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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Реферовану дисертаційну працю присвячено розкриттю образу Вікторіанської 

Англії, яким він постає в англомовних художніх творах і літературно-історичних 

пам’ятках періоду Кримської війни 1853‒1856 років, шляхом когнітивно-

дискурсивного аналізу лексико-фразеологічних номінативних засобів репрезентації 

історико-культурних домінант Вікторіанської доби у досліджуваних текстах. 

Історію кожної країни марковано певними ключовими періодами, які 

створюють унікальний образ епохи. Для Англії ‒ це Вікторіанська доба, епохальною 

подією якої була Кримська війна, що загострила суперечливі наслідки британської 

світової експансії. 

Феномен образу є складним і багатогранним, що зумовлює висвітлення його 

різноманітних характеристик у ряді гуманітарних наук: філософії (Аристотель, 

Платон, М. Бердяєв, С. Рубінштейн, G. Deleuze, R. Descartes, G. W. F. Hegel, I. Kant, 

G. W. Leibniz, J. W. F. Piaget, B. Spinoza, L. J. J. Wittgenstein та ін.), психології 

(Б. Г. Ананьєв, М. О. Бернштейн, Л. М. Веккер, Л. С. Виготський, П. Я. Гальперін, 

В. П. Зінченко, О. М. Леонтьєв, С. Д. Смирнов, С. Л. Рубінштейн, S. Freud, C. G. Jung 

та ін.), літературознавстві (О. М. Веселовський, В. В Виноградов, Л. І. Тімофєєв, 

Б. В. Томашевський, С. В. Чернова, L. Laurušaitė, L. Otis, W. Peer та ін.), лінгвістиці 

(Н. Д. Арутюнова, В. Н. Вовк, В. Т. Гак, І. М Кобозева, Л. А Лебедева, В. П. Москвін, 

М. В. Нікітін, В. В. Петухов, В. М. Телія, Б. В. Томашевський, Е. Ханпіра, 

В. К. Харченко, О. І. Шейгал, А. Crompton, G. Huges, R. W. Langacker та ін.). 

Лінгвокогнітивні студії розкривають когнітивну природу образного відтворення 

дійсності, зумовлену дією глибинних механізмів, якими оперує мислення людини в 

процесі формування певної інформаційної бази (Л. І. Бєлєхова, О. П. Воробйова, 

Т. Ю. Горчак, О. М. Кагановська, В. Г. Ніконова, Д. М. Павкін, Л. Ф. Присяжнюк, 

А. М. Приходько, І. В. Приходько, D. Freeman, M. Freeman, G. Lakoff, R. Tsur, 

M. Turner та ін.). 

Дискурсивні студії уможливлюють реконструкцію образу з урахуванням 

досліджень в області теорії дискурсу й тексту (М. М. Бахтін, Г. М. Манаєнко, 

Ю. С. Степанов, G. Lakoff та ін.), когнітивно-дискурсивної семантики (В. Г. Гак, 

Н. К. Кравченко, О. О. Селіванова, А. Д. Шмельова, Т. Dijk, N. Fairclough та ін.), 

взаємодії дискурсу і культури (Н. Ф. Алефіренко, С. М. Єнікєєва, О. С. Кубрякова, 

Ю. С. Степанов, С. Г. Тер-Мінасова, E. Sapir, А. Wierzbicka та ін.); дискурсу та 

соціолінгвістики (К. Ф. Седов та ін.), дискурсу та етнопсихології (В. І. Карасик, 

В. В. Красних, З. Д. Попова, І. А. Стернін та ін.). 

Актуальність дисертації визначається комплексним когнітивно-дискурсивним 

підходом у дослідженні синкретичної природи образу як ментальної сутності, що 

зумовлює розкриття ментальних механізмів креативного відтворення дійсності  

шляхом з’ясування основних властивостей образності як цілісного системного 

утворення та встановлення функційної ролі образно-експресивного мовлення при 

створенні авторської образності. Особливої значущості набуває реконструкція образу 

Вікторіанської Англії на такому мовному матеріалі, який вилучено не лише із 

художніх творів, а й із літературно-історичних пам’яток того часу (мемуарів і 

спогадів, листів і щоденників, статей із журналів і газети Таймс, промов у парламенті 

і релігійних проповідей тощо). Це й уможливлює створення унікального і 
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неповторного образу Великої Британії в одному з найважливіших періодів її 

розвитку, переломленого крізь призму індивідуально-авторського світобачення. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертація відповідає профілю 

досліджень, які проводяться на кафедрі англійської і німецької філології та перекладу 

імені професора І. В. Корунця Київського національного лінгвістичного університету 

в руслі кафедральної науково-дослідної теми «Когнітивні, дискурсивні та 

культурологічні аспекти сучасної германістики і перекладознавства» (номер 

державної реєстрації 0117U003776). Тему затверджено вченою радою Київського 

національного лінгвістичного університету (протокол № 7 від 28.12.2009 року). 

Мета дисертаційної праці полягає у реконструкції образу Вікторіанської 

Англії періоду Кримської війни шляхом когнітивно-дискурсивного аналізу лексико-

фразеологічних номінативних засобів репрезентації історико-культурних домінант 

Вікторіанської доби в англомовних художніх творах і літературно-історичних 

пам’ятках відповідного історичного періоду. 

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

− систематизувати теоретичні концепції образності у гуманітарних науках і, 

зокрема, у когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики; 

− обґрунтувати методологічний інструментарій дисертаційного дослідження і 

запропонувати власну методику аналізу когнітивно-дискурсивної реалізації образу 

Вікторіанської Англії в історіографічних джерелах досліджуваного періоду; 

− визначити складники когнітивно-номінативного простору образу 

Вікторіанської Англії в аналізованих текстах, якими постають три групи лексики: 

неологічна ономастична, історико-маркована і конотативно-забарвлена; 

− дослідити дискурсивну реалізацію когнітивно-номінативного простору 

образу Вікторіанської Англії, встановити його тематичну розгалуженість, визначити 

роль тематичної лексики у дискурсивній репрезентації історико-культурних 

домінант епохи й узагальнити уявлення про Вікторіанську Англію. 

Об’єкт дослідження – лексико-фразеологічні засоби репрезентації образу 

Вікторіанської Англії у історіографічних джерелах (художніх творах і літературно-

історичних пам’ятках) періоду Кримської війни. 

Предмет дослідження – когнітивно-дискурсивна реалізація лексико-

фразеологічних засобів репрезентації історико-культурних домінант Вікторіанської 

доби у історіографічних джерелах відповідного історичного періоду. 

Матеріалом дослідження слугували 185 історіографічних джерел 

Вікторіанського дискурсу загальним обсягом 53 351 с. Різножанрова джерельна база 

диференціюється у дві групи – 70 художніх текстів обсягом 20 062 с. і 114 збірників 

нехудожніх текстів обсягом 33 289 с.; у кожній із груп виокремлюються декілька 

підгруп. Корпус мовного матеріалу, у якому визначено 3 групи лексики – неологічну 

ономастичну, історико-марковану і конотативно-забарвлену – становить 9 896 

тематичних номінативних одиниць (далі ТНО), виокремлених із 3 625-ти історико-

маркованих дискурсивних контекстів (далі ІМДК). 

Методика комплексного когнітивно-дискурсивного аналізу передбачає три 

основні етапи: вивчення макроструктури Вікторіанського дискурсу, аналіз 

мікроструктури Вікторіанського дискурсу, дослідження когнітивно-дискурсивної 

реалізації ТНО в ІМДК. На першому етапі ключовим є метод дискурс-аналізу, поряд 

із використанням загальнонаукових методів індукції і дедукції, емпірико-теоретичних 
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методів аналізу і синтезу. Для формування джерельної бази (корпусу текстового 

матеріалу) використано загальнонаукові методи (спостереження, опису, 

інтерпретації, систематизації і зіставлення) і методологію лінгвопоетики, зокрема, 

методи літературознавства для жанрової диференціації корпусу текстового матеріалу 

(метод інтуїтивізму, філологічний, біографічний, історико-порівняльний методи). На 

другому етапі застосовано методи інтерпретаційно-текстового і контекстуального 

аналізу для вилучення текстових фрагментів (ІМДК); методи лінгвістичного аналізу 

(етимологічний, семантичний, компонентний, стилістичний і дескриптивний) 

залучено для когнітивної обробки мовного матеріалу – ТНО лексико-фразеологічного 

рівня. На етапі дослідження когнітивно-дискурсивної реалізації ТНО в ІМДК 

використано метод корпусного аналізу для визначення ключових слів епохи; 

контекстуальний аналіз – для виявлення спектру контекстуальних значень ТНО; 

інтерпретаційно-текстовий – для встановлення закономірностей контекстного 

вживання ТНО у досліджуваному корпусі ІМДК, що надає можливість сформувати 

образ країни у цей знаковий період в її історії. На всіх етапах аналізу здійснюються 

кількісні підрахунки для унаочнення тенденцій і закономірностей вербалізації 

досліджуваного феномену. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертаційній 

праці вперше у вітчизняному мовознавстві:  

− розв’язано проблему когнітивно-дискурсивної реалізації образу Вікторіанської 

Англії у історіографічних джерелах періоду Кримської війни; 

− запропоновано методику комплексного когнітивно-дискурсивного аналізу для 

декодування складної когнітивної структури ‒ образу Вікторіанської Англії, 

вербально репрезентованого за допомогою ТНО лексико-фразеологічного рівня у 

історіографічних джерелах періоду Кримської війни; 

− сформовано корпус неологічної ономастичної лексики (епонімів, антропонімів 

і топонімів), яка поповнила склад англійської мови для відтворення історико-

культурних і науково-технічних інновацій Вікторіанської епохи; 

− розроблено типологію історико-маркованої лексики доби Кримської війни як 

вербального засобу репрезентації домінант Вікторіанської доби; 

− систематизовано конотативно-забарвлену лексику як засобу створення 

авторської образності в історіографічних джерелах періоду Кримської війни; 

− виявлено специфіку дискурсивної реалізації вербальних складників когнітивно-

номінативного простору образу Вікторіанської Англії у історіографічних джерелах 

періоду Кримської війни; 

− визначено роль тематичної лексики у дискурсивній репрезентації історико-

культурних домінант Вікторіанської епохи, узагальнене уявлення про які створює 

образ Вікторіанської Англії. 

Теоретичне значення проведеного дослідження полягає в тому, що результати 

когнітивно-дискурсивного вивчення вербальної репрезентації образу Вікторіанської 

Англії у історіографічних джерелах періоду Кримської війни є внеском у когнітивну 

теорію образності (структурування когнітивно-номінативного простору образу 

Вікторіанської Англії), теорію номінації (семантико-стилістична диференціація 

складників когнітивно-номінативного простору образу Вікторіанської Англії), теорію 

словотворення і лексичну неологію (формування корпусу неологічної ономастичної 

лексики Вікторіанської доби), лінгвостилістику (розкриття ролі експресивно-
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образних засобів у створенні авторської образності); історичний напрям 

лінгвокогнітивних досліджень (розробка таксономії історико-маркованої лексики 

доби Кримської війни), дискурсологію (визначення ролі тематичної лексики у 

дискурсивній репрезентації історико-культурних домінант Вікторіанської епохи).  

Практичне значення отриманих результатів дисертаційного дослідження 

полягає у можливості їх використання у курсі лексикології англійської мови (розділи 

«Лексична семантика», «Словотворення», «Лексична неологія»), стилістики 

англійської мови (розділи «Стилістична семасіологія», «Поетичні тропи і фігури 

мовлення», «Стилістична лексикологія»), у розробці спецкурсів із теорії дискурсу та 

лінгвокраїнознавства, у практиці викладання англійської мови у темах, пов’язаних з 

історією та географією, модою та одягом Великої Британії, у наукових дослідженнях 

студентів і аспірантів з  історії англійської мови та літератури, історії та культури 

Великої Британії. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на міжнародних наукових 

і науково-практичних конференціях: «Україна і світ: діалог мов та культур» (Київ, 

2011. 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018), «Сучасна філологія: тенденції та пріоритети 

розвитку» (Одеса, 2017), «Ad orbem per linguas. До світу через мови» (Київ, 2019). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено в п’ятнадцяти одноосібних 

публікаціях автора: 5 статей у наукових фахових виданнях України (3,18 др. арк.), 1 

– у зарубіжних виданнях (0,65 др. арк.), 9 – у збірниках матеріалів конференцій (2,08 

др. арк.). Загальний обсяг публікацій становить 5,91 др. арк. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна праця складається з двох анотацій 

(українською та англійською мовами), переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох 

розділів із висновками до кожного з них, висновків, списків використаної наукової 

літератури, довідкової літератури і джерел ілюстративного матеріалу і додатків. 

Повний обсяг дисертації становить 290 сторінок, із них 195 – основного тексту, у тому 

числі 9 таблиць і 2 рисунка. Бібліографія містить 593 джерела, із них 362 позиції – 

праці вітчизняних і зарубіжних авторів, 127 позицій з яких іноземними мовами, 45 

позицій – лексикографічні джерела і 186 позицій – джерела ілюстративного 

матеріалу. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації; сформульовано 

мету та завдання; визначено об’єкт, предмет і методи дисертаційної праці; розкрито 

наукову новизну; висвітлено теоретичну і практичну значущість отриманих 

результатів; наведено відомості про структуру роботи й апробацію отриманих 

результатів дослідження.  

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження образності у когнітивно-

дискурсивній парадигмі» надано короткий екскурс в історію становлення категорії 

образності у гуманітарній парадигмі, окреслено сучасні засади теорії образу у 

когнітивній лінгвістиці, проаналізовано дискурсивну реалізацію породження 

образності. 

Категорія образу та образність постають об’єктом наукових досліджень у ряді 

гуманітарних наук: філософії, психології, літературознавстві, лінгвістиці. 

У філософії образ тлумачиться як універсальна форма відображення дійсності 

індивідом. Переосмислюючи реальність, ми створюємо картини фактів, що є 

моделями реальності (L. J. J. Wittgenstein). Таким чином, образ являє собою 
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переосмислену, сконцентровану й узагальнену картину світу (R. Descartes). Образ є 

умовно подібним до реальності, але не копіює її, а відображає відповідно до законів 

творчості, узагальнює і типізує її. 

Психоаналітичний підхід додає нових граней до трактування образу, 

представляючи його як феномен, що породжує й описує психофізіологічну 

реальність. Поняття «психічного образу» набуває синонімічних варіантів: 

«мисленнєвий образ» і «розумовий образ» (R. Solso). Особисте уявлення людини про 

світ позначається терміном «образ світу» (О. М. Леонтьєв). Згідно з теорією 

відображення, психічний образ унаочнює специфіку процесу відображення на різних 

рівнях психічної організації людини (П. Я. Гальперін). Когнітивний напрям у 

психології розглядає образи як ментальні репрезентації реальності, які відбивають 

об'єкти навколишнього світу (J. Bruner). 

У літературознавстві термін «художній образ» (О. М. Веселовський) 

вживається у широкому значенні для позначення конкретної і водночас узагальненої 

картини світу автора художнього твору; у вузькому значенні – це словесно-художній 

образ, який створено у художньому тексті за допомогою вербальних засобів і 

художньо-композиційних прийомів. 

Лінгвістичний підхід оперує поняттями «образ» та «образність» 

(О. Б. Борисова), розуміння яких засноване як на первинному, чуттєвому, так і на 

вторинному, асоціативному сприйнятті образу. Образ трактується на чуттєвому рівні 

як перцептивно-почуттєвий; на асоціативному – як асоціативне утворення, яке 

пов’язано з проявами вторинної номінації, семантична двоплановість якої 

проявляється у різного роду тропах і стилістичних фігурах (М. В. Беззубікова).  

У рамках лінгвокогнітивної парадигми образ постає однією із розумових 

категорій (Н. Ф. Алефіренко) разом із іншими аналоговими типами мисленнєвих 

структур – «концептом», «поняттям» і «уявленням» (О. С. Кубрякова). 

Лінгвокогнітивний підхід висвітлює когнітивні, перцептивно-асоціативні та 

семіотичні аспекти образу (Л. І. Бєлєхова) і розкриває його специфіку як 

багаторівневого лінгвокогнітивного та семіотичного ментального конструкту. 

З позиції дискурсивної парадигми дослідження образу, дискурс, зокрема 

художній, представлено як когнітивно-смисловий контекст породження образності 

(Н. Д. Арутюнова). Художній дискурс (прозовий і поетичний) є одним із найстаріших 

видів дискурсу (І. А. Бехта). Саме у художньому дискурсі в образній формі відбито 

типові риси відповідного періоду в історії суспільства, переломлені крізь призму 

світобачення автора. Художньому дискурсу притаманні багатозначність плану 

вираження, висока насиченість образністю, єдність і взаємодія тексту і широкого 

екстралінгвального історико-культурного контексту. Художній дискурс здатний 

найбільш повно віддзеркалити образ країни певної епохи – образ Вікторіанської Англії 

періоду Кримської війни. 

У другому розділі «Методологічні засади когнітивно-дискурсивного 

дослідження образу Вікторіанської Англії» окреслено методологічне підґрунтя 

комплексного когнітивно-дискурсивного підходу, який базується на методах, 

методиках і процедурах аналізу, що використовуються в дискурсології, лінгвопоетиці 

і лінгвістиці, і передбачає три етапи.  

На першому етапі залучено загальнонаукові методи індукції і дедукції, 

емпірико-теоретичні методи аналізу і синтезу, а також метод дискурс-аналізу, який 
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дозволив розкрити макроструктуру Вікторіанського дискурсу – ситуативно-

історичний контекст Вікторіанської Англії, характерною ознакою якого був значний 

міжнародний конфлікт ‒ Кримська війна 1853‒1856 років. У період розквіту 

Вікторіанської епохи Кримська війна загострила всі політичні й суспільні протиріччя, 

проявила всі позитивні й негативні сторони вікторіанства, що сприяло 

переосмисленню образу країни у свідомості членів англійської лінгвоспільноти. 

Для обґрунтування джерельної бази дисертаційного дослідження застосовано 

загальнонаукові методи спостереження, опису, інтерпретації, систематизації і 

зіставлення разом із методологією лінгвопоетики – методами інтуїтивізму, 

філологічного, біографічного, історико-порівняльного аналізу, що дозволило 

сформувати різножанровий текстовий корпус – 185 історіографічних джерел 

Вікторіанського дискурсу (англійських  художніх текстів і збірників нехудожніх 

текстів) загальним обсягом 53 351 с., які розподілено у декілька підгруп. 

Корпус художніх текстів представлено прозаїчними (34 тексти, 14 257 с.) і 

поетичними (36 збірників текстів, 5 805 с.) текстами.  

У корпусі нехудожніх текстів (115 збірників текстів, 33 289 с.) виокремлено 

такі ідеографічні джерела: військову документацію: військові накази, депеші, 

донесення, рапорти, офіційні запити, військово-технічну документацію (6 збірників 

текстів, 693 с.); історичні нариси (13 збірників текстів, 3 714 с.); полкову 

історіографію (5 збірників текстів, 1 593 с.); епістолярій: приватні військові та 

громадянські листи (5 збірників текстів, 1 652 с.); приватні мемуари: щоденники, 

мемуари, спогади та записки сторонніх спостерігачів (7 збірників текстів, 1 723 с.); 

парламентські виступи (9 збірників текстів, 3 514 с.); періодику: газети,  журнали та 

альманахи (26 текстів, 917 с.); каталоги і журнали мод (8 текстів, 2 463 с.); 

довідникову літературу: географічні, туристичні, збройні, адміністративні, 

геральдичні, лінгвістичні довідники, каталоги та словники (17 збірників текстів, 

12 360 с.); наукову фахову літературу: книги, монографії, статті з медицини, біології, 

фізики, математики, лінгвістики, юриспруденції, оподаткування, транспорту, 

інженерії, гірничодобувної промисловості (19 текстів, 4 660 с.).  

На другому етапі проведено аналіз мікроструктури Вікторіанського 

дискурсу. Застосування методів інтерпретаційно-текстового і контекстуального 

аналізу уможливило виокремлення 3625-ти текстових фрагментів – історико-

маркованих дискурсивних контекстів (ІМДК), що містять тематичну лексику, 

пов’язану з описом уявлень про основні аспекти складників образу Вікторіанської 

Англії. Обсяг ІМДК варіюється від мікроконтексту (одного речення) до 

макроконтексту (абзацу, діалогу, полілогу або монологу) і мегаконтексту 

(завершеного розділу, цілого тексту). Наприклад, ІМДК обсягом мікроконтексту: Fast 

and thick upon the news of Inkermann, fought by a handful of fasting and enfeebled men 

<…> while all England was reeling beneath the shock of that fearful victory. (Wonderful 

Adventures of Mrs. Seacole in Many Lands, с. 75). 

Для формування й опису когнітивно-номінативного простору образу 

Вікторіанської Англії, вербально реалізованого у історіографічних джерелах періоду 

Кримської війни, поряд із використанням загальнонаукових методів індукції і 

дедукції, аналізу і синтезу, залучено методи лінгвістичного аналізу – етимологічний, 

семантичний, компонентний, стилістичний і дескриптивний. Когнітивно-

номінативний простір представлено тематичними номінативними одиницями (ТНО) 
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лексико-фразеологічного рівня, які вербалізують сприйняття Вікторіанської Англії 

представниками англійської лінгвоспільноти. Когнітивна обробка ТНО сприяла 

диференціації когнітивно-номінативного простору за семантико-стилістичним 

критерієм і розподіл ТНО у три групи: групу неологічної ономастичної лексики, 

групу історико-маркованої лексики і групу конотативно-забарвленої лексики. 

Подальша семантико-стилістична диференціація ТНО відбувається у кожній із 

визначених груп із застосуванням різних методів лінгвістичного аналізу. 

На третьому етапі досліджено дискурсивну реалізацію 9 896-х ТНО у 3 625-ти 

ІМДК, виокремлених із 185-х історіографічних джерел періоду Кримської війни. 

Обробку емпіричного мовного матеріалу із залученням методу корпусного аналізу 

спрямовано на виділення ключових слів епохи на базі динамічного корпусу текстів. 

Застосування контекстуального аналізу дозволило виявити спектр контекстуальних 

значень 9 896-х ТНО у 3 625-ти ІМДК, а інтерпретаційно-текстовового аналізу ‒ 

прослідити певні закономірності контекстного вживання ТНО у досліджуваному 

корпусі ІМДК, що уможливило тематичне угрупування виокремлених ІМДК за 

ключовими історико-культурними домінантами епохи, які розглядаються як 

складники когнітивно-дискурсивного «портрету» країни Вікторіанської доби, 

унікального образу епохи. 

У третьому розділі «Когнітивно-номінативний простір образу 

Вікторіанської Англії у історіографічних джерелах періоду Кримської війни 

1853‒1856 років» вилучено і систематизовано тематичні номінативні одиниці (ТНО) 

лексико-фразеологічного рівня, що створюють образ Вікторіанської Англії у 

історіографічних джерелах періоду Кримської війни. 

Когнітивна обробка ТНО сприяла диференціації когнітивно-номінативного 

простору за семантико-стилістичним критерієм і розподіл його складників у три 

групи: 1) неологічна ономастична лексика (епоніми, антропоніми і топоніми), яка 

увійшла до складу англійської мови в епоху Вікторіанства часів Кримської війни і яка 

іменує історико-культурні і науково-технічні інновації; 2) історико-маркована 

лексика, яка асоціюється з даним історичним періодом і акумулює широку історико-

культурну екстралінгвальну інформацію, репрезентуючи історико-культурні 

домінанти Вікторіанської доби; 3) конотативно-забарвлена лексика (емотивно-

експресивна, оцінна й образна), яка характеризує історичні події і досягнення 

Вікторіанської Англії цього періоду і виражає ставлення членів англійської 

лінгвоспільноти до історико-культурних подій досліджуваної епохи. 

Неологічна ономастична лексика, яка значно превалює у досліджуваному 

матеріалі (2 774 ТНО, 28%), слугує вербальним засобом відтворення в англійській 

мові історико-культурних і науково-технічних інновацій доби Кримської війни. У 

групі неологічної ономастичної лексики виокремлено: 

1) неологічну антропонімічну лексику – імена історичних персоналій, прізвища 

відомих вікторіанців, наприклад, Victoria (Вікторія, 1819–1901) – королева 

Британської імперії, на честь якої названо цілу епоху; Florence Nightingale (Флоренс 

Найтінгейл, 1820–1910) – учасниця Кримської війни, перша у світі медична сестра, 

винахідниця мобільної медичної палати; Lord Raglan (лорд Раглан, 1788–1855) –

головнокомандувач британської армії в Криму, засновник модного фасону рукава; 

2) неологічну топонімічну лексику – географічна номенклатура на позначення 

назв місць, де відбувалися основні битви Кримської війни, наприклад, кримські 
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топоніми Alma, Balaklava, Inkermann спочатку згадуються як театр бойових дій: For 

those who fell in Alma’s fight. / Who sleep on Balaklava’s height, / <…> In red corse-

cumbered Inkermann, / A song of praise, and spotless fame, / And tears, and undying name! 

(Greatrex Ch. B. Poems, c. 76), а згодом поповнюють англійську топонімічну 

номенклатуру: <…> at the intersection of the easterly limit of Alma street with the 

scutherly limit of Balaclava street to the north – west angle of the land deeded to the Church 

of England (Statues of the Province of Ontario, c. 287); 

3) неологічну епонімічну лексику – власні імена людей, географічних об’єктів 

або речей, які перейшли до імен загальних або утворили інші власні назви, наприклад, 

антропонім Cardigan стає епонімом назви модного одягу cardigan ‘кардиган’, 

уведеного лордом Кардиганом (Lord Cardigan, 1797–1868), командувачем 

британської армії в часи Кримської кампанії: Some men will come to a entter in the 

Spring with heavy underclothing, a thick vest, and, it may be, a Cardigan jacket on (Clothier 

and Furnisher, с. 19) і згодом із власної онімічної лексики переходить у ряди 

апелятивної: I bought a cardigan for myself, however, and some thick socks (A Lady's Life 

in the Rocky Mountains, с. 278), яка позначає науково-технічні винаходи та історико-

культурні інновації у період Кримської війни. 

Історико-маркована лексика (3 765 ТНО, 43,65%) – це лексика на позначення 

тих історико-культурних явищ, які асоціюються з Вікторіанською Англією лише доби 

Кримської війни. Наприклад, використання лексеми empire ‘імперія’ під час 

військової світової експансії: We who, from having fought and conquered under you <…> 

and those which have recently evoked the gratitude of the British empire. Thus we find a 

parallel between the gallant achievements of the Second Division at the Alma. (Our Heroes 

of the Crimea, с. 34); або закріплення лексеми war ‘війна’ під час Кримського 

військового конфлікту при розподілі сил геополітичного впливу Британської імперії: 

I often trace my affection for a camp-life <…> ‘the pomp, pride, and circumstance of 

glorious war’ (Wonderful Adventures of Mrs. Seacole in Many Lands, c. 2); чи 

популяризація складної лексеми railway ‘залізна дорога’ як результат бурхливого 

розквіту новітніх інноваційних технологій у часи досліджуваного періоду: <…> not 

until we had carried a railway from Balaclava to Sebastopol that we enjoyed the full benefits 

of the service between our own ports and Balaclava. (Taxes on Locomotion, с. 331). Різна 

тематична спрямованість історико-маркованої лексики на позначення державності і 

національної самосвідомості; видів комунікації, транспортних засобів, інноваційного 

сухопутного (залізничного) і морського транспорту; наукових дисциплін, особливо 

природничих і природознавчих, сприяла визначенню історико-культурних домінант 

Вікторіанської доби. 

Конотативно-забарвлена лексика (1 447 ТНО, 16,79%) слугує вербальним 

засобом створення авторської образності в історіографічних джерелах періоду 

Кримської війни. Її розподілено у три підгрупи – емотивно-експресивну, оцінну й 

образну лексику.  

Підгрупу емотивно-експресивної лексики диференційовано як 1) емотиви-

номінативи (безпосередньо називають, номінують емоції і почуття), 2) емотиви-

асоціативи (безпосередньо не називають емоції, а викликають асоціації із певними 

почуттями або емоціями), 3) емотиви-експресиви (передають експресивне авторське 

ставлення до дійсності) і 4) нейтральні емотиви (не містять зафіксованої у 

семантичній структурі емотивної конотації, але у відповідному контекстному 



9 
 

оточенні можуть отримувати додатковий емотивно-оцінний компонент). Емотивно-

експресивна лексика виражає в експресивній формі емотивне ставлення членів 

англійської лінгвоспільноти до пануючих реалій, політичних, суспільних і 

культурних тенденцій епохи, тим самим розкриває психологічні характеристики 

індивідуального уявлення вікторіанців щодо образу Вікторіанської Англії. 

Наприклад, емотив-номінатив на позначення почуття гордості за солдат, які загинули 

у Кримській війні: No soldier there unheeded is, / His Queen with tears and pride. / thinks 

of his sufferings patient borne, / Who late in valor vied. (Battles of the Crimea with Other 

Poems, с. 60), або почуття страху солдатських жінок за поранених і полеглих воїнів: 

Think of the Soldier’s Wife; / Think of the agonizing fear (Illustrated Crimean War Song 

Book of the Allies, с. 10). 

Підгрупа оцінної лексики виражає імпліцитне або експліцитне позитивне 

(меліоративна лексика), негативне (пейоративна лексика) або нейтральне 

(амбівалентна лексика) ставлення вікторіанців до різноманітних сфер свого життя і, 

у цілому, до узагальненого образу своєї країни. Наприклад, пейоративно забарвлена 

лексема inglorious ‘безславний’, яка безпосередньо називає негативні явища, 

пов’язані з війною: Ghosts of dead soldiers in the battle slain, / Ghosts of dead heroes 

dying nobler far / In the long patience of inglorious war, / Of famine, cold heat, pestilence, 

and pain, – All ye whose loss makes our victorious gain (Poems, c. 12), або меліоративна 

лексема good-hearted ‘добродушний’, яка додає до аксіологічної шкали оцінювання 

раціональну оцінку – «добрий, хороший»: There were few officers of the 97th to whom 

Mother Seacole was not well known, before she joined them in front of Sebastopol; and 

among the best known was good-hearted, loveable, noble H. V. (Wonderful Adventures of 

Mrs. Seacole in Many Lands, с. 9). За кількістю контекстних актуалізацій в ІМДК 

найбільш поширеною виявилася пейоративна лексика з негативною оцінкою 

військової рутини, недостатнього забезпечення армії, страждання солдат тощо. 

Підгрупу образної лексики представлено тропами – метафорою, 

персоніфікацією, метонімією, синекдохою, образним порівнянням, епітетом, 

алюзією, оксюмороном, іронією, які у художніх прозових і поетичних текстах 

вербально репрезентують складники образу Вікторіанської Англії. За кількістю 

контекстних актуалізацій в ІМДК найбільш поширеними виявилися такі засоби 

створення авторської образності, як метафори. Наприклад, Boom! <…> but for us here 

at Balaclava, it is one of the pulsations of England's life-blood – one of the ticks, so to speak, 

of that great Clock of Doom which points ominously to the downfall of the beleaguered 

town. (The Interpreter: A Tale of the War, с. 310) і персоніфікація, або уособлення 

(наприклад, Chance-poised victory's bloody work: / Any flag i' the wind may roll / On thy 

heights, Sebastopol. (Poems, с. 28–29). And is thy day of sorrow come? / And are thy guns 

for ever dumb? / And thou no more hear beat of drum, / Sebastopol? (Lays of Alma, and 

Other Poems, с. 19), що наділяє неживі речі людськими властивостями, коли предмет 

або явище «оживають» за принципом подібності. За кількістю контекстних 

актуалізацій найбільш поширеною (194 ІМДК, 26,07%) є метафора як одне з 

універсальних засобів вторинної, образної номінації феноменів дійсності та її 

різновид персоніфікація (251 ТНО, 27,23%), яка наділяє об’єкти реального світу, 

зокрема, топоніми кримського походження, антропоморфними властивостями, 

підкреслюючи у такий спосіб їх важливість у системі цінностей британців, 

віддзеркалюючи особливості втілення образу Вікторіанської Англії. 
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Слід відмітити, що до ТНО, які називають історико-культурні явища, можна 

віднести неологічну ономастичну лексику й історико-марковану лексику, наприклад, 

епонімічна назва лікарняної палати Nightingale ward, її скорочений варіант nightingale 

(n.), яку було введено під час Кримської війни: A nightingale is such an easy thing to 

make: just two yards of flannel bound round and a short slit in the long side. (Supplementary 

Pages, с. 1) або історико-маркована лексема railway на позначення залізної колії, яка 

разом із винаходом нового виду транспортної комунікації – потягом, кардинально 

змінила стиль життя доби Вікторіанської Англії і вплинула на хід Кримської воєнної 

кампанії: The transport service <…> is of the most vital importance to the efficiency of the 

army <…> Our requirements in the Crimea, notwithstanding the invaluable assistance of 

the railway, are still enormous (Leader, с. 9).  

До ТНО, які характеризують історико-культурні події у досліджувану епоху, 

належить конотативно-забарвлена лексика, наприклад, метафоричний зсув лексем 

bloom ‘квітнути’, яку вжито у вторинній непрямій номінації ‘померти і прорости 

квітами’: When all those fallen Englishmen of ours / Have bloomed and faded in Crimean 

flowers (Sonnets on the War, c. 24). Зазначені групи ТНО структурують когнітивно-

номінативний простір образу Вікторіанської Англії, дискурсивно репрезентований у 

історіографічних джерелах періоду Кримської війни.  

У четвертому розділі «Дискурсивна реалізація когнітивно-номінативного 

простору образу Вікторіанської Англії у історіографічних джерелах періоду 

Кримської війни 1853‒1856 років» виявлено складники образу Вікторіанської 

Англії шляхом когнітивної обробки ТНО лексико-фразеологічного рівня з метою 

визначення історико-культурних домінант епохи; узагальнено уявлення вікторіанців 

щодо країни досліджуваного історичного періоду. 

Аналіз дискурсивної реалізації когнітивно-номінативного простору образу 

Вікторіанської Англії у історіографічних джерелах періоду Кримської війни дозволив 

установити його тематичну розгалуженість, результатом якої стало тематичне 

угрупування корпусу лексико-фразеологічних ТНО залежно від типу вербалізованої 

історико-культурної домінанти: «Війна», «Державність», «Наука і техніка», 

«Культура і мистецтво». Визначені чотири тематичні угруповання лексико-

фразеологічних ТНО розкривають найбільш характерні аспекти образу 

Вікторіанської Англії періоду Кримської війни – політико-військовий, соціально-

політичний, науково-технічний і культурний – і розглядаються як ключові історико-

культурні домінанти епохи Вікторіанської Англії. 

Лексико-фразеологічна репрезентація історико-культурної домінанти 

«Війна» посідає перше місце за кількістю ТНО (5 336 ТНО, 53,92% у 1 726-ти ІМДК, 

47,61%), при цьому неологічна ономастична і, зокрема епонімічна лексика (2 834 

ТНО, 53,12%), значно превалюють над історико-маркованою лексикою і 

конотативно-забарвленою лексикою. Лексика політично-військової домінанти 

позначає легку та важку військову вогнепальну зброю, військові інженерні споруди й 

обладнання, військові чини і професії, організації і технології, військові кампанії і 

битви (неологічна ономастична лексика), політику Британської імперії, пов’язану з 

утримуванням завойованих колоній і подальшої військовою експансією (історико-

маркована лексика). Прикладом ономастичної епонімічної лексики є військовий 

номенклатурний термінів shrapnel shell (занесений до реєстру у 1952 році) на 

позначення типу розривного шрапнельного снаряду: Shrapnel shells fired by the French 
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and Russian Artilleries in the Crimea. (Shrapnel Shell in England and in Belgium, c. 10). 

Ілюстрацією історико-маркованої лексики можуть бути лексеми war і military, які 

виявилися одними з ключових ТНО у художніх прозових текстах досліджуваного 

періоду, демонструючи, що існування Британської імперії було пов’язане з 

утримуванням завойованих колоній і політикою подальшої військової експансії: The 

Laws of War affecting Commerce and Shipping. (The Laws of War: Affecting Commerce 

and Shipping, c. 1).  

У свою чергу, конотативно-забарвлена лексика тематичної групи «Війна» 

сприяє маніпуляції свідомістю вікторіанців і створює образ Вікторіанської Англії як 

могутньої мілітаристської імперії, наприклад: “What won they, there, / Beside th’ 

emblazoned glory of their fame, / The medal-gleaming breast, the honour fair, / And one of 

the Six Hundred’s noble name?”/ They won on Balaclava’s bloody plain. (Rules of the 

Balaclava Commemoration Society, с. 20). У світогляді вікторіанців війна сприймається 

по-різному: позитивно – як ‘ремесло’: But when a soldier can work at his trade – the real 

trade of war – then it is the most glorious career I know. (Queen's Shilling. V.II, с. 26); 

нейтрально – як спорт: As long as he had his sport <…> he engaged in some wars. (Rose 

and the Ring, с. 14); негативно – як ‘виснажливе педантичне мистецтво’: Our 

wearisome pedantic art of war, By which we prove retreat may be success. (Select poems 

of Robert Browning, с. 37). Загальна оцінка Кримської війни є, переважно, негативною. 

Пейоративна конотація у прозових текстах виражається експліцитно шляхом 

додавання лексем із різко негативною оцінкою: bloody wars, cruel shame, bloodshed, 

expensive wars, наприклад: To say nothing of the bloodshed, look at the loss of reputation 

to our arms <…> And what, I ask, are we to gain? Sebastopol! <…> if we have to return 

it to her at the end of the war? (Crimean Diary and Letters, с. 93–94).  

У результаті когнітивної обробки ТНО, що формують найбільш 

репрезентативну тематичну групу «Війна», стає можливим формулювання уявлення 

про Вікторіанську Англію періоду політико-військового конфлікту – Кримської війни 

– у сконденсованому вигляді: це – могутня мілітаристська імперія, на благо якої 

працює ціла плеяда зброярів, військових інженерів і промисловців заради створення 

високих військових технологій, інноваційного обладнання і новітньої зброї та 

існування якої пов’язане з утримуванням завойованих колоній і політикою подальшої 

військової експансії, тому війна у світогляді вікторіанців сприймається як кар’єра, 

професія, служба, а англійський солдат – як вірнопідданий своєї країни, який виконує 

благородну місію захисника вітчизни, але патріотичне оспівування славетних 

перемог часто поступається різко негативною оцінкою військових втрат через 

бюрократизм, безпорадне і бездарне керування британською армією. 

Лексична репрезентація історико-культурної домінанти «Державність» 

посідає друге місце за кількістю ТНО (2 188 ТНО, 22,11% у 930-ти ІМДК, 25,65%), 

при цьому неологічна ономастична лексика є менш частотною за кількістю номінацій 

проявів державності, а найбільш частотною виявилася група історико-маркованої 

лексики (1 346 ТНО, 61,54%). Зазначена лексика стосується соціально-політичного 

аспекту образу Вікторіанської Англії, позначаючи соціальні, суспільно-політичні й 

ідеологічні відносини, переосмислюючи вклад відомих вікторіанців у різноманітні 

сфери суспільно-політичного життя Британії періоду Кримської війни як результату 

політики територіальної експансії. Наприклад: And, beside them, lo! the Lion, – / 

England's proud unconquered Lion! – / With her trophied Cross, is flying. / Glorious 
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standards! shall they waver / On the field of Balaklava? (Songs and Poems of the South, 

с. 90).  

Історико-маркована лексика, яка є найбільш представленою (1 346 ТНО, 

61,54%), пов’язана з назвою країни як адміністративно-територіальною одиницею і її 

історичними і поетичними відповідниками. Яскравим прикладом є топонім Britain 

‘Британія’, якій стає одним із найчастіше вживаних у найменуванні країни і всього, 

що з нею пов’язано, наприклад: On Crimean hills is laid <…> That lost one from his 

country sever, / Where'er a British heart is found <…> Fresh glory shed on Britain's name! 

(Battles of the Crimea with Other Poems, с. 75).  

Серед неологічної епонімічної лексики (491 ТНО, 22,85%,), пов’язаної із 

переосмисленням вкладу відомих вікторіанців у різноманітні сфери суспільно-

політичного життя, доцільно відмітити економічні і політичні терміни, які 

асоціюються з відомими політичними державними діячами. Прикладом слугує 

лексема Peelism ‘пілізм’ на позначення політики прем'єр-міністра Роберта Піля 

(Robert Peel, 1788–1850): There was a taint of Peelism in the latter. (Doctor Thorne, с. 2). 

Інший клас епонімів асоціюється із суспільно-політичними подіями або місцями, що 

пов’язані з ними. Наприклад, поселення в Криму, представлене топонімом Balaclava 

/ Balaklava, під час війни стає головною базою англійських військ і , водночас, полем 

бою головної битви Кримської війни. Згодом, із власної назви онім трансформувався 

в ім'я загальне і позначає в'язану шапку, маску або шолом (balaclava (helmet)), яку 

англійські солдати носили взимку 1854 року під час Кримської кампанії. Цей предмет 

одягу стає популярним і серед цивільного населення, залишившись вербалізованим 

маркером британської світової експансії часів Кримської війни у складі англійської 

мови: A knitted woollen Balaclava (Templar) cap is useful for sleeping out, and is worn by 

some for rock climbing. (Mountaineering, с. 48).  

Конотативно-забарвлена лексика посідає третє місце в ієрархії за кількістю 

лексичних одниць (351 ТНО, 15,61%). Наприклад, метонімічне (метонімія місця) 

використання топоніма Albion, коли назва об’єкту (англійці, жителі острову Альбіон) 

заміщається вказівкою на місце його знаходження (острів Альбіон): I see brave France 

at deadly Inkerman, While on red Balaklava's field I hear / Gallia's applause swell Albion's 

ringing cheer (Arms and the Man, с. 55). Лексика тематичної групи «Державність» 

створює образ Вікторіанської Англії періоду Кримської війни як цитаделі великої 

славетної старої імперії, для якої природною є політика територіальної експансії: 

<…> this vast and glorious old Empire, the home of the undefeated race of happy men; this 

“beautiful isle of the sea”, which is, so to speak, the citadel of an empire such as the world 

has never before seen <…> And this has been built up by such indomitable pluck as that 

displayed at <…> Balaclava <…> Inkermann <…> and scores of other fields, by the sons 

of Albion, side by side the undaunted sons of the Green Isle. (A Soldier’s Experience, с. 68–

69).  

У результаті когнітивної обробки ТНО, що формують тематичну групу 

«Державність», Вікторіанська Англія представляється як цитадель великої славетної 

старої імперії, дім непереможної раси щасливих людей, які безперечно стануть 

всесвітньою нацією, але яким тісно на прекрасному Зеленому Острові посеред моря, 

чим і виправдовується захват чужих домініонів, зокрема, Кримська війна як 

результат політики територіальної експансії. 



13 
 

Лексична репрезентація історико-культурної домінанти «Наука і техніка» 

посідає третє місце за кількістю ТНО (1 700 ТНО, 17,18% у 630-ти ІМДК, 17,37%). Це 

– лексика на позначення понять, що стосуються явищ, пов’язаних зі сферою науково-

технічного прогресу, зокрема, з технічними винаходами, машинами, паровими 

двигунами, їх устроєм і функціонуванням тощо, а також економічних і ділових 

стосунків, зокрема у банковій сфері, торгівлі і комерції; нових видів комунікації і 

транспорту; новоутворених поштових послуг у сфері зв’язку; юридично-

адміністративних понять.  

Найбільш частотною виявилася група неологічної ономастичної лексики (997 

ТНО, 58,63%). Ця лексика пов’язана із здобутками науково-технічного прогресу, 

залученого на користь британської світової експансії – Кримській війні і названа на 

честь відомих державних діячів, колоніальних адміністраторів, військових, 

інженерів-винахідників. Ця лексика представлена такими групами: заводи з 

військовим виробництвом (наприклад: The Deane, Adams and Deane gun factory); 

технічні винаходи – машини, парові двигуни (наприклад: Beaumont's machine); види 

транспорту, зокрема, залізна дорога, потяг і локомотив (наприклад: Bessemer (n.) (2.1. 

locomotive), пароплави (наприклад: SS Bessemer); види комунікації, зокрема 

телеграфного зв'язку (наприклад: Wheatstone's electric telegraph). Так, епонімічну 

назву електричного телеграфного апарату, названого на честь вікторіанського 

інженера-зв’язківця, уперше у світі було застосовано під час Кримської військової 

кампанії: On Wheatstone's electric telegraph in relation to science. (On Wheatstone's 

Electric Telegraph in Relation to Science, с. 555). Деякі з цих винаходів були 

використані в результаті мобілізації всіх людських і матеріальних ресурсів країни в 

умовах військового конфлікту, наприклад: <…> not only of our ships of war, but of the 

whole force which Lord Raglan had embarked <…> for every sailing-vessel, whether she 

were a ship of war or a transport, was towered by a sufficiently powerful steamer. (Invasion 

of the Crimea, с. 144).  

Історико-маркована лексика – друга за кількістю (523 ТНО, 30,76%), що 

свідчить про стрімку появу технологічних і наукових інновацій, які швидко стають 

частиною повсякденного життя вікторіанців, наприклад: she lounged there, surrounded 

by every luxurious accessory that wealth could obtain or invention devise. (Little Dorrit, 

с. 462).  

Вживання конотативно-забарвленої лексики на позначення понять, пов’язаних 

зі сферою науково-технічного прогресу, незначне (180 ТНО, 10,61%). За часів 

Кримської війни така лексика позначала загальну оцінку і суб’єктивне ставлення 

вікторіанців до технологічних і наукових інновації у сфері промисловості й 

економіки. Наприклад, іронічне ставлення до механізації процесу виробництва: Oh, 

blessed fecundity of invention which can so organise and cut out material so that no two 

people shall seem to dress alike! (Queen's Shilling. V.II, с. 115).  

У результаті когнітивної обробки ТНО, що формують тематичну групу «Наука 

і техніка», Вікторіанська Англія у період Кримської війни це: вибух технологічних і 

наукових інновацій як результат мобілізації всіх людських і матеріальних ресурсів 

країни в умовах військового конфлікту, що зумовлює економічне зростання у галузі 

важкої промисловості і технологій, стрімкий розвиток науки і техніки, активізацію 

торгівлі і комерції у благополучній, індустріально розвинутій країні. 
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Лексична репрезентація історико-культурної домінанти «Культура і 

мистецтво» посідає четверте місце за кількістю ТНО (672 ТНО, 6,79% у 339-ти 

ІМДК, 9,37%), якими постають передусім епоніми-антропоніми. Розкриваючи 

аспекти культурного життя країни періоду Кримської війни, лексика на позначення 

понять у сфері вишуканих мистецтв, зокрема у живописі, скульптурі і архітектурі, у 

драматургії і літературі, моди і дизайну, створює образ Вікторіанської Англії як 

законодавця моди, як осередку культури і вишуканих мистецтв.  

Значну роль у розвитку англійської мови відіграла неологічна ономастична 

лексика (362 ТНО, 53,87%), зокрема, епонімічна лексика періоду Кримської війни на 

позначення дизайну, моди, одягу, прикрас. Антропонімами-етимонами епонімів із 

сфери моди й одягу постають імена монарших осіб – королеви Вікторії, її чоловіка. 

Наприклад, епонім Victoria на позначення предмету одягу – моделі пальто на честь 

королеви: Several new styles are appearing <…> The “Victoria” is a high class coat with 

seams strapped with an overlaid piece of coating and stitched, giving a very dignified 

appearance to the coat. (Style, с. 46). У сфері модних прикрас можна відзначити низку 

синонімічних лексем на позначення ланцюга для годинника, який увів в ужиток 

принц-консорт Альберт (Prince Albert, 1819–1861): Albert chain, Albert / albert (n.) (2.1. 

watch-chain), gold albert, наприклад: Wearing gent's sterling silver waterbury keyless 

watch and double curb Albert with seal attached. (Ulysses, с. 431).  

Епонімічні імена монарших осіб також розповсюджуються на дизайнерські 

стилі канцелярського приладдя, зокрема типу і формату паперу – лексеми Albert, a 

fancy note paper, of any sort, 37/8 by 6 inches, produced from foolscap (Stationer's Hand-

Book; and Guide to the Paper Trade, с. 71).  

До епонімічної лексики зі сфери моди, яка безпосередньо асоціюється з 

реаліями Кримської війни, належать антропоніми-етимони командуючих британської 

армії ‒ лорда Кардігана (Lord Cardigan, 1797–1868) і лорда Раглана (Lord Raglan, 

1788–1855), прізвища яких сприяли деривації нових епонімічних лексем у сфері моди 

й одягу. Ілюстрацією низки предметів і фасонів одягу можуть слугувати ІМДК, у яких 

описано крій рукава: It is anticipated that taffeta raglans will come in for a big share of 

attention in the Spring, and that that demand will, of itself. (Style, с. 9); фасон кишені: The 

raglan pockets, now so popular, are to be found on this coat as well as a fancy velvet collar 

and stiff cuffs. (там само, с. 46); фасон пальто: a thousand considerations, in the shape of 

raglans <…> induce you to modify your views. (Gala-Days, с. 14); назви моделей пальто: 

these two lines will be first in popularity, the Raglan and Raglanette will follow closely at 

their heels. (Style, c. 64). Про популярність лексеми raglan свідчить стаття із збірнику 

журналу мод “Style”: the country has gone ‘raglan mad’. Everyone wanted raglans, and 

every piece of material that could be put in that shape was pressed into service. (Style, c. 9).  

У результаті когнітивної обробки ТНО, що формує тематичну групу «Культура 

і мистецтво», стає можливим формулювання уявлення про Вікторіанську Англію, у 

сконденсованому вигляді, як: осередку створення об’єктів естетичного задоволення 

у сфері вишуканих мистецтв – живописі, скульптурі і архітектурі, драматургії і 

літературі, законодавця моди і вишуканого дизайну. 

Таким чином, когнітивна обробка інформації про історико-культурні домінанти 

Вікторіанської доби, втіленої у історіографічних джерелах періоду Кримської війни 

тематичними номінативними одиницями, надає можливість сформулювати уявлення 

про Вікторіанську Англію того часу як могутню мілітаристську імперію; цитадель 
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великої славетної старої імперії, для якої природною є політика територіальної 

експансії; успішну, індустріально розвинену державу під час Кримської війни; 

законодавця моди, як осередку культури і вишуканих мистецтв. 

ВИСНОВКИ 
Комплексність феномену багатогранної категорії образу зумовила його 

багатовекторне трактування у різних наукових гуманітарних парадигмах: 

філософській, психоаналітичній, літературознавчій, лінгвістичній. Реконструкція 

образу Вікторіанської Англії у англомовних художніх творах і літературно-

історичних пам’ятках періоду Кримської війни розв’язується шляхом когнітивно-

дискурсивного аналізу лексико-фразеологічних номінативних засобів репрезентації 

історико-культурних домінант Вікторіанської доби у досліджуваних текстах. 

Складність і багатозначність образу Вікторіанської Англії у його когнітивно-

дискурсивній реалізації зумовили застосування методологічного інструментарію 

лінгвокогнітивної і когнітивно-дискурсивної наукових парадигм. Положення 

дискурс-аналізу, який зосереджується як на рівні речення і тексту, так і на рівні 

екстралінгвальної ситуації, слугували методологічною основою цього підходу на 

етапі дослідження мікро- і макроструктури Вікторіанського дискурсу, а також на 

етапі дослідження дискурсивної реалізації тематичних номінативних одиниць в 

історико-маркованих дискурсивних контекстах. 

Когнітивна обробка мовного матеріалу історіографічних джерел періоду 

Кримської війни уможливила окреслення когнітивно-номінативного простору 

образу Вікторіанської Англії, який тлумачиться як органічне поєднання лінгвальних 

засобів репрезентації образу Вікторіанської Англії (тематичних номінативних 

одиниць лексико-фразеологічного рівня, які або називають, або характеризують 

історико-культурні події і досягнення країни в період Кримської війни), і 

екстралінгвальних чинників (ситуативно-історичного контексту) їх дискурсивної 

реалізації у історіографічних джерелах періоду Кримської війни. 

Тематичними номінативними одиницями, які називають історико-культурні 

явища у історіографічних джерелах періоду Кримської війни, є неологічна 

ономастична лексика та історико-маркована лексика, а ті, що характеризують 

історико-культурні події у досліджувану епоху, виражають ставлення до них членів 

англійської лінгвоспільноти, – конотативно-забарвлена лексика. 

Аналіз дискурсивної реалізації когнітивно-номінативного простору образу 

Вікторіанської Англії у історіографічних джерелах періоду Кримської війни дозволив 

установити його тематичну розгалуженість, результатом якої стало тематичне 

угрупування корпусу лексико-фразеологічних тематичних номінативних одиниць 

залежно від типу вербалізованої історико-культурної домінанти: «Війна», 

«Державність», «Наука і техніка», «Культура і мистецтво». 

Когнітивна обробка інформації про історико-культурні домінанти 

Вікторіанської доби, втіленої у історіографічних джерелах періоду Кримської війни 

за допомогою ТНО, надає можливість сформулювати й узагальнити уявлення про 

Вікторіанську Англію того часу: Вікторіанська Англія – це могутня мілітаристська 

держава, існування якої пов’язане з утримуванням завойованих колоній і політикою 

подальшої військової експансії; завдяки пропаганді, війна у світогляді вікторіанців 

сприймається як кар’єра, професія, служба, а англійський солдат – захисник 

вітчизни, хоча на практиці, патріотичне оспівування славетних перемог 
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поступається різко негативній оцінці військових втрат через бюрократизм, 

безпорадне і бездарне керування британською армією; це – цитадель великої 

славетної старої імперії, дім непереможної раси щасливих людей, яким тісно на 

прекрасному Зеленому Острові посеред моря, чим і виправдовується політики 

територіальної експансії; це – успішна, індустріально розвинена країна, на благо якої 

працює ціла плеяда зброярів, військових інженерів і промисловців заради 

економічного зростання у галузі важкої промисловості і технологій, стрімкого 

розвитку науки і техніки, активізації торгівлі і комерції в умовах військового 

конфлікту; це – законодавець моди і вишуканого дизайну, осередок створення 

об’єктів естетичного задоволення у сфері вишуканих мистецтв – живописі, 

скульптурі й архітектурі, драматургії і літературі. 

Перспективним у подальших наукових пошуках у межах когнітивно-

дискурсивної парадигми є застосування запропонованої у дисертації методики 

когнітивно-дискурсивного аналізу вербальної репрезентації історико-культурних 

домінант Вікторіанської епохи для когнітивно-дискурсивного аналізу неологічної 

лексики, що поповнила склад англійської мови у знакові історичні періоди розвитку 

Великої Британії. 
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АНОТАЦІЯ 

Рибакова К. А. Когнітивно-дискурсивна реалізація образу Вікторіанської 

Англії (на матеріалі англомовних художніх творів і літературно-історичних 

пам’яток періоду Кримської війни 1853‒1856 років). – На правах рукопису. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови – Запорізький національний університет 

Міністерства освіти і науки України, Запоріжжя, 2021. 

У дисертації висвітлено образ Вікторіанської Англії, яким він постає в 

англомовних художніх творах і літературно-історичних пам’ятках періоду Кримської 

війни. Образ країни розкривається в дисертації шляхом когнітивно-дискурсивного 

аналізу лексико-фразеологічних номінативних засобів репрезентації історико-

культурних домінант Вікторіанської доби у досліджуваних текстах. 

Сформовано корпус неологічної ономастичної лексики (епонімів, антропонімів 

і топонімів) доби Кримської війни, яка поповнила склад англійської мови. Розроблено 

типологію історико-маркованої лексики доби Кримської війни. Систематизовано 

конотативно-забарвлену лексику як вербальний засіб створення авторської 

образності. Визначено роль тематичної лексики у дискурсивній репрезентації 

історико-культурних домінант Вікторіанської епохи. Когнітивна обробка історико-

культурних домінант Вікторіанської доби, втіленої у історіографічних джерелах 

періоду Кримської війни, уможливила узагальнення уявлення англійців про 

Вікторіанську Англію того періоду. 

Ключові слова: образ Вікторіанської Англії, когнітивно-дискурсивна 

парадигма, історико-культурна домінанта, тематична номінативна одиниця, історико-

маркований дискурсивний контекст, неологічна ономастична лексика, історико-

маркована лексика, конотативно-забарвлена лексика. 

АННОТАЦИЯ 

Рыбакова Е. А. Когнитивно-дискурсивная реализация образа 

Викторианской Англии (на материале англоязычных художественных 

произведений и литературно-исторических памятников периода Крымской 

войны 1853‒1856 годов). – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет Министерства образования и науки Украины, Запорожье, 2021. 

В диссертации раскрыт образ Викторианской Англии, каким он предстает в 

англоязычных художественных произведениях и литературно-исторических 

памятниках периода Крымской войны. Образ страны раскрывается в диссертации 

путем когнитивно-дискурсивного анализа лексико-фразеологических средств 

репрезентации историко-культурных доминант Викторианской эпохи в исследуемых 

текстах. 

Сформирован корпус неологической ономастической лексики (эпонимы, 

антропонимы и топонимы) периода Крымской войны, пополнивший состав 

английского языка данного периода. Разработана типология историко-

маркированной лексики периода Крымской войны. Систематизирована 

коннотативно-окрашенная лексика как вербального средства создания авторской 

образности. Определена роль тематической лексики в дискурсивной репрезентации 

историко-культурных доминант Викторианской эпохи. Когнитивная обработка 

историко-культурных доминант Викторианской эпохи, воплощенных в 

историографических источниках периода Крымской войны позволила обобщить 

представления англичан о Викторианской Англии данного периода. 
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Ключевые слова: образ Викторианской Англии, когнитивно-дискурсивная 

парадигма, историко-культурная доминанта, тематическая номинативная единица, 

историко-маркированный дискурсивный контекст, нелогическая ономастическая 

лексика, историко-маркированная лексика, коннотативно-окрашенная лексика. 

SUMMARY 

Rybakova, K. A. Cognitive-Discursive Realization of Victorian England Image 

(Case Study of English Fiction Literature and Nonfiction Historical Documents of the 

Crimean War Period of 1853‒1856). – Manuscript. 

Thesis for Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 – Germanic 

Languages. – Zaporizhzhia National University, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Zaporizhzhia, 2021. 

The thesis focuses on the сognitive-discursive realization of Victorian England Image 

reconstructed on the basis of the corpora of English fiction literature and nonfiction 

historical documents of the Crimean War period of 1853‒1856. The research is conducted 

by special means of the cognitive-discursive analysis applied to lexical and phraseological 

nominative units represented in Victorian discursive historical-cultural dominants. 

The complexity and diversity of the category of image determined appliance of the 

methodological tools of linguistic-cognitive and cognitive-discursive scientific paradigms. 

The provisions of discourse analysis, which focuses on both lingual text aspects and extra-

lingual historic-cultural century of the époque, have served as a methodological basis for 

this approach. Discourse analysis was applied at the stage of studying the micro- and 

macrostructure of Victorian discourse, as well as at the stage of discursive implementation 

of thematic nominative units (hereinafter TNU) in historically marked discursive contexts. 

In line with the linguistic-cognitive approach, the syncretic nature of Victorian 

England Image is presented as a multifaceted mental entity, which highlights the cognitive, 

perceptual-associative and semiotic aspects of the category of image and reveals its 

complexity as a multilevel linguistic-cognitive and semiotic mental construct. 

Cognitive processing of the language corpora of the historiographical sources of the 

Crimean War made it possible to delineate the cognitive-nominative domain of Victorian 

England Image. The detected TNU have been classified into the three lexical types: 

neological onomastic vocabulary (eponyms, anthroponyms, and toponyms), historically 

marked vocabulary (thematic vocabulary under study), and connotatively coloured 

vocabulary (emotive and expressive, evaluative, figurative). The first two types name 

cultural and historical innovations, events and abstract notions of Victorian England period, 

whereas the third type characterizes these items, revealing the actual attitude of the 

Victorians towards the abovementioned aspects. 

The сognitive-discursive approach enabled to subdivide the TNU of the Crimean War 

period into four thematic domains – historical-cultural dominants. Taxonomy of the 

historical-cultural dominants of Victorian England is presented in the following groups: 

“War”, “Nationhood”, “Science & Technology”, and “Arts & Culture”. The сognitive-

discursive reconstruction of Victorian England Image of the Crimean War period was 

implemented on the basis of the applied taxonomy. 

Cognitive processing of information about historical-cultural dominants of Victorian 

era, embodied in historiographical sources of the Crimean War, provides an opportunity to 

formulate an idea of Victorian England Image. 
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It is established that Victorian England is a powerful militaristic state, whose 

existence is associated with the maintenance of conquered colonies and the policy of further 

military expansion. Victorians see the war as a career, profession, service, and an English 

soldier – as a loyal subject who fulfills the noble mission of defending the fatherland. 

Simultaneously, there is a negative assessment of military losses due to bureaucracy, 

helpless and incompetent management of the British army. Victorian England is viewed as 

the citadel of the great glorious old empire, the home of an invincible race of happy people 

who are crowded on the beautiful Green Island in the middle of the sea, which justifies the 

policy of territorial expansion. Victorian England is a prosperous, industrialized country. In 

times of military conflict, a whole galaxy of gunsmiths, military engineers and industrialists 

work for the benefit of its economic growth in heavy industry, rapid development of science 

and technology, trade and commerce. Victorian England is a trendsetter of fashion and 

refined design, a centre for the creation of objects of aesthetic pleasure. 

Key words: Victorian England Image, cognitive-discursive paradigm, fiction 

literature, nonfiction historical documents, historical-cultural dominant, thematic 

nominative unit, historically-marked discursive context, neological onomastic lexis, 

historically-marked lexis, connotative lexis. 
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