імена) представлені одиницями life та death; інші прямі 

номінації включають синоніми імен концептів (life – ability, animation, existence, life-

blood тощо, а також death – Angel of Death, annihilation, assassination, Dark Angel 

тощо), антоніми (life vs apathy, lethargy, death тощо; death vs beginning, birth, hell, life 

тощо), усталені вирази й паремії (Life's not all beer and skittles; dead as a dodo, dead as 

a doornail тощо); непрямі (опосередковані) номінації охоплюють окремі лексеми, 

вільні та сталі вирази, структури яких не містять прямих номінацій (vim and vigor 

“liveliness, strength”, go to ashes “to die” тощо); імена концептів корелюють з 

більшістю когнітивних ознак, виявлених за допомогою дефінітно-компонентного 

аналізу семантики вербалізаторів концептів.  

Ядерний чи периферійний статус когнітивних ознак визначається не тільки 

частотністю апеляції до них через уживання імен концептів, але й через 

парадигматичні зв‟язки імен та їх залучення у смислові ряди (групи синонімів та 

антонімів), оскільки кореляції більшої кількості когнітивних ознак з синонімами й 

антонімами підтверджують значущість цих ознак концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ. 

Помітною є продуктивність “формульних виразів” (Т. В. Топорова), структура 

яких умотивована семантичною інтеграцією, схожістю й паралелізмом. Вони 

розподіляються на інклюзивні “life and death” (A. Rice “The Prince Lestat”); 

корелятивні “either life or death” (B. Stoker “Dracula”), ексклюзивні “Death, not Life” 

(B. Stoker “Dracula”), етимологічні фігури “live her life” (J. Rollins “The Blood 
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Gospel”), компаративні звороти “precious as life” (A. Rice “Interview with the 

Vampire”). Непрямі номінації характеризують ЖИТТЯ через деталізацію “…all the life 

of this world, its rivers and cities, its oceans, its everything” (C. Clare “City of Bones”) та 

неоднозначне ставлення до світу людини, що притаманно готичному світогляду 

“… happy-looking man, with strong, youthful face, full of energy, and with dark brown 

hair. Today he is a drawn, haggard old man, whose white hair matches well with the 

hollow burning eyes and grief” (B. Stoker “Dracula”). Непрямі апеляції до концепту 

СМЕРТЬ репрезентують результати пізнання цього явища через безпосереднє 

спостереження за симптоматичними виявами смерті: „висихання, зникнення‟ “…first 

town in America history to just dry out and blow away…” (S. King “Salem‟s Lot”); 

„падіння, руйнування, загибель‟ – “…and he crashed to the ground like a tree falling” 

(C. Clare “City of Bones”); „обезлюднення, спустошення‟ – “There are no children; 

only abandoned shops and stores, deserted streets and back roads” (S. King “Salem‟s 

Lot”); „знекровлення‟ – “Blood and bodies, trampled earth, a white podium stained with 

red” (C. Clare “City of Bones”). Наведені факти номінативної щільності понять 

„життя‟ та „смерть‟ можна пояснити необхідністю вербалізації низки когнітивних 

ознак, важливих для свідомості представників готичної лінгвокультури. Найбільш 

значущими для готичного світогляду виявилися ознаки „наявність‟, „стійкість‟, 

„тривалість‟ (ЖИТТЯ) і „зникнення‟, „відсутність‟ (СМЕРТЬ). 

Для дослідження фреймової організації концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ були 

виділені такі сфери: актанти, предикати, атрибути, квантифікатори, простір і час, які 

найбільш повно та прозоро демонструють усі особливості досліджуваних концептів, 

їхній взаємозв‟язок, одночасне протиставлення та єдність. 

Сфера ЖИТТЯ визначається використанням переважно іменників на позначення 

істот: назв з конкретними (child, the Cardinal) та узагальненими значеннями (human) 

– “You cleansed this child <…> gave him new life” (S. King “Salem‟s Lot”); особових 

займенників “Life is all I want” (B. Stoker “Dracula”); визначеного артиклю the – 

“…upon the life of the entire family” (A. Rice “Interview with the Vampire”); посесивних 

та демонстративних детермінативів “I’m fighting for my life…” (A. Rice “The Prince 

Lestat”). Актанти сфери СМЕРТЬ позначені необчислюваними абстрактними 

іменниками “emptiness that was death” (A. Rice “The Prince Lestat”); абстрактними 

іменниками “death and pain” (N. Roberts “Morrigan‟s Cross”); антропонімами 

та загальними назвами у формі посесива чи генітива “… part of Lucy’s death…” 

(B. Stoker “Dracula”), “… after a friend’s death” (E. Kostova “The Historian”); 

особовими займенниками та посесивними детермінативами “…watch my death…” 

(A. Rice “Interview with the Vampire”); збірними іменниками “…entire family 

to death…” (J. Frost “First Drop of Crimson”). Для сфери НЕБУТТЯ характерним 

є використання субстантивованого прикметника Undead, внутрішня форма якого 

містить ознаку, що поєднує риси живого та неживого – “Denise to the hundreds 

of people, alive and undead” (J. Frost “First Drop of Crimson”). 

Предикати сфери ЖИТТЯ зображують його як подію, процес переважно 

за допомогою дієслів створювальної, мовленнєвої та розумової діяльності, дієслів 

впливу, дезиративів – “… make your life…” (A. Rice “The Prince Lestat”), “… know 

about life…” (E. Kostove “The Historian”), “He loves his life…” (N. Roberts “Morrigan‟s 

Cross”), “… wanted to follow life…” (E. Kostova “The Historian”). Репрезентація 
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предикатів сфери СМЕРТЬ уможливлюється здебільшого вживанням таких же 

дієслів, але актантами описуваних ситуацій виявляються переважно не реальні 

істоти, а монстри, вампіри, які руйнують життя, відбирають його для продовження 

свого існування в чужому для людини світі – “when you had died, have become 

nosferatu…, and would for all time make more of those Un-Deads” (B. Stoker 

“Dracula”). Предикати сфери НЕБУТТЯ представлені дієсловами, у значеннях яких 

наявні семи „деструкція‟ „знищення‟, „споживання‟ – “the Count had sucked her 

blood” (про вампіра) (B. Stoker “Dracula”) і дезиративами “… he wished her death 

<…> want her death…” (A. Rice “Interview with the Vampire”). 

Для атрибутів сфери ЖИТТЯ ознаки гіперболізованої позитивності й тривалості, 

які виражаються формами вищого й найвищого ступенів порівняння якісних 

прикметників “… life at its sweetest and most generous” (N. Roberts “Morrigan‟s 

Cross”), їх використанням у координативних конструкціях “life was rich and good” 

(A. Rice “Interview with the Vampire”), а також відносними прикметниками “early 

life” (C. Clare “City of Bones”), є салієнтними, оскільки свідчать про важливість 

життя для людини. Позначення сфери СМЕРТЬ вказують на ознаки негативності, 

містичності та короткочасності за допомогою корелятивних конструкцій та 

прикметників на позначення кольору “…black… death” (A. Rice “Interview with the 

Vampire”) vs “The poor dear grew white as death…” (B. Stoker “Dracula”). Сфера 

НЕБУТТЯ об‟єднує в собі риси, притаманні обом сферам, оскільки визначається як 

стан, що позначає межу між життям та смертю, якому не властива однозначність 

“the UnDead are strong” (B. Stoker “Dracula”), так з негативним “the whole awful 

creature … lay like a filthy leech, exhausted with his repletion” (B. Stoker “Dracula”). 

Квантифікатори сфер ЖИТТЯ та СМЕРТЬ репрезентують ці концепти як „щось ціле 

й індивідуалізоване‟ – “part of life” (A. Rice “The Prince Lestat”), “a part of death” 

(B. Stoker “Dracula”). Тим часом сфера НЕБУТТЯ тяжіє до плюралізації й виявляється 

протиставленою їм – “And this was the condition of existence among all the Undead” 

(A. Rice “The Prince Lestat”). НЕБУТТЯ одночасно поєднується з цими сферами, оскільки 

за допомогою квантифікаторів представлена також як „щось окреме з групи, класу 

об‟єктів‟ – “that Dracula had become one of the undead” (E. Kostova “The Historian”). 

Простір сфери ЖИТТЯ визначається такими ознаками як субстанціональність 

“It was I who subverted the path his life might have taken” (A. Rice “The Prince Lestat”), 

екстравертованість “… life in New Orleans…” (A. Rice “Interview with the Vampire”), 

відкритість та безпечність “sheltered life” (N. Roberts “Morrigan‟s Cross”). Сфера 

СМЕРТЬ представлена як замкнена, інтровертована та незахищена – “a house of 

death” (B. Stoker “Dracula”). Сфера НЕБУТТЯ об‟єднує параметри обох сфер, що 

свідчить про її синкретизм та цілісність репрезентації Всесвіту в готичній картині 

світу – “I am shut up here [in the Dracula‟s castle], a veritable prisoner, but without that 

protection of the law” (B. Stoker “Dracula”). 

Часові ознаки сфери ЖИТТЯ засвідчують його інтерпретацію в готичній 

лінгвокультурі як чогось „дуже тривалого‟, „нескінченного‟, „повторюваного‟, 

„циклічного‟ – “an earlier era of my life” (E. Kostova “The Historian”). Зі сферою 

СМЕРТЬ корелюють протилежні когнітивні ознаки – „корoткочасність‟, „миттєвість‟, 

„термінативність‟, „незворотність‟ – “final death” (A. Rice “Interview with the 

Vampire”). Сфера НЕБУТТЯ синкретично поєднує когнітивні ознаки ЖИТТЯ та 
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СМЕРТІ, які модифікуються, аби відтворити її „невизначеність‟, „проміжність‟: 

„тривалість‟ і „нескінченість‟ ЖИТТЯ виявляється ознаками „невиразність‟, 

„незрозумілість‟. А така ознака сфери СМЕРТЬ як „кінцевість‟ трансформується в 

„остаточність змін, які відбуваються‟ – “if he will receive the third evil benediction soon 

and become forever undead” (E. Kostova “The Historian”). 

Вербальні засоби, уживані в романах про вампірів, співвідносяться з різними 

культурними кодами (соматичним, зооморфним, рослинним, просторовим 

і часовим, предметним, акціональним та перцепційним). Завдяки цим засобам 

кодування такі абстрактні поняття як „життя‟ та „смерть‟ отримують образну 

репрезентацію і зазнають конкретизації. Наприклад, складники соматичного, 

акціонального й перцепційного кодів уможливлюють персоніфікацію концептів – 

“the face of death” (A. Rice “Interview with the Vampire”), а комплексним уживанням 

елементів соматичного, зооморфного й рослинного вербальних кодів досягається 

антропоморфне чи зооморфне відтворення концептів “It came as a wolf, black pelt 

and bloody eyes” (N. Roberts “Morrigan‟s Cross”). Предметний та перцепційний коди 

забезпечують репрезентацію абстракцій “життя” та “смерть” у термінах 

конкретніших понять, мовну й мовленнєву фіксацію онтологічних та структурних 

метафор. Засобами просторового й часового кодів відтворюються орієнтаційні 

когнітивні метафори “life under the earth” (A. Rice “The Prince Lestat”). 

В орієнтаційних метафорах когнітивна типологія сфери-джерела ПРОСТІР 

переноситься до сфери-цілі ЖИТТЯ та СМЕРТЬ – “life in the field” (J. Rollins “The Blood 

Gospel”), “stop living, her soul would spin in to abyss” (A. Rice “The Prince Lestat”). 

Опозиції, у яких зафіксований наш досвід орієнтації у світі (ВЕРХ, ПЕРЕД, ЗОВНІШНІЙ, 

ПРАВОРУЧ, ПІВДЕНЬ, СХІД vs НИЗ, ЗАД, ВНУТРІШНІЙ, ЛІВОРУЧ, ПІВНІЧ, ЗАХІД vs ЦЕНТР, 

СЕРЕДИНА), екстраполюються на осмислення важливої тріади ЖИТТЯ – СМЕРТЬ – 

БЕЗСМЕРТЯ (світ немертвих, небуття) – “people go and sit there all day long looking at the 

beautiful view and enjoying the breeze… At the end of it is a buoy with a bell, which swings 

in bad weather, and sends in a mournful sound on the wind” (B. Stoker “Dracula”). 

Поняття сфери-цілі не лише вербалізуються в термінах понять сфери-джерела, 

але й осмислюються у такий спосіб. Аналіз орієнтаційних метафор підтвердив 

актуальність складника ПРОСТІР у фреймовій організації концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ. 

Для структурної метафори ЖИТТЯ сферою-джерелом виступають когнітивні 

домени БАДЬОРІСТЬ, ПОДОРОЖ, ДАР, РУХ, БОРОТЬБА – “He began to drive south 

toward Mark, toward his life” (S. King “Salem‟s Lot”), для структурної метафори 

СМЕРТЬ – когнітивні домени СОН, ЗУПИНКА, КІНЕЦЬ, ПРОКЛЯТТЯ – “The figures 

locked in a death” (J. Frost “First Drop of Crimson”), а для світу НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ 

– НАПІВБАДЬОРІСТЬ, НАПІВСОН – “the want on Undead… remain on and on, till sunset 

come, and the Vampire sleep be over” (B. Stoker “Dracula”). У термінах цих концептів 

усвідомлюються та вербалізуються цільові домени концептуальної опозиції ЖИТТЯ 

– СМЕРТЬ. Структурні метафори ЖИТТЯ та СМЕРТІ відображають синкретичне 

усвідомлення руху та його припинення, чогось активного й пасивного, діяльності та 

стану, а також акцентують на таких складниках фреймової організації концептів 

ЖИТТЯ та СМЕРТЬ як АКТАНТИ й ПРЕДИКАТИ. 

Для онтологічної метафори ЖИТТЯ сферою-джерелом виступають когнітивні 

домени ЛЮДИНА, СВІТЛО, ЗВУЧАННЯ, ВМІСТ, ВМІСТИЛИЩЕ – “The air shook around him, 
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came alive with wind, with light, with sound” (N. Roberts “Morrigan‟s Cross”); для 

онтологічної метафори СМЕРТЬ – когнітивні домени НАДПРИРОДНА ІСТОТА, РІЧ, 

ТЕМРЯВА, ТИША, ВМІСТ, ВМІСТИЛИЩЕ – “I listened carefully for any sound, but the 

chamber was deathly still” (E. Kostova “The Historian”); а для світу НЕБУТТЯ –НЕЛЮДИНА, 

НЕІСТОТА, СУТІНКИ – “The blackness shifted into life” (J. Rollins “The Blood Gospel”). 

Через онтологічні метафори реалізується взаємозв‟язок ЖИТТЯ та СМЕРТІ, що 

ґрунтується на особливостях світосприйняття, характерного для готичної картини світу. 

З одного боку, концептуальна опозиція ЖИТТЯ – СМЕРТЬ містить протиставлення, 

які характеризують її члени як несумісні, а з іншого боку, єдність життя та смерті 

в готичному світогляді робить їх подібними та пов‟язаними одне з одним. Аналіз 

онтологічних метафор підтвердив актуальність складників АКТАНТИ, ПРЕДИКАТИ, 

АТРИБУТИ, ПРОСТІР і ЧАС у фреймовій організації концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ. 

Особливості поняттєвого та образного складників аналізованих концептів 

гармонують із системою цінностей та антицінностей, актуальних для готичної 

лінгвокультури. Концепти ЖИТТЯ та СМЕРТЬ являють собою культурні домінанти 

готичного світогляду, які кваліфікуються як ЦІННОСТІ (“life, which is so precious” 

(A. Rice “Interview with the Vampire”) та як АНТИЦІННОСТІ “life was meaningless” 

(A. Rice “The Prince Lestat”). Вони корелюють із ціннісними домінантами готичної 

культури, яким підпорядковані такі протиставлені поняття як „реальність – 

надприродність‟ – “… someone else's life, not her boring real life at all” (C. Clare “City 

of Bones”), “Everyone in the little place gave me the eye, but not because they knew there 

was a supernatural being in their midst” (A. Rice “The Prince Lestat”); „сучасне – 

минуле‟ – “I was a twenty-five year-old man when I became a vampire, and the year was 

seventeen ninety-one” (A. Rice “Interview with the Vampire”); „взаємодія – підкорення‟ 

– “Lestat drained me to the point of death to make me a vampire” (A. Rice “Interview with 

the Vampire”); „сім‟я – самотність‟ – “It was like the essence of life in New Orleans” 

(A. Rice “Interview with the Vampire”), “You survive sitting alone in the dark in this 

little house?” (N. Roberts “Morrigan‟s Cross”) тощо. Отже, визначення основних 

компонентів ціннісної складової концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ встановило їх зв‟язок 

з основними цінностями та антицінностями, притаманними готичній лінгвокультурі, 

еволюцію їх сприйняття й тлумачення з моменту появи до сьогодення. 

У четвертому розділі “Семіотичний аспект актуалізації опозиції ЖИТТЯ  –

  СМЕРТЬ у готичній картині світу” проаналізовано засоби семіотизації 

концептуальної опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ на всіх рівнях мовної системи, 

розглянуто роль іконічних знаків та знаків-символів у репрезентації особливостей 

сприйняття готичної картини світу. 

Семіотизація понять „життя‟ та „смерть‟ результує у формування знаків, які 

співвідносяться з різними мовними рівнями. На фонетичному рівні концепти ЖИТТЯ 

та СМЕРТЬ актуалізуються такими засобами як звуконаслідування, звукосимволізм 

та фонестеми. Звуконаслідування кодують денотати, які асоціюються зі сферами 

ЖИТТЯ, СМЕРТІ й БЕЗСМЕРТЯ / НЕБУТТЯ / світом НЕМЕРТВИХ. 

ЖИТТЯ пов‟язується з дзвінким, радісним звучанням, для вербалізації якого 

вживаються іконічні знаки-образи: імітації рухів і звучань істот – “The flies, lethargic 

with the autumn, were beginning to buzz into the room” (B. Stoker “Dracula”); імітації 

дзвінких, жвавих, енергійних, але нерізких звучань, які звичні для людини – “… here 
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[in the land where men worked] where the water gurgled over rock” 

(N. Roberts “Morrigan‟s Cross”). Асоціації з тишею корелюють зі сферою СМЕРТІ 

й іконічно кодуються звуконаслідуваннями, які передають відсутність звучання “‘S-s-

s-s!’ ” (B. Stoker “Dracula”). Світ НЕМЕРТВИХ поєднує ознаки життя та смерті 

й іконічно кодується імітаціями невизначених, таємничих звучань, випромінюванням 

мінливого світла. У структурі таких позначень трапляються, наприклад, глайди, тобто 

неповні, якісно невизначені звуки, які утворюються як перехідні елементи у сполуках 

різних за місцем творення звуків /w/ – “we saw a whole mass of phosphore scence, which 

twinkled like stars” (B. Stoker “Dracula”). Звукосимволічний потенціал вербалізаторів 

реалізується в повторюваних уживаннях голосних та приголосних. За допомогою 

алітерацій, до яких залучаються глухі щілинні /s, θ/, СМЕРТЬ зображено як щось 

невиразне, незрозуміле для людини, важке для сприйняття – “There seemed a strange 

stillness over everything” (B. Stoker “Dracula”). ЖИТТЯ як корелят концептуальної 

опозиції вербалізований алітерацією сонорних /l/, /n/ та напівголосної /w/ – “We’re 

nomadic from nature and necessity” (N. Roberts “Morrigan‟s Cross”). Окремим способом 

актуалізації концептів є фонестеми - ініціальні чи термінальні звукосполучення, які 

реалізують свої символьні властивості не як складники конкретних одиниць, а через 

ту вмотивованість, яка встановлюється їх приналежністю до цілого розряду лексем 

зі спільними структурним та семантичним компонентами – “The first stars glittered 

overhead, like diamonds trapped in velvet” (K. Hamilton “Guilty Pleasures”). Вони 

залучаються для кодифікації сфери СМЕРТІ, НЕБУТТЯ, де відчуття неможливі – 

“Sneaking behind your best mate's back...Your temper snapping over any perceived 

slight to her” (J. Frost “First Drop of Crimson”). 

Іконічні знаки-діаграми актуалізують опозицію ЖИТТЯ – СМЕРТЬ за допомогою 

багатого спектру морфологічних та синтаксичних засобів, ефективність яких 

підвищується в їх комбінації з лексичними засобами. Контрарність аналізованих 

концептів досягається наявністю між опозитивними членами (alive, dead) проміжного / 

центрального (undead) члена: alive – undead – dead. Так одночасно ототожнюються 

й протиставляються члени концептуальної тріади: ALIVE = NOT DEAD – “Yes, you are 

alive and that means you can die” (A. Rice “The Prince Lestat”); ALIVE = NOT UNDEAD – 

“I did not say she is alive, my child <…> she might be UnDead. UnDead. Not alive!” 

(B. Stoker “Dracula”); ALIVE = UNDEAD – “The very place, where he have been alive, 

Undead for all these centuries, is full of strangeness of the geologic and chemical world” 

(B. Stoker “Dracula”); DEAD = UNDEAD (“In trance she dies, and in trance she is UnDead, 

too. So it is that she differ from all other” (B. Stoker “Dracula”); DEAD = NOT UNDEAD – 

“when she not UnDead she go back to the nothings of the common dead” (B. Stoker 

“Dracula”); UNDEAD = NEITHER ALIVE, NOR DEAD – “Undead become themselves 

Undead” (B. Stoker “Dracula”). На синтаксичному рівні вербалізація опозиції ЖИТТЯ – 

СМЕРТЬ стає можливою за допомогою таких способів як полісиндетон, асиндетон, 

антитеза, паралельні конструкції та повтори. Ефективність іконічних діаграматичних 

знаків значно зростає у випадку комбінації синтаксичних і лексичних засобів. 

Семантична антитеза, поєднана з синтаксичним паралелізмом посилює опозитивність – 

“Tonight is a night for celebration (ЖИТТЯ), not for death” (P. Cast and Kristin Cast 

“Marked”) нероздільних концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ у свідомості носіїв готичної 

лінгвокультури – “thy death will be thy birth” (P. Cast and Kristin Cast “Marked”). 
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Вагоме значення для репрезентації концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ в готичній 

лінгвокультурі мають знаки-символи. Необхідно наголосити на існуванні двох видів 

вербалізації символів, актуальних для готичної лінгвокультури: позначення 

культурних об„єктів із символьними функціями (хрест як символ християнської 

релігії та захист від диявола (“… I had seen outside the hotel at Bistritz – the sign of the 

cross and the guard against the evil eye” (B. Stoker “Dracula”)) та одиниці, значення 

яких доповнюються додатковими, глибинними смислами, що є не ситуативними, 

а повторюваними, актуалізованими у різних контекстах, що свідчить про 

їх закріпленість у готичній свідомості: дерево як символ життя й центр Всесвіту, 

а в готичних романах зламане дерево – символ смерті (“the storm-tossed trees could be 

his death” (N. Roberts “Morrigan‟s Cross”). Кров виступає універсальним символом 

життя, енергії та сили, духовної спорідненості (“filled with his own life and own blood” 

(A. Rice “Interview with the Vampire”), а в готичній свідомості – втрата крові означає 

смерть (“experience of the loss of that life through the blood” (A. Rice “Interview with the 

Vampire”). Символами двосвіття в готичній картині світу є Стіна, Напівзруйнований 

Замок, Медіатори чи Хворі Люди, Дзеркало, Сутінки: “I determined then and ... scale 

the wall [між кімнатою Харкера та Дракули] ... and gain the Count's room <...> There 

lay the Count” (B. Stoker “Dracula”). Отже, іконічні знаки-образи, знаки-діаграми 

та знаки-символи виявилися ефективними у відтворенні концептуальної опозиції 

ЖИТТЯ – СМЕРТЬ в англійськомовній готичній картині світу.   

ВИСНОВКИ 

Дослідження концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ в готичній картині світу проведено 

із залученням теоретичних засад та термінологічного апарату когнітивної 

лінгвістики й лінгвокультурології, що уможливило всебічний, ґрунтовний розгляд 

вищезазначених концептів. 

Концепт є багатоаспектним явищем, яке визначається етнічною й культурною 

приналежністю, що було підтверджено шляхом узагальнення та систематизації 

інформації про нього. У нашому дослідженні концепт вважається квантом знання, 

який відтворює уявлення соціуму про навколишнє середовище.  

Реальний світ сприймається як низка дихотомій, які розподіляють світ на два 

полюси – добрий і поганий, позитивний і негативний. Наявність таких опозицій 

у мові та свідомості людей свідчить про їх універсальність і бінарний характер, 

відображений у готичній картині світу. Вона трактується як віддзеркалення довкілля 

в думках людей, що відтворює сприйняття реального та нереального / 

надприродного світу в їх єдності та вказує на роль особистості в ньому.  

“Бінарність” – одне з ключових понять лінгвістики, оскільки визначає 

протилежні за суттю феномени, знаходить своє вираження не лише в мисленні,  

а й у мові. Упродовж еволюції суспільства ставлення до опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ 

змінювалося від синкретизму природи й людини, життя та смерті до їх 

усвідомлення як різних, протилежних понять, що пояснюється зміною культурних 

та соціальних ідей. Проте актуальність цієї опозиції на рівні прадавніх мов вказує на 

її важливість і безумовну значущість для різних етносів і культур. 

Комплексна методика дослідження концептуальної опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ 

у готичній картині світу передбачає вивчення номінативного поля цих концептів, 

виявлення їх ключових репрезентантів, встановлення головних складників 



15 
 

макроструктури концептів (поняттєвого, образного й ціннісного), відтворених 

основними кодами культури, широким спектром концептуальних метафор 

та ціннісним сприйняттям понять „життя‟ та „смерть‟, виокремленням семіотичних 

засобів репрезентації опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ у готичній картині світу. 

Система вербалізаторів концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ включає імена цих 

концептів – лексеми life і death, їх деривати, синоніми, сталі вирази, а також непрямі 

номінації, які вживаються в англійськомовних романах про вампірів та всебічно 

описують структуру досліджуваних концептів, виявляють їх сприйняття не тільки 

як протилежних, а й взаємодоповнюючих понять. 

Фреймова модель концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ представлена у вигляді типової 

ситуації, яка складається з таких елементів: АКТАНТИ, ПРЕДИКАТИ, АТРИБУТИ, 

КВАНТИФІКАТОРИ, ПРОСТІР і ЧАС. Усі складники визначаються значною кількістю 

вербалізаторів, що свідчить про високий ступінь уживання цих концептів та їх 

важливість. 

Складник АКТАНТИ реалізує багатоаспектну параметризацію живих і мертвих 

за гендерним чи віковим показниками тощо. У сфері НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ 

об‟єднано риси, властиві живим та неживим актантам. Це віддзеркалюється 

в образній складовій концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ, яка втілюється основними 

кодами культури: соматичним, зооморфним, рослинним, просторовим, предметним, 

слуховим, смаковим, зоровим, тактильним, ольфакторним. 

Складник ПРЕДИКАТИ виражає активні дії, стани, осмислення й емотивне 

ставлення до життя й смерті. Предикати сфери ЖИТТЯ актуалізують енергійність 

і цінність, а сфера СМЕРТЬ пов‟язана з раціональними досвідом людини. Сфера 

НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ маніфестує всеосяжність життя та смерті, їхню значущість 

для готичного світогляду. Предикати корелюють із такими кодами культури: 

соматичним, акціональним та слуховим.  

Складник АТРИБУТИ розкриває особливості сприйняття життя та смерті через 

їх якості. Життя схарактеризовано позитивно, а смерть – негативно. Натомість, 

сфера НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ виступає єднальною ланкою, оскільки містить 

як позитивні, так і негативні ознаки. Таке розуміння життя та смерті відбито 

в зооморфоному, рослинному, просторовому, часовому, зоровому, смаковому, 

ольфакторному кодах. 

Складник КВАНТИФІКАТОРИ характеризується значенням одиничності понять 

„життя‟ та „смерть‟ і одночасною плюралізацією сфери НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ.  

Складник ПРОСТІР визначає відкритий або замкнений простір, що 

актуалізовано просторовим кодом. Просторові ознаки сфери НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ 

синкретично поєднують характеристики ЖИТТЯ та СМЕРТІ (горизонтально-

вертикальний, замкнено-незамкнений, екстравертований та інтровертований, 

захищений, але й небезпечний).  

Складник ЧАС розкриває тривалість, нескінченність життя та кінцевість 

смерті, що поєднуються у сфері НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ через ознаку 

„невизначеність‟, та актуалізується часовим кодом на позначення часових меж, 

плину часу тощо. 

Образний компонент формується метафоричним сприйняттям різних 

подій, пов‟язаних із ЖИТТЯМ та СМЕРТЮ. Використання усіх основних кодів 
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культури демонструє вживання досліджуваних понять, їх значущість для довкілля 

та розмаїття суджень про них. „Код готичної культури‟ трактуємо як змістову 

(понятійну) область культури, відтворену засобами сучасної англійської мови, 

актуальними для вербалізації готичної картини світу, та репрезентовану в романах 

про вампірів. 

Дослідження ролі концептуальної метафори у вербалізації опозиції  

ЖИТТЯ  –  СМЕРТЬ виявило, що найбільш актуальними для вербалізації аналізованих 

концептів у готичній картині світу є такі метафори.  

Орієнтаційні (ЖИТТЯ = ВЕРХ / СМЕРТЬ = НИЗ, ЖИТТЯ =  ПЕРЕД / СМЕРТЬ = ЗАД, 

ЖИТТЯ = ЗОВНІШНІЙ / СМЕРТЬ = ВНУТРІШНІЙ, ЖИТТЯ = ПРАВОРУЧ / СМЕРТЬ = ЛІВОРУЧ, 

ЖИТТЯ = ПІВДЕНЬ / СМЕРТЬ = ПІВНІЧ, ЖИТТЯ = СХІД / СМЕРТЬ = ЗАХІД) відтворюють 

локалізацію сфер ЖИТТЯ та СМЕРТЬ в готичній картині світу, їх поляризацію 

та суміщення у сфері НЕБУТТЯ. 

Структурні метафори (ЖИТТЯ = РУХ / СМЕРТЬ = КІНЕЦЬ, ЖИТТЯ = ПОДОРОЖ / 

СМЕРТЬ = ЗУПИНКА, ЖИТТЯ = БАДЬОРІСТЬ / СМЕРТЬ = СОН, ЖИТТЯ = ДАР / 

СМЕРТЬ  =  ПРОКЛЯТТЯ) віддзеркалюють повторюваність, відновлення і циклічність 

ЖИТТЯ, кінцевість, стагнацію СМЕРТІ, а також ілюзорний, непомітний рух, 

властивий сфері НЕБУТТЯ.  

Онтологічні метафори (ЖИВИЙ – НЕМЕРТВИЙ / НЕЖИВИЙ – МЕРТВИЙ, 
ЛЮДИНА – НЕЛЮДИНА – БОГ, ІСТОТА – НЕІСТОTА – РІЧ, ЖИТТЯ = СВІТЛО / 

СМЕРТЬ  =  ТЕМРЯВА, ЖИТТЯ = ЗВУЧАННЯ / СМЕРТЬ = ТИША, ЖИТТЯ = ВМІСТ / 

СМЕРТЬ  =  ВМІСТИЛИЩЕ, ЖИТТЯ = ВМІСТИЛИЩЕ / СМЕРТЬ = ВМІСТ) передають 

ЖИТТЯ яскравим, різнобарвним або активною, діючою, гарною істотою. СМЕРТЬ 

метафорично втілюється темною, потворною та неприйнятною. Сферу НЕМЕРТВИХ 

уособлено образом вампіра (створіння, яке одночасно наділене властивостями 

живих і мертвих) та метафорою СУТІНКИ. Аналіз концептуальних метафор 

підтвердив той факт, що члени опозиції не лише протиставлені, а й споріднені, 

тобто характеризуються одними й тими ж ознаками. 

Ціннісний компонент відтворює оцінку, що виникає під час інтерпретації 

суб‟єктом пізнання особливостей феноменів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ залежно 

від конкретних ситуацій буття. Для готичного світогляду актуальними виявилися 

такі протиставлення, які корелюють з основними домінантами готичної культури: 

„порядок – хаос‟, „віра в Бога – атеїзм‟, „реальність – надприродність‟, „сучасне – 

минуле‟, „взаємодія – підкорення‟, „сім‟я – самітність‟, „мрія – жах‟. 

На фонетичному рівні мовної системи ефективність використання знаків-

образів для репрезентації опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ було доведено значною 

кількістю випадків звуконаслідувань, звукосимволізму, зокрема, фонестем. Шляхом 

іконічного кодування на цьому рівні мови відбувається відтворення перцептивного 

досвіду та вражень соціуму про довкілля. 

Іконічні знаки-діаграми актуалізовані через маркованість / немаркованість 

мовних одиниць, яка виявляється засобом репрезентації опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ 

на морфологічному рівні, а також синтаксичними засобами (полісиндетон, 

асиндетон, антитеза, паралельні конструкції). За допомогою діаграматичних знаків 

мовні структури віддзеркалюють когнітивні, що сприяє маніфестації 

досліджуваних концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ як одночасно протилежних 

та взаємодоповнюючих. 
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Загальноприйняті знаки-символи набувають нових значень, притаманних 

готичній картині світу. Результатом такої зміни стає поява двосвіття, яке 

знаходиться на межі між світом живих та мертвих та актуалізує характеристики, 

сповнені глибинними смислами, що властиві готичному світогляду. 

Отримані результати відкривають перспективи для діахронічного 

дослідження опозиції лінгвокультурних концептів ЖИТТЯ – СМЕРТЬ 

в англійськомовній картині світу з застосуванням запропонованої в дисертації 

методики їх комплексного аналізу. Подальші наукові пошуки доцільно спрямувати 

на вивчення інших опозитивних концептів в різних лінгвокультурах. 
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АНОТАЦІЯ 

Приходченко О. О. Концептуалізація опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ в 

готичній картині світу (на матеріалі англійськомовних романів про 

вампірів). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя, 2017. 

Дисертацію присвячено комплексному аналізу опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ 

та систематизації засобів її концептуалізації в англійськомовній готичній 

картині світу. 

Доведено, що об‟єктивація концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ найбільш повно 

представлена у вигляді фреймів, основними структурними елементами яких 

є АКТАНТИ, ПРЕДИКАТИ, АТРИБУТИ, КВАНТИФІКАТОРИ, МІСЦЕ і ЧАС. 

Обґрунтовано нерозривний взаємозв‟язок поняттєвого, образного й ціннісного 

компонентів концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ в англійськомовній готичній 

лінгвокультурі. Встановлено, що актуальними видами концептуальних  

метафор для відтворення образної складової концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ 

виявились орієнтаційні, структурні й онтологічні метафори, які деталізуються 

за допомогою усіх кодів культури. Визначено іконічні знаки-образи, знаки-

діаграми та знаки-символи, які вживаються як засоби репрезентації опозиції 

ЖИТТЯ – СМЕРТЬ. 

Ключові слова: концепт, опозиція, фрейм, іконічність, картина світу, 

готична картина світу, код культури, концептуальна метафора. 



19 
 

АННОТАЦИЯ 

Приходченко А. А. Концептуализация оппозиции ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ 

в готической картине мира (на материале англоязычных романов про 

вампиров). – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет. – Запорожье, 2017.  

Диссертация посвящена комплексному анализу оппозиции ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ 

и систематизации способов еѐ концептуализации в англоязычной готической 

картине мира.  

Доказано, что объективация концептов ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ, наиболее полно 

может быть представлена при помощи фреймов, основными структурными 

элементами которых являются АКТАНТЫ, ПРЕДИКАТЫ, АТРИБУТЫ, 

КВАНТИФИКАТОРЫ, МЕСТО и ВРЕМЯ. Обоснована неразрывная взаимосвязь 

между понятийным, образным и ценностными компонентами концептов ЖИЗНЬ 

и СМЕРТЬ в англоязычной готической лингвокультуре. Установлено, что 

ориентационные, структурные и онтологические метафоры являются 

актуальными видами концептуальных метафор для отображения образной 

составляющей концептов ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ, которые детализируются при помощи 

всех основных кодов культуры. Определены иконические знаки-образы, знаки-

диаграммы и знаки-символы, которые используются как способы репрезентации 

оппозиции ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ. 

Ключевые слова: концепт, оппозиция, фрейм, иконичность, картина мира, 

готическая картина мира, код культуры, концептуальная метафора. 

SUMMARY 

Prykhodchenko O. O. The conceptualization of the opposition LIFE – DEATH 

in the Gothic worldview (based on the English novels about vampires). – 

Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality – 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2017. 

This dissertation focuses on the complex analysis of the opposition LIFE – DEATH 

and its representation in the English Gothic worldview. It is the reflection of thoughts, 

ideas, understanding, which shows the perception of real and unreal / supernatural 

world in their symbiosis and determines the role of the human being in the world. LIFE 

and DEATH are two linguistic and culture universals that are also central to the 

distinctively Gothic worldview. 

It is argued that the representations of LIFE and DEATH concepts require the frame 

structure whose units include ACTANTS, PREDICATES, QAUNTIFIERS, PLACE and TIME. 

The fact that all units of the frame structure are reflected in numerous expressions affirms 

their fundamental importance and verbal elaboration in the English Gothic worldview.  

The macrostructure of the concepts LIFE and DEATH consists of three layers (sense, 

image and value) and is represented by various linguistic means such as the key terms 

of the concepts (life, death), their derivatives and synonyms, phraseological units and 

free phrases metonymically and metaphorically appealing to the notions of life and death.  
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The image component reveals how LIFE and DEATH are experienced, viewed, 

verbalized in terms of other conceptual domains. The metaphorical expressions  

applied to life and death provide an inside into the metaphorical nature of these concepts 

that shape cultural behavior of the speakers and the reflection of the concepts LIFE  

and DEATH in contemporary English Gothic worldview. Concepts LIFE and DEATH  

are organized by orientational (LIFE = UP / DEATH = DOWN, LIFE = FRONT / DEATH = BACK, 

LIFE  =  OUTER / DEATH = INNER, LIFE = RIGHT / DEATH = LEFT, LIFE = SOUTH / DEATH = NORTH, 

LIFE  =  EAST   /   DEATH  =  WEST),   structural   (LIFE   =   MOVEMENT  /  DEATH   =   END,  

LIFE  =  JOURNEY   /   DEATH    =    STOP,     LIFE    =    AWAKENING   /   DEATH    =    SLEEP,  

LIFE  =  GIFT   /   DEATH = CURSE) and ontological (ALIVE – UNDEAD / UNALIVE = DEAD,  

LIFE  =  HUMAN   /   DEATH   =   MONSTER,    LIFE    =    LIGHT   /   DEATH    =    DARKNESS,  

LIFE  =  SOUND   /   DEATH   =   SILENCE,    LIFE   =   CONTENT   /   DEATH   =   CONTAINER,  

LIFE  =  CONTAINER / DEATH = CONTENT) metaphors. 

The evaluative layer of the macrostructure accords with the system of Gothic 

culture values and anti-values and uncovers a number of alternatives due to general 

normative, esthetic, normative-rationalistic and emotive evaluation of the world („order – 

chaos‟, „belief in God – atheism‟, „reality – unreality‟, „present – past‟, „interaction – 

obedience‟, „family – loneliness‟, „dream – horror‟). 

Both iconic signs and symbols are efficient in the representation of LIFE-DEATH 

opposition. Iconic signs manifest on phonetic, morphological, lexical and syntactical 

levels in order to reveal the transparency of parallelism between language and cognitive 

structure, and encode the similarity and opposition of LIFE and DEATH. Symbolic signs 

represent the image reflection of the inner meanings, incongruity between the names 

and the facts that they signify. It is depicted in the ambivalent perception of the world 

peculiar to the English Gothic worldview.  

The results of this study may suggest a broader hypothesis for further research into 

the diachronic investigation of the opposition LIFE and DEATH in the English worldview 

with the help of the complex analysis which is proposed in the thesis. The further 

scientific researches may be directed to the study of other opposed concepts in various 

linguocultures. 

Key words: concept, frame, iconicity, world view, gothic world view, cultural 

code, conceptual metaphor. 
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