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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ 
 

Реферовану дисертацію присвячено вивченню когнітивно- та функційно-
семантичних особливостей ідіостилю (ІС) популярного американського 
письменника ХХІ ст. Дена Брауна / Dan Brown (Daniel Gerhard Brown) – автора 
всесвітньо відомих бестселерів, творча діяльність якого має неабиякий вплив на 
розвиток сучасної поп-культури.  

Художній доробок Дена Брауна нeoднoрaзoвo був oб’єктoм увaги фахівців 
рiзних гaлузей філологічного знання, проте літературні критики (В.Р. Грір, 
Дж. Маслін), журналісти (Д. Бурштейн, A.T. Грем, Д.А. Шугартс) 
і літературознавці (Т.Н. Амірян, Б. Бауерс, Дж. Брандт, Г.У. Еріксон, Ж. Жу) 
виявляли найбільше зацікавлення його творчістю. Усі вони намагалися 
пояснити т. зв. «The Dan Brown Phenomenon», тобто формулу його успіху. 
Окремі дослідники (Д. Бурштейн, A.T. Грем, Ж. Жу) визнають той факт, що Ден 
Браун створив свою власну жанрову форму та новаторський стиль, 
і зосереджують увагу на особливостях сюжету, ідейно-тематичному змісті, 
оповідній манері тощо.  

Попри підвищений філологічний інтерес, мовна іпостась творчого методу 
Дена Брауна не була предметом спеціальної дослідницької уваги ані 
в зарубіжному, ані у вітчизняному мовознавстві, а поодинокі лінгвістичні праці 
торкалися проблем перекладу (М.Ю Мулік , К.В. Шигаєва, А.М. Горбунова), 
лексичних особливостей конкретних творів (О. В. Лютік) або жанрово-стиліс-
тичного оформлення окремих романів (Т.Н. Амірян, А.М. Горбунова, 
А.О. Ліпгарт, Є.Л. Морозова).   

Aктуaльнiсть рoбoти зумoвлeнa загальним інтересом гумaнiтaрнoї 
парадигми знaння дo когнітивних i номінативних аспектів дискурсивної 
діяльності. Вивчення когнітивно-функційних особливостей ІС сучасного 
американського письменника Дена Брауна є на часі, зважаючи на зростаюче 
зацікавлення його творчим надбанням як у світі, так і в Україні. Запропонована 
розвідка мoжe пoсприяти не лише подальшому усвiдoмлeнню механізмів, 
прийoмiв i тeхнiк iндивiдуaльнo-aвтoрськoгo мовлення, але й oсмислeнню тoгo 
впливу, який чинить особистість письменника на кoмунiкaтивну культуру 
суспiльствa загалoм i на eстeтику худoжньoгo мовлeння зoкрeмa. 

Зв’язок рoбoти з нaукoвими прoгрaмaми, плaнaми, тeмaми. Роботу, 
тему якої затверджено вченою радою Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара 5 березня 2015 року (протокол № 9) й уточнено 
вченою радою Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 
30 травня 2019 року (протокол № 12), виконано в межах наукової теми кафедри 
перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців «Міжмовна та міжкультурна 
комунікація як актуальна проблема сучасної лінгвістики» (код держреєстрації 
0116U003378). 
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Мeтa дoслiджeння – з’ясувaння ідіостильової своєрідності художнього 
простору романів Дена Брауна про Роберта Ленґдона шляхом аналізу 
концептосистеми текстів письменника та функційно-семантичного 
навантаження вжитих ним номінативних одиниць. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 
- обґрунтувати теоретико-методологійні передумови лінгвістичного 

вивчення феномена «ідіостиль»; 
- з’ясувати систему ментальних домінант ІС Дена Брауна та змоделювати 

на її основі концептосистему його романів;  
- встановити особливості мовної об’єктивації концептів і визначити 

своєрідність їхньої взаємодії в художньому просторі Дена Брауна;  
- висвітлити ідіоспецифічне вживання онімів, термінів і лексики на 

позначення реалій у художньому світі Дена Брауна; 
- схaрaктeризувaти своєрідність використання Деном Брауном таких 

паремійних одиниць, як загадка й афоризм.  
Об’єктом дослідження є ідіостиль відомого американського письменника 

ХХІ ст. Дена Брауна, відбитий у жанрі роману.  
Прeдмeт дoслiджeння – когнітивно-семантичні та функційно-семантичні 

особливості ідіостилю Дена Брауна. 
Матеріалом роботи слугували чотири романи Дена Брауна про Роберта 

Ленґдона («Angels & Demons / Янголи та Демони», «The Da Vinci Code / Код да 
Вінчі», «The Lost Symbol / Втрачений символ», «Inferno / Інферно»). Аналіз 
ідіостильової своєрідності концептосистеми письменника проведено на базі понад 
100 виокремлених концептів різного ієрархічного статусу, об’єктивованих у більш 
ніж 1500 текстових фрагментах. Для визначення функційно-семантичного 
навантаження номінативного простору в ідіостилі Дена Брауна проаналізовано 
1493 одиниці лексичної номінації та 120 одиниць фразової номінації. 

Методологія роботи зумoвлeнa логіко-філософським підходом дo мoвних 
i мoвлeннєвих явищ, який ґрунтується на загальнонаукових принципах пізнання 
(індукція – дедукція, аналіз – синтез, форма – зміст, структура – система, ізо- 
поліморфізм) і уможливлює комплексне застосування таких методів 

лінгвістичного аналізу, як описово-аналітичний (для узагальнення oснoвних 
нaукoвих пoглядiв нa ІС), психолінгвістичний (для виявлення ключових 
асоціацій щодо змісту творів письменника), венатичний (для реконструкції 
концептуальної картини світу Дена Брауна), лінгвоконцептуальний (для 
моделювання концептуального простору творів Дена Брауна), інтерпретаційно-

герменевтичний (для визначення шляхів і способів використання лексичних та 
фразових номінацій). Для розв’язання окремих завдань роботи корисними 
виявилися прийоми лінгвістичної детекції (для пошуку й відбору стилетвірних 
одиниць художнього простору Дена Брауна) і комп’ютерної обробки текстів 
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(для вилучення частотної лексики в досліджуваних текстах). У роботі було 
використано й прийоми контекстуального, етимологічного та словниково-

дефініційного аналізу, а також процедури спостереження, систематизації 

і кількісних підрахунків, за допомогою яких було виявлено частотність і/або 
продуктивність описуваних явищ.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше на теренах 
сучасного вітчизняного мовознавства здійснено цілісний аналіз ідіостилю Дена 
Брауна в когнітивно-функційному аспекті; змодельовано концептосистему 
творів Дена Брауна, у якій виокремлено ментальні одиниці різного ієрархічного 
статусу і проаналізовано особливості їхньої мовної об’єктивації; розкрито 
алгоритм взаємодії концептів у художньому просторі письменника; висвітлено 
ідіоспецифічне використання ним ономастичної й термінологічної лексики, 
а також лексичних одиниць на позначення реалій; визначено роль і місце 
окремих паремійних номінацій у його ідіостилі; встановлено ідіостильову 
своєрідність номінативних засобів конструювання художньої дійсності.  

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що її результати й висновки 
є певним внеском у когнітивну лінгвістику та лінгвістику тексту – зокрема 
в розвиток лінгвосеміотики, лінгвоконцептології та текстології. Для 
германського мовознавства особливого значення набуває моделювання 
концептосистеми ідіостилю письменника та структурно-семантичне 
осмислення його текстового простору. Досвід реконструкції концептосистеми 
й опису преферентних для ІС письменника засобів та прийомів худoжньoгo 
конструювання світу може стати основою для лінгвістичних розвідок у царині 
інших ідіостильових формацій.   

Прaктичнe знaчeння дисeртaцiї зумoвлено тим, що обґрунтовані в ній 
положення й результати можуть знайти застосування в нормативних курсах 
сучaснoї aнглiйськoї мoви – лeксикoлoгiї (розділи «Слoвo, пoняття, знaчeння», 
«Структурно-семантична диференціація лексичного фонду мови»), теоретичній 
граматиці («Текст і текстова комунікація») і стилістиці («Індивідуально-
авторський стиль»), у курсах за вибором здобувача вищої освіти з тeкстoлoгiї та 
концептології, під час створення нaвчaльнo-мeтoдичних мaтeрiaлiв 
з iнтeрпрeтaцiї тeксту, у прaктицi виклaдaння aнглiйськoї мoви для фiлoлoгiв, 
а також на практичних заняттях з аналітичного читання. 

Aпрoбaцiя рoбoти. Основні положення дисертації пройшли апробацію на 
семи конференціях: VІII Міжнародна науково-практична конференція «Мови і 
світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2014); ХІ Міжнародна наукова 
конференція «Пріоритети германського і романського мовознавства» (Луцьк – 
Світязь, 2017); ХХХVІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конферен-
ція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» 
(Переяслав-Хмельницький, 2017); VI Всеукраїнська науково-практична 



 

 

4 

конференція «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання 
іноземних студентів у вищих навчальних закладах України» (Дніпро, 2018); 
Міжнародна науково-практична конференція «Мова і засоби масової 
комунікації на сучасному історичному етапі» (Львів, 2018); Міжнародна 
науково-практична конференція «Актуальні питання філологічних наук: 
наукові дискусії» (Одеса, 2018); ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні питання сучасної науки» (Київ, 2019). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлено в 
п’ятнадцяти одноосібних публікаціях, десять з яких надруковано у фахових 
виданнях України, одна – у періодичному виданні іншої держави, чотири – у 
матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій – 9,33 друк. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел (443 позиції), списку джерел 
фактичного матеріалу (4 позиції), додатків, які містять 21 таблицю та 7 діаграм. 
Загальний обсяг дисертації складає 305 сторінок, обсяг основного тексту – 
205 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету й 
завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження, окреслено мовний матеріал і 
застосовані методи аналізу, розкрито наукову новизну та практичне значення 
одержаних результатів, подано відомості про їх апробацію та кількість 
публікацій, описано структуру і обсяг роботи.  

 

У першому розділі «Теоретико-методологійні підвалини вивчення 
ідіостилю Дена Брауна» oкрeслeнo тeoрeтичні та мeтoдичні пeрeдумoви 
вивчення ідіостилю, детерміновані загальними принципами й постулатами 
когнітивно-комунікативної парадигми лінгвістики, що передбачає уточнення та 
з’ясування ключових понять і термінів дослідницького апарату й сприяє 
створенню мeтoдики aнaлiзу, яка є адекватною меті та завданням роботи. 

Значний внесок у становлення поняття «ідіостиль» зробили 
В.В. Виноградов, В.П. Григор’єв, Ю.М. Караулов, Б.О. Ларін, Ю.М. Тинянов, 
Р.О. Якобсон та ін., які з’ясували такі важливі характеристики індивідуального 
стилю автора, як системність, стабільність, специфічність, вибірковість, 
домінантність, цілісність, формально-змістова єдність, історичний розвиток. У 
сучасних дослідженнях під ідіостилем розуміють явище, що охоплює не лише 
своєрідну мовностильову манеру письменника, а й відображення його 
світосприйняття та цінностей (Н.С. Болотнова, О.Я. Дойчик, О.В. Мазепова, 
Л.І. Мацько, В.Г. Ніконова, Н.М. Сологуб, І.А. Тарасова, С.Я. Єрмоленко та ін.). 
Поняття, якими послуговуються науковці, визначаючи ІС, – це «мовна картина 
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світу», «індивідуально-психологічні й морально-естетичні особливості 
людини», «світогляд автора і знання про світ», «концептосистема».   

У зарубіжній когнітивній лінгвістиці виникає поняття mind style (Дж. Ліч, 
Е. Семіно, Р. Фаулер), яке за своїм змістом є найбільш наближеним до 
вітчизняного поняття «ідіостиль». Воно позначає відмітну мовну репрезентацію 
ментального простору особистості. Тож ІС постає тут як результат суб’єктивної 
інтерпретації об’єктивного світу, властивості якого «пропускаються» крізь 
призму творчої особистості і втілюються в певній множині його художніх 
творів, оформлених неповторною системою мовних засобів (Д.С. Данахер, 
М.Т. Крейн, М. Кучок, Е. Семіно, Р. Фаулер, М.Х. Фріман, Н. Голланд).  

У рецензованій роботі ідіостиль постає як індивідуальна система 
преферентного використання автором мовних (фонетичних, лексичних, 
граматичних) і ментальних (концептуальних) одиниць з метою створення такої 
стилістичної своєрідності тексту, що здатна здійснювати ефект неповторності, 
несхожості, оригінальності. Водночас такі одиниці не лише відрізняють мовні 
уподобання, манеру письма, способи подання художніх образів одного автора 
від іншого, але й відтворюють його інтелект, цінності, інтенції, мотиви, 
світосприйняття. Таке розуміння ІС повною мірою екстраполюється й на 
ідіостиль Дена Брауна.  

Однак в окремих працях звертають увагу на жанрову детермінованість 
стилю будь-якої мовної особистості (М.М. Бахтін, Л.С. Піхтовнікова, 
С.М. Плотнікова, В.О. Салімовський). Щодо творів Дена Брауна, то одні 
дослідники визначають їх жанровий статус як детектив (Дж.А. Брандт, 
Б.Д. Ерман), другі – як трилер (Дж. Бренон, Д. Бурштейн, Г. Еріксон, Ж. Жу, 
С. Ферріс), а треті – як конспірологічний детектив (Т.Н. Амірян) або 
конспірологічний трилер (М. Шнайдер-Майерсон). Не віддаючи перевагу 
жодному з них, вважаємо, що у випадку з Деном Брауном є вагомі підстави 
говорити про симбіоз детективу та трилеру, тобто про детективний трилер, 
заснований на конспірології. Звідси – і специфічність сюжетних ліній, 
неповторна галерея персонажів й особливий художній світ.  

У реферованій дисертації основну увагу зосереджено на описі 
концептуального й номінативного просторів художніх творів письменника, на 
рівні яких його ідіостиль виявляється найбільш рельєфно.  

Концептуальний простір / концептосистема – упорядкована сукупність 
концептів певного художнього тексту / дискурсу, вибудувана в ієрархічно 
організований спосіб (А.М. Приходько). 

У сучасних дослідженнях концепт постає як мінімальна одиниця знання, 
втілена в мовні форми, яка формується у свідомості під час отримання 
інформації (С.О. Аскольдов, В. Еванс, О.С. Кубрякова, В.А. Маслова, 
А.М. Приходько, О.О. Селіванова, В.М. Телія та ін.). Концепт, актуалізований 
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у художньому творі, прийнято називати художнім (О.В. Беспалова, 
Л.І. Бєлєхова, О.М. Кагановська, В.В. Красних, Л.В. Міллер, В.Г. Ніконова, 
І.А. Тарасова та ін.). Художній концепт (ХК) відображає суб’єктивний 
авторський досвід та ідейно-художні настанови письменника. Він має 
тришарову будову (поняттєвий, образно-асоціативний, ціннісний шари).  

Для дослідження ІС Дена Брауна було змодельовано чотиричленну 
ієрархію концептів. Вершинне положення в ній займають домени, під якими 
потрібно розуміти ті ментальні сутності, що зазвичай уналежнюють до мега- чи 
макроконцептів. Маючи найвищий рівень узагальнення, домени, з одного боку, 
«поглинають» ті ментальні сутності, що входять до їх складу, а з іншого, – 
постають як феномени наукової картини світу, що конструюється суб’єктивною 
дослідницькою думкою. Далі розташовано гіперконцепти (гіперК), які 
знаходяться в родо-видових відношеннях зі своїми спадними репрезентантами 
– гіпоконцептами (гіпоК), котрі є ще більш наближеними до фізичного світу 
людини. На найнижчому рівні абстракції знаходяться (ката)концепти (катаК), 
або власне концепти – найдрібніші й далі неподільні елементи концепто-
системи, які найактивніше піддаються авторському варіюванню.  

Номінативний простір найбільшою мірою пов’язаний зі специфікою 
використання автором лексичних і фразових номінацій, які в художньому 
тексті перетворюються на семантично та естетично значущі, стилістично 
випуклі, образні (Р.Г. Асланова, О.С. Жаркова, Ю.О. Карпенко, О.С. Кривецька, 
А.О. Міхеєва, О.М. Строкаль, Я.О. Фрікке та ін.). Саме вони сприяють 
виконанню ідейно-художніх, комунікативних, естетичних і багатьох інших 
завдань, що ставить автор. Номінативні одиниці є найважливішими одиницями 
тезаурусу письменника, оскільки беруть участь у «розчленуванні» дійсності, 
у називанні явищ і ситуацій (О.А. Буров, Ю.А. Зацний, О.О. Косих, 
В.В. Леденьова, Н.В. Уфімцева та ін.). Віддання переваги тим чи тим одиницям 
узусу мотивовано інтелектуальним рівнем автора, його інтенціями, мовними 
звичками, рівнем володіння мовою тощо.  

Теоретико-методологійною базою дослідження є когнітивно-комунікатив-
на / когнітивно-дискурсивна парадигма мовознавства (О.А. Бабелюк, 
Ф.С. Бацевич, Т. ван Дейк, В.І. Карасик, А.П. Мартинюк, О.І. Морозова, 
С.І. Потапенко, В.О. Самохіна, О.О. Селіванова, І.Є. Фролова, І.С. Шевченко), 
яка уможливила розгляд ідіостилю письменника як багатоаспектного явища, що 
охоплює його концептуальну картину світу, творчу манеру, мовні звички та 
преференції. Комплексність підходу передбачає синтез методів і прийомів 
щонайменше двох головних напрямів ідіостильових досліджень – когнітивно-
семантичного та функційно-семантичного. 

Методологійні засади вивчення ІС Дена Брауна зумовлені як інтра-, так і 
екстралінгвальними чинниками. Перші пов’язані з його мовними уподобаннями 
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(стилістичні прийоми, особливий синтаксис), інші – з позамовними чинниками. 
Обидва сприяють аранжуванню художнього простору письменника в термінах 
когнітивної та лексичної семантики. В обох випадках ідеться про окреслення / 
встановлення / виділення ключових одиниць: ментального лексикону автора 
(концептуальні одиниці) та авторського тезаурусу (номінативні одиниці). 

Комплексна методика дослідження ідіостилю Дена Брауна заснована на 
органічному поєднанні методів когнітивної лінгвістики, концептології, 
лінгвостилістики тощо. Загалом вона ґрунтується на венатичному принципі 
(лат. venārī ‘полювати, йти по сліду’) Ч. Морріса, що передбачає реконструкцію 
індивідуальної ККС автора шляхом встановлення її «смислових слідів» (mind 
tracks) у мовленні – своєрідних «застиглих», фіксованих станів, готових 
продуктів думки. Венатичний підхід базується на трьох можливих процедурах 
– літературознавчому осмисленні ментального простору, вільному асоціатив-
ному експерименті та комп’ютерній обробці текстів.  

Для виокремлення ключових одиниць ментального лексикону Дена 
Брауна було використано алгоритм аналізу, який передбачав відбір концептів, 
релевантних для його творчого методу, з’ясування їх ієрархії з паралельним 
встановленням певних міжконцептних зв’язків, а також опис структури 
окремих концептів, які набувають в автора особливого профілю. У результаті 
було виявлено, що ключовими одиницями художнього простору Дена Брауна 
є такі концептуальні домени найвищого рівня узагальнення, як ТАЄМНЕ, 
СТРАШНЕ, РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ, МИСТЕЦТВО, НАУКА, що зумовлюють 
об’єктивацію низки концептів спадних рівнів абстракції. Застосування таких 
методів, як кількісна обробка текстів і детекція паремійних одиниць, 
доповнених низкою допоміжних технік, процедур та прийомів, дало змогу 
з’ясувати, що відбір і використання номінативних одиниць Деном Брауном 
окреслено певними лексичними та фразовими преференціями, які вирізняються 
стабільністю, відтворюваністю, конкретністю. У першому випадку йдеться про 
антропонімічну, ономастичну й термінологічну лексику, в іншому – про 
фразові номінації типу «загадка» та «афоризм».  

З’ясування ідіостильової специфіки творчого доробку Дена Брауна 
безпосередньо пов’язане з усвідомленням гібридного характеру жанру, у якому 
він працює, ідейно-художнім змістом і своєрідністю концептуальної картини 
світу. Всі вони здійснюють «тиск» на вибір і використання концептуальних та 
номінативних засобів аранжування художнього простору.  
 

У другому розділі «Ідіостильова своєрідність  концептуальної  картини  

світу  Дена Брауна» описано ідіостильову своєрідність концептуальної картини 
світу письменника в параметрах системи й структури з виокресленням 
ментальних одиниць різного ієрархічного статусу, виокремлено 
й інвентаризовано його ціннісні домінанти – елементи концептосистеми, які 
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вирізняються своїм ідейно-художнім навантаженням, ідіостильовою 
значущістю та взаємодією з іншими ментальними одиницями.  

Концептуальна картина світу (ККС) – уявлення про світ, що існує 
у свідомості людини у вигляді специфічним чином організованих 
і структурованих концептів (Р.В. Попадинець). ККС письменника, втілена в 
його творах, є або відображенням світу, що оточує митця, або світом, який він 
конструює під час складного процесу словесно-образотворчої діяльності.  

Ключовими одиницями ККС Дена Брауна є концепти найвищого рівня 
узагальнення, що постають як епістемічні (ТАЄМНЕ, РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ), 
гносеологічні (МИСТЕЦТВО, НАУКА) та емоційний (СТРАШНЕ) домени 
(рис. 1), які, виражаючи ідейно-художній зміст його творів, зумовлюють 
об’єктивацію концептів спадних рівнів абстракції.  

 

 

Рис. 1. Концептосистема текстового простору романів Дена Брауна 
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Серед оригінальних ознак поняттєвого шару концептів епістемічного домену 
ТАЄМНЕ особливої значущості набувають розумові здібності, могутність, 
парадоксальність, грандіозність, універсальне знання. 

Асоціативний профіль концептів ТАЄМНОГО формується авторськими 
асоціаціями, які сприяють метафоричному переосмисленню таких концептів, як 
KNOWLEDGE (асоціації з людиною, лоном, факелом, насінням, паливом), CODE 

(асоціації з супом, людиною) і TRUTH (асоціації з рідиною, болем, їжею). Високого 
оцінного змісту Ден Браун надає гіпоК KEEPER, TECHNIQUE та концептам 

KNOWLEDGE і TRUTH. Разом з тим оцінка ТАЄМНОГО не є однорідною, що 
пов’язано з прагненням письменника наголосити на втраті меж між позитивом 
і негативом, на їх симбіозі.  

Індивідуальне осмислення концептів епістемічного домену РЕЛІГІЙНО-
МІСТИЧНЕ відбито в самій його структурі, в інвентарі особливо значущих для 
письменника концептів, які містять знання про світові релігії (CHRISTIANITY, ISLAM, 
JUDAISM, BUDDHISM, HINDUISM) і пов’язані з ними ментальні феномени (GOD, SACRED 

FEMININE, JESUS CHRIST, RITUAL, TEMPLE, SCRIPTURE, PRAYER, SIN, INFERNO, SALVATION). 
Найяскравіше образно-асоціативне осмислення отримують гіпоК CREED (асоціації 
з колажем, напоєм, мовою, вогнем); катаК CHRISTIANITY (із фуршетом, судиною, 
ледачими батьками); катаК GOD (із маяком, голосом, архітектором) і катаК 

SCRIPTURE (зі світлом, посудиною).  
У межах епістемічного домену РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ найвиразніше 

ціннісне маркування спостерігаємо в концептах CHRISTIANITY, GOD, SACRED 

FEMININE, JESUS CHRIST, PAGANISM, RITUAL, SCRIPTURE, PRAYER, SIN, INFERNO, серед 
яких особливою епістемічною цінністю володіють SACRED FEMININE, PAGANISM, 
RITUAL, переміщені Деном Брауном у фокус позитивної оцінки. Натомість INFERNO 
постає як антиконцепт – ментефакт, що має виключно негативну оцінку. 
Помітною стає переполюсовка знаків оцінки в концептах PAGANISM, SIN (оцінка 
первородного гріха), усталене уявлення про які має бути негативним, але 
в мовотворчості Дена Брауна вони опиняються в латах амбівалентної оцінки.  

Емоційний домен СТРАШНЕ структуровано гіперК EMOTION, 
CAUSATION і PHYSICAL REACTION. Виразне мовне втілення в ідіостилі Дена 
Брауна отримують концепти ANXIETY, FRIGHT, AWE, PHOBIA, PANIC, HORROR. ГіперК 
CAUSATION має складнішу систему й відтворюється гіпоконцептами SITUATION, 
EVENT, NATURAL PHENOMENON, HEALTH THREAT, PEOPLE, MYSTIC. Проте його 
індивідуальність простежено в низці таких катаконцептів, як CLOSED SPACE, 
OBSCURITY, WAR, CATASTROPHE, LOSS, DARKNESS, COLOR, ILLNESS, VIOLENCE, DEATH, 
BOSS, APPEARANCE, IDEA, VOICE, PRODUCT, BROTHERHOOD, SUPERNATURAL FORCE, 
RITUAL, INFERNO. Прагнення вразити читача і якомога реалістичніше зобразити 
страх оприявлено в концептах BEHAVIOUR, SOMATICS. 

Образно-асоціативний шар концептів домену СТРАШНЕ фіксує як усталені 
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метафоричні моделі, так й індивідуально-авторські. Останні відбивають 
оригінальне авторське осмислення тривожного страху як тупого предмету, 
переляку як маски, паніки як пожежі чи інфекції, жаху як хижого птаха. Емоції 
страху в ККС Дена Брауна отримують різну оцінку. Найнегативнішими страхами в 
письменника постають: фобія, яка виснажує, приносить страждання, переслідує, 
і паніка, що несе небезпеку й блокує мислення. Тривожний страх і відчуття жаху 
мають безліч позитивних рис: вони поєднують людей, породжують віру, інтуїцію, 
актуалізують мислення.  

Гносеологічний домен МИСТЕЦТВО складається з уявлень Дена Брауна 
про образотворче мистецтво, музику та літературу. Найрозгалуженішу систему 
має гіперК VISUAL ARTS, складниками якого є PAINTING, SCULPTURE, 
ARCHITECTURE і GRAPHIC ART. Образотворче мистецтво в художньому просторі 
письменника є частиною карти, дороговказом, носієм таємниць і містичного 
знання, має приховану символіку.   

В образно-асоціативному шарі художніх концептів домену МИСТЕЦТВО 
особливий профіль отримує катаК STRUCTURE. Твори архітектури та їхні деталі 
Ден Браун асоціює з воїном, кораблем, горою, монстром, містом, тортом, вогнем 
і живою істотою. У такий спосіб він наголошує на їх значимості, розмірі, формі, 
довершеності / непривабливості. Оцінна лексика підкреслює майстерність митців, 
велич, надзвичайну красу, вишуканість творів мистецтва. Найціннішими 
мистецькими об’єктами постають шедеври архітектури. Деякі скульптури 
отримують негативну оцінку.  

Гносеологічний домен НАУКА постає в ідіостилі Дена Брауна гіперонімом 
для гіпоК SCIENTIFIC COGNITION (уявлення про точні, гуманітарні 
й нетрадиційні науки), SCIENTIFIC ACHIEVEMENT (осмислення технологій та 
винаходів) і AGENT (репрезентація вченого-природознавця і вченого-
гуманітарія). Найоригінальніший і специфічний зміст має поняттєвий шар катаК 
NEW PHYSICS (наукове доведення існування Бога), NOETIC SCIENCE (наука про 
універсальну свідомість і фізичний вплив людської думки), METASYSTEMS 

MODELING (визначення емоційного стану великих груп людей), катаК BIOLOGY, 
TECHNOLOGY (технології вдосконалення людини як біологічного виду).   

Найвиразніше образно-асоціативне втілення отримують гіперК SCIENTIFIC 

ACHIEVEMENT і гіпоК EXACT SCIENCE. Точні науки Ден Браун асоціює з двома 
протилежними сутностями – Богом і сатаною, фізику – з полотнищем, на якому 
Бог створив природу, наукове досягнення – з дивом, вірусом, хворобою, вогнем, 
що характеризує його як надзвичайно складне, стрімке, корисне й одночасно 
пагубне явище. Негативну оцінку спостерігаємо на перетині концептів доменів 
НАУКА та РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ. 

Між провідними доменами концептосистеми Дена Брауна існує тісний 
взаємозв’язок. Активне поєднання концептів відбувається на катарівні між 
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ТАЄМНЕ і НАУКА (BIOTERRORISM & BIOLOGY; СODE & MATHEMATICS, KNOWLEDGE 

& HISTORY), РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ і МИСТЕЦТВО (TEMPLE & STRUCTURE; 
CHRISTIANITY, PAGANISM & PICTURE, SCULPTURE, STRUCTURE; ISLAM & CALLIGRAPHY, 
STRUCTURE), ТАЄМНЕ і СТРАШНЕ (MURDER & HORROR; KIDNAPPING & ANXIETY, 
PANIC), НАУКА і СТРАШНЕ (MATHEMATICS & CATASTROPHE); МИСТЕЦТВО і 
СТРАШНЕ (STRUCTURE & AWE, ANXIETY), НАУКА і РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ 
(PHYSICS, ASTRONOMY & CHRISTIANITY, GOD; HISTORY, SYMBOLOGY & ISLAM, 
CHRISTIANITY, PAGANISM; PHILOSOPHY & SCRIPTURE), Пор.:  The architecture is pagan 

to the core. A dramatic, circular edifice with a daunting façade; The laws of physics 

is the canvas God laid down on which to paint his masterpiece. Наявні й такі 
концепти, які одночасно входять до декількох доменів, що свідчить про 
неможливість розглядати деякі ділянки концептосистеми окремо: RITUAL, GOD / 
SUPERNATURAL FORCE, INFERNO (СТРАШНЕ і РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ), ARTWORK 
(МИСТЕЦТВО і ТАЄМНЕ), BROTHERHOOD (ТАЄМНЕ і СТРАШНЕ).  

 

У третьому розділі «Функційно-семантичне навантаження номінативного 

простору в ідіостилі Дена Брауна» схарактеризовано функційно-семантичні 
особливості художнього простору Дена Брауна з особливим фокусом уваги на 
ідіоспецифічному використанні власних імен, термінів і реалій, а також на описі 
індивідуально-авторського використання загадки й афоризму. Певна увага при-
ділялася стилістичним засобам і прийомам конструювання художньої дійсності. 

Ідіостиль Дена Брауна спирається на усталені маркери свого вияву не лише 
на рівні специфічної концептосистеми, але й на рівні свого втілення засобами 
лексичної та фразової номінації, які утворюють стійкий функційно-семантичний 
каркас. Вони відбивають частотність, стабільність, упізнаваність, своєрідність 
тезаурусу, який найбільшою мірою виявляється в авторському ономастиконі, 
реаліконі, пареміоконі та терміноконі.  

Ономастичний спектр художнього простору Дена Брауна є одним із 
найважливіших індикаторів його картини світу. У текстах письменника наявна 
надзвичайно розлога палітра власних імен – топонімів, хрононімів, теонімів, 
міфонімів, хрематонімів, ергонімів тощо.  

Найчисельнішою групою власних назв у художньому просторі Дена 
Брауна є хрематоніми. Вони охоплюють назви предметів / продуктів духовної 
та матеріальної культури, тобто брендів або торгових марок (Nestle’s Quik, 

Romcaffé, Pirate’s Booty, Cracker Jack, Beretta, BlackBerry), літаків і кораблів 
(the Boeing Х-33, Falcon 2000EX, Sikorsky UH-60 helicopter, C-130, Dubois SR52 

Blackbird), мистецьких творів (Habakkuk and the Angel, the Ecstasy of St. Teresa, 

Porta Romana, Adoration of the Magi, the Virgin of the Rocks), книжок (the Divine 

Comedy, Dead Souls, the Dancing Wu Li Masters, the Zohar, the Upanishads) тощо. 
Помітною рисою ономастикону письменника є й активне вживання топонімів 
(the USA, Italy, France, Great Britain, Turkey, Rome, Paris, Washington, Florence, 
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Istanbul, Champs-Elysées, Avenue Gabriel, Rue des Petits), оскільки описувані 
події автор схильний позиціонувати в численних і цілком реальних 
географічних локусах.   

Оніми в ідіостилі Дена Брауна виконують асоціативну, ергономічну, 
характеризувальну, ілюзіоністичну художні функції (пор. останнє: Langdon had 

his own qualms about the newly knighted Sir Mick Jagger, but this hardly seemed the 

moment to debate the politics of modern British knighthood) і створюють художні 
ефекти національно-культурного та історичного колоритів, мистецького 
дискурсу (The four unmarked Alfa Romeo 155 T-Sparks roared down Via dei 

Coronari like fighter jets off a runway; Rome... the caput mundi, where Caesar once 

ruled, where St. Peter was crucified. The cradle of modern civilization), кінематогра-
фічного калейдоскопу, екшену (His team was about to board the modified Sikorsky 

UH-60 helicopter to head northwest and set up a roadblock <…>), підкреслюють 
високотехнологічність описуваних приладів, машин тощо (<…> the incoming call 

was from a Swedish Sectra Tiger XS personal voice-encrypting phone <…>).  
Визначальними ідіостильовими рисами його авторської антропоніміки є 

алюзійність, промовистість, подвійність прочитання, етимологічна закодованість 
змісту тощо, які, зі свого боку сприяють відтворенню поведінки та внутрішньої 
сутності героїв, ситуацій, у яких ті опиняються, а також ідейно-змістової лінії 
твору. Наприклад, прізвище журналіста BBC Glick («Янголи і демони») натякає 
на ‘щастя, вдачу’, оскільки є варіантом німецького слова Glück у мові їдиш. За 
сюжетом журналісту дійсно пощастило отримати сенсаційну інформацію. 

Ідіостильова своєрідність номінативного простору Дена Брауна не в 
останню чергу зумовлена й використанням лексичних одиниць на 
позначення реалій і термінології.  

Реалії є важливим складником ідіостилю Дена Брауна, тому що дають змогу 
уявити самобутність тієї чи тієї культури в авторській картині світу. Для цього 
Ден Браун використовує щонайменше два їх різновиди – етнографічні та 
суспільно-політичні, усередині яких існують численні низхідні угруповання. 
Зрозуміло, що художник Ден Браун віддає абсолютну перевагу першим 
(lampredotto, cornetto, savoiardi, seppie al nero, arni souvlakia, burka, bisht, turban, 

paisley vest, Morris chair, Savonnerie carpet, vaporetto, bella gente, franc, lire), 
а серед них – реаліям культури й мистецтва (mosque, minaret, adhān, imam, pallium, 

tainia cloth, pooja, boccus, saeta, moko).  
Функційно-семантичне навантаження реалікону Дена Брауна полягає 

у створенні ефекту історичного спеціалізованого дискурсу, зображенні певного 
(зазвичай – чужого) національно-культурного простору, а також в естетизації 
побуту. Для цього він вживає як опановані (Bellini, Bolognese, espresso, 

Prosecco, limoncello, gondola, cicerone, vendetta, château, troubadour, minstrel, 

burka, sheikh), так і неопановані (pseudologoi, hieros gamos, labrys, lampredotto, 
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cornetto, seppie al nero, caramel budino, arni souvlakia, steak au poivre, bisht, 

cappuccio, ferro di prua) реалії. Останні не лише відтворюють чужий простір, 
але й виконують пізнавальну функцію, знайомлячи адресата з чужою 
культурою. Головним джерелом реалій у творах письменника є італійська, 
французька та арабська лінгвокультури. 

Помітною рисою ідіолексикону Дена Брауна є активне й доречне 
використання термінології, що потрібно вважати показником фахової 
компетенції як самого письменника, так і його героїв у тій галузі знання, яка стає 
об’єктом опису. Він віддає перевагу термінам архітектури (reredos, annex, arcade, 

lunette, portico, loggia, minaret, serefe, campanile, pediment, frieze), езотерики (сable-

tow, hoodwink, circumpunct, monad, portal, ojas, soma, hermetic, kamea, sephiroth, 

alumbrados), фізики (gravity, radio-frequency separation, energy-neutral environment, 

subatomic, particle physics, polarity, Heisenberg uncertainty principle, superstring 

theory), медицини й фармакології (concussion, Vitiligo, Fontanel, Orchiectomy, IV 

(intravenous), Ringer’s solution, Contact dermatitis, Anaphylactic shock, alopecia) та 
релігії (martyr, acolyte, exorcism, Araf, purgatory, virgin birth, resurrection, cherubic, 

frankincense, carillon, neophyte, fasting, votive, baptism, communion). Рідше 
трапляються терміни біології, хімії, криптології, лінгвістики, філософії. Деякі 
лексеми, особливо ті, що належать до езотерики, набувають термінологічного 
значення лише в певному контексті. Трапляються й терміни-неологізми (cryptex, 

theo-physicist, biotube) у текстах Дена Брауна.  
Використання термінологічної лексики формує враження науковості, 

об’єктивності та достовірності повідомлюваного, нівелює вигаданість описува-
них подій і героїв, створює ефект їх реальності та, зрештою, слугує засобом 
виклику довіри читача до автора. У такий спосіб термінологія опосередковує 
значний інтерес і навіть захопленість сюжетом з боку адресата, сприяє 
інтелектуалізації художнього простору та підвищенню когнітивної активності 
читацької аудиторії.  

Особливе ідіостильове навантаження має в художньому просторі Дена 
Брауна фразова номінація (пареміокон). До преферентних авторських паремій 
належать щонайменше два типи – загадка й афоризм, які, будучи текстами 
малого формату, входять до ідіодискурсу на правах інтратекстових вкраплень.  

У текстах Дена Брауна наявні чотири різновиди загадок: мовні, 
мовнографічні, мовно-графічно-цифрові та мовно-цифрові, перші дві з яких 
можуть бути як віршованими, так і невіршованими. Їх притаманними рисами є 
полікодовий характер (кілька зашифрованих об’єктів у віршованих 
енігматичних текстах); наявність декількох підказок, які не доповнюють одна 
одну, а пропонують різні способи відгадування; загадка в загадці (або відгадка є 
новою загадкою, або підказка може бути окремою загадкою); необхідність 
фізичних маніпуляцій (текст потрібно переписати, перевернути, нагріти); 
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дуальне прочитання. Пор. останнє: <…> It speaks of Rosy flesh and seeded womb 
(опис яблука та алюзія на Марію Магдалину, яка була матір’ю нащадка Ісуса 
Христа за сюжетом). Для кодування інформації Ден Браун використовує 
полісемію, буквальний опис, анаграму, метонімію, абревіатуру, омонімію, 
метафору й алюзію. Помітною ознакою браунівських загадок є їх побудова за 
допомогою лінгвальної маніпуляції у випадках, коли письменник вигадує 
етимологію для назв відомих об’єктів мистецтва (Mona Lisa, Rosslyn Chapel). 
Це дає змогу створювати загадки з неочікуваною відгадкою та логічно 
вибудувати сюжет твору. 

Іншим помітним явищем у галузі фразової номінації є афористичність 
ідіостилю Дена Брауна. Автор не лише послуговується крилатими фразами, які 
належать відомим особистостям, але й вигадує власні, надаючи їм мудрості, 
узагальненості, завершеності, стислості (Nothing is more creative ... nor destructive 

... than a brilliant mind with a purpose; The decisions of our past are the architects of 

our present). Загалом афоризми Дена Брауна характеризуються образністю, 
виразністю, експресивністю та лаконічністю, що досягається майстерним 
вживанням низки лексико- і синтактико-стилістичних засобів. Вони стають 
середовищем, у якому, з одного боку, об’єктивуються ключові концепти 
авторської картини світу, а з іншого – реалізуються такі характерні для його 
творчої манери прагманастанови, як констатація, пізнання, спростування. Такі 
властивості мудрих висловів, як авторитетність, істинність і загальнозначущість 
дають змогу письменнику використовувати їх як інструмент впливу та 
маніпулювати читачем, змушуючи його повірити в ідеї, які проголошуються в 
романах (переважно сенсаційні). 

 

ВИСНОВКИ 
 

Застосування когнітивно-дискурсивного підходу до дослідження мовної 
особистості Дена Брауна дало змогу з’ясувати, що його ідіостиль є 
специфічною системою преферентного використання концептуальних і 
номінативних одиниць для створення художньої картини світу, орієнтованої на 
неповторність, несхожість, оригінальність. Ці одиниці не лише відрізняють 
мовні уподобання, манеру письма, способи подання художніх образів 
письменника від інших авторів, але й відтворюють його інтелект, ерудицію, 
індивідуальні цінності та особисте світосприйняття. Базуючись на симбіозі 
фантастичного трилеру, інтелектуального детективу та роману-загадки, твори 
Дена Брауна випромінюють особливу авторську енергетику, пов’язану з 
філософією, теологією, мораллю, конспірологією, техносферою тощо. 

У дисертації описано ментальний лексикон автора (концептуальні одиниці) 
та авторський тезаурус (номінативні одиниці), дослідження яких передбачає 
синтез методів і прийомів когнітивно- та функційно-семантичного напрямів.  

Концептуальна картина світу Дена Брауна постає тим ментальним 
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фундаментом, на якому вибудовується ідіостиль письменника з його 
преферентними концептами, певним чином організованою системою 
концептуальних домінант, специфікою мовної об’єктивації концептів, а також 
своєрідністю їхньої взаємодії в текстовій матерії.  

Концептосистема художнього простору Дена Брауна конституюється 
такими доменами-генеративами, як ТАЄМНЕ, СТРАШНЕ, РЕЛІГІЙНО-
МІСТИЧНЕ, НАУКА, МИСТЕЦТВО, що реалізуються за рахунок актуалізації 
підпорядкованих їм ментальних одиниць спадних рівнів абстракції – гіпер-, гіпо- 
і (ката)концептів, серед яких особливе місце належить гіперконцептам MYSTERY / 
ТАЄМНИЦЯ, CONSPIRACY/ КОНСПІРАЦІЯ, QUEST / КВЕСТ, FAITH / ВІРА, SINFULNESS / 
ГРІХОВНІСТЬ, EMOTION/ЕМОЦІЯ, CAUSATION / ПРИЧИНА, VISUAL ARTS / ОБРАЗОТВОРЧЕ 

МИСТЕЦТВО, LITERATURE / ЛІТЕРАТУРА, SCIENTIFIC COGNITION / НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ, 
ACHIEVEMENT / ДОСЯГНЕННЯ. Концептосистема романного доробку Дена Брауна 
вирізняється амбівалентністю когнітивно-аксіологічних параметрів і наявністю 
розгалужених внутрішньосистемних зв’язків між її елементами. 

Об’єктивація концептів найнижчих рівнів абстракції спирається в ІС Дена 
Брауна на комплекс мовних засобів, які постають у вигляді різного роду 
репрезентантів, що опосередковують виведення концептів на поверхню. 
Насамперед це стосується лексичних засобів, які володіють різноманітними 
можливостями щодо увиразнення ментального лексикону автора. Значне місце 
в ідіостилі Дена Брауна посідають і засоби стилістичного аранжування 
концептів, що оприявнюються в текстах за допомогою таких способів надання 
нового профілю концепту, як метафоризація, персоніфікація та фразеологізація.  

Застосування «пошарового аналізу» катаконцептів у системі кожного 
домену дало змогу продемонструвати співвідношення загального 
й індивідуального в ККС Дена Брауна. У поняттєвому шарі багатьох концептів 
спостерігається трансформація усталених уявлень про певні сутності. 
В асоціативному шарі особливе місце посідають кореляції секретного знання з 
лоном, факелом; релігії з колажем; християнства з фуршетом; Бога 
з архітектором; архітектурної споруди з тортом, шрамом, монстром, кораблем, 
горою; фізики з полотнищем; наукових досягнень з дивами; точних наук із 
вірусом, раком. Зміна аксіологічного полюсу спостерігається у змісті 
концептів PAGANISM, SIN, ASSISTANT, RITUAL. Амбівалентну оцінку отримують 
гіперК SCIENTIFIC ACHIEVEMENT, гіпоК EXACT SCIENCE, концепти 
KNOWLEDGE, TRUTH, CHRISTIANITY, ANXIETY, HORROR, ARTWORK OF SCULPTURE. 

 Ідіостиль Дена Брауна кореспондує не лише зі специфічною 
концептосистемою, але й значною мірою із вживанням та функціонуванням 
номінативних одиниць. Засоби лексичної та фразової номінації утворюють 
стійкий функційно-семантичний каркас ІС письменника й відбивають 
частотність, стабільність, упізнаваність, своєрідність тезаурусу, який переважно 
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виявляється в ономастиконі, реаліконі, пареміоконі й терміноконі автора. 
Вживання одиниць лексичної номінації пов’язано з антропоцентризмом, 
географічним та інокультурним оточенням, технізацією довкілля й 
інформативністю оповіді. Ономастикон стає чи не найголовнішим індикатором 
авторської картини світу, оскільки він спирається на численну групу лексичних 
одиниць, що репрезентують надзвичайно барвисту палітру власних імен – 
антропонімів, топонімів, хрононімів, теонімів, міфонімів, хрематонімів та 
ергонімів. 

Особливе ідіостильове навантаження має в художньому просторі Дена 
Брауна фразова номінація. Преферентними в авторському пареміоконі є загадка 
й афоризм, які як тексти малого формату входять до його романів – текстів 
епічного формату – на правах інтратекстових вкраплень. Ден Браун уживає 
чотири різновиди загадок. Їх помітною рисою є полікодованість (кілька 
зашифрованих об’єктів і кілька підказок). Афоризмам письменника притаманна 
образність, виразність, експресивність і лаконічність, що досягаються 
вживанням низки лексико- і синтактико-стилістичних засобів. Афоризми 
в ідіостилі Дена Брауна здебільшого реалізують прагматичні настанови на 
констатацію, пізнання, спростування. 

Вербальне аранжування художнього простору Дена Брауна, втілене засобами 
лексичної та фразової номінації, засвідчує найзагальнішу рису його ідіостилю: 
у ньому сходяться й взаємодіють когніція та комунікація, що й дає змогу не 
лише встановлювати контакт з читачем, але й впливати на нього й навіть 
маніпулювати ним, змушуючи вірити та приймати постульовані ідеї, факти, 
події. Система й техніка введення номінативних одиниць у текст визначають 
індивідуальну манеру Дена Брауна, її своєрідність і неповторність. 

Запропонований когнітивно-функційний аналіз ідіостилю Дена Брауна може 
бути в перспективі основою лінгвопрагматичного, лінгвопоетичного та 
лінгвосинергетичного опису ідіостилів інших авторів – представників різних епох, 
лінгвокультур та ідейно-художніх напрямів, що мoжe пoсприяти пoдaльшoму 
усвiдoмлeнню механізмів, прийoмiв i тeхнiк iндивiдуaльнo-aвтoрськoгo мовлення. 
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АНОТАЦІЯ 
Черник О. О. Когнітивно-функційні  особливості ідіостилю  Дена  

Брауна (на матеріалі циклу романів про Роберта Ленґдона). – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 
університет. – Запоріжжя, 2019. 

Дисертаційне дослідження присвячено вивченню когнітивно- та функційно-
семантичних особливостей ідіостилю Дена Брауна. Обґрунтовано теоретико-
методологійні передумови лінгвістичного вивчення феномена «ідіостиль» та 
визначено його як індивідуальну систему преферентного використання автором 
мовних (фонетичних, лексичних, граматичних) і ментальних (концептуальних) 
одиниць з метою створення такої стилістичної своєрідності тексту / текстів, яка 
здатна здійснювати ефект неповторності, несхожості, оригінальності. З’ясовано 
систему ментальних домінант ідіостилю Дена Брауна та змодельовано на її 
основі концептуальну картину світу його романів з паралельним описом 
особливостей мовної об’єктивації концептів і визначенням їхньої взаємодії в 
художньому просторі. Висвітлено ідіоспецифічне вживання онімів, термінів і 
лексики на позначення реалій у художньому світі Дена Брауна. 
Схaрaктeризовaно своєрідність використання письменником загадки й афоризму.  

Ключові слова: ідіостиль, художній концепт, концептосистема, 
концептуальна картина світу, лексична та фразова номінація, онім, реалікон, 
термін, афоризм, загадка. 

  

АННОТАЦИЯ 
Черник Е.О. Когнитивно-функциональные особенности идиостиля Дэна 

Брауна (на материале цикла романов о Роберте Лэнгдоне). – Рукопись.  
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 
университет. – Запорожье, 2019.  

Диссертационное исследование посвящено изучению когнитивно- и 
функционально-семантических особенностей идиостиля Дэна Брауна. 
Обоснованы теоретико-методологические предпосылки лингвистического 
изучения феномена «идиостиль», который определяется в работе как 
индивидуальная система предпочтительного использования автором языковых 
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(фонетических, лексических, грамматических) и ментальных (концептуальных) 
единиц с целью создания стилистического своеобразия текста / текстов, 
способного оказывать эффект неповторимости, непохожести, оригинальности. 
Выяснена система ментальных доминант идиостиля Дэна Брауна 
и смоделирована на ее основе концептуальная картина мира писателя 
с параллельным описанием особенностей языковой объективации концептов 
и определением их взаимодействия в художественном пространстве. Освещено 
идиоспецифическое употребление онимов, терминов и лексики для 
обозначения реалий в художественном мире Дэна Брауна. Охарактеризовано 
своеобразие использования писателем загадки и афоризма. 

Ключевые слова: идиостиль, художественный концепт, концептосистема, 
концептуальная картина мира, лексическая и фразовая номинация, оним, 
реаликон, термин, афоризм, загадка. 

 

SUMMARY 
Chernyk O.O. Cognitive and Functional Characteristics of Dan Brown’s 

Idiostyle (Case Study: Robert Langdon Series). – Manuscript.  
Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2019. 
The thesis deals with the research of cognitive-semantic and functional-semantic 

features of Dan Brown’s idiostyle. 
The main linguistic views of the nature of idiostyle and its constituents have been 

systematized that enabled the author to formulate the definition which is current in this 
study: idiostyle is the individual system of the preferential use of certain language 
(phonetic, lexical, grammatical) and mental (conceptual) units with the aim of creating 
such a stylistic specificity of the text/texts, which is able to make the effect of 
individuality, uniqueness, originality; simultaneously these units specify the author’s 
linguistic tastes, personal style, the means of artistic images’ representation, reflect  
intellect, intentions, motives and worldview.  

The system of especially significant mental formations in Dan Brown’s idiostyle 
is organized around three ways of world comprehension that are important for him – 
epistemic (domains MYSTERIOUS PHENOMENA, RELIGIOUS-MYSTIC 

PHENOMENA), gnoseological (domains ART, SCIENCE) and emotional (domain 
FEAR). Each domain is a trinity of hiper-, hypo- and cataconcepts reflecting the 
writer’s conceptual picture of the world. The concepts of the lowest level of 
generalization (cataconcepts or concepts) are represented by the language units the 
writer prefers and have certain informative characteristics in the notional, figurative-
associative and axiological strata.  

There is a transformation of well-established conceptions of certain facts in the 
notional stratum of many concepts. A special place in the figurative-associative stratum 
belongs to the correlations between secret knowledge and a womb, torch; between 
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religion and a collage; between Christianity and a buffet line; between God and an 
architect; between a structure and a cake, scar, monster, ship, mountain; between 
physics and canvas; between scientific achievements and miracles; between exact 
science and a virus, cancer. The change of the axiological pole is observed in the 
content of the concepts PAGANISM, SIN, ASSISTANT, RITUAL. The ambivalent evaluation 
in Dan Brown’s idiostyle is peculiar to the hyperconcept SCIENTIFIC 

ACHIEVEMENT, hypoconcept EXACT SCIENCE, concepts KNOWLEDGE, TRUTH, 
CHRISTIANITY, ANXIETY, HORROR, ARTWORK OF SCULPTURE. 

As for the functional and semantic aspect, lexical and phrasal nominative units 
appear to be analytically relevant for the present study of idiostyle, as their use is 
subject to exposing ideological and aesthetic attitudes of the writer. Besides, preference 
in their choice demonstrates not only linguistic tastes of the author, but also reflects his 
knowledge about the outside world. The originality of Dan Brown’s thesaurus is 
observed in the use of onomastic vocabulary, realia, terms, aphorisms and riddles. The 
use of lexical nominative units is connected with such extralinguistic markers of Dan 
Brown’s creative work as anthropocentrism, geographical and foreign culture 
environment, informativity and description of high technologies.  

Proper names can be considered the most important group of the writer’s specific 
vocabulary. Dan Brown shows his creative linguistic skills when choosing the names 
and surnames for his characters. Most of these lexical units have the implied content 
which can be reconstructed due to correct understanding of anagrams, allusions and 
etymological data encoded in them. Moreover, Dan Brown uses other proper names 
(names of real people or historical figures, toponyms, chrononyms, theonyms, 
mythonyms, chrematonyms and ergonyms) which perform a number of functions. 

Dan Brown’s identity is also manifested in the use of such units of phrase-
nomination as riddle and aphorism. Being text-templates of a small format they are a 
part of idiodiscourse as intertextual insertions, though only aphorisms can be 
completely independent of the context.  

Verbal arrangement of Dan Brown’s artistic space by means of lexical and phrasal 
nominative units represents the most general feature of his idiostyle: cognition and 
communication come together and interact with each other, that allows the author not 
only to come into contact with readers, but also to influence and even to manipulate 
them forcing to believe and accept the postulated ideas, facts and events. The system 
and technique of nominative units introduction into a text determine Dan Brown’s 
individual manner, its originality and uniqueness.  

Key words: idiostyle, concept in fiction, conceptual system, conceptual picture of 
the world, lexical and phrasal nomination, proper name, realia, term, aphorism, riddle. 
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