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АНОТАЦІЯ 

 

Приходченко О. О. Концептуалізація опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ в 

готичній картині світу (на матеріалі англійськомовних романів про 

вампірів). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2017.  

У дисертації здійснено інтегроване дослідження вербальних та 

семіотичних засобів концептуалізації опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ в готичній 

картині світу. Готична картина світу є віддзеркаленням уявлень про явища 

навколишнього середовища у думках людей, що відображає сприйняття 

реального та нереального / надприродного світу у їхньому симбіозі та вказує на 

роль людини у ньому. У контексті нашої роботи концепти ЖИТТЯ та СМЕРТЬ 

трактуємо як універсальні концепти культури, які посідають важливе місце в 

мовній картині світу в цілому, і в готичній картині світу зокрема. З 

лінгвістичного погляду вивчення цих концептів є особливо актуальним, 

зважаючи на їхню значимість у відтворенні навколишньої дійсності. Вони 

утворюють бінарну структуру і часто є неподільним поєднанням, де кожен 

елемент виявляється важливим.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше реалізовано 

комплексний аналіз антиномічних концептів з урахуванням 

внутрішньосистемного, когнітивного та семіотичного ракурсів; описано 

структурно-семантичні й функційні особливості актуальних для готичної 

лінгвокультури засобів вербалізації концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ; 

запропоновано фреймову модель концептуальної опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ і 

проаналізовано її реалізацію в англійськомовних готичних романах; визначено 

поняттєвий, образний та ціннісний складники макроструктури досліджуваних 

концептів; схарактеризовано роль концептуальної метафори як одного з 

найважливіших засобів пізнання та інтерпретації бінарної суті реалій чи явищ 
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довкілля; з’ясовано роль іконічних знаків-образів та діаграм, а також знаків-

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

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

представлена у вигляді фреймів, основними структурними елементами яких є 

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

складники визначаються наявністю великої кількості вербалізаторів, що 

свідчить про високий ступінь вживання досліджуваних концептів та їхню 

значимість.  

У науковій розвідці визначено макроструктуру концептів ЖИТТЯ та 

СМЕРТЬ, яка складається з поняттєвого, образного та ціннісного компонентів та 

доведено їхній нерозривний взаємозв’язок в англійськомовній готичній 

лінгвокультурі. З’ясовано, що поняттєва складова концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ 

актуалізується в готичній картині світу за допомогою різноманітних 

репрезентантів (ключових імен концептів (life, death), що втілюють як 

універсальні, так і специфічні ознаки); дериватів ключових слів (lifeless, 

deathly), усталених конструкцій (frighten smb. to death), до складу яких входять 

лексеми life та death; аксіологічних висловлювань, які демонструють як 

позитивну, так і негативну оцінку аналізованих концептів. Образний компонент 

демонструє сприйняття, репрезентацію та вербалізацію ЖИТТЯ та СМЕРТІ у 

термінах інших концептуальних доменів. Використання усіх основних кодів 

культури (соматичного (тілесного), зооморфного, рослинного, просторового, 

часового, предметного (артефактного), акціонального, кольоративного, 

слухового, тактильного, смакового, ольфакторного) вказує на всебічне 

використання цих понять, їхню значущість для оточуючого середовища та 

розмаїття суджень про них.  

Показано, що ключовими видами концептуальних метафор для 

відтворення образної складової концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ виявились 

орієнтаційні, структурні й онтологічні метафори, оскільки за їх допомогою 

утворюється цілісна картина сприйняття досліджуваних концептів у часі та 

просторі, а також вибудовуються їхні взаємозв’язки у готичному світогляді. 
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У роботі схарактеризовано систему цінностей та антицінностей, що є 

релевантними для готичної картини світу, й відображається за допомогою 

загальнонормативної, естетичної, нормативно-раціоналістичної і емотивної 

оцінки й корелює із такими домінантами готичного світогляду, як ‘порядок – 

хаос’, ‘віра в Бога – атеїзм’, ‘реальність – надприродність’, ‘сучасне – минуле’, 

‘взаємодія – підкорення’, ‘сім’я – самітність’, ‘мрія – кошмар’. 

Визначено основні знаки-образи, як засоби репрезентації опозиції ЖИТТЯ 

– СМЕРТЬ. На фонетичному рівні ефективність їхнього вживання доведено 

наявністю випадків звуконаслідувань, звукосимволізму та фонестем. Вони 

підтверджують використання й розвиток досліджуваної опозиції з давніх часів 

до сьогодення. Імітативний характер звуконаслідувань доводить, що розуміння 

реального й вигаданого світів, світу живих і потойбіччя, життя і смерть сягає 

корінням прадавніх мов і культур.  

Звукосимволізм позначає конкретні голосні та приголосні, що 

повторюються, утворюючи асоціації, які закладено у нашій свідомості. 

Зокрема, СМЕРТЬ асоціюється із глухими та шиплячими, а ЖИТТЯ – із 

дзвінкими, сонорними приголосними. Звукосимволізм є релевантним і на рівні 

голосних звуків – дифтонга /oʊ/ і відкритого голосного /æ/ на позначення 

СМЕРТІ та голосного /i/ на позначення ЖИТТЯ тощо. Вживання певних звуків 

(/s/) на позначення обох концептів свідчить про співіснування концептів ЖИТТЯ 

та СМЕРТІ на рівні свідомості. Це знаходить своє відображення у текстах 

англійськомовних готичних романів про вампірів.  

У роботі проілюстровано, що фонестеми слугують потужним засобом 

реалізації іконічного потенціалу на фонетичному рівні. Вони яскраво й чітко 

передають значення обох концептів, що підтверджує їхню глибинну суть та 

функціонування. 

Іконічні знаки-діаграми актуалізовані через маркованість / 

немаркованість мовних одиниць, яка виявляється засобом репрезентації 

опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ на морфологічному рівні, а також синтаксичними 
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засобами (полісиндетон, асиндетон, антитеза, паралельні конструкції). За 

допомогою діаграматичних знаків мовні структури віддзеркалюють когнітивні, 

що сприяє маніфестації досліджуваних концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ як 

одночасно протилежних та взаємодоповнюючих. 

Загальноприйняті знаки-символи, набувають нових значень, притаманних 

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

знаходиться на межі між світом живих та мертвих й актуалізує характеристики 

сповнені глибинними смислами, що властиві готичному світогляду. 

Отримані результати відкривають перспективи для діахронічного 

дослідження опозиції лінгвокультурних концептів ЖИТТЯ – СМЕРТЬ в 

англійськомовній картині світу з застосуванням запропонованої в дисертації 

методики їх комплексного аналізу. Подальші наукові пошуки доцільно 

спрямувати на вивчення інших опозитивних концептів в різних 

лінгвокультурах. 

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

готична картина світу, код культури, концептуальна метафора. 

 

SUMMARY 

 

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

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

– Qualifying scientific work as a manuscript. 

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

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

The thesis contains the integrated analysis of the verbal and semiotic 

peculiarities of conceptualization means of the opposition LIFE – DEATH in the 

Gothic worldview. The Gothic worldview is understood as a reflection of the 

environment’s understanding in the peoples’ thoughts, which shows the perception of 

real and unreal / supernatural world in their symbiosis and determines the human’s 

role in it. LIFE and DEATH are the universal concepts of the culture, which occupy an 
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important place in the linguistic world view in general and in the Gothic worldview 

in particular. From the linguistic point of view these concepts are extremely up-to-

date, taking into consideration their role in the world’s depicting. They create the 

binary structure and are the indivisible unit, each element of which is valuable.  

The novelty is based on the fact, that the complex analysis of the antinomic 

concepts considering inner-systematic, cognitive and semiotic perspective was 

fulfilled; the structural-semantic and functional peculiarities of means of 

verbalization of the concepts LIFE and DEATH relevant for the gothic linguoculture 

were described; the frame model of the conceptual opposition LIFE – DEATH was 

suggested and its realization in the English gothic novels about vampires was 

analyzed; the sense, image and value components of the macrostructure of the 

concepts under analysis were distinguished; the role of the conceptual metaphor as 

one of the most important means of perception and interpretation of the binary 

essence of realia or facts of the surroundings was characterized; the role of iconic 

sings-images, sings-diagrams and also symbolic signs in the formation of the Gothic 

worldview and the process of the coding of information about the world 

was clarified.  

It was proved that the objectivization of the concepts LIFE and DEATH most 

fully can be shown in the form of frame, the main structural elements of which are 

ACTANTS, PREDICATES, QAUNTIFIERS, PLACE and TIME. All parts are defined with 

the great amount of verbalizations, which affirm the high level of usage of the 

concepts under investigation and their importance. 

The thesis studies the macrostructure of the concepts LIFE and DEATH, which 

consists of the sense, image and the value components and proves their constant 

connection in the English Gothic linguoculture. The sense component of the concepts 

LIFE and DEATH is shown in the Gothic worldview with the help of different 

representatives (the key names of the concepts (life, death), which implement both 

universal and specific features), fixed constructions (frighten smb to death), which 

structure contains lexemes life and death; axiological phrases, which demonstrate 

both positive and negative evaluation of the analyzed concepts. The image 
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component reveals how LIFE and DEATH are experienced, viewed, verbalized in 

terms of other conceptual domains. The usage of the main cultural codes (somatic, 

zoomorphic, vegetative, spatial, time, objective, actional, color, auditory, tactile, 

taste, olphactory) indicates the common usage of the notions under analysis, their 

meaning for the surrounding world and the variety of opinions about them. 

The actual types of the conceptual metaphors, which are used to depict the 

image component of the concepts LIFE and DEATH are orientational, structural and 

ontological metaphors, while with their help the general picture of the perception of 

the concepts under analysis in time and space is created and their connections in the 

gothic conception of the world are build up. The evaluative system, which is accurate 

for the Gothic worldview is shown with the help of general normative, esthetic, 

normative-rationalistic and emotive evaluation and correlates with such dominants of 

the gothic conception of the world as ‘order – chaos’, ‘belief in God – atheism’, 

‘reality – unreality’, ‘present – past’, ‘ interaction – obedience’, ‘family – loneliness’, 

‘dream – horror’. 

The main iconic sings which are used as the means of representation of the 

opposition LIFE – DEATH were defined. At the phonetic level the productivity of their 

usage was proved by the presence of sound imitation, sound symbolism and 

phonestems. They confirm the usage and development of the opposition under 

analysis from antiquity until the present time. The imitative character of the sound 

imitations proves the thought that the understanding of the real and imaginary worlds, 

the world of alive people and the underworld creatures, life and death goes back to 

the ancient languages and cultures. 

Sound symbolism is actual for concrete vowels and consonants, which are 

repeated, creating associations, which exist in our consciousness. In particular, 

DEATH is associated with voiceless and sibilant and LIFE is associated with voiced, 

sonorous consonants. Sound symbolism is adequate also at the level of vowel sounds, 

so diphthong /oʊ/ and the open vowel /æ/ denote DEATH and vowel /i/ denotes LIFE.  
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Phonestems are also the powerful means of realization of the iconic potential at 

the phonetic level. They fully convey the meaning of both concepts, which is the 

proof of their deep essence and functioning.  

Iconic sings-diagrams are represented via units which are either labeled or not 

and are depicted by the representation of the opposition LIFE – DEATH at the 

morphological level, and also by syntactical means (polysyndeton, asyndeton, 

antithesis, parallel constructions). The language structures reflect the cognitive ones 

with the help of signs-diarams. It makes the manifestation of the concepts LIFE and 

DEATH as opposed and interrelated ones possible. 

Symbolic signs represent the image reflection of the inner meanings, incongruity 

between the names and the facts that they signify. It is depicted in the ambivalent 

perception of the world peculiar to the English Gothic worldview.  

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

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

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

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

various linguocultures. 

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

code, conceptual metaphor.  
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ВСТУП 

 

У руслі когнітивного й культурологічного спрямування сучасної 

лінгвістики особливої актуальності набуває опрацювання питань, пов’язаних із 

функціонуванням мови в соціокультурному просторі. В основі когнітивної 

парадигми мовознавства знаходиться визначення мови як когнітивного 

процесу, що здійснюється в комунікативній діяльності та забезпечується 

особливими когнітивними структурами й процесами в людській 

свідомості [130, с. 406]. 

Розбудова концептуальної парадигми передбачає з’ясування способів і 

засобів вербалізації культурного знання, співвідносного з концептосферою того 

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

таких специфікаційних особливостей мовних одиниць, які не тільки 

репрезентують концепт, але й ідентифікують його. 

Питанням природи концептів, їх структури, методів дослідження, 

таксономії та мовної репрезентації присвячено численні роботи 

(М. М. Ангелова [6], С. А. Аскольдов [15], М. Ф. Алефіренко [5], 

Л. Барсалоу [307], B. А. Бехтель [308], С. Г. Воркачев [53], О. О. Григор'єв [65], 

І. О. Голубовська [64], В. Еванс [329], В. І. Карасик [105], 

О. С. Кубрякова [130], Р. Ленекер [358], М. В. Нікітін [168], 

М. В. Піменова [188], А. М. Приходько [209], О. О. Селіванова [233], 

А. О. Худяков [284], І. С. Шевченко [296] та інші). Науковці солідарні в тому, 

що концепт є важливим елементом картини світу, відображенням духовної 

культури людей, глибини й своєрідності розуміння ними навколишнього світу.  

У процесі взаємодії з довкіллям “людина пізнавала його й створювала 

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

повсякденного бачення світу до його космогонічної моделі” [176, c. 5]. 

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

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

відмінність та фактори сприйняття дійсності, суб’єктивні для кожного індивіда. 
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“Однією з найбільш популярних моделей опозитивної номінації є антонімія, 

когнітивним джерелом якої виступає протилежність усередині тієї чи тієї 

суті” [259, с. 5]. До таких і належать концепти ЖИТТЯ та СМЕРТЬ. 

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

добро – зло, життя – смерть є предметом вивчення в українськомовній [232], 

англійськомовній [194], російськомовній [45; 167; 173] та 

німецькомовній [55; 181] лінгвокультурах, але їх вербальна репрезентація ще 

недостатньо опрацьована. 

Бінарні концепти ЖИТТЯ та СМЕРТЬ становлять важливий фрагмент 

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

межах названої опозиції в готичній картині світу не були об’єктом спеціального 

лінгвістичного дослідження, хоча питання актуалізації цих концептів 

[Т. В. Григор’єва [66], А. В. Демічев [75], В. І. Карасик [103], М. В. Піменова 

[186], А. М. Приходько [209], О. В. Русіна [228], Н. В. Солов’йова [249], 

Д. Р. Хайрулина [278], Д. Д. Хайруллина [279], Т. В. Цив’ян [285], 

С. М. Щербина [301], їх зв’язки з іншими складниками концептосфери, 

зoкрема, простором і часом (М. М. Бахтін [22], В. Г. Ніконова [172], 

Т. В. Радзієвська [221], Т. В. Радзієвська [222], Ю. С. Степанов [254], 

В. М. Топоров [267]) уже вивчалися.  

Актуальність обраної теми визначається, з одного боку, спрямованістю 

сучасних лінгвокогнітивних розвідок на вивчення когнітивних структур, 

репрезентованих мовними формами ментальних фіксацій знання у свідомості 

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

ролі у зображенні навколишньої дійсності. Саме тому назріла необхідність 

дослідження засобів концептуалізації опозиційних концептів ЖИТТЯ – СМЕРТЬ 

у готичній картині світу. 

Гіпотеза дослідження: структура та змістове наповнення таких 

універсальних концептів як ЖИТТЯ та СМЕРТЬ визначається особливостями 

культури й стилем світобачення носіїв. Маніфестація цих концептів в 

англійськомовній готичній картині світу демонструє гармонізацію лінгвальної, 



19 

 

когнітивної та семіотичної площин концептуалізованих понять як в їхній 

неподільній єдності, так і протиставленості.  

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

Дисертацію виконано в межах комплексної наукової теми факультету іноземної 

філології Запорізького національного університету “Когнітивно-комунікативні 

та лінгвокультурологічні параметри дослідження мовних одиниць” (номер 

державної реєстрації 0113U000807), затвердженої Міністерством освіти і науки 

України. Тему дисертації затверджено вченою радою Запорізького 

національного університету (протокол № 2 від 17 жовтня 2013 року) та 

уточнено на засіданні вченої ради Запорізького національного університету 

(протокол № 12 від 15 червня 2017 року). 

Мета дисертаційної роботи полягає в дослідженні особливостей 

концептуалізації опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ в англійськомовній готичній 

лінгвокультурі.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

− систематизувати й узагальнити теоретичні засади досліджень концептів 

ЖИТТЯ і СМЕРТЬ в сучасних лінгвістичних теоріях; 

 − встановити роль бінарності в організації мовної картини світу; 

− розробити комплексну методику аналізу опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ в 

англійськомовних романах про вампірів;  

− побудувати фреймову модель концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ;  

− виявити особливості актуалізації макроструктури концептів ЖИТТЯ та 

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

ціннісні складники на основі виокремлення спектру основних концептуальних 

метафор; 

− висвітлити знакову природу культурного концепту, розкрити роль 

різнорівневих мовних одиниць у процесах культурного кодування інформації 

про універсальні поняття життя та смерті. 

Об'єктом дослідження виступає опозиція ЖИТТЯ – СМЕРТЬ у готичній 

картині світу. 
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Предметом є внутрішньосистемні, когнітивні та семіотичні особливості 

маніфестації концептуальної опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ в англійськомовній 

готичній картині світу. 

Джерельною базою дослідження слугували 2 512 текстових фрагментів, 

які містять номінації концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ, відібраних шляхом суцільної 

вибірки з 16 англійськомовних романів про вампірів [P. Cast “Maked”, C. Clare 

“City of Bones”, J. Frost “First Drop of Crimson”, L. Hamilton “Guilty Pleasures”, 

S. King “Salem’s Lot”, E. Kostova “The Historian”, M. Kruz “Blue Bloods”, 

R. Mead “Vampire Academy”, D. Reynolds “Jabril”, D. Reynolds “Raphael”, 

A. Rice “Interview with the Vampire”, A. Rice “Prince Lestat”, N. Roberts 

“Morrigan’s Cross”, J. Rollins “The Blood Gospel”, L. Smith “The Awakening”, 

B. Stoker “Dracula”] загальним обсягом 4 112 сторінок. 

Теоретико-методологічною базою дослідження є фундаментальні праці 

вітчизняних і зарубіжних дослідників у таких галузях: 

 лінгвокультурології (Н. Д. Арутюнова [13], Н. В. Букина [39], 

А. Вежбицька [44], С. Г. Воркачов [53], В. І. Карасик [105], К. Крамш [353], 

В. В. Красних [126], Дж. Лакофф [357], В. М. Манакін [149], В. А. Маслова 

[151], Г. Г. Слишкін [246], Ю. С. Степанов [256], Н. В. Телія [261], 

Р. Траск [390]); 

 когнітивної лінгвістики й теорії концептуального аналізу 

(М. Ф. Алефіренко [5], Л. І. Бєлєхова [23], М. М. Болдирєв [34], Т. А. ван Дейк 

[74], Р. Джекендорф [350], В. Еванс [328], С. А. Жаботинська [86], Дж. Лакофф 

[356], І. М. Колегаєва [119], О. С. Кубрякова [131], Р. Ленекер [358], 

В. А. Маслова [152], М. Мінський [159], С. І. Потапенко [198], А. М. Приходько 

[210], О. О. Селіванова [235], І. А. Стернін [257], Ф. Унгегер [392] Г. Фокон’є 

[330], Ч. Філлмор [332], А. Ченкі [289], Г. Харман [344]); 

 лінгвістичної аксіології (Н. Д. Арутюнова [11], І. В. Бочарнікова [36], 

О. М. Вольф [49], Л. В. Джимбеева [77], Дж. Мартін [361], Г. Твентір [391], 

Б Уорф [271], І. В. Чекулай [287]); 
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 семіотики (Р. Барт [21], Л. І. Бєлєхова [27], Ч. Бор [310], 

Ф. М. Березин [24], Т. Гівон [338], Л. Доунинг [322], Н. В. Дрожащих [80], 

М. С. Драйер [324], Т. О. Козлова [115], Л. Купер [315], Ч. У. Морріс [164], 

В. Нёф [365], Ч. С. Пірс [191], І. І. Сєрякова [242], К. Я. Сігал [243], 

Г. Соннерсон [385], О. Фішер [335], Дж. Хайман [342], B. Херлофски [346], 

У. Эко [326], Р. Якобсон [351]).  

Методологія дослідження зумовила доцільність використання комплексної 

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

інвентаризації та інтерпретації мовних одиниць; концептуальний аналіз, а саме 

фреймове моделювання – з метою виявлення семантичної структури концептів 

ЖИТТЯ та СМЕРТЬ; контекстуальний аналіз був використаний у процесі 

дослідження мовленнєвого втілення опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ у романах про 

вампірів; метод аналізу словникових дефініцій – для виявлення основних 

концептуальних ознак, що є лексикалізованими; описово-інтерпретаційний метод 

– для пояснення особливостей виявлених фактів, тлумачення й коментування 

матеріалу дослідження; метод лінгвокультурологічної інтерпретації мовних 

одиниць – для визначення системи смислів, покладених в основу семантики 

основних домінант досліджуваних концептів; метод семіотичного аналізу – для 

визначення знакової природи опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ шляхом встановлення 

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

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

вербалізаторів аналізованих концептів. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній вперше 

реалізовано комплексний аналіз антиномічних концептів з урахуванням 

внутрішньосистемного, когнітивного та семіотичного аспектів; описано 

структурно-семантичні й функційні особливості актуальних для готичної 

лінгвокультури засобів вербалізації концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ; 

запропоновано фреймову модель концептуальної опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ і 

проаналізовано її реалізацію в англійськомовних готичних романах; визначено 

поняттєвий, образний та ціннісний складники макроструктури досліджуваних 



22 

 

концептів; схарактеризовано роль концептуальної метафори як одного з 

найважливіших засобів пізнання та інтерпретації бінарної суті реалій чи явищ 

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

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

Наукову новизну одержаних результатів узагальнюють такі положення, 

винесені на захист: 

1. Універсальні концепти культури ЖИТТЯ та СМЕРТЬ посідають ключове 

місце в англійськомовній картині світу й характеризуються антиномічністю. У 

готичній картині світу бінарна опозиція ЖИТТЯ – СМЕРТЬ віддзеркалює 

континуальність Всесвіту, що унеобхіднює створення концептуальної тріади та 

актуалізує проміжну сферу НЕБУТТЯ.  

2. Структуру досліджуваних концептів можна представити у вигляді 

фреймів, основні складники яких корелюють із конкретними та узагальненими 

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

та кореляція когнітивних ознак з поняттєвим, образним та ціннісним шарами 

макроструктури концептів визначаються усвідомленням недосконалості, 

швидкоплинності життя й краси, завершеності та досконалості смерті. 

3. Система вербалізаторів концептуальної опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ 

охоплює різнорівневі одиниці, які характеризуються симілятивністю та 

поляризацією змісту саме в контексті готичної ментальності. 

4. Репрезентація концептуальної опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ за допомогою 

основних кодів культури уможливлює всебічне висвітлення її ознак, 

відтворених у когнітивних метафорах, які втілюють суперечливість готичного 

стилю інтерпретації світу. 

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

діаграми забезпечують відповідність між когнітивними та мовними структурами, 

прозорість відтворення одночасної тотожності й протилежності 

концептуалізованих понять життя та смерті. Знаки-символи актуалізують образне 

відтворення глибинних смислів, невідповідність між іменами та їх означуваними, 
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що знаходить своє вираження в амбівалентному сприйнятті  довкілля, 

притаманного готичній картині світу.  

Теоретичне значення роботи визначається тим, що її результати й 

висновки є внеском у когнітивну лінгвістику (виявлення й опис мовних і 

когнітивних механізмів актуалізації опозитивних концептів в готичній 

культурі), стилістику англійської мови (уточнення фонетичних, лексико-

семантичних та синтаксичних засобів експресивності в тексті готичного роману 

про вампірів), семіотику (характеристика видів іконічного кодування на різних 

мовних рівнях); теорію концептуальної метафори (встановлення функції 

концептуальної метафори як визначального механізму вербалізації опозитивних 

концептів); теорію картин світу; лінгвокультурологію. Запропонована в 

дисертації методика вивчення опозитивних концептів може бути 

екстрапольована на дослідження інших полярних феноменів ментального 

лексикону на матеріалі різних мов.  

Практична цінність наукової праці полягає в можливості 

використання її результатів у викладанні таких дисциплін як стилістика 

англійської мови (розділ “Стилістичні фігури”, “Засоби виразності”), 

лексикологія (розділи “Етимологія”, “Семасіологія”, “Ономасіологія”), в 

міждисциплінарних спецкурсах з лінгвосеміотики, когнітивної лінгвістики, 

етнолінгвістики, лінгвокультурології. Здобутки дослідження можуть бути 

використані при написанні науково-практичних робіт різних освітньо-

кваліфікаційних рівнів. 

Апробація основних положень і результатів дослідження 

здійснювалася на 17 конференціях. Із них тринадцять міжнародних 

конференцій: “Україна – Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції” 

(м. Запоріжжя, 2014 р.); “Міжкультурна комунікація: проблеми і 

перспективи” (м. Одеса-Тирасполь, 2014 р.); “Англистика ХХI века” 

(м.  Санкт-Петербург, 2012 р., 2014 р.); “Актуальні проблеми 

функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві” 

(м.  Мелітополь, 2014, 2016 р.); “Семантика и прагматика языковых единиц” 
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(г. Минск, 2015 г.); “Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному 

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

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

ст.” (Одеса – Дрогобич, 2016 р.); “Іноземна філологія у ХХІ столітті” 

(м. Запоріжжя, 2016 р.); “Актуальні проблеми германської філології та 

перекладу” (м. Чернівці, 2016 р.). Чотири Всеукраїнські конференції: 

“Проблеми іноземної філології і перекладу” (м. Київ, 2015 р., 2016 р.); 

“Сучасна германістика: теорія і практика” (м. Дніпропетровськ, 2015  р.) та 

одна міжвишівська науково-практична конференція “Синергетика 

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

й дисертація в цілому апробована на щорічних підсумкових конференціях 

професорсько-викладацького складу Запорізького національного 

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

(2014 – 2017 рр.).  

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 

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

виданнях України (м. Кам’янець – Подільський, 2013 р., м. Кіровоград, 2015 р., 

м. Чернівці, 2015 р., 2016 р., 2017 р., м. Київ, 2015 р., м. Дрогобич, 2016 р., 

м. Запоріжжя, 2010 р., 2013 р., 2013 р., 2017 р.) ( 4,7 др. арк.), 5 наукових статей 

у зарубіжних виданнях (м. Санкт-Петербург, 2014 р., м. Тирасполь, 2014 р., 

м. Будапешт, 2013 р., 2014 р., 2015 р.) (1,4 др. арк.), а також тези і матеріали 

доповідей на 17 міжнародних, Всеукраїнських та міжвишівських наукових і 

науково-практичних конференціях (2 др. арк.). Загальний обсяг публікацій 

становить 8,1 др. арк. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

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

використаних джерел – 434 позиції (304 найменування вітчизняних і 

91 найменування праць зарубіжних авторів), списку лексикографічних джерел 

(23 позиції), джерел ілюстративного матеріалу (16 позицій) та 5 додатків. 
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Загальний обсяг дисертації становить 267 сторінок, із них 171 сторінка 

основного тексту. 

У вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність та новизну, окреслено 

мету й завдання дослідження, з’ясовано його методи, теоретичне значення й 

практичну цінність, сформульовано положення, які виносяться на захист, 

подано відомості про апробацію, названі основні публікації з теми дослідження.  

У першому розділі “Бінарність як основний принцип формування 

картини світу” викладено теоретичні положення щодо ключових понять 

дисертаційної праці: “картина світу” та її взаємозв’язок із культурним 

надбанням народу; “протилежність” та її роль у розвитку людського 

світосприйняття; функція “бінарних концептів” у висвітленні дуалістичного 

світобачення довкілля. 

У другому розділі “Методологія та методика дослідження 

лінгвокультурних концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ” визначено методологічну 

базу дослідження. Розроблено поетапний процес аналізу англійськомовної 

готичної картини світу для розкриття особливостей семіотичного аспекту 

розуміння опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ. 

У третьому розділі “Лінгво-когнітивний аспект актуалізації опозиції 

ЖИТТЯ – СМЕРТЬ у готичній картині світу” запропоновано фреймову 

організацію та особливості прямої й непрямої номінації, схарактеризовано 

поняттєвий, образний та ціннісний складники макроструктури концептів 

ЖИТТЯ та СМЕРТЬ. 

У четвертому розділі “Семіотичний аспект актуалізації опозиції 

ЖИТТЯ – СМЕРТЬ у готичній картині світу” проаналізовано засоби 

семіотизації концептуальної опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ на всіх рівнях мовної 

системи, розглянуто роль іконічних знаків та знаків-символів у репрезентації 

особливостей сприйняття готичної картини світу. 

У Висновках сформульовано теоретичні й практичні результати 

виконаного дисертаційного дослідження, визначено перспективи та напрями 

подальших наукових розвідок з обраної проблематики.  
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Робота містить п’ять додатків, у яких подано структуру й вербалізацію 

концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ; наведено дані стосовно дефінітно-компонентного 

аналізу найменувань концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ, лексико-семантичних засобів 

створення образів ЖИТТЯ та СМЕРТІ, концептуальних метафор репрезентації 

опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ.  
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РОЗДІЛ 1 

 БІНАРНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП ФОРМУВАННЯ 

КАРТИНИ СВІТУ 

 

1.1 Загальні положення теорії картин світу 

 

В межах сучасного антропоцентричного підходу до процесів 

світосприйняття науковці звертаються до вчення про картину світу (КС) [118; 

149; 146; 151], яка являє собою зв’язок між уявленнями людини про довкілля та 

формуванням цілісного його розуміння, і знаходить відображення не лише у 

філософії, психології, культурології, але й у когнітивній лінгвістиці та 

лінгвосеміотиці.  

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

думок про об'єктивну реальність. Ця система в різних науках має багато  

найменувань (картина світу, концептуальна система світу, модель світу, образ 

світу) і розглядається в різних аспектах. 

Поняття картини світу співвідноситься зі знаннями про реальність, 

отриманими людиною. КС – це результат переосмислення знань про 

середовище та людину, про засоби їх взаємодії. Дослідники [275, с. 269; 355] 

розглядають картину світу як поняття, що позначає не картину, яка відтворює 

світ, а світ, який розуміють як картину. Набуття людиною нових знань та 

досвіду на кожному етапі розвитку суспільства викликає зміну картин світу, які 

доповнюють одна одну. На думку В. М. Манакіна, “у буденному розумінні 

картина світу – це калейдоскоп вражень людини від інформації про світ, які 

свідомість “колекціонує” й “опрацьовує” [149, с. 63]. 

Сучасні лінгвісти [146, с. 238; 277, с. 103] вважають КС глобальним 

вихідним образом світу, покладеним в основу світобачення людини. З його 

допомогою репрезентуються найважливіші властивості світу та відбувається 

його розуміння носіями, що є результатом усієї духовної активності людини. 
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КС визначається як одне з фундаментальних понять, що описує людське 

буття, і є не простим набором “фотокарток” предметів, процесів, властивостей, 

тому що включає в себе не тільки ті об'єкти, що були віддзеркалені, але й 

позицію суб'єкта, який відображає їх та його ставлення до цих об'єктів 

[9, с. 357]. Оскільки відтворення світу людиною активне, а не пасивне, то 

ставлення до об'єктів не тільки породжується ними, але й здатне змінювати їх.  

Культура народу актуалізується в мові, тому саме мова створює та 

акумулює основні концепти культури, репрезентує їх у знаковому втіленні 

[177, с. 65]. Мова – це факт культури, вона є частиною і знаряддям культури, 

традицію якої ми підтримуємо.  

Сьогодні мова сприймається не лише як прийом, який допомагає 

зрозуміти сучасну ментальність, але й як “засіб для розуміння мислення 

прадавніх людей, їх поглядів на світ, суспільство і самих себе” [185, с. 81]. 

Кожній мові властивий свій засіб концептуалізації дійсності, що має специфічні 

універсальні та національні риси.  

Представники різних культур сприймають явища дійсності в залежності 

від особливостей своєї ментальності та національної приналежності 

[174, с. 112]. Людина закріплює свої знання про світ за допомогою мови, 

оскільки саме вона акумулює усі загальні, соціально-історичні знання та досвід, 

накопичений продовж багатьох століть. 

В. А. Маслова стверджує: “з одного боку, умови життєдіяльності людини, 

довкілля визначають її свідомість, знаходять відображення в семантичних та 

граматичних формах мови. З іншого боку, людина сприймає світ переважно за 

допомогою рідної мови” [152, с. 66]. 

Мовна картина світу (МКС) створюється в результаті креативної 

діяльності людини, взаємодії мислення, світу, який пізнається, та мови. Вона 

містить вербалізовану частину уявлень про світ, “утворену в свідомості 

людини, артефактах, біофактах тощо” [130, с. 169].  

Як важлива складова загальної моделі світу, що формується в голові 

людини, мовна картина світу об'єднана в дещо цілісне й допомагає у 
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подальшому розумінні та сприйнятті світу. Вона включає певне бачення світу в 

залежності від національно-культурних особливостей носія мови [146, с. 239; 

128, с. 121]. КС – це те, як уявляє світ особистість, феномен більш складний, 

ніж мовна картина світу, оскільки становить частину концептуального світу 

людини, безпосередньо пов'язаного з мовою. Мовна картина світу оперує 

семантикою одиниць, а концептуальна картина світу – поняттями.  

Досвід, набутий людиною, трансформується в концепти, які, у свою 

чергу, об’єднані зв’язками та утворюють концептуальну систему, здатну 

модифікуваться. КС є результатом усієї активності індивіда упродовж періоду 

його існування, а “знаковість концептуальної моделі світу виявляється 

передусім на рівні лінгвістичної організації фрагментів етнічної картини 

світу” [93, с. 397]. 

Концептуальна картина світу (ККС) різноманітніша за МКС, яка 

організована за законами мови, а не логіки чи реального світу. Концептуальна 

система є дуже послідовною, оскільки відповідає принципам логіки. Завдяки 

цьому можливим є перехід від одного концепту до іншого, пояснення одних 

концептів через інші, створення нових концептів на основі вже існуючих.  

Національне світобачення, яке формує образ світу у свідомості та думках 

народу, коріниться в його національних особливостях, архетипних уявленнях та 

культурно-історичному досвіді й утворює систему концептів – концептосферу. 

Під концептосферою, поділяючи точку зору В. М. Манакіна, розуміємо 

“сукупність специфічних для певної національної лінгвокультурної спільноти 

концептів культури, які найповніше виражають її особливості” [149, с. 70]. 

Головним елементом мовної картини світу є семантичне поле, а 

одиницями концептуальної картини світу – константи свідомості 

[240, с. 139]. ККС містить інформацію, яка представлена в поняттях, а в 

основу мовної картини світу покладено знання, які закріплені в семантичних 

категоріях і полях.  

Між картиною світу, як відображенням реального світу, і мовною 

картиною світу, як фіксацією цього відображення, існують складні відношення: 



30 

 

межі між ними “здаються хиткими, неясними” [151, с. 66]. В. М. Манакін 

[149, с. 72–78] окреслює чинники, які впливають на відмінності та межі між 

мовною та концептуальною картинами світу: 

 природа охоплює зовнішні умови життя людей (кліматичні й 

географічні особливості, флору, фауну, що по-різному відображені в мовах); 

 культура (охоплює те, що людина не отримала від світу природи, а 

привнесла, створила сама); 

 відмінності в етикеті (розбіжності між культурними кодами та 

когнітивними стереотипами, які наявні в етикеті); 

 гендерні відмінності (відіграють істотну роль у міжкультурній 

комунікації, оскільки вказують на соціальну нерівність жінок і чоловіків); 

 релігійні відмінності (вірування, що є вираженням специфічних мовних 

позначень одних і тих самих концептів); 

 пізнання (чинник, який демонструє різний рівень глибини пізнання 

світу, що виявляється в неоднаковості мовного членування світу). 

Кожний народ, цивілізація та культура характеризується своїм 

світосприйняттям, що призводить до розбіжностей у розумінні одних й тих 

самих понять різними людьми.  

КС – це цілісний глобальний образ світу, який є результатом тієї духовної 

активності людини, яка виникає внаслідок її спілкування з довкіллям 

[240, с. 21]. Вона є сукупністю факторів, які є первинними в існуванні окремого 

індивіда або усієї нації в цілому.  

Незважаючи на тісний зв'язок між мовною та концептуальною картинами 

світу, їх взаємоописовість, між ними є також певні розбіжності, які узагальнила 

І. М. Заремська [93, с. 398]: індивідуальність МКС протиставляється єдності 

ККС для всіх мовних колективів; МКС визначається як суб’єктивна, у той час 

як ККС “характеризується об’єктивним характером відображення реального 

світу” [т.с.]; МКС змінюється дуже повільно, тим часом ККС знаходиться в 

постійній динаміці [т.с.].   
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Отже, концептуальна картина світу – це система концептів як значущих 

ментальних координат, за якими визначають межі колективної національної 

свідомості, концептосфери нації, а мовна картина світу є відображенням у 

мовних категоріях і формах уявлення про дійсність певної національної 

спільноти. 

 

1.2 Роль бінарності в організації мовної картини світу 

 

Ще за часів архаїчного світосприйняття існувала система бачення світу в 

бінарних категоріях, які завдяки різним ритуалам та віруванням сформували 

дуалістичне бачення навколишнього світу [301, с. 157]. Світ сприймався 

людиною як система протилежностей, яка відображалася у відтворенні 

довкілля, зокрема, простір характеризувався системою опозицій верх – низ, схід 

– захід, перед – зад [249, c. 64]; час визначався такими опозиціями, як початок – 

кінець, день – ніч; природа описується як рослинний та тваринний світ, світ 

істот та неістот.  

Як відомо, основою будь-якої культури є міфи, які віддзеркалюють 

дуалістичність природи організації світу, оскільки сюжет міфології базується на 

протиставленні двох категорій (брати близнюки, частини світу, подвійні явища, 

ЖИТТЯ протиставляється СМЕРТІ, “ЖИВА вода” – “МЕРТВІЙ” як символи 

сакрального кола [75]). За твердженням К. Лоренца, “поділ світу на пари 

протилежностей апріорний, вимушений шаблон мислення, що властивий 

людині з давніх часів” [143]. 

У міфології центром усього є центр світу (axis mundi), який у різних 

культурах і традиціях представлено розмаїтими символами. Бінарні опозиції 

містяться в сакральних текстах, наприклад, поділ тварин у Старому Заповіті на 

“чистих” і “нечистих” [302].  

Дослідниця Н. В. Солов’йова звертає увагу на той факт, що “розв’язання 

протиріч у міфі відбувається за допомогою введення в бінарну опозицію 

медіатора, тобто третього члена, який нейтралізує протилежності, або дозволяє 
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зробити їх менш різкими. Також з’являються й наступні опозиції, кожна з яких 

пом’якшує попередню” [249, с. 64]. 

Наприклад, фундаментальна протилежність ЖИТТЯ та СМЕРТІ 

заміщується менш різким протиставленням рослинного та тваринного 

царств [302]. Ця опозиція нейтралізується протиставленням м’ясоїдних і 

травоїдних, остання опозиція згладжується за допомогою “культурного героя” в 

образі зооморфної істоти, яка їсть мертвячину. 

У християнській релігії також є міфологеми, пов’язані зі створенням світу 

– хаос, темрява, що протиставляються поняттями бінарної опозиції “верх – 

низ”. Ця опозиція виступає в мовній свідомості людини як особливий спосіб 

осмислення, бачення світу, його розуміння зі знаками “+” та “–”, “хороше” та 

“погане” [65, с. 34]. Скажімо, рух угору, вверх асоціюється з ЖИТТЯМ, світлом, 

а рух униз – зі злом, темрявою і СМЕРТЮ [75].  

Бінарна опозиція концептів визначається як концептуальна опозиція в 

широкому розумінні й утворюється за допомогою концептів, які протилежні 

один одному (“краса – потворство”, “день – ніч” тощо) [167, с. 18–19]. 

Принцип бінарних опозицій виявляється одним із найдавніших 

філософських принципів пізнання й дозволяє наблизитися до розуміння 

цілісного об’єкту [139, с. 77].  

У лінгвістику термін “бінарна опозиція” був упроваджений завдяки 

науковим розробкам Ф. де Сосюра [251], Р. Якобсона [303] та М. Трубецького 

[268]. Як зазначається у праці Т. В. Цив’ян [285, с. 5], спосіб опису мовної 

картини світу, реалізований у бінарних опозиціях, визначається своєю 

простотою, кмітливістю і враховує всю комплексність, узагальненість і 

строкатість цього феномену. 

Бінарну опозицію розуміють (лат. binarius – подвійний, двоїстий, той, що 

складається з двох частин) як тип відношень у семіотичних системах, в межах 

якого “знак отримує значення й смисл тільки через відношення зі знаком, що 

стоїть в опозиції до нього” [249, с. 63]. 
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Проблема опозитивності, двоїстості середовища привертала увагу 

багатьох вчених [96; 112; 157 та ін.] Сьогодні це питання доповнюється новими 

знаннями й термінами, зокрема, з’явилися такі поняття як “антиконцепт” [71], 

“антиномічний концепт” [193], “бінарний концепт” [194].  

Сучасна наука виробила два підходи до вживання терміна “антиконцепт”. 

З одного боку, говорять про те, що “відмінність між концептом і антконцептом 

полягає у наявності будь-якої протилежності, що є результатом свідомого, 

напівсвідомого та несвідомого зіставлення людиною об’єктивованих у її мозку 

протилежних / контрастних предметів і явищ навколишнього світу” [71, с. 203]. 

З іншого боку, до антикоцептів відносять лише ті, що містять ціннісну 

складову [53, с. 19]. Антиконцепт визначається наявністю негативної оцінки, 

або ставленням до “позначуваних фактів у тій чи тій 

лінгвокультурі” [236, с. 247].  

Ще одним важливим фактором виявлення протилежностей виступає 

етнічна приналежність. Як слушно зауважує А. М. Приходько [209, с. 101], “той 

самий концепт може нести позитивний заряд в одній лінгвокультурі й 

негативний в іншій, або бути концептуально незначущим у третій”. 

Пару антонімічних концептів, що пишуться через дефіс, трактують як 

одну “одиницю з двокомпонентним ядром та з центром, який розвиває 

протилежні значення на основі спільної архісеми” [193, с. 18]. 

Термін “концепт-опозиція” був використаний для опису найголовнішого 

принципу категоризації дійсності – бінарності універсальних опозицій “життя – 

смерть”, “щастя – нещастя” тощо [195, с. 191].  

Оскільки концепт визначається як “одиниця концептуальної системи у 

відношенні до мовного вираження, в якому міститься знання про світ” 

[190, с. 10], то з розвитком технологій та пришвидшенням збору нової 

інформації про довкілля, з’являються такі нові поняття як парні концепти, 

еквівалентні концепти та бінарні концепти.  

Попри різноманіття концептуалізацій, які виявляються в різних мовах, 

існує “спільна база” [125, с. 32], у якій містяться універсальні способи 
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когнітивного опанування дійсності. Будь-який концепт, закодований 

одиницями природної мови, має специфічну конфігурацію в конкретній 

лінгвокультурі [43, с. 27], але спираться на загальні принципи обробки 

інформації про світ [111, с. 60–65]. Одним із таких принципів, на нашу думку, є 

бінарна опозитивність.  

Ключові слова-репрезентанти парних концептів виявляються повними 

або частковими синонімами (“правда” та “істина”). Структура еквівалентних 

концептів повністю або частково збігається, особливо в мотивуючій та 

поняттєвій частині, а їх репрезентанти є однаковими при перекладі (пор.: рос. 

душа та англ. soul, укр. серце та англ. heart). Бінарні концепти являють собою 

антоніми або опозицію – “любов та ненависть”, “світло й темрява”, “життя та 

смерть” [194, с. 127]. 

І. В. Арнольд вважає, що “опозиція можлива лише тоді, коли між її 

членами виникають не тільки різні, але й схожі ознаки” [10, с. 35]. 

Бінарні опозиції відіграють важливу організуючу роль у процесах 

обробки інформації про довкілля, формуванні моделі світу [286; 291, с. 11; 249]. 

Саме так світ представлений як комплекс альтернатив, співвідносних, але не 

тотожних, протилежних аспектів людського буття.  

У мовній картині світу цей принцип реалізується в існуванні 

протилежних концептів, зокрема, просторових (ВЕРХ – НИЗ, ПЕРЕД – ЗАД, ТУТ – 

ТАМ), темпоральних (ТЕПЕРІШНЄ – МИНУЛЕ / МАЙБУТНЄ), діменсіональних 

(ВЕЛИКИЙ – МАЛИЙ, ДОВГИЙ – КОРОТКИЙ), соціальних (СВІЙ – ЧУЖИЙ / МИ – 

ВОНИ), оцінних (ДОБРИЙ – ПОГАНИЙ) тощо. Серед інших, важливою 

онтологічною опозицією, яка співвідноситься з архетипними уявленнями 

людини про світ, є опозиція ЖИТТЯ – СМЕРТЬ. 

Бінарні концепти репрезентують поняття, що відображають у свідомості 

людини феномени з нерозривним зв’язком, який утворювався упродовж 

багатьох століть. До таких належить опозиція просторових концептів ВЕРХ – 

НИЗ, яка символізує божественне, нереальне, незрозуміле, протиставлене 

реальному та земному. Відповідно й антонімічні концепти СХІД – ЗАХІД мають 
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певне конотативне значення: СХІД частіше визначається позитивно, оскільки 

являє собою схід сонця, початок чогось нового, та асоціюється частіше з білим 

кольором, а ЗАХІД – закінчення дня, кінець і асоціюється з чорним 

кольором [299, с. 69–74].  

Бінарний тип відношень можна простежити на всіх рівнях структури 

концепту. Як слушно зауважує Т. В. Цив’ян [285, с. 36], структурно бінарний 

концепт уявляється поєднанням рівноправних членів, що співіснують як 

антонімічна пара. Лівий член такої опозиції зазвичай марковано позитивно, 

правий – негативно. 

Відношення між членами такої опозиції характеризуються наявністю 

наступних ознак: асиметричність, спільна інтегральна ознака, приналежність до 

одного концептуального поля, бінарний тип відношень на поняттєвому, 

образному та ціннісному рівнях. 

Універсальна категорія, яка позначається за допомогою концепту ЧАС 

також містить низку бінарних протиставлень. Дослідження М. Шогенової 

[299, с. 69–74] демонструють наступні опозиції, пов’язані з перебігом часу та 

плином життя: СПОЧАТКУ – ПОТІМ, ДЕНЬ – НІЧ, ПОЧАТОК – КІНЕЦЬ, ЖИТТЯ – 

СМЕРТЬ. Опозиція СПОЧАТКУ – ПОТІМ вказує на образи пам’яті та 

теперішнього часу, ДЕНЬ – НІЧ визначає день як час активної діяльності, а ніч – 

як час спокою й тиші. 

Як зауважує В. А. Маслова, “питання про бінарні опозиції – це питання 

про універсальні властивості самої дійсності, універсальні закономірності її 

відображення в людській свідомості” [151, с. 47]. На думку Ю. М. Малиновича 

[148, с. 62], бінарні опозиції відображають дуальну природу сприйняття світу, 

яка полягає в єдності протилежностей, що переходять одна в одну. 

Бінарні опозиції розглядаються як конкретна символізація однієї головної 

опозиції – протиставлення позитивного та негативного по відношенню до 

колективу та індивіда. Характеризуючи систему протиставлень у слов’янській  

культурі, В. І. Іванов і В. М. Топоров [95, с. 63–85] докладно вивчили 

особливості їх виявів як двоїстих класифікаційних ознак та наголосили на тому 
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факті, що основними протиставленнями є “життя – смерть”, “щастя – нещастя”, 

оскільки саме вони впливають на поведінку суспільства та світосприйняття. 

Опозиція ЖИТТЯ – СМЕРТЬ розглядається і як прояв циклу переродження та 

родючості природи. 

У теорії структуралізму принцип бінарної опозиції перетворюється на 

фундаментальну категорію і “сутнісний принцип природи й культури” 

[249, c. 63]. Усі відношення між знаками зводяться до бінарних структур, тобто 

до моделі, основа якої – наявність або відсутність певної ознаки.  

Опозиції, описані лінгвістами, існують також у біологічній та фізичній 

реальності [249, c. 64]. Мова відображає культуру народу, але її структура не 

усвідомлюється мовцем, а досліджується саме за допомогою бінарних опозицій, 

утворених на основі п’яти органів чуття (тихий – гучний, твердий – м’який, 

світлий – темний, солодкий – гіркий, запашний – смердючий) та набутих через 

соціальний досвід (добро – зло, життя – смерть, друг – ворог). 

Як зауважує М. В. Нікітін, усе наше життя є сукупністю протиставлень, і 

кожна думка має свою протилежність, тобто спирається на “рід відносної 

ознаки, яку речі отримують у певних відносинах” [169, с. 3]. Протиставлення 

ознак становить підґрунтя для інтерпретації протилежності речей (у 

філософському аспекті), протилежності й протиріччя категорій (в аспекті 

логіки) та класифікації випадків лексичної опозитивності (у лігвістичному 

вимірі). 

Філософські категорії Життя, Істина й Час розкриваються за допомогою 

антиномій [70, c. 26], зокрема таких парних понять, як ‘світ’ – ‘морок’, 

‘хороше’ – ‘погане’, ‘життя’ – ‘смерть’, ‘душа’ – ‘тіло’. Їх тлумачення 

розкриває співвідношення “двох взаємовиключних суджень про один і той же 

об’єкт” [67, с. 7] та вказує на те, що концепти ЖИТТЯ та СМЕРТЬ пов’язані 

“відносинами комплементарної протилежності, тобто між тими членами 

опозиції, що протиставляються, немає середнього члену: війна – мир, світ – 

морок, добро – зло, життя – смерть” [67, с. 27]. Цілком поділяємо думку 

І. В. Бочарнікової стосовно того, що антиномічне судження – це “специфічне 
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сприйняття світу як цілого, цілісність якого забезпечується за допомогою 

взаємодії протилежних складників” [35, c. 26]. 

Іншим різновидом протилежності є опозитивність, яку в своїх наукових 

розвідках М. В. Нікітін [169, с. 3–4; c. 6–7; c. 8; c. 10–11; 168, с. 415–434] 

трактує як систематизацію за одним або декількома параметрами, зокрема, за 

результатом членування ознакового простору він виділяє контрадикторну або 

контрарну протилежність. 

Контрадикторність є найпростішою і найбільш поширеною моделлю 

нетаксономійної категоризації. Вона визначається серед моделей 

протиставлення як “елементарна схема систематизації світу на ознаковій 

основі” [169, с. 4–6].  

На увагу заслуговує особливий випадок контрадикторності, коли одна з 

ознак представлена як “дещо відмінна” (білий – небілий). 

М. В. Нікітін [169, с. 4–6] аналізує цей тип опозитивності та зазначає, що в 

такому випадку друга ознака не має якісної точності: як один із можливих 

відомих кольорів це – не червоний, зелений, чорний або інший колір. “Небілий” 

є інформативним лише через протиставлення до білого кольору і лише 

екстенсіонально, але не інтенсіонально – будь-який колір, окрім білого. Цей 

випадок контрадикторності М. В. Нікітін називає “інтенсіонально-

екстенсіональною” опозицією, на відміну від “інтенсіонально-інтенсіональної” 

[т. с.] опозиції (живий – мертвий,  alive – dead). 

Опозитивні ознаки вважають контрадикторними, коли моделлю слугує 

“осьова просторова протилежність, … [яка] водночас, визначається 

семантичною протилежністю” [168, с. 419]: живий – неживий, хороший – 

поганий, добрий – злий. Для того, щоб отримати контрадикторну опозицію, 

потрібно “поділити вихідний простір на два ознакових простори” [169, с. 7]. 

Якісна опозиція є одним із видів класифікаційної опозиції, яка 

характеризується наявністю спільного джерела для формування протилежності 

– білий – чорний, живий – мертвий, живий – неживий, white – black, alive – 

dead, alive – undead.  
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Контрадикторні значення утворюються за допомогою заперечних афіксів. 

Наприклад, укр. не- уживається для повного заперечення висловленого змісту – 

приємний – неприємний, живий – неживий; англ. un- (не-) ‘the opposite of’ – 

dead (мертвий)– undead (немертвий).  

Як зазначає М. В. Нікітін [168, c. 420–433], лексеми живий – мертвий, 

неживий утворюють повну симетричну групу. Кожний із різнокореневих 

антонімів має протичлен (живий – мертвий, живий – неживий), і в такий 

спосіб члени опозиції живий – немертвий / неживий – мертвий об’єднуються 

синонімічним зв’язком із середнім членом, у той час як її крайні члени є 

антонімами.  

Отже, кожна мовна система має низку специфічних категорій, які 

визначаються за допомогою опозицій, антиномій, бінарних концептів, або 

протилежностей. У результаті людина усвідомлює єдність, цілісність світу, 

який характеризується в термінах двох полюсів: позитивного й негативного, 

світлого й темного, свого й чужого тощо. Опозитивність має свій вияв не тільки 

в культурі, а й у мові як засобі відображення довкілля.  

 

1.3 Опозиція ЖИТТЯ – СМЕРТЬ у лінгвофілософському та 

культурологічному аспектах 

 

У пошуках встановлення певних закономірностей дійсності вчені та 

філософи упродовж багатьох століть намагалися розв’язати питання про 

логічність та доцільність людського існування.  

Різні етноси вибудовують світоглядні концепції буття, виходячи зі свого 

культурного, соціального та історичного досвіду. Очевидно, що найтісніше ці 

феномени пов’язані з іншими значеннями понять ‘буття’, ‘Всесвіту’ тощо.  

Оскільки основною рушійною силою розвитку культури є людина, то й 

зміна ставлення до опозиції ЖИТТЯ та СМЕРТЬ залежить, у першу чергу, від 

поглядів на позицію людини в соціумі, її зв’язки з соціумом і природою. Слід 

вказати на універсальність концептуальної опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ її 
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актуальність для територіально й історично віддалених одна від одної 

лінгвокультур. 

Поняття ‘життя’ та ‘смерть’ є архаїчними, що підтверджується 

реконструкціями коренів на їх позначення у протосистемах. М. Рухлен 

встановлює архетипи на рівні глобальних етимологій – *ya ‘live’, *ha(n) ‘жити’ 

та *maki, *tumpa, *t’iq’, *kam, *yak, *nek, *wanu, ‘помирати’ [418, c. 139–140; 

c. 62–64], які продовжуються в америндських, пенутських, екваторіальних та 

інших мовних сім’ях і групах (загалом 13). 

Корені на позначення понять ‘життя’ та ‘смерть’ реконструйовані 

також для інших сімей – ностратичних мов (*Lib∆ ‘heart’ > ‘життя’, 

‘середина’, *dVwVyV ‘бути хворим, слабким; померти’ [417, c. 1188–1189; 

c. 556]), індоєвропейських мов  (іє. *leibh- / leib- ‘жити’, *dheu̯- / *dhu̯-ēi- 

‘помирати; втрачати свідомість’, *dheu̯es- / *dhu̯ē̆s-/ *dheus  dhū̆s- 

‘зникати’ [405, c. 260–261]).  

Аналіз реконструкцій підтвердив історичну константність позначень 

життя та смерті. Етимони не зникають в історії конкретних мов, а мають 

численні рефлекси, які зберігаються в усіх групах індоєвропейської сім’ї: 

‘життя’ – санскр.  jánman, дгр. ἁβρός, лат. vita, герм. leben; ‘смерть, поховання’, 

санскр. maraṇa, дгр. ᾅδης, лат. fūnus, герм. touwen, tōd, tōt ‘смерть, поховання’). 

Cлід очікувати, що уявлення про життя та смерть змінювалися й відповідали 

імперативам конкретних епох та культур. 

Поняття ЖИТТЯ та СМЕРТІ можна віднести до абсолютних універсалій, 

оскільки їх позначення наявні у генетично неспоріднених та географічно 

віддалених лінгвокультурах: в у кушитських мовах (гелеба – dƐd' ‘die’, афар – 

mare ‘continue, live’, західно-кушитська duʔ – ‘die’, оромо – du-a (nom. Du-nni, 

du-ti) ‘death’, ‘die’; lubbū ‘soul, life’, конзо – tōta ‘death’, гідоле – toʔot ‘death’, 

сомалійська – -īl-, -ill- ‘live, be’); у чадських (хауса – *mūt ‘die’) та семітських 

мовах (аккадська, арабська, геєз, угаритська мови– -mūt- ‘die’, аркадська  мова – 

mūtu(m), давній (біблійський) іврит – ˡmāwƐt ‘death’, єгипетська – mwt ‘death’, 

‘die’, коптська  мова – mooyt, mayt ‘be dead’, ренділле –-īl-/-āl- ‘live’, алагва – 
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hot- ‘live’); у самодійських мовах фіно-угорської сім’ї (тундрова ненецька –   

ха-сь, ха-бэй ‘die’, фінська – kuole, естонська – koole- ‘die’) [417, c. 556; с. 740; 

с. 758; с. 826; с. 1188; с. 1384; с. 1411–1412].  

Проте досліджувані поняття виявляються культурно обумовленими й 

зазнають різних інтерпретацій. 

Шумерські та аккадські племена сприймали життя та смерть як невід’ємні 

складники одного циклу: “Ти помер, доживши до глибокої старості <…> ти 

перетворишся на живе “ба” (душу)” [72]. Важливими були символи тріади 

“життя – смерть – життя” і вірування у повернення чи переродження рослин та  

істот, а також у подорож до потойбічного світу – “країну без повернення”: 

“… випустіть мерців, що поїдають живих і тоді більш за живих примножаться 

мертві” [171]. 

Давньокитайська традиція наголошує на таємничості життя та смерті. 

Конфуціанство тлумачить життя як щось відоме, хоча й недостатньо зрозуміле, 

а смерть – як щось жахливе, таке, що осягнути взагалі неможливо: “Якщо ми 

так мало знаємо про життя, що ми можемо знати про смерть?” [122] 

У давньоєгипетській культурі смерть викликала асоціації з початком 

чогось нового: ніщо не вмирало, а лише трансформувалося, перероджувалося 

(“Ось вона смерть <…> як одужання хворого, як вихід назовні після довгої 

хвороби. Тепер смерть <…> як духмяне мірро. Тепер смерть <…> кличе мене 

як вид із дому, що відкривається перед тим, хто багато років просидів в 

ув’язненні” [цит. за: Миронов В. Б. [162]). 

Давньогрецька міфологія зображує смерть та шлях у потойбічний світ як 

припинення земного існування та розплату за свої вчинки упродовж життя: 

“Якби смерть була благом – боги не були б безсмертними” [231]. 

Дуалізм небесного та підземного, світлого й темного, добрих богів і злих 

демонів уможливив розуміння того, яким мусить бути життя людини, 

розуміння добра й зла, правильності існування та нагороду за нього. 

Попри уявлення про невід’ємність, взаємозв’язок життя та смерті, вони не 

ототожнювалися, а протиставлялися. Життя в античній філософії уявлялось як 
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щось тривале, таке, що не мало ні початку, ані кінця; смерть, навпаки, як щось 

миттєве, те, що завершується. 

Якщо виходити з домінантних світоглядних тенденцій, то античності 

властиві чуттєво-матеріальне світосприйняття, ототожнення людини з 

природою та предметність сприйняття навколишнього середовища. Багато 

понять були синкретичними або виявлялись значно більш наближеними, ніж в 

інші епохи. Ототожнювалася природа й людина, матеріальне та ідеальне, буття,  

мислення й мова. Поняття життя та смерті також усвідомлювалися в період 

античності як складники цілого, а тому були нечітко диференційованими.  

Це віддзеркалюється в тлумаченні понять ‘життя’ та ‘смерть’. Наприклад, 

Геракліт вважав, що: “[морок і світ, добро та зло – це не різні речі, а одне й те ж 

… День та ніч – одне … А також добро та зло]. Безсмертне є смертним і 

смертне є безсмертним…” (“τὁ ἀθανατὁν ἐστὶ θνητὁν ϗαὶ τὁ θνητὁν ἀθανατὁν”) 

– [61, с. 132]. І він каже, що “луку (βιὸς) ім’я життя (βἰоς), а діло його – смерть” 

[8, с.35]. На думку Парменіда, “не виникає воно (буття), і не підкоряється 

смерті” (“Αυτό δεν συμβεί, (όντας), ϗαι δεν υπόκειται στο θάνατο”) [180]. 

Смерть людини розглядали як закономірне завершення життєвого циклу, 

що мала епічний характер і не сприймалася як трагедія (“Коли ми живі, наші 

душі мертві і в нас поховані (як в могилах), а коли ми помираємо, вони 

воскресають і живуть життям, яке їм властиве” – “ὁτε μεν … ξῶμεν, τάς φνκὰς 

ημῶν τεθυάναί ϗαὶ ἐν ημὶν (ῶς ὰν ἐν σηματι τῶί σῶματι) τεθάφθαί, ὁτε δἐ 

άπoθνηισϗoμεν, ὰναβιoῦν ϗαὶ ξην (τὁν ὶδιoν βιoν)”) [180]) і не викликала страху 

(“Смерть не існує ні для живих, ні для мертвих, оскільки для одних вона сама 

не існує, а інші не існують для неї” [145, с. 315–319]). 

Схожі погляди на синкретизм понять життя та смерті знаходимо і в 

давньоіндійській філософській традиції: “…життя – їжа, а смерть – 

приправа до неї”, за якою саме смерть містить розгадку до тайємниці життя: 

“Ненароджене, постійно давнє і постійно нове, незруйноване, саме Воно 

залигається, коли тіло руйнується” [272]. 
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У період Середньовіччя домінує принцип особистості та суспільства. 

У цей час усвідомлюється протилежність природи й людини, зникає 

синкретизм, суміжність різних понять. Інші поняття, такі як душа й тіло, 

поєднуються, сприймаються нероздільно. Із цим пов’язані стійкі уявлення про 

смерть як про уявлення щодо розставання душі з тілом людини, збережених у 

пареміях та сталих виразах: смерть не все возьмет, только свое возьмет, 

вдохнуть душу “давати життя, повертати до життя” [29, с. 19]. Смерть 

представлено як  стихію, що відбирає життя: Перед судьей да перед смертью 

замолчишь; От смерти и под камнем не укроешься [120, с. 10–11.] 

Концепція християнства вбачала сенс життя в підготовці до справжнього 

“посмертного життя” – смерті, а саме’ життя розглядалось як підготовчий етап, 

період втішання та кінець земних страждань. Звертаючись до Бога, А. Аврелій 

пише: “Дружба з цим світом – зрада тобі” (“Amicitia enim mundi huius 

fornicatio est abs te et...”) [1]. Таке розуміння життя та смерті збереглося 

лінгвокультурною традицією, про що свідчать усталені вирази та паремії, 

актуальні в сучасних індоєвропейських мовах. Смерть усвідомлювалася як 

перехід від земного, світського до небесного, набагато кращого світу: it is as 

natural to die as to be born, death is but a path that must be trod [241, с. 174]. 

Потойбічне життя тепер мало особливе значення, а смерть розглядалася як 

таїнство, яке не можна осягнути пересічним людям, як щось, що не має сенсу та 

суперечить духовній культурі. 

Для епохи Відродження характерним є повний розрив земного та 

небесного буття. “Жодна епоха не нав’язувала людині думку про смерть так, як 

XV сторіччя”, – пише Й. Хейзинг [281, с. 149]. Заперечення цвітіння життя 

призвело до появи поняття “макабр” та “макабрична культура”, які вбирають у 

себе всі ідеї, образи та атрибутику смерті [117, с. 209]. Спалахи епідемій та 

серйозні демографічні проблеми стали причиною тотального використання 

теми смерті. Навіть карнавал, який з’являється в цей період, як вид 

всенародного свята, демонструє архаїчне почуття амбівалентності усього, з 
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чого складається життя. Наприклад, бійка є простим і очевидним виявом сили 

(життя), і в той же час являла собою реальну загрозу (смерть).  

Протилежності сходяться в своїй безкінечності й осягти це можна лише 

символічно: “… поєднувати протилежності в їх джерелі” [132]. Саме збіг 

протилежностей і є найважливішою умовою появи деяких речей, кожна з яких, 

у свою чергу, є певним сполученням протилежностей. Найкращим прикладом є 

людина, яка є смертною як тілесна істота й безсмертною у вищих прагненнях 

свого духу до досягнення божественного абсолюту.  

Ренесансному індивідуалізму властиві всеосяжна любов до життя та 

відчуття повноти буття, оскільки саме життєвий досвід розглядався як джерело 

знань про світ: “Мудрість людини полягає в роздумах не про смерть, а про 

життя” [253, с. 560]. 

Вчені XVII століття намагалися поєднати науку та філософію з життям, 

тому для цього періоду характерним було тяжіння до грані між життям та 

смертю. Люди сприймають смерть як дане, оскільки людина втратила свою 

позицію “вінця природи”, тому й шукають у смерті щось хороше, що здатне 

контрастувати з життям. Це знайшло відображення в естетизації жахливого в 

готичному романі як одному з найяскравіших виявів готичної лінгвокультури. 

Представлена в готичних романах антиномія “живе – мертве” 

уможливлює симбіоз цих двох феноменів: “Герой, який перетинає рубіж світів, 

може удавати з себе мертвого, а мертвий – живого” [91, с. 4]. 

Для Нового часу характерне уявлення про довкілля як про єдиний і 

універсальний, загальний для природи й усіх людей світ. Але так не було у 

середньовічний період сприйняття природи, коли вона усвідомлювалася крізь 

призму розуму та знань. Природа ототожнювалася з ідеєю створення світу, в 

який вірять, і який сам створює порядок для себе та для мислення людини. 

Вчені та філософи цього періоду аналізували життя та смерть в 

раціоналістичному або натуралістично-біологічному планах і схилялися до 

думки про те, що людина є смертною, а її природна першооснова – безсмертна. 
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Л. Фейєрбах, Г. Гегель пов’язували безсмертя зі збереженням матерії, а Вольтер 

вважав ідею безсмертя химерою [273, с. 423]. 

Існували думки про те, “що вічне життя витікає з поняття діяльності” 

[62]; воля стає основою всього, вона не гине зі смертю: “Кожному з нас 

доступне таке утішання: смерть є такою ж природною як життя” [383, с. 141]. 

Життя представлене як низка негараздів, як епізод, що порушує абсолютний 

спокій буття, у той час як смерть “є реальною метою життя” 

[300, с. 629; c. 663], її розуміють як “тимчасовий кінець тимчасового явища 

(світа уявлень), і вона допомагає вивільненню волі від мотивів, які обмежували 

її упродовж життя” [252]. Безсмертя душі не може бути доведено логічно, але є 

постулатом практичного розуму [100, с. 125] і “за конкретним земним життям, 

яке відчувається в реальному світі, існує дещо більше, що виявляється лише на 

грані життя та смерті та перетворює людину на надлюдину” [70, с. 110]; смерть 

розглядається як абсолютне заперечення життя [81] 

У філософії ХХ століття знаходить відображення реакція інтелігенції на 

непостійність і трагізм життя, зростання відчуження між людьми. 

Екзистенціалісти намагалися побороти страх та закликали до відповідальності 

кожної людини за свої дії. Людина, на їхню думку [70, с. 154], являла собою 

синтез душі й тіла, миттєвого й вічного.  

Представники європейського постмодернізму не лише ставлять тему  

“смерті” поряд із темою “життя”, але дуже часто говорять про її домінуючу 

роль [156, с. 4]. Західноєвропейський раціоналізм не розглядає життя та смерть 

у контексті сакральної символічної оборотності, де вони були рівноправними, 

різними проявами однієї й тієї ж онтологічної реальності. Смерть – не вибір 

людини, а абсурдна річ [156, с. 9]. Відсутність сенсу життя, його абсурдність 

підтверджується тим фактом, що всі люди, які намагаються наповнити власне 

життя певним змістом, невпинно ідуть до кінця – смерті, а при близькому або 

неочікуваному контакті зі смертю багато речей, які раніше здавалися дуже 

важливими, втрачають свою актуальність [156, с. 10].  
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Смерть усвідомлюється як фундаментальний фактор людського буття, а 

людське буття є “буттям до смерті” [277, c. 260–263]. Сучасні дослідники, 

розглядаючи тему смерті людини, вони прагнуть до простору вільного від 

усього людського, адже саме у такому просторі, на їхню думку, філософія 

знову почне мислити [273, с. 132].  

Підтвердженням цього є ідея М. Фуко про те, що “смерть розглядається 

як множинна й розтягнута в часі; вона не є тим абсолютним і особливим 

моментом, відносно якого час зупиняється, щоб повернути назад, вона, як 

хвороба, характеризується певною присутністю, яке аналітик може розподілити 

у просторі й часі” [276, с. 114]  

Отже, вчені та філософи доби Античності спиралися на принцип 

синкретизму та єдності людини й природи. Розвиток ідей Середньовіччя 

свідчить про той факт, що людина і природа вже не усвідомлюються як одне 

ціле. У добу Відродження відбувається протиставлення “земного” та 

“небесного” буття, а їх роз’єднання призвело до розуміння того факту, що, 

незважаючи на симбіоз душі й тіла, душа продовжує існувати й після загибелі 

тіла. XVII століття, стало часом оспівування смерті, висувалася думка про те, 

що життя та смерть можуть слугувати продовженням та заміщенням одне 

одного. Новий час характеризує відносини природи й людини крізь призму 

набутого інтелекту та теоретико-практичного досвіду, як процес створення 

світу, який саморегулюється.  

Здобутки філософської думки минулого слугували основою для 

глибинного усвідомлення питання життя й смерті, та призвели до визнання 

людини смертною, а її природи (душі) – безсмертною. Це доводилося фактом 

вічної пам’яті померлої людини рідними та культурно значимими здобутками 

окремих особистостей. 

Класична філософія розглядає смерть як кінець життя та повертається до 

того, що душа є безсмертною й може існувати після смерті тіла. Сучасна 

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

більше уваги, ніж феномену “життя”, оскільки, на думку філософів, саме 
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зустріч зі смертю дозволяє людині зрозуміти весь сенс буття та досягти ідеалу 

існування, тобто позбутися усього зайвого. 

Отже, саме такий розгляд опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ призвів до активної 

зацікавленості романами про вампірів, які втілюють мотив дуалізму життя та 

смерті, властивий готичній картині світу, відповідно до настанов тієї чи тієї 

епохи. 

 

1.4 ЖИТТЯ та СМЕРТЬ – ключові концепти готичної картини світу 

 

Готична картина світу – це відображення розуміння навколишнього 

середовища в думках людей, яке відтворює сприйняття реального й 

нереального / надприродного світу в їх симбіозі, та вказує на роль людини в 

ньому.  

Найбільш показово готична картина світу втілена в готичному романі 

(англ. gothic novel), який є цілісною, структурованою системою, що стала 

продовженням преромантичної естетики й філософії [42, с. 6]. Цей різновид 

роману повністю сформувався на кінець XVIII століття і пов'язаний з 

естетикою предромантизму, одним з основних положень якого й була 

зацікавленість готикою. Розуміння готичного роману було дуже різноплановим 

і включало в себе не лише середньовічний стиль архітектури, але й сам дух та 

похмурий настрій цієї епохи, фантастику, лицарство, містику, казковість, 

жахливе та загадкове. З точки зору філософії готичний роман був реакцією на 

раціоналізм просвітницької літератури. Життя, на думку авторів готичних 

романів, було не раціональним та ясним, а таємничим і сповненим фатальних 

загадок, однак, у ньому були присутні закони логіки.  

Дослідженням природи готичного роману займалися такі вітчизняні та 

європейські науковці: М. А. Антипов [7], Е. Біркхед [309]; Ф. Боттінг [311; 312]; 

В. Е. Вацуро  [42], Н. Гагнієр [337]; В. Девендра [317]; C. Девісон [318]; 

Г. В. Заломкіна [92], П. Креутер [354]; Г. Лавкрафт [134], М. Ладигін [135], 

Н. В. Мінькова [161], Б. Р. Напцок [166], Дж. Перковскі [366]; Д. Пунтер [378]; 
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О. В. Разумовська [223], В. Саге [343]; М. Саммерс [387]; 

Дж. Хальберштам [343]. 

Слово gothiс (“готичний”) походить від назви готів, германських племен, 

які зруйнували античну культуру Західної Європи та створили “варварське” 

мистецтво Середньовіччя, яке вважалося “неправдивим, жахливим, 

неможливим за своєю природою й таким, що виникло з убогої спадщини 

лицарських часів” [166]. Тобто, словом gothic позначалось усе, що 

асоціювалося з варварським духом Середньовіччя, оскільки готичний роман як 

відображення особливого світогляду відображає символ “руїн замку 

Просвітництва” [226, с. 17–28] 

Важливим видається зв'язок готики з міфом, оскільки саме міф 

віддзеркалює специфіку кожної окремої картини світу, особливості образів, 

ідеологій та тактик, які їй властиві.  

Створена за допомогою міфу синкретична модель свідомості знайшла 

своє відображення в готичній картині світу, використовуючи конкретні образи, 

символи, вигадки та легенди [155, с. 3]. Цим зумовлене вживання авторами 

готичних творів не стільки матеріалу з казок та легенд, скільки їх 

“внутрішнього світу та настрою” [84, с. 51–53]. 

За словами Е. Біркхед [309, с. 14], віра в надприродне передавалася від 

одного покоління до іншого упродовж багатьох років, але від цього страх та 

моторошні відчуття, пов’язані з цими легендами, не зменшувалися, а перейшли 

в літературні твори. На думку автора [309, c. 6–10], першою страхітливою 

історією є легенда про великий потоп, що був повторенням більш раннього 

твору – частини епосу про Гільгамеша, який у пошуках дару безсмертя мусив 

знайти місце, де розташована річка мертвих.  

Пізніше ці легенди не лише описують подвиги героїв-борців зі 

страшними монстрами, чудовиськами та велетнями, а стають свідченням факту 

подолання людством будь-яких страхів та жахіть і знаходять своє відображення 

в готичній картині світу.  
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На думку Г. І. Берестнєва, “первинна функція людської психіки 

втілюється в рамках глибинної та початкової архітектонічної категоріальної 

опозиції “добро – зло” [25, с. 112]. Саме тому існує нерозривний зв’язок між 

розумінням людиною оточуючого середовища та сприйняттям незрозумілих, 

таємничих фактів реальності. 

Таке тлумачення світу бачимо в роботах Г. Лавкрафта [134]: “очевидно, 

що література жаху стара, як людська думка чи мова. Космічний жах 

з'являється як складовий елемент у ранньому фольклорі усіх народів, його 

легко побачити у стародавніх баладах, хроніках і священних писаннях”. 

Розглядаючи історію поступового входження “надприродного” у художню 

творчість, Г. Лавкрафт згадує античних авторів (Петронія, Апулея, Флегонта), 

західноєвропейський середньовічний епос, “Божественну комедію” 

“першопрохідця у класичному освоєнні моторошної атмосфери” – А. Данте, 

поезію Е. Спенсера, трагедії В. Шекспіра, “Бачення місіс Вів” Д. Дефо тощо 

[134]. Дослідник вказує на природність зацікавлення людиною жахливим, що 

дає поштовх літературі жахів і знаходить прояв у літературі різних часів, а не 

лише на межі ХVІІІ – ХІХ ст.  

У період Середньовіччя магія розвивала й поглиблювала знання людей 

про таємничий, жахливий світ відьом, перевертнів та вампірів. Цей період став 

часом, коли з’явилася віра в магічні ритуали, відьомський шабаш, поклоніння 

Сатані та “чорні меси” [134]. Саме тому лицарський роман стає еталоном 

нового способу пізнання світу за допомогою інших форми та змісту, 

пов’язуючи їх з готичним світоглядом (замки, привиди, примари), героїчними 

подвигами та етичною проблематикою. 

На початку епохи романтизму готичні мотиви з’являються і в архітектурі. 

Готичне мистецтво залишалося культовим за призначенням та релігійним за 

тематикою: воно співвідносилося з вічністю, з ірраціональними силами. 

Посилення епідемії чуми в Європі сприяло поширенню жахів, що 

відображалося у гротескних прикрасах, які є в більшості готичних 

архітектурних пам’яток.  
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Ще одним поштовхом для розвитку готичного жанру стали жахіття 

Французької революції, страх мати таку ж долю, що призвів до приховування 

природних, пристрасних проявів людської натури. Саме в літературі жахів 

знайшло відображення сприйняття цих проявів як чогось згубного й 

непристойного, загострилося протиставлення світлих і темних сил, добра й зла, 

що стало домінантою готичного світогляду.  

Незважаючи на той факт, що мотив жахів існував з давніх-давен і 

розвивася упродовж усього періоду існування людства, типове уявлення про 

надприродне з’явилось саме у цей час.  

Основні принципи готичної картини світу [42, с. 11] можна узагальнити 

так: поєднання середньовічних фантастичних вигадок та сучасної  реальності; 

природність поведінки людини у незвичайних обставинах; жах – головне 

знаряддя готики. Тепер основним для готичної культури став зв'язок людини та 

потойбічного світу, реального й надприродного, життя та смерті.  

Спочатку готичний роман зберігав повчальний характер літератури епохи 

Просвітництва, однак потім у ньому з’явився мотив правосуддя і втручання 

потойбічних сил у реальність, різке протиставлення позитивних героїв (живих 

людей) негативним (нереальним істотам, вампірам, привидам), що властиве 

готичній культурі. 

Автори готичних романів виявляли зацікавленість науками, як і 

просвітники вони заперечували неосвіченість та забобони, але вважали, що 

ірраціональне існує разом з раціональним, науково та психологічно 

обґрунтованим. Отже, надприродне відігравало в готичній культурі не стільки 

роль основного елемента, скільки має філософську, естетичну та гносеологічну 

функцію.  

Підґрунтя готичного роману зміцнюється завдяки спробам теоретичного 

осмислення природи жахливого: концепція зв’язку “жахливого” та 

“величного”, “реального” та “надприродного”, “живого” та “неживого” 

виявляється в основних домінантах готичної картини світу, а саме – в 

усвідомленні дуального характеру і взаємодії життя та смерті [26].  
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Основними маркерами готичного роману й утіленням готичного 

світогляду стали стародавній, напівзруйнований замок, зловісний господар 

(вампір), героїня, яка страждає від жахів та її  герой-рятівник.  

Психологічний стан героїв готичного роману передається передчуттями; 

емоційний стан швидко змінюється від відчаю до захоплення, яке переростає в 

жах від усвідомлення впливу надприродних, нереальних сил на реальний світ 

живих. Важливим для готичної свідомості стає різке протиставлення 

позитивних та негативних героїв. 

Однією з основних тем готичних романів виявляється взаємозв’язок 

ЖИТТЯ та СМЕРТІ, який виражається у двоїстості головних героїв, а саме – 

вампірів-мерців, які перетинають кордон між двома світами і водночас 

поєднують межу між ними – реальним та вигаданим, живим та 

неживим [349, с. 171–172].  

Серед інших, опозиція ЖИТТЯ – СМЕРТЬ домінує в готичній традиції, а 

особливого значення набуває в романах про вампірів, у яких своєрідно 

відтворюється фольклорна концепція злодія-мерця (“life-eating maniac” 

[434, c. 59]), що приречений відбирати життя, загрожувати безпеці та спокою 

живих (“to absorb as many lives as he can” [434, c. 59]). 

У готичному світогляді СМЕРТЬ сприймається як відправна точка для 

нового ЖИТТЯ. Життя в готичній культурі ніяк не може звільнитися від загрози 

смерті [363, c. 58]. У готиці відображено паралель між станом смерті та життя.   

Поєднання жахливого та страшного закладено у самому готичному 

світорозумінні – у зв’язку між живим і мертвим, болем і задоволенням, 

реальним і нереальним, природним і надприродним, людиною і вампіром.  

Отже, готична культура – це цілісна система, для якої характерний 

взаємозв’язок між певними героями (живими та неживими істотами, людьми та 

вампірами), життям та смертю, їх взаємодія та протистояння, що втілює основні 

домінанти готичної картини світу. 
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Висновки до розділу 1 

 

Картина світу – це цілісний, глобальний образ світу, результат активності 

людини, що виникає під час її контактів із навколишньою реальністю.  

Концептуальна та мовна картини світу відтворюють уявлення людей про 

навколишнє середовище, вказують на особливості його інтерпретації 

представниками різних етносів, культур та епох. 

Поняття “бінарності” відіграє важливу роль у сприйнятті людиною 

довкілля, серед іншого і протилежних явищ, які відзначаються однаковою 

правдивістю. Розвиток культури, переосмислення набутого досвіду 

уможливили поєднання майже несумісних за своїм значенням феноменів 

ЖИТТЯ та СМЕРТІ, дозволили узагальнити сформовані століттями погляди на їх 

тлумачення. 

Бінарні опозиції передбачають існування двох рівноправних частин 

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

узагальненням протиставлення позитивного та негативного досвіду суб’єктів 

пізнання. 

Культурні традиції, ритуали та вірування спираються на дуалістичне 

сприйняття світу й зумовлюють розуміння ЖИТТЯ та СМЕРТІ не лише як 

опозиції, а й як понять, що взаємодоповнюють одне одного. 

Когнітивне моделювання протилежностей виражається у відносинах 

контрадикторності, що сприяє зрозумінню ступеня спорідненості або 

віддаленості членів певної опозиції, а також виявляє можливість їх суміщення 

одне з одним на підставі того, що вони стосуються одного й того ж джерела. 

Визнання дуалізму навколишнього світу пов’язано з усвідомленням 

людством свого місця у Всесвіті, намаганням пояснити складні факти та реалії 

дійсності. Це уможливило появу жанру готичного роману, який виявися 

поєднанням реальної ситуації буття із нереальними та вигаданими подіями, 

порівнянням реальних живих людей із немертвими істотами – вампірами.  
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Релігійні настанови, зокрема християнство, впливають на розвиток 

свідомості, стимулюють симбіоз понять “реальне – нереальне”, “добре – 

погане”, “живе – мертве”, “життя – смерть” й утворення нового типу героя – 

безсмертного створіння.  

Саме таке розуміння реальності стало основою для формування готичної 

картини світу, яка віддзеркалювала всі особливості світосприйняття, пов’язані з 

усвідомленням одночасності реального та нереального, можливого та 

неможливого. 

Основні положення першого розділу відбито в одноосібних публікаціях 

дисертантки [205; 215; 216; 371; 372; 376]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ КОНЦЕПТІВ ЖИТТЯ ТА СМЕРТЬ 

 

2.1 Методологічні засади аналізу концепту 

 

У цьому підрозділі розглянемо основні положення семантико-

когнітивного підходу в інтерпретації концептів як одиниць мисленнєвої 

діяльності, їх вербалізації та структури. 

Головним постулатом когнітивного підходу до мови слід вважати 

положення про те, що мислення людини здійснюється за допомогою концептів, 

закодованих вербальними засобами. Одиниці мови виявляються 

експлікаторами важливої частини концептуального змісту свідомості людини, а 

через аналіз їх семантики (комплексу семантичних ознак, співвідносних із 

словом) відкривається доступ до тих чи тих концептів. 

У сучасній лінгвістиці для аналізу змістових одиниць мови, їх структури, 

систематизації знань щодо останніх застосовується семантичний 

(компонентний) підхід (М. Ф. Алефіренко [3],З. Д. Попова, Й. А. Стернін [197]) 

та концептуальний підхід ([В. І. Карасик [104], О. С. Кубрякова[129]). Вони 

відрізняються тим, що семантичний підхід зосереджено на виявленні 

складників значення, тобто змісту семантики мовних одиниць, а 

концептуальний підхід встановлює зв’язки між цими елементами і спрямований 

на аналіз змісту концепту. Отже, лінгвокогнітивному дослідженню “властивий 

більший ступінь абстракції” [3, 53].  

У сучасних лінгвістичних розвідках поняття “концепт” широко 

досліджується в різних сферах людського буття. Концепт тлумачать як 

різнорівневе явище, яке одночасно є частиною логічного та інтуїтивного, 

індивідуального й соціального, свідомого й несвідомого способу сприйняття, 

розуміння та тлумачення дійсності, а також як “сукупність закріплених ознак 

для опису фрагменту світу” [190, с. 24], як абстрактне наукове поняття, що 
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“утворюється на базі життєвого поняття” [250, с. 246] як “незалежні елементи 

свідомості, які виступають посередниками між словами та екстралінгвістичною 

реальністю” [328, с. 62]. Концепт вербалізується за допомогою мовної 

структури і являє собою “мовний знак в найширшому його розумінні (слово, 

фразеологізм, речення). Семантика мовного знака є головним джерелом знань 

про зміст досліджуваного концепта” [4, с. 183]. 

У сучасній лінгвістиці виокремилося два основних підходи до вивчення 

концептів – когнітивний (Н. Д. Арутюнова [11], М. М. Болдирєв [34], 

С. А. Жаботинська [85], О. С. Кубрякова [129], Д. С. Ліхачев [141], 

Й. А. Стернін [258] і лінгвокультурологічний [С. Г. Воркачев [51], 

В. І. Карасик [102], Н. А. Красавський [124], В. А. Маслова [152], 

Ю. С. Степанов [254]). Семантико-когнітивний підхід зосереджує увагу на 

вивченні лексичної й граматичної семантики мовних одиниць, які розглядають 

як засіб проникнення у зміст концептів. При такому підході вивчення концептів 

здійснюється в напрямку від мовної семантики до концептосфери. 

Лінгвокультурологічний підхід вирізняється тим, що визначає номінації 

концептів як важливі елементи національної культури, тісно пов’язані з її 

особливостями та цінностями. Тому лінгвокультурологічний аналіз концептів 

спрямований зі сфери мови у сферу культури. 

На наш погляд, цілком виправданим може бути й семіотичний аспект 

аналізу концептів, який дозволяє з’ясувати когнітивні основи знаковості й 

особливості семіотизації концептуального змісту засобами різних систем, 

зокрема мови. 

Визнаємо, що кожний із цих підходів має певні традиції та спирається на 

узвичаєні методичні принципи. Проте їх не слід розглядати як незалежні, адже 

всі вони спираються на теоретичне положення про те, що концепт – одиниця 

свідомості, концептосфери, а значення мовних одиниць, які лише об’єктивують 

(репрезентують, вербалізують) концепти – це елементи мовної свідомості. З 

огляду на це, семантико-когнітивний, лінгвокультурологічний і 

лінгвосеміотичний аспекти вивчення концептів мають спільну мету – пізнання 
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суті мовної свідомості й розуміння глибинних основ та причин розбіжностей в 

уявленнях про світ представників різних культур, які віддають перевагу тим чи 

тим видам знаковості у процесі кодування набутого досвіду, знань та уявлень 

про об’єкти пізнання. 

Для реалізації завдань цього дослідження релевантним є визначення 

концепту Н. Д. Арутюнової, яка вважає, що “базою для створення концепту 

слугують лише ті явища, які стають об’єктом оцінки, а для того, щоб оцінити 

об'єкт, людина повинна пропустити його крізь себе” [13, с. 181]. Дослідниця 

трактує концепт як поняття практичної філософії, як той факт, що включає всі 

національні та культурні особливості, закладені у свідомості людини – 

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

мистецтва, відчуття й систему цінностей. Концепти створюють “свого роду 

культурний шар, який виступає посередником між людиною й світом” [13, с. 3 ].  

Існують різні погляди щодо інтерпретації та класифікації концептів 

залежно від критеріїв, обраних дослідниками [див. праці М. Ф. Алефіренко [5], 

А. П. Бабушкіна [16], В. А. Маслової [151], Дж. Лакоффа [136], 

А. М. Приходько [211], Ю. С. Степанов [255]. 

Концепти можуть бути розподілені в залежності від ступеня 

абстрактності / конкретності явища, яке вони описують [33, с. 36–38; 16,           

с. 19–21; 97, с. 19–21; 159, c. 281–308; 364, c. 435; 379, с. 536], на конкретно-

чуттєві образи (які зафіксовані у свідомості носіїв мови); уявлення (які 

відображаються у свідомості як “сукупність найбільш зрозумілих ознак 

предмета або явища” [97, с. 19]); схеми (мисленнєвий образ предмета, який 

відзначається просторово-контурним характером); поняття (концепт, який 

містить найбільш суттєві ознаки предмета або явища); прототип (описує яким 

прикладом концепту виступає досліджуваний предмет [364, c. 435]); пропозиція 

(модель, певні елементи якої описують та визначають наявні між ними зв’язки); 

скрипти (фрейм, який розгортається у часі) [356, с. 208]; гештальт 

(розглядається як початок процесу пізнання [357, c. 359]); фрейми 
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(багатокомпонентний концепт, який виявляється способом опису типової 

ситуації [159, c. 289]).  

Існують і інші класифікації концептів, визначальними ознаками яких 

може бути: час їх виникнення [190, с. 94] та середовище існування [194, с. 7], 

характер “спостереження” [196, с. 28], лінгвістичне оформлення [235, с. 413], 

ступінь трансльованості та внутрішнього змісту [105, с. 7, c. 97], актуальність 

або приналежність певним групам носіїв мови [2, с. 26–29; 189, с. 127–131; 

160, с. 57], інтеграція семантичних структур [270, с. 46]. 

Лінгвокультурологіний підхід до розуміння концепту полягає в тому, що 

концепт визнається базовою одиницею культури. Він визнається як 

“семантичне утворення, позначене лінгвокультурною специфікою, таке, що 

характеризує носіїв конкретної етнокультури, визначається емоційним, 

експресивним та оцінним ореолом” [152, с. 47, c. 75–76]. До складу 

лінгвокультурних концептів належать майже всі об’єкти [50, с. 21], отже, вони 

можуть бути розподілені на такі групи: світ (SPACE [227, с. 90–92]); стихії та 

природа (NATURE [88, с. 47–49; 150, с. 36–45]); уявлення про людину (ЧОЛОВІК 

[263, с. 96–102], ЖІНКА [298, с. 199–204], СЕРЦЕ [187]); моральні концепти 

(ВІДДАНІСТЬ та ЗРАДА [245, с. 206–211]); соціальні поняття та відношення 

(ДРУЖБА [280, с. 97–101]); емоційні (СТРАХ [182, с. 207–215]); світ артефактів 

(БУДИНОК [222, с. 63–70]); концептосфера мистецтва 

(МИСТЕЦТВО / ART [18, с. 57–62]). 

Зважаючи на термінологію, запропоновану А. Вежбицькою, ми можемо 

назвати концепти  ЖИТТЯ та СМЕРТЬ універсальними, загальнолюдськими 

концептами [44], які займають одне з центральних місць серед 

лінгвокультурних концептів кожної спільноти [283, с. 2; 58, с. 3]. Зокрема, 

вперше лексема death трапляється в Біблії, де вона уживається разом із 

репрезентаціями концепту “гріх” [57]. Так само й ЖИТТЯ згадується у Біблії як 

факт, над яким владний лише Творець. Разом із тим вони є національно-

специфічними, тому кожний етнос вкладає свій зміст в їх інтерпретацію, що 

породжує проблему різного пояснення концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ, (див. з 
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цього приводу праці з лінгвокогнітології [23; 35; 36; 178; 179; 194; 229; 282; 

295], лінгвокультурології [73; 78; 98; 144; 264; 287; 290], а також праці 

порівняльно-історичного спрямування [32; 63], виконані на матеріалі 

різноструктурних мов [14; 29; 76; 260; 267; 283; 293]. 

Виявляється концепти можна класифікувати за різними ознаками, 

кількість яких є нескінченною, оскільки нескінченим є процес пізнання – в 

науково-теоретичному та повсякденно-практичному аспектах [105, с. 28; 

277, с. 259]. Проте конкретна ситуація спілкування потребує виділення 

найважливіших, повторюваних та емоційно значущих фрагментів досвіду як 

орієнтирів поведінки комунікантів. 

Отже, концепт – це квант структурованого знання, результат пізнавальної 

діяльності людини, який містить інформацію про об’єкт пізнання й 

характеризується певною структурою, в якій можна виділити поняттєвий, 

образний та ціннісний складники. 

 

2.2 Структура, зміст та вербалізатори концепту 

 

Аналіз структури, змісту та вербалізаторів концептів спирається на такі 

теоретичні положення: концепт має певну будову, що створює необхідні умови 

його існування в концептосфері; будова концепту характеризується гнучкістю 

та неоднорідністю; вона утворюється комплексом когнітивних ознак; у 

свідомості носіїв культури когнітивні ознаки є неоднаково важливими й 

виділеними, що зумовлено їх комунікативною релевантністю і впливає на 

номінативну щільність й обрані засоби вербалізації концепту. 

У когнітивних дослідженнях висловлюють різні точки зору стосовно 

будови концепту. Ю. С. Степанов [254, c. 46] пропонує розрізняти 

етимологічний (історичний), актуальний (загальновідомий) та пасивний 

(важливий для окремих носіїв культури) шари. Дослідник зазначає, що 

початковим етапом дослідження концепту є вивчення його етимології – 

“передісторії”, тобто етимологічний аналіз лексеми [256, с. 7]. Такий підхід дає 
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можливість вивчити концепт в діахронії та пояснити наявність або відсутність 

тих або тих концептуальних рис [197, с. 98]. В. І. Карасик [105, c. 118] виділяє 

поняттєвий (інформаційний), образний та ціннісний складники концептів. 

Можливі й інші концепції структури концепту. Необхідно зауважити, що 

незалежно від наукової школи й потрактування концептуальної будови, 

спостерігається солідаризація думок стосовно наявності в концептів 

інформаційного, образного та інтепретаційного складників. Цієї позиції щодо 

будови концепту будемо дотримуватися в нашому дослідженні. 

При цьому розрізняємо концептуальну будову й зміст. Як зазначено 

вище, будова концепту складається з трьох базових конституентів. 

Концептуальний зміст становлять когнітивні ознаки, які співвідносяться з 

базовими складниками будови концепту. Інформаційний (або поняттєвий) 

складник утворюється комплексом когнітивних ознак, які з погляду 

комунікантів відповідають суттєвим характеристикам об’єкта пізнання 

(предмета чи явища). Образний компонент формується за допомогою 

перцептивних та когнітивних образів та об’єднує перцептивні (зорові, слухові, 

тактильні, смакові, нюхові) когнітивні ознаки, утворені внаслідок чуттєвого 

сприйняття та когнітивні ознаки, які формуються внаслідок метафоричного 

осмислення концептуалізованого поняття. Інтерпретаційний складник об’єднує 

когнітивні ознаки, які відповідають загальним, емоційним, естетичним тощо 

оцінкам мовців. У подальшому викладенні процедури та результатів 

дослідження ми користуємося термінами “поняттєвий, образний та ціннісний 

шари концепту” на позначення складників концептуальної будови, а терміном 

“концептуальна ознака/и” – на позначення концептуального змісту. 

Для інтерпретації структурного та змістового аспектів концептів 

застосовуються різні прийоми, прийнятні для того типу концептуалізованого 

знання, з яким має справу дослідник. 

Вважаємо, що для аналізу концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ найбільш 

релевантним буде фреймовий аналіз. 
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Фрейм – це багатокомпонентний концепт, що усвідомлюється через 

сукупність його складових як цілісність стандартних знань про предмет або 

явище (наприклад, КРАМНИЦЯ – продавець, покупець, товар, купувати, ціна 

тощо [196, с. 119]). Фрейм розглядається як “поняття, інформація про предмети 

світу” [160, c. 12], “особлива організація знань” [332, с. 230], “як структура 

інформаційних знань” [234, с. 101], “одиниця знань, які організовані навколо 

концепту” [33, с. 5]. 

Дослідниця С. А. Жаботинська слушно зазначає, що фрейм – це “один із 

способів структурації змісту концепту” [87, 180]. Очевидно, тому фреймовий 

аналіз виявляється відповідним для опису будь-якої ситуації, оскільки являє 

собою фіксовану систему параметрів, що описують об’єкт або подію 

[159, c. 245]. Також він є “зручним інструментом для виявлення загальних і 

конкретних характеристик” [192, c. 19]. 

Методика фреймового аналізу виправдала себе як при вивченні концептів 

у певній лінгвокультурі, зокрема, на матеріалі конкретних мов – німецької 

(концепти “ВЛАДА” [60], “ВРЕМЯ ВОЕННОЕ / KRIEGSZEIT” [140], “HEIMWEH” 

[31], “PRIDE i NOBILITY” [238]), англійської (концепти “ВНЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА” 

[40], “CИЛА” [297], “CONFLICT” [83], “СКРОМНІСТЬ” [269]), російської 

(концепти “ПРАВДА и ИСТИНА” [247]), так і при порівняльному вивченні 

одного концепту в різних лінгвокультурах, наприклад, концепт 

“НЕДОСКАЗАННОСТЬ” [110] тощо. 

Фрейм доцільно розглядати як типову ситуацію, що “пов’язана з 

реальними психологічними процесами сприйняття, належить до глибинного 

пласту соціальної свідомості й характеризується такими ознаками: 

схематичність, спрощеність і вкоріненість у свідомості членів 

соціуму” [234, c. 101]. Фрейм фіксує вербально-невербальну інформацію у 

вигляді “структури інформаційних даних, в якій відображено отримані 

емпіричним шляхом знання про певну стереотипну ситуацію і про текст, який її 

описує” [160, с. 7]. До структури фреймової моделі входить, перш за все, 

фіксована інформація – факт, що стосується стану об’єкту, який зазвичай 



60 

 

вважається істинним, саме тому окремі дослідники обмежують фрейм 

предикатно-актантною рамкою, семантичними ролями компонентів ситуації 

[Ч. Філлмор [332], Р. Лангакер [358]; O. Селіванова [234, с. 100–101].  

На думку Т. ван Дейка, “фрейми є фрагментами знання, організованими 

“навколо” концепту й містять у собі основну типову та потенційно можливу 

інформацію, яка асоціюється з тим чи тим концептом” [74, с. 16–18]: “що 

робить”, “хто робить”, “де й коли робить”, “як робить” тощо. Отже, фрейм 

об’єднує різні типи зв’язків, важливих для опису концептуалізованого явища: 

функціональні зв’язки, утворені дієсловами, кількісні, просторові, часові, 

атрибутивні тощо. 

Фреймовий аналіз концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ уможливить 

систематизацію типових актантів, предикатів, атрибутів, квантифікаторів, місця 

та часу ситуації.  

У цьому дослідженні концепти ЖИТТЯ та СМЕРТЬ аналізуються як 

ситуації, визначені за даними тлумачних словників, у яких наведені, наприклад, 

такі дефініції: ‘життя / life’ – “the course of human events and activities” та 

‘смерть / death’ – “the event of dying or departure from life” [409]. У контекстних 

вживаннях головних вербалізаторів (life та death) та інших номінаторів 

концептів виявляється інформаційна структура концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ. 

Розглянемо приклади вербалізації типових ситуацій: People lived in Africa 

millions years аgo; we had a very hard winter last year and some of the plants died 

unexpectedly [410]. Ці контексти містять комунікативно важливі частини 

фреймової моделі, відображують отримані емпіричним шляхом знання про 

ситуації життя та смерті, а також їхнє лінгвальне оформлення: актанти, які 

позначають учасників ситуації (діяч, виконавець тощо), виражені іменниками 

та особовими займенниками (people, we, plants); предикати, що описують дію 

чи стан, визначаються дієсловами (lived, died); вказівка на місце й час ситуації, 

розкриті за допомогою конкретизації обставин ситуації (in Africa, last year, 

years ago, winter); спосіб дії, переданий прийменником (unexpectedly); атрибути 

ситуації, актуалізовані вказівкою на якість життя за допомогою прикметника 
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(hard); квантифікатори часто виражені числівниками, які уточнюють тривалість 

життя (millions). 

Центральною ланкою аналізованої структури знання є предикати 

концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ, про що свідчить етимологія номінацій концептів. 

Історично першими позначеннями є саме дієслівні основи (тобто предикати 

концептуалізованої ситуації): в англійській мові одиниці life та live (< да. lifian, 

libban ( c 1200) “to be; be alive; have life; continue in life; experience”) походять 

від праіндоєвропейського дієслівного кореня *leip- “to stick, adhere; remain; 

continue”, а одиниці death, die розвинулися від праіндоєвропейських етимонів 

*dheu- “to pass away; become senseless” + *-thuz “suffix denoting act, process or 

state” [402]. Отже, вербалізація концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ історично 

співвідноситься з дієслівними основами з активною та інактивною семантикою. 

Змістове наповнення концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ встановлюється через 

семантичний аналіз ключових номінацій концептів (імен) і систематизації 

когнітивних ознак, які віддзеркалюють параметри концептуалізації феноменів 

життя та смерті й усвідомлюються носіями культури. До таких, очевидно, слід 

віднести біологічний, часовий, просторовий, соціально-культурний параметри.  

Виявлення змістових когнітивних ознак буде здійснено за результатами 

систематизації номінацій концептів, етимологічного аналізу та дефінітно-

компонентного аналізу вербалізацій. Описані вище етапи лінгвокогнітивного 

аналізу необхідні для інтерпретації макроструктури концепту.  

 

2.3 Процедура інтерпретації макроструктури концепту 

 

Інтерпретація макроструктури концепту (його поняттєвого, образного та 

ціннісного складників) передбачає такі етапи: встановлення ключових імен та 

систематизація інших номінацій досліджуваних концептів; аналіз семантики 

вербалізаторів, виявлення когнітивних ознак та фреймове моделювання 

концепту; опис поняттєвого, образного та ціннісного складників, їх 

співвіднесення з когнітивними ознаками.  
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З метою встановлення ключових імен та інших номінацій концептів 

ЖИТТЯ та СМЕРТЬ методом суцільної вибірки аналізуються дані таких 

лексикографічних джерел: тезаурусних словників [398; 400; 401; 404; 407; 48; 

409; 412], історичних словників [399; 403; 413], тлумачних словників  [400; 401; 

404; 407; 408; 409; 412]. 

Закріплення за одиницею статусу імені концепту здійснюється відповідно 

до таких критеріїв: приналежність до лексико-граматичного класу іменників, 

абстрактність значення, функціональна нейтральність, тривалість існування в 

системі мови й високий ступінь адаптованості, про що свідчать словотворча 

продуктивність і фразеологізація одиниць.  

Імена концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ представлені іменниками life та death. 

По-перше, ці іменники мають абстрактні значення й позначають такі поняття як 

‘стан’ і ‘дія’, тобто властивості реалій – life “the condition that distinguishes 

organisms from inorganic objects and dead organisms”, death “the act of dying; the 

end of life; the total and permanent cessation of all the vital functions of an 

organism”. 

По-друге, вони становлять вершини синонімічних рядів (life – animation, 

spirit, existence, duration, being, history, biography, person’s experiences тощо; 

death – afterlife, cessation, destruction, ending, extermination, tomb тощо), а в 

функціональному плані ці одиниці характеризуються нейтральністю. 

Порівняймо вживання одиниць life та death у різних стилях і регістрах з 

контекстами, які містять їхні функціонально обмежені синоніми: Do you believe 

in life after death? а також life drawing classes (specialized, art), Every time the 

little man gets hit, you lose a life (informal, games) vs zip (informal) “liveliness or 

energy, speed” – The new engine has given the car a lot more zip; (formal) decease 

“a person’s death” – The house will not be yours till after your mother's 

decease [400]. 

По-третє, одиниці life та death є стійкими та функціонують у системі 

англійської мови упродовж тривалого часу: дангл. lif “existence, lifetime, way of 

life, condition of being a living thing”, сангл. līf “аnimate existence, vitality, 
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life” [403; 412]; дангл. deáþ “death, dying, cause of death; ghosts”, cангл. dēṭh “loss 

of life; dying, death as an event” [399; 403; 412]. Історична стабільність лексем 

life та death підтверджується також їх етимологічною співвіднесеністю з 

праіндоєвропейськими етимонами й приналежністю до споконвічного розряду 

лексики: life < іє. *leip- “to remain, persevere, continue; stick, adhere”; death < іє. 

*dheu- “to pass away, die, become senseless” [402]. Хоча цілком імовірно, що на 

позначення поняття ‘помирати’ в англійській мові уживалося запозичення з 

близькоспорідненої германської мови (die < сер. 12 ст. ддан. døja чи 

дсканд. deyja “помирати” < пгерм. *dawjaп) з причин табуїзації назви. 

Про завершення процесу концептуалізації поняття та формування імені 

концепту свідчить і словотворча продуктивність одиниць. Розвиток 

словотворчих та семантичних дериватів, а також залучення лексем до складу 

фразеологізмів відбувається в результаті поглиблення поняття, розширення 

асоціативного ореолу та кореляцій з іншими ділянками концептосфери: life > 

alive, lively, afterlife, pro-life тощо, bring smth to life, come to life, for life, give your 

life, life after death, start a new life тощо; death > dead, deadly, deadline, deadlock; 

to be at death’s door, to catch your death of cold, to look / feel like death warmed up, 

dead cat bounce тощо [400]. 

Наступний етап дослідження полягає в систематизації номінацій 

концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ, моделюванні фреймів та з’ясуванні когнітивних 

ознак, актуальних для свідомості носіїв сучасної англійської мови. Із 

лексикографічних джерел [397; 400; 401; 404; 407; 408; 411; 412; 413; 414; 415] 

вибрано синоніми, антоніми, деривати, фразеологічні звороти, співвідносні з 

поняттями ‘життя’ та ‘смерть’, наприклад, life, vitality, viability, animation, vital, 

force, respiration, , existence;death, dying, decease, demise, dissolution, departure, 

end, cessation, extinction, loss тощо. За результатами дефінітно-компонентного 

аналізу імен концептів та інших номінацій встановлюються концептуальні 

ознаки концептів ЖИТТЯ (‘органічна матерія’, ‘істота’, ‘рай’, ‘сила’, ‘жвавість’, 

‘рух’, ‘світло’, ‘яскравість’, ‘необмеженість’, ‘тривалість’, ‘існування’, ‘досвід’, 

‘простір’, ‘повітря’, ‘послідовність подій’, ‘радісний’, ‘щасливий’, 
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‘безтурботний’) та СМЕРТЬ (‘матерія’, ‘тіло’, ‘мрець’, ‘скелет’, ‘пекло’, ‘труна’, 

‘спокій’, ‘нерухомість’, ‘руйнування’, ‘крапка’, ‘кінець’, ‘втрата’, ‘сон’, 

‘темрява’, ‘неминучий’, ‘темний’, ‘жахливий’).  

Фреймовий аналіз концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ забезпечує 

систематизацію типових складників концептуалізованої ситуації: актанти 

(activity, lifeblood, darkness, loss), предикати (live, exist, release, ruin), атрибути 

(living, alive, fatal, lethal), квантифікатори (days, nights), місце (heaven, grave, 

tomb), час (nightlife, period, near end, afterlife). 

Отримані результати солідаризуються з висновками дослідників 

[260; 287] про те, що більшість когнітивних ознак співвідносяться з образним та 

ціннісним складниками макроструктури концептів.  

На матеріалі готичних романів про вампірів ХІХ – ХХІ ст. побудування 

системи вербалізаторів концептів ЖИТТЯ / LIFE та СМЕРТЬ / DEATH передбачало 

встановлення прямих номінацій, їх дериватів, синонімів та сталих виразів, а 

також непрямих номінацій, через які апеляція до концептів здійснюється 

опосередковано (вільні сполуки, стійкі звороти, які не містять одиниць, що 

належать до першої групи). Шляхом суцільної вибірки з текстів готичних 

романів буде відібрано номінації, з’ясовано когнітивні ознаки й побудовано 

фрейми концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ. 

Подальше дослідження полягає в аналізі образної складової 

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

виявленні засобів вербалізації спільного та відмінного в метафорично-

образному тлумаченні концептів.  

Метафора є дуже важливим способом непрямої інтерпретації актуальних 

для тієї чи тієї лінгвокультури понять, зокрема, абстрактних, “матеріальною 

опорою” для яких є знак (ім’я) [291, с. 87]. На думку Л. О. Чернейко, 

метафізичні поняття - а саме до таких належать ‘життя’ і ‘смерть’ - опановують 

“в результаті тривалого спостереження колективного розуму [носіїв культури] 

за проявом світу зовнішнього (res extensa) та світу внутрішнього (res cognitas), 



65 

 

реалій двох різних дійсностей” [т. с., с. 86], оскільки у фізичному світі для них 

не існує субстанціональних аналогів.  

На відміну від поняттєвої складової (інформаційного змісту) концепту, 

яка вміщує важливі з погляду носіїв культури ознаки концептуалізованих 

понять і реалій, наявність образа / образів відкриває особливості процесу 

сприйняття концептуалізованого явища. 

Когнітивні образи ‘життя’ та ‘смерті’ створюються в результаті 

матеріалізації цих абстрактних понять шляхом метафоризації. При цьому 

фігуративні вирази (як усталені в системі мови, так і мовленнєві, тобто 

оказіональні) виявляються вербалізаторами когнітивної метафори - цілісного 

когнітивного змісту, носія знань про фрагменти світу, зокрема життя й смерті. 

Метафора, як феномен мови і феномен концептуальної системи, пов’язана з 

культурою. Тому образи, створені метафорами, відповідають імперативам 

епохи і стилів культури. 

Аналіз образної репрезентації концептуальної опозиції здійснено за 

такими критеріями: за пріоритетністю лексико-семантичних засобів 

вербалізації концептів; за типом “допоміжного суб’єкта” [165, с. 112–115], 

тобто прямого, а не фігуративного значення лексичної одиниці, за допомогою 

якої здійснено вербалізацію; за ознакою, яка визначає аспект схожості суб’єктів 

метафори; за спільністю та відмінністю метафоричного тлумачення складників 

концептуальної опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ у романах про вампірів. 

Важливо зазначити, що з семіотичного погляду, засоби метафоричної 

репрезентації концептів співвідносяться з різними, але тісно пов’язаними 

семіотичними системами: з первинною семіотичною системою природної мови 

та зі вторинною семіотичною системою культури. Можна сказати, що 

метафоричні номінації концептів одночасно виявляються знаками мови й 

знаками культури, оскільки окрім своїх мовних та оказіональних (мовленнєвих) 

значень вони також реалізують символічні значення. Тобто “сам культурний 

код належить природній мові в широкому сенсі слова, але створює іншу 

систему значень, відмінних від тих, які представлені у словниках і 
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граматиках” [68, с. 41]. Цілком слушною вважаємо думку Р.  Барта стосовно 

того, що “знак (тобто результат асоціації концепту й акустичного образу) 

першої системи стає лише означувальним у другій [семіотичній] 

системі” [21, с. 78]. 

З опертям на це теоретичне положення, розглядатимемо метафоричні 

номінації концептів як елементи релевантного для готики культурного коду, 

як “форми втілення інформації” [38] про смерть і життя, як “сітку”, накинуту 

культурою на “світ, який вона членує, категоризує, систематизує й 

оцінює” [127, c. 232].  

Базовими кодами, що засновані на архетипах культури й фіксують 

уявлення про світ, В. В. Красних [127, 198] вважає соматичний (тілесний), 

просторовий, часовий, предметний, біоморфний, духовний коди 

[127, c. 233-257]. У цій праці розглядаємо базові та інші коди як такі, що 

співіснують один з одним і є важливим для вербалізації когнітивних образів 

життя й смерті. До таких можна віднести колоративний, смаковий, тактильний, 

слуховий тощо. Одиниці, які співвідносяться з цими кодами, є позначеннями 

різних аспектів перцептивної діяльності людини, завдяки якій створюються 

перцептивні образи.  

Наприклад, візуальний образ Angel of Death “Ангел смерті” у живописі 

відтворюється як страхітлива фігура в чорному одягу, з крилами й зазубреним 

ножем; ця фігура забирає життя й душу людини (див. Додаток А). В одному з 

романів про вампірів знаходимо вербальний опис, відтворений номінаціями, які 

співвідносяться з різними кодами: “the … Man is already whettin' his scythe 

<…> Some days on the Angel of Death will sound his trumpet for me” [434, с. 62]. 

Апеляцією до предметного / артефактного / речового (scythe “a tool with a 

curved blade, used especially to cut long grass”, trumpet “a brass musical 

instrument”), акціонального (whet “to sharpen the blade”, wag “to move from side 

to side or up and down repeatedly”), звукового (sound “to cause a noise to be made 

or say or shout a message”) тощо кодів створюється комплексний аудіо-

візуальний образ смерті.  
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Наведений фрагмент аналізу доводить, що коди культури ефективно 

реалізуються через метафори (носії вторинної семантики) і перетинаються 

(одиниця trumpet одночасно співвідноситься з предметним і звуковим кодами, а 

whet – з акціональним, але також із візуальним і звуковим, оскільки дія 

‘гострити ножа чи лезо’ візуалізуєься через рухи інструмента в обидва боки 

вздовж точила, а озвучується внаслідок скреготу, який супроводжує цю дію). 

Отже, у цій дисертації поняття ‘код готичної культури’ тлумачимо як 

змістову (понятійну) область культури, виражену засобами сучасної англійської 

мови, актуальними для вербалізації готичної картини світу, актуалізованої в 

романах про вампірів. Коди готичної культури буде досліджено через мовну і / 

чи мовленнєву метафору, тобто шляхом перенесення вербальних позначень з 

однієї сфери дійсності в іншу, у результаті чого ці позначення набувають 

вторинної номінативної функції й актуалізують репрезентацію цільових 

концептуальних сфер ЖИТТЯ та СМЕРТЬ у термінах інших концептуальних сфер 

(або доменів – “source domain”, “target domain” [356, c. 253]).  

Метафорами пронизане усе буття людини, її розуміння світу, 

навколишнього середовища й навіть мислення [12; 19; 28; 30, c. 14; 37; 136; 

153; 225, c. 46–61; 321; 348; 362, с. 865–896]. Загальновизнана роль метафори у 

створенні “мовної картини світу, що виникає в результаті когнітивного 

маніпулювання відомими значеннями з метою створення нових концептів” 

[262, с. 3]. Слушною є також думка про метафору як “ключ до розуміння основ 

мислення й процесів створення не лише національно-спеціифічного образу 

світу, але й його універсальної моделі” [12, с. 6] (див. також [17, с. 3; 153; 

147, с. 21–44; 356]. 

Хоча в сучасному мовознавстві існують різні тлумачення природи й 

типології метафори (див. аналітичний огляд С.  В. Кисельової [108]), усі вони 

узгоджуються й доповнюють одне одного. Ми підтримуємо дослідників 

[388, с. 1 – 38; 330, с. 269–283; 262, с. 14–15; 147, с. 376–389; 20, с. 11–21; 

30, c. 9–21; 314], які поділяють погляд Дж. Лакоффа і М. Джонсона          
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[356, с. 253–257] стосовно проекції (або когнітивного відображення) сфери-

джерела на сферу-ціль. 

Когнітивні метафори “містять основну, типову та потенційно можливу 

інформацію, що асоціюється з тим чи тим концептом” [74, с. 16], але 

знаходяться не на поверхні, втілюють не “об’єктивно існуючі категорії, а 

концепти, що сформувалися у свідомості людини” [294]. Тому когнітивним 

метафорам властивий певний ступінь абстрактності.  

Розрізняють [74, с. 15–22; c. 26–33; с. 53–56; с. 62–69; с. 10–12; 

с. 127; с. 148] такі види когнітивних метафор: орієнтаційна (“orientational”), 

онтологічна (“ontological”), структурна (“structural”) метафори, а також 

метафора каналу зв’язку (“conduit metaphor”). 

Орієнтаційна метафора фіксує досвід просторової орієнтації у світі (UP – 

DOWN, FRONT - BACK, IN - OUT тощо) та апелює до різних ситуацій. Простір 

виявляється базовим поняттям, на основі якого формуються позначення 

непросторового досвіду: фізичний стан (HEALTHY IS UP), емоційний стан 

(HAPPY IS UP, SAD IS DOWN), соціальний статус (SUCCESS / SOCIAL 

IMPORTANCE / COMPETENCE/ POPULARITY IS UP) тощо. Наприклад, 

метафори LIFE IS UP, DEATH IS DOWN актуалізовано у наступних 

контекстах: “Another method for investigating meaning is to identify peak life 

experiences and discover what aspects those experiences have in common. Self-

determination theory posits the ability to make true and independent choices 

(autonomy), the experience of mastery (competence), and healthy relationship with 

others (relatedness) are the basic driving forces in human motivation (Deci& Ryan, 

2000)” [цит. за: 395, c. 316–317]; “…the government should allow licensing people 

to put others down”, тобто “help people to die” [389]. 

Отже, в орієнтаційних метафорах сферою джерела виступає простір, а 

вибір менш конкретної цільової сфери завжди залежить від того, стосовно 

якого фрагменту дійсності накопичується досвід. 

Онтологічні метафори забезпечують упорядкування одного поняття в 

термінах іншого: нематеріальні феномени (ідеї, емоції, дії, події тощо) 



69 

 

концептуалізуються як матеріальні об’єкти (предмети, речовини). Можна 

навести такий приклад тлумачення поняття ‘смерть’ за допомогою онтологічної 

метафори DEATH IS AN OBJECT: “The Ugly Side of Dying” (про евтаназію) 

[389], де позначення side “flat outer surface of an object” [400] засвідчує, що 

припинення життя сприймається як ‘об’єкт, який має боки, форму тощо’. 

Структурні метафори впорядковують один концепт у термінах іншого на 

основі культурного досвіду людини. Приклад структурної метафори 

ARGUMENT IS WAR, наведений Дж. Лакоффом [356, с. 4–6], уже став 

хрестоматійним. У термінах війни, боротьби може бути структурований і 

концепт життя ((SUCCESS IN) LIFE IS STRUGGLE): “…people who fight bloody 

combats in their minds between success and failure”, “…that you’re succeeding in 

life you will surely find at least couple of emotions with whom you fight harsh 

battle” [340]. Життя концептуалізовано як жорстоку (harsh battle), криваву 

(bloody combat) боротьбу за право на існування, успіх тощо. Позначення combat 

“a fight, especially during a war between the two sides” та battle “a fight between 

armed forces” втілюють інформацію про ‘бійку, в якій кожний з учасників 

намагається подужати супротивника’, але й одночасно вказують на ‘дiяльність, 

скеровану на створення, досягнення чого-небудь’ (‘success in life’). Тим часом 

антонімічний концепт ‘смерть’ представлено через структуру ‘мир, спокій, 

бездіяльність, відсутність незгоди, ворожнечі’: “Can You Make Peace with Death 

and Still Fight for Life?” [313]. 

Метафора каналу зв’язку ґрунтується на тому, що комуніканти оперують 

ідеями, думками як об’єктами, які відправник інформації вміщує в контейнери 

(слова чи вирази) і надсилає через канал зв’язку, а реципієнт дістає зміст з 

таких контейнерів. Наприклад, “It is my wish in the present chapter to give some 

idea of my father's everyday life. It has seemed to me that I might carry out this 

object in the form of a rough sketch of a day’s life at Down <…> I give them 

[recollections of my father’s life] in the hope that they may help to preserve that 

impression of his personality…” (Ch. IV.Remin.ofFath.Ev. L.) [316, c. 75]. Наведені 
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приклади свідчать, що концепти ЖИТТЯ та СМЕРТЬ отримали саме таку 

багатоаспектну метафоричну репрезентацію.  

Сфера буття доступна для сприйняття, і людиною накопичено багатий 

досвід стосовно цього домена. Можливо, саме те, що в цій сфері для людини 

“майже не залишилося таємниць” [123], пояснює різноманіття метафоричних 

тлумачень ЖИТТЯ: як комплексний / складний феномен LIFE IS A BUILDING 

[352, c. 137; c. 145]; стрімке, бурхливе й динамічне життя сприймається як річка 

[230, c. 2]; нудне, безрадісне та повне негараздів життя концептуалізовано як 

дорогу [288, с. 11]; довге життя, яке означає наявність часу, розглядається як 

подарунок [89, с. 68]; буденність, повторюваність життя визначає його як 

рутину [142]. 

 Зі сферою СМЕРТІ встановлюється менше асоціативних зв’язків, що 

пояснюється незрозумілістю, недослідженістю цього феномену, тобто 

відсутністю необхідного досвіду. Адже “метафора виникає тоді, коли 

закінчуються інші засоби експлікації нашого досвіду” [123]. Унаочнення 

інформації про незрозуміле явище спрощує його сприйняття, забезпечує 

закріплення й передачу отриманого досвіду в культурній традиції. Менший 

спектр асоціативних зв’язків з когнітивним доменом СМЕРТЬ також пов'язаний 

із культурними настановами, забобонами та страхом смерті. Очевидно, не 

реальне життя, а народні вірування, уявлення й ставлення продукують 

багатство асоціацій, які встановлюються між концептом сфери цілі та іншими 

доменами. Наприклад, поняття ‘смерть’ корелює з такими семантичними 

категоріями: DEATH IS SILENCE [133, c. 123], DEATH IS SLEEP [79, с. 35; 

172; 360, c. 40], DEATH IS DEPARTURE [331].  

Отже, в цій дисертації образна складова концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ 

досліджується через встановлення відповідностей між цільовими сферами 

(ЖИТТЯ, СМЕРТЬ) та сферами джерела, які фіксуються в англійськомовній 

готичній картині світу й актуалізуються в романах про вампірів. 
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Останній етап вивчення актуалізації концептуальної опозиції ЖИТТЯ – 

СМЕРТЬ у готичній культурі передбачає визначення ціннісної складової цих 

концептів. 

Специфіка лінгвокультурного концепту полягає в його можливості 

відображати оцінні результати мисленнєвої діяльності людини. Цінності 

вважаються своєрідними лінгвокультурологічними категоріями, оскільки 

формують підвалини ціннісно-смислового простору мови [292, с. 179–188]. 

У лінгвокультурологічних розвідках [131; 101] їх поділяють на такі види: 

1) вітальні – ті, які задовольняють тілесне буття людини: здоров’я, 

життя, природнє середовище тощо;  

2) соціальні втілюються в соціальній діяльності індивіда, соціальних 

відносинах, в соціальних інститутах: статус, професія, сім’я, соціальний 

стан тощо;  

3) моральні – ті універсальні зразки, які схвалюються суспільною 

думкою: добро, честь, любов, порядність тощо;  

4) політичні – ті ідеали й принципи, які забезпечують злагоду в 

суспільстві: громадянська свобода, мир тощо;  

5) релігійні – ті, за допомогою яких людина долучається до Бога: Бог, 

віра, порятунок тощо;  

6) естетичні – ті, що приносять задоволення й насолоду; властиві різним 

сферам людського буття: ідеал, краса, гармонія, стиль тощо [5, c. 7–8]. 

На нашу думку, феномени життя та смерті співвідносяться із сферою 

вітальних та релігійних цінностей, оскільки вказують на те, якою має бути 

дійсність, що оточує людину. 

Аксіологічна складова кожного актуального для лінгвокультури концепту 

співвідноситься з системою “ціннісних домінант” [105, c. 166], сукупність яких 

визначає конкретний тип лінгвокультури [51, c. 14–25]. Вона не лише вказує на 

цінність того чи того феномену для носіїв культури, але й являє собою важливу 

частину мовної картини світу за В. Карасиком [105, с. 139–140]. Можна 

стверджувати, що поняття ‘цінність’ дещо дорівнює поняттю ‘лінгвокультура’. 
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Аксіологічна система соціуму складається не з об’єктів матеріальної та 

духовної культури, а вміщує комплекс ставлень до цих об’єктів. 

У мові репрезентація ціннісної картини світу відбувається за допомогою 

“взаємопов’язаних оцінних суджень” та включає в себе “загальнолюдську та 

специфічну частини картини світу” [105, с. 141]. 

У багатьох авторитетних дослідженнях (М. С. Каган [99, c. 45–60], 

Г. П. Вижлецов [56, с. 63–75], В. І. Карасик [105, c. 140–142], 

О. Ф. Серебреннікова [239, c. 270–277]) зазначено, що система культурних 

цінностей вибудовується як комплекс взаємопов’язаних дихотомій, зокрема, 

“абсолютних” – “відносних”, “загальнолюдських” – “етнонаціональних”, 

“соціально-політичних” – “індивідуально-особистісних” [278, с. 129] цінностей.  

Окрім терміна “ціннісна картина світу” [105, с. 141], було запропоновано 

спеціальну номінацію “етнічна картина світу”, яка вбирає в себе “уявлення 

людини про світ, що є характерними для того чи того етносу, і втілює ціннісні 

домінанти, які властиві культурі конкретного народу” [90, с. 4]. 

Дослідження аксіологічної складової етнічної картини світу дозволяє 

встановити особливості світосприйняття людини, її ставлення до 

навколишнього середовища, яке “членується з точки зору ціннісного характеру 

людини – добра й зла, хорошого та поганого <…> і відтворюється у мовних 

структурах” [49, c. 5]. 

Усі концепти умовно являють собою “ментальні одиниці з позитивною 

(ЛЮБОВ [52], РАДІСТЬ [237, 175], ЩАСТЯ [51] та ін.) та негативною (ГРІХ [41], 

ЗАЗДРІСТЬ [82], БРЕХНЯ [163] та ін.) оцінкою” [210, с. 66]. Саме так, концепт та 

його антипод “протиставляються на основі оцінки, того, що постулюється. 

Концепт є ментальною одиницею, що відображає певну цінність для лінгво- та 

етнокульутри, а його антипод – одиницю, що відображає певну антицінність” 

[210, с. 67]. 

Антипод концепту розглядається як “антонім” [195, с. 191], “семантичний 

протичлен концепту” [54, с. 71], “концепт, протиставлений якомусь іншому 

концепту” [255, с. 20–21]. 
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На думку А. М. Приходька [210, с. 66–68], “антиконцепт – це лінгво-

психо-соціокульутрний феномен, який об’єктивовано мовними засобами й 

віддзеркалює певну антицінність наднаціонального, національного або 

ідіолектного порядку”. При цьому цінність може як бути, так і не бути 

протиставлена антицінності, тобто може існувати самостійно.  

Антиконцепт може розглядатися як “частина певного цілого і як певна 

автономна сутність” [210, с. 68]. У залежності від цього анти концепти 

розподілено на стигматичні (“пов’язані з антропофактом, з побутуванням у 

лінгвокультурі ментальних одиниць, що не мають видимого зв’язку з позитивно 

зарядженим концептом” [210, с. 68]), есенціальні (“побутують у “фактосфері” і 

не втрачають при цьому свого значення для життєвого світу 

людини” [т. c., с. 68] та партонімічні (“які відображають ідею буття разом з 

іншим концептом, з яким вони утворюють дуальну монаду <…> та формують 

об’єднання протилежностей зі знаками “плюс” чи “мінус” [т. c., с. 68]). Саме 

такі концепти існують у вигляді антиномій (ДОБРО – ЗЛО, ДРУГ – ВОРОГ, РАЙ – 

ПЕКЛО, ЖИТТЯ – СМЕРТЬ) і характеризуються двома основними ознаками – 

бінарністю та протиставленням, і один із членів такої опозиції показує 

заперечення того, що позначає інший [210, с. 69]. 

Опозиція ЖИТТЯ та СМЕРТЬ є об’єднанням загальнолюдських 

концептуальних протилежностей: життя як цінності та смерті як антицінності.  

Аналіз діади концептів ЖИТТЯ – СМЕРТЬ на матеріалі роману В. Вульф 

“На маяк” вказує на той факт, що “ціннісна складова цих концептів містить у 

собі взаємодію оцінних суджень автора й головних персонажів про життя та 

смерть” [183, с. 198], характеризується “протилежними якостями – мажорним, 

мінорним та спокійно-фіолософським ставленням до життя” [183, с. 198] і 

тісним зв’язоком між цими концептами, що результується у “зв’язок думок про 

смерть та процесів життя” [184, с. 433]. Було встановлено, що в романі В. 

Вульф “На маяк” основними емоціями, що визначають життя як цінність, 

виявились “любов, ненависть, надія, незвіданий страх, дружба та жаль” 
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[183, с. 200], а смерть – “одна зі складових життя людини, неминучий кінець 

життя”, тобто як антицінність [184, с. 435]. 

Встановлення цінності концептів виявляється дуже важливим фактом, 

оскільки саме це допомагає виявити межі між культурними та природними 

процесами і вказує на наявність того чи того концепту в певній культурі 

[246, с. 5–24]. На думку Г. Ріккерта, “в усіх проявах культури ми знайдемо 

втілення певних цінностей, що визнані людиною” [224, c. 70]. 

“Цінністю виявляється для людини все, що має для неї певну значущість, 

особистісний або суспільний зміст” [154, с. 383]. Культурні цінности 

позначають важливе для людини ставлення до світу, містять особистісні та 

загальнолюдські значення. Вони знаходять реалізацію в мові – у значеннях слів, 

синтаксичних одиницях, фразеологізмах, переміях, прецедентних текстах та 

формують культурні домінанти, властиві кожному етносу та різним етапам 

розвитку суспільства [154, с. 383–384].  

Система цінностей властива динамічна: одні цінності застарівають, інші – 

набувають актуальності. Отже, аксіологічна система соціуму змінюється в часі 

й варіюється у просторі. Тобто, кожній епосі, кожному світогляду властива своя 

система цінностей. 

 

2.4 Концепт як об’єкт лінгвосеміотичного аналізу 

 

У межах лінгвокогнітивного підходу концепт вивчається як сутність, що 

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

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

виокремити лінгвосеміотичний аспект. Необхідно зауважити, що 

лінгвосеміотичний підхід доповнює лінгвокогнітивний, оскільки вирізняє 

знакову природу досліджуваних концептів.  

Знак є об’єктом семіотичного аналізу, який вказує на єдність форми та 

змісту, над співвідношенням яких замислювались філософи й намагалися 

розв’язати питання щодо вмотивованості позначуваного й позначувального. 



75 

 

Спроби усвідомити зв’язки між іменами, поняттями та реаліями знаходимо у 

різних філософських та мовознавчих традиціях, зокрема у філософії Конфуція, 

теорії фюсей і тесей [див. Н. Б. Мечковская [158], у філософіях Платона та 

Аристотеля [див. Л. Г. Зубкова [94, с. 42–47]. У період Середьовіччя ці питання 

розглядали Августин Блажений і Тома Аквінський [див. 

Т. О. Козлова [115, с. 34]. Теорії цієї доби стали підґрунтям для вчень Нового 

часу, які переорієнтовувалися з онтологічного на гносеологічний аспект. Cаме 

це дало можливість Дж. Поінсоту визначити цінність знака в осягненні суті 

речей. Августин відповідає на питання “Що таке знак?” через співвіднесення 

знака й мислення так, що знак стимулює думку, викликає згадку про щось. Тим 

часом Дж. Поінсот розглядає знак як такий, що репрезентує щось свідомості, 

знак для нього є “знаряддям пізнання” [115, с. 37]. Саме так розв’язувалися такі 

питання як функціонування знака, умотивованість зв’язку позначувального та 

позначуваного, значення зображальності й наслідування в давніх 

лінгвокультурах. 

І хоча ці питання детально вивчали такі вчені як В. фон Гумбольдт 

[69, с. 324–326] та О. О. Потебня [199, с. 171], які вказували на 

“взаємозалежність мовного й позамовного змісту” та “ зв’язок між звучанням, 

почуттями та внутрішньою формою слова” [115, с. 40], ця проблема не знайшла 

свого остаточного розв’язання.   

Свого часу звернув увагу на знакову природу мови Ф. де Сосюр 

[251, c. 68–81], який вказував на ідею довільності / недовільності  мовного 

знака, що полягає у відсутності певного природного зв’язку між поняттям та 

акустичним образом, який позначає слово. 

Вчені [170; 333; 341; 358] підтримали ідею недовільності мовного знака й 

виходять із знакової теорії Ч. Пірса. Ця теорія ґрунтується на 

взаємовідношеннях між знаками, які в залежності від характеру зв’язку 

означуваного та означального поділяються на три класи: знаки-індекси, знаки 

символи та знаки-ікони [191]. 
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Розглянемо цю теорію докладніше. Іконічні знаки виділяються на різних 

рівнях мови: фонологічному, морфологічному та синтаксичному ([80; 114; 244; 

323; 325; 327; 345; 346; 359; 380; 384; 386; 393; 394]). Фонологічна іконічність 

представлена такими зображальними засобами як звуконаслідування, 

звукосимволізм, фонестеми, тон, наголос, паузи, ритм і темп [116; 137; 305; 

339, c. 47–76; 320, 334; 336; 347].  

Результати багатьох досліджень [113; 274; 306; 319] доводять, що 

звуконаслідування наявні в позначеннях різних сенсорних відчуттів та рухів. 

Погоджуємося з поглядами К. В. Вільчикової [46, с. 5], що різні види тропів – 

це засоби іконічності на лексичному рівні, вони є засобом віддзеркалення 

життєдіяльності та прозорої вербальної фіксації інформаційного наповнення 

концептосфери, тобто відіграють важливу роль у процесі вербалізації 

концептів. 

З огляду на сказане процедура лінгвосеміотичного аналізу вимагає 

з’ясування ролі іконічних знаків в об’єктивації концептуальної опозиції ЖИТТЯ 

– СМЕРТЬ. З цією метою будуть відібрані й проаналізовані контексти, в яких є 

різні засоби експлікації знаків-образів: звуконаслідування (“Danny Glick hissed 

at him” [423, c. 165]), звукосимволічні елементи (“In the sudden silence Clary 

could hear the sound of Hugo's wings” [420, c. 42]) і фонестеми (“He caught a 

glimpse of stacked boxes, tangled wiring” [420, c. 4]. Саме такі засоби 

підкреслюють особливості використання концептуальної опозиції, посилюють 

певні аспекти її значення, такі як емоційний та образний потенціал, акустичні й 

чуттєві ознаки, які впливають на сприйняття навколишнього середовища. 

Так само будуть вилучені та проаналізовані вербальні засоби відтворення 

знаків-діаграм, які реалізовані афіксацією на морфологічному рівні 

(“Traditional protections against the rising of the Undead” [420, c. 206]). 

Синтаксичний рівень виявлено полісиндетоном (“… struggle for life and 

strength…” [434, c. 135]), асиндетоном (“Real death, total death, inevitable, 

irreversible” [430, c. 48], антитезою (“… the other, been eternally young and 

eternally ancient, living moment to moment” [429, c. 79]), паралельними 
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конструкціями (“a celebration of death <…> but it was a celebration of the life 

after” [429, c. 60]). Оскільки одні й ті ж засоби уживаються для актуалізації цих 

концептів, то вони, імовірно, є взаємозумовленими та представленими у 

термінах один одного. 

Важливу роль у репрезентації опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ відіграють знаки-

символи, які характеризуються значущістю та викликають загальноприйняті 

асоціації. Символи не тільки відтворюють певний об’єкт, але й містять у собі 

додаткове значення [158, с. 164]. Тобто виражають загальні ідеї й поняття, що 

пов’язані з тлумаченням того чи того об’єкта.  

Необхідно зауважити, що мова символів опредмечує й унаочнює 

найабстрактніші ідеї, наприклад, кров – символ життя: вона курсує тілом та 

сприяє існуванню та руху організму, а втрата крові призводить до смерті 

(“… drinking her bright blue blood, seeping the life out of her...” [425, c. 81]).  

Отже, залучення лінгвосеміотичного аналізу до вивчення концептів 

ЖИТТЯ та СМЕРТЬ є доцільним, оскільки уможливлює визначення основних 

особливостей концептуалізації цих антиномічних понять у сукупності 

важливих аспектів – внутрішньосистемного (мовного), перцептивоно-образного 

(когнітивного) та знакового. Саме такий підхід дозволяє встановити значимі 

характеристики концептів та їх закріпленість за конкретними експонентами 

(мовними структурами).  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Методика дослідження концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ ґрунтується на 

засадах концептуального й лінгвокультурологічного аналізу. 

Концепт є ментальною одиницею, що експлікується за допомогою різних 

лінгвальних засобів, характеризується складною внутрішньою будовою, що 

включає поняттєвий, образний та ціннісний складники, та значною кількістю 
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екстралінгвальних зв’язків, які зумовлюють його всеосяжність та присутність в 

усіх сферах людського буття. 

Процедура інтерпретації концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ включає 

дослідження їх ключових імен, систематизацію інших номінацій, встановлення 

когнітивних ознак, фреймове моделювання, опис основних кодів культури, їх 

зв'язок з орієнтаційними, просторовими та онтологічними концептуальними 

метафорами, а також лінгвосеміотичний аналіз досліджуваних концептів. 

Фреймовий аналіз виявився найбільш відповідним способом 

репрезентації інформації про концепт, оскільки він встановлює всі 

характеристики та когнітивні ознаки, властиві тому чи тому концепту. 

Тлумачення фрейму як типової ситуації уможливлює вивчення особливостей 

усіх його складників, які були визначені як актанти, предикати, квантифікатори 

та вказівки на час та місце.  

Коди культури влучно відображають різні аспекти сприйняття людиною 

довкілля. У такий спосіб створюється узагальнений образ концептів ЖИТТЯ та 

СМЕРТЬ, який відбиває змістову частину готичної культури за допомогою 

концептуальних метафор. Встановлення основних концептуальних метафор, які 

вживаються для опису концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ, уможливило їх 

комплексний аналіз та підтвердило факт їх сприйняття як двох частин одного 

цілого. Визначення основних компонентів ціннісної складової концептів 

ЖИТТЯ та СМЕРТЬ встановило їх зв’язок з основними цінностями та 

антицінностями, властивими готичній лінгвокультурі, еволюції їх сприйняття й 

тлумачення з моменту появи до сьогодення.  

Семіотичний вимір довкілля формується у свідомості людини як 

результат її контактів із зовнішнім світом та вказує на зв'язок між 

внутрішньосистемним, перцептивно-образним та знаковим аспектами 

концептуалізованих явищ. Формування іконічних знаків на різних рівнях 

мовної системи (фонетичному, морфологічному, синтаксичному) засвідчує 

необхідність прозорої фіксації інформації про довкілля, а формування символів 
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виявляється результатом складних процесів інтерпретації дійсності, 

інтуїтивного поєднання глибинних смислів та образної репрезентації світу.   

Основні положення та висновки другого розділу відображено в 

одноосібних публікаціях диссертантки [203; 368; 369; 373]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

РОЗДІЛ 3.  

ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ АКТУАЛІЗАЦІЇ ОПОЗИЦІЇ 

ЖИТТЯ – СМЕРТЬ В ГОТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ 

 

3.1 Організація та вербалізація концептів 

 

3.1.1 Прямі й непрямі номінації концептів 

 

Цей підрозділ дисертації присвячено вивченню номінацій концептів 

ЖИТТЯ та СМЕРТЬ в готичній лінгвокультурі, їхній кореляцій з когнітивними 

ознаками та складниками фрейму. 

Зосередимо увагу на вербалізації та когнітивних ознаках досліджуваних 

концептів, актуальних для свідомості носіїв сучасної англійськомовної 

лінгвокультури. За допомогою отриманих даних з’ясуємо релевантність імен 

концептів та інших вербалізацій для готичної мовної картини світу, а також 

особливості закріпленості певного змісту за конкретними експонентами його 

вираження. 

Результати аналізу номінацій та когнітивних ознак концептів ЖИТТЯ та 

СМЕРТЬ в англійськомовній культурі можуть бути систематизовані таким 

чином: 

– ключові репрезентанти концептів (їх імена) представлені одиницями life 

та death; 

 інші прямі номінації мають синоніми імен концептів (life – ability, 

animation, existence, life-blood, spark, vitality тощо, а також death – Angel of 

Death, annihilation, assassination, bereavement, Dark Angel, darkness, Death 

тощо), антоніми (life vs apathy, lethargy, inactivity, death тощо; death vs 

beginning, birth, hell, entity, life, living тощо), усталені вирази і паремії (Life's not 

all beer and skittles, life of Riley, life begins at forty; dead as a dodo, dead as a 

doornail тощо);  
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– непрямі (опосередковані) номінації охоплюють окремі лексеми, вільні й 

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

“liveliness, strength”, go to ashes “to die” тощо); 

– імена концептів корелюють з більшістю когнітивних ознак, виявлених 

за допомогою дефінітно-компонентного аналізу семантики вербалізаторів 

концептів (концепт LIFE співвідноситься з ‘period from birth to death’, ‘state of 

being alive’, ‘living things (in general)’, ‘period of existence (working)’ – 100%; 

‘events (particular situation)’, ‘punishment’, ‘ability to breath’ – 83%; ‘way of living, 

experiences, activity, biography, living model’ – 67%; existence – 50%; ‘time 

between birth and present moment, present condition, living beings, source of 

strength, animation, energy or enthusiasm’ – 33%; ‘liveliness’,‘sparkle’ – 17%; 

концепт DEATH співвідноситься з ‘end of life; state of being dead’, ‘termination; 

destruction’ – 83%; ‘cause or source of death’, ‘personification of death’ – 67%; 

‘permanent end of functions’ – 50%; ‘murder or killing’, ‘state of affairs or an 

experience as terrible as death’, ‘occasion when someone dies’ – 33%; ‘instance of 

dying’ – 17%) (див. Додаток Б); 

– ядерний чи периферійний статус когнітивних ознак визначається не 

тільки частотою апеляції до них через уживання імен концептів, але також 

через парадигматичні зв’язки імен та їх залучення у смислові ряди (групи 

синонімів та антонімів), оскільки кореляції більшої кількості когнітивних ознак 

із синонімами й антонімами збільшує концептологічну значущість цих ознак, 

зокрема для концепту LIFE – ‘state of being alive’ (29% – animation, aliveness, 

being, existence, living, sentience, vitality тощо), ‘duration’ (29 % – continuance, 

experience, days, longevity, movement, period, span, lifetime тощо), ‘energy, 

activity, vigor’ (24% – activity, brio, core, energy, enthusiasm, exuberance, get-up-

and-go, high spirits, liveliness, moving spirit, vigor, zest тощо), ‘succession of 

events’ (8% – (auto)biography, career, chronicle, diary, life story, memoirs, profile, 

report, story тощо), ‘living or animated things and beings’ (5% – creature, flora, 

individual, lifeblood, living being, mankind, organism, person тощо), ‘way of life, 

living’ (5% – behavior, conduct, situation, state, style тощо) та для концепту 
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DEATH – ‘end’ (56% – cessation, end, exit,  expiration, finish, termination тощо), 

‘destruction’ (33% – annihilation, assassination, collapse, destruction, dissolution, 

downfall, eradication, execution,  extermination, kill, murder, ruin, slaughterтощо), 

‘image, personification’ (11 % – Angel of Death, Dark Angel, Death, Grim Reaper, 

skeleton). 

Аналіз номінацій концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ у текстах романів про 

вампірів ХІХ – ХХІ ст. підтверджує релевантність ключових вербалізаторів life 

та death для готичної лінгвокультури. 

По-перше, ці одиниці характеризуються найвищими показниками 

вживаності в аналізованих текстах (life – 1428, death – 983). 

По-друге, вони є продуктивною базою для утворення інших номінацій 

концептів: lifeless, lively, alive, liveliness, lifelike, lifespan, lifetime, living, livelier, 

liveliest, aliveness, outlife, reliving, life-long, life-strings, life-warm, live, overlive, 

nightlife, lifestyle, livestock, life-giving, lifeblood;deathly, deathtrap, death-shark, 

Death’s-head Moth, deathless, deathiness, undeath, dying, deadly, deadness, undead, 

dead, deaden, deadliest, deadlier, Angel of Death, deathy, death-blow, death-sweat, 

Death-sickening, death-hour, death-note, death-bed, deathshot, half-dead, dead-

white, deadfalls, long-dead. Важливо зазначити, що від основ life та death 

утворюються деривати за значно різнотипнішими моделями порівняно з 

основами синонімічних вербалізаторів:  

 (R+ Suff) lifeless [429, c. 80; 429, c. 103; 430, c. 60; с. 193], deathly 

[434, c. 31; с. 189; с. 308], lively [430, c. 47; с. 99; с. 283; 434, c. 65; с. 255];  

 (R1+R2) lifeblood [434, c. 109; 432, c. 151; с. 206], life-giving [434, c. 106; 

427, c. 96; 428, c. 191], deathtrap [434, c. 291], Death's-head [434, c. 238];  

 (Pref+R1+Suff) enliven [434, c. 107];  

 (Pref+R1) alive [434, c. 125; с. 129; с. 149; с. 172; с. 214; 427, c. 10; с. 28; 

с. 50; с. 111; с. 115; с. 125; 428, c. 36; с. 70; с. 100; с. 134; 430, c. 12; с. 17; с. 33], 

UnDead [434, c. 248; с. 302; с. 303; 430, c. 228; с. 401] тощо.  
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По-третє, у складі синонімічних рядів одиниці life та death мають  

найбільший семантичний обсяг і тому є домінантами: life – animation, aliveness, 

being, spark, existence, vitality, experience, spirit, heart, energy, activity, story, lot, 

fate, lifeblood, span, period, days, lifetime, longevity, living, time, а також death – 

decease, doom, demise, dissolution, end, loss, release, rest, sleep, destruction, Angel 

of Death, skeleton, passing, grave, ruin. 

Система прямих номінацій концептів поповнюється за рахунок 

фразеологізмів (“put smb to death” [430, c. 271; 434, c. 56], “the angel of death” 

[434, c. 62; с. 134], “at death’s door” [432, c. 238], “to death” (“to an extreme or 

intolerate degree” [410]) [434, c. 34], “matter of life and death” [434, c. 203; 

427, c. 45]) і стійких порівнянь (“white as death” [434, c. 248], “as pale as 

death” [434, c. 262]).  

Помітною є продуктивність “формульних виразів” [266, с.120; c. 123], 

структура яких умотивована семантичною інтеграцією, схожістю й 

паралелізмом. Критерієм формульності було обрано неодноразове вживання 

цих сполучень у текстах [121, с. 1013]. 

До першої групи формульних висловлювань відносимо парні сполучення 

імен концептів, утворені різними типами координативних зв’язків між 

ключовими складниками. Серед них такі конструкції: 

  інклюзивні (“life and death” [434, c. 96; с. 140; с. 163; с. 203; с. 298; 

430, c. 227]; “life or death” [430, c. 277; 434, c. 202; с. 203]); 

  корелятивні (“either life or death” [434, c. 203]); 

  ексклюзивні (“Death, not Life” [434, c. 257; 430, c. 272]). 

Переконуємося, що у складі цих конструкцій суміщаються позначення 

членів концептуальної опозиції, і саме в такий спосіб концепти репрезентовані 

як рівноправні, сумісні, але не тотожні. 

Друга група формульних виразів представлена паралельними 

конструкціями, у складі яких імена концептів сполучаються з позначеннями 

інших фундаментальних понять: ЧАС: “all life and all time” [434, c. 270], “nights 

and days, before death, after death” [434, c. 177]); ПРОСТІР: “England and English 
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life” [434, c. 17]; інших світоглядних та поведінкових категорій, до яких 

належать: ЩАСТЯ – “life and happiness” [434, c. 248], ЖИТТЄРАДІСНІСТЬ – “life 

and cheerfulness” [434, c. 82]; “a happy life and a good life” [434, c. 156]; 

СТРАЖДАННЯ – “life and suffering” [429, c. 32], “death and suffering” 

[432, c. 235]; СИЛА – “life and strength” [434, c. 135] vs “death and 

decay” [434, c. 179; c.299; 432, c. 82]; “full of life” [434, c. 195], “pulsing center of 

life” [430, c. 66], “the power of life and death” [430, c. 277]; НАДІЯ ТА НАМАГАННЯ 

– “life and hope and determination” [434, c. 195]; ДОЛЯ – “as death or fate” 

[434, c. 219]; ВОЛЯ – “death and freedom” [434, c. 302]; СПРАВЕДЛИВІСТЬ – “look 

so fair as life” [434, c. 148]; КРАСА – “life and beauty” [429, c. 22]; ПРАВИЛО, 

ЗВИЧКА, ТРАДИЦІЯ – “English life and customs and manners” [434, c. 17] тощо. 

У більшості проаналізованих конструкцій ключовий елемент займає 

першу позицію та об’єднується з позначеннями тих світоглядних категорій, без 

яких ідеї життя та смерті вкрай важко осягнути. Концепти ЖИТТЯ та СМЕРТЬ не 

тільки корелюють із різними сегментами мовної (і концептуальної) картини 

світу, а й забезпечують її цілісну репрезентацію через структурно-семантичне 

моделювання виразів.  

Наведені факти пояснюються специфікою світогляду представників 

готичної лінгвокультури, яке орієнтоване на уникнення від матеріального, 

тілесного, світського буття (“the whirl and rush of humanity, its life, its change, its 

death, and all that makes it” [434, c. 17]) й тяжінням до духовного, сакрального 

світу та поєднання з ним (“…to show us men and other women that there is a 

heaven where we can enter, and that its light can be here on earth” [434, c. 160]). 

Третя група формульних виразів представлена етимологічними фігурами. 

Здебільшого це тавтології, які суміщають позначення ознаки й носія ознаки в 

однокореневих словах: “…who are near death die” [434, c. 21], “die his own 

death” [430, c. 76], “live her life” [432, c. 115]. 

Четверта група формульних виразів – компаративні звороти, у яких між 

складниками встановлюється субординативний зв'язок для експлікації 

інтенсивності виявлення конкретної ознаки. Ядерний компонент (life, death) 
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виявляється об’єктом порівняння, а залежний ад’єктивний складник – 

підставою для порівняння.  

Компаративні звороти з компонентами life та death сформовані за 

аналогією до стійких порівнянь (див. приклади вище). Завдяки продуктивності 

та регулярності вживання таких компаративних зворотів у романах про 

вампірів здійснюється стереотипізація уявлень мовців про життя та смерть. 

Об’єкти порівняння виявляються ідеальними (прототиповими) носіями тієї чи 

тієї константної ознаки: “fixed as death (or fate)” [434, c. 219]; “as heavy as 

death” [429, c. 151; 430, c. 145]; “as still as death” [432, c. 215; 429, с. 145], “white 

as death” [434,c. 248; 430, c. 78], “as pale as death” [434,c. 262; 432, c. 102]; “so 

fair as life” [434, c. 148; 430, c. 187]; “warm as life” [430, c. 321], “precious as 

life” [429, c. 22]. У такий спосіб експліковано інформацію про ‘щойність’ 

зазначених явищ, тобто про те, якими вони мають буди згідно зі 

стандартизованими уявленнями комунікантів: смерть – щось нерухоме, важке, 

бліде; а життя – прекрасне, тепле й цінне.  

Верифікацію ключового статусу вербалізаторів life та death здійснено 

через аналіз контекстів, які містять оцінні висловлювання                                       

(див. [105, с.166–205]). З’ясовано, що концепти ЖИТТЯ та СМЕРТЬ 

усвідомлюються як невід’ємні складові буття. Вони одночасно кваліфікуються 

як ЦІННОСТІ (“… the value of human life” [430, с. 7]; “a man's death is not a calf's” 

[434, c. 68]) та АНТИЦІННОСТІ (“… the inertia and the hopelessness of our life 

here” [430, с. 32]; “painful death” [432, c. 109]). Це сприяє актуалізації 

стереотипів готичної лінгвокультури, для якої опозиція життя й смерті – 

світоглядна домінанта. Ретельний аналіз текстів англійськомовних романів про 

вампірів дозволяє стверджувати, що в таких висловлюваннях здебільшого  

акцентується на регулятивній функції життя та смерті: “English life and customs 

and manners…” [434, c. 17]; “life and death, and all that makes it” [434, c. 17]; 

“that obedience to the etiquette of death which the British woman of the lower 

classes always rigidly observes” [434, c. 248]. 
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До прямих номінацій концепту відносимо також усталені вирази, які 

зафіксовані лексикографічними джерелами та вживаються в текстах готичних 

романів про вампірів, що свідчить про значущість цих номінацій як для 

системи англійськомовної лінгвокультури в цілому, так і для її окремої 

підсистеми – готичної лінгвокультури: full of life “vital, lively; full of spirit” [404] 

(“He came back full of life and hope and determination” [434, с. 195]), а також a 

matter of life and death “a matter of vital importance” [412] (“It's a matter of life 

and death, and I mean that literally”) [427, c. 45], bring to life “regain or cause to 

regain consciousness or return as if from death” [412] (“what would be more 

powerful to science than the discovery that the dead can be brought to life, or to 

undeath” [424, c. 259]), come to life “make or become active, lively” [412] (“a stone 

colossus come to life” [430, c. 350]), eternal life “existence after death of the body” 

[412] (“do you now feel love for this vampire who gave you eternal life?” 

[429, c. 158]), for the life of “if one’s life depends on it”[412] (“But I had a most high 

regard for the life of others ” [429, c. 10]), take one’s life “to commit a suicide” 

[404] (“I might in time have gained the courage to truly take my life” [429, c. 11]), 

good life “a life of luxury, pleasure, or material comfort” [412] (“Sure, if it's a good 

life” [429, c. 2]), to save one’s life “to rescue one’s life” [412] (“You saved my life” 

[431, c. 203]), to death “to an extreme or intolerate degree” [412] (“I am weary … 

weary to death” [434, c. 34]), а також інші усталені звороти (at death’s door “close 

to death” [412] (“The anger had flown when, at death’s door, she forgave her father 

in the tunnels” [432, c. 238], frighten smb to death “to male someone feel very 

frightened” [412] (“I will frighten them to death before I even drink” [430, c. 271], 

“It would shock and frighten her to death were I to expose my heart to her” 

[434, c. 56]), the angel of death “a personification of death” [412] (“Some day soon 

the Angel of Death will sound his trumpet for me” [434, c. 94]), серед яких наявні 

порівняльні конструкції (as pale as death “very pale” [404] (“When she saw our 

faces, her own became as pale as death” [434, c. 262]), white as death “very pale” 

[404] (“The poor dear grew white as death, and shook and shivered” [434, c. 248]). 
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В окремих випадках у структурі сталих виразів трапляються модифікації, 

спричинені синонімами уточненюють виражений зміст. Наприклад, у контексті, 

де йдеться про вампіра, який прокидається, змінює положення тіла з 

горизонтального на вертикальне й перетворюється з мерця на істоту, 

уживається субститут фразеологізму сome back to life “to resurrect” [406]: to rise 

back to life (“…the rising back to life…” [434, c. 115]). У структурі 

модифікованого звороту to rise back to life міститься елемент синонімічного 

кореляту виразу to come back to life – to rise again. Формальна субституція у 

складі усталеного виразу вмотивована семантичним зв’язком ‘stand up again, 

especially after sitting or lying’ – ‘to get out of bed’ – ‘be back into existence that had 

disappeared or ended’. 

Непрямі номінації характеризують ЖИТТЯ через деталізацію довкілля, яке 

складається з вітальних для буття людини природних  (наприклад, водойми) та 

цивілізаційних (наприклад, міста) реалій – “…all the life of this world, its rivers 

and cities, its oceans, its everything” [420, c. 103]. Готичний світогляд припускає 

неоднозначне ставлення людини до світу. Невдоволення реаліями, правилами 

та обмеженнями існування стимулює негативні асоціації й зумовлює апеляції 

до концепту ЖИТТЯ через одиниці з інгерентно негативними значеннями (poor, 

misery, grief, див. приклад нижче). У наведеному контексті актуалізовано 

зневіру в радощах буття, оскільки життя індивіда швидко минає, людина зазнає 

неприємних змін і наближається до смерті: “The poor fellow is overwhelmed in a 

misery that is appalling to see. Last night he was a frank, happy-looking man, with 

strong, youthful face, full of energy, and with dark brown hair. Today he is a drawn, 

haggard old man, whose white hair matches well with the hollow burning eyes and 

grief written lines of his face” [434, c. 257]. У такий спосіб поняття ‘життя’ 

набуває розгорнутого позначення опосередковано через симптоми старіння, 

вербалізовані протиставленнями (happy-looking vs drawn, strong vs haggard, 

youthful vs old, dark brown (як яскравий колір) vs white (як такий, що втратив 

колір та яскравість). 
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Непрямі апеляції до концепту СМЕРТЬ репрезентують результати пізнання 

цього явища через безпосереднє спостереження за симптоматичними виявами 

смерті. Оскільки більше інформації неможливо отримати через досвід, СМЕРТЬ 

представлено як закінчення процесу функціонування:  

 ‘висихання, зникнення’ – “…first town in America history to just dry out 

and blow away…” [423, c. 8], “…drain a place to ashes…” [420, c. 10], “…had 

vanished entirely…” [420, c. 207]; 

 ‘падіння, руйнування, загибель’ – “…and he crashed to the ground like a 

tree falling” [420, c. 245]; 

 ‘обезлюднення, спустошення’ – “There are no children; only abandoned 

shops and stores, deserted streets and back roads” [423, c. 10]; 

 ‘знекровлення’ – “Blood and bodies, trampled earth, a white podium 

stainedwith red” [420, c. 49]; “... and made the streets of the Glass City run with 

blood” [420, c. 90]. 

Наведені факти номінативної щільності понять ‘життя’ та ‘смерть’ можна 

пояснити необхідністю вербалізації низки когнітивних ознак, важливих для 

свідомості представників готичної лінгвокультури. 

 

3.1.2 Когнітивні ознаки концептів 

 

Когнітивні ознаки, або за визначенням Є. А. Виноградової [47, с. 6], 

мінімальні структурні компоненти концепту, які відображають його окрему 

рису, виражені різними засобами – прямими й опосередкованими номінаціями. 

При цьому одні ознаки виявляються більш вагомими для готичного світогляду 

й вербалізовані одночасно ключовими та іншими репрезентантами концепту. У 

вербалізації менш вагомих ознак спостерігається селективність.  

Найважливіші ознаки закріплені за іменами концептів life та death і 

розкриваються через внутрішню форму цих одиниць та їх етимологічну 

пам’ять. Судячи з етимологій, значущими є ‘наявність’, ‘стійкість’, ‘тривалість’ 
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(ЖИТТЯ) і ‘зникнення’, ‘відсутність’ (СМЕРТЬ): life<іє. *leip- “to remain, 

persevere, continue; stick, adhere”; death < іє.*dheu- “to pass away, die, become 

senseless”) [402]. Ці ознаки підтримувалися формуванням словотворчих 

дериватів та лексичних замін у давньоанглійському періоді: lifan, be-lifan “to 

remain; permit; believe” – be-lifan “to permit” (un-lífed, á ge-lífedlic, ge-lífedlíce, 

ge-lífedness, ge-lífen, ge-lífenscipe), be-lífan “to believe” (be/ge-lifed, ge-lífedlíc, ge-

lífedlíce, ge-lifen, ge-lífend/-lífende, ge-lífendlic, ge-lif(en)ness).  

Наприклад, уже наведена лексема дангл. deað є запозиченням внаслідок 

табу (одиниця дангл. *diegan ‘вмирати, ховати, копати’ не збереглася). Цікаво, 

що внутрішня форма евфемістичних замін підтримує концептуальні ознаки 

СМЕРТІ, актуальні для архаїчного періоду еволюції англійськомовної культури: 

– ‘ВІДДІЛЕННЯ, РУЙНАЦІЯ’ - дангл. ealdor-gedál “смерть”, 

(букв.) ‘відокремлення життя’ (дангл. ealdor/aldor, es “життя” + ge-dál, es 

“відмежування”) [399, с. 228; с. 384]; feorg-gedál “смерть”, (букв.) 

‘відокремлення душі’ (дангл. feorg “життя; душа; дух” + ge-dál, es 

“відмежування”) [399, с. 278; с. 384]; дангл. fell, es “смерть”, (букв.) ‘руїнa, 

падіння’) [399, с. 275]; дангл. feorh-cwalu / ferh-cwalu,e “смерть”, (букв.) 

‘знищення життя зброєю’ (дангл. ferh, fetes “життя” + cwalu, e “руйнування 

зброєю” [399, с. 176; с. 279; с. 282];  

– ‘МАНДРІВКА’ – дангл. for-siÞ, es “смерть” (букв.) ‘від’їзд, відхід’ (дангл. 

fόr, e ‘початок подорожі, відправлення’ + siÞ, es “подорож, дорога”) 

[399, c. 301; с. 317; с. 878]; дангл. bealu-siÞ, bealo-siÞ “cмерть”, (букв.) ‘сумний, 

згубний шлях’ (дангл. bealu / balu “сумний, згубний” + síþ, es “подорож, 

дорога”) [399 c. 71; с. 878];  

– ‘СОН; ВГАМУВАННЯ’ – дангл. a-swebban “убивати; умертвляти”, (букв.) 

‘змушений спати’ (дангл. swebban (інтенс.) “примушувати засинати”) 

[399, c. 278; с. 384], пор. також антонімічне позначення (дангл. a-weccan 

“повенутися до життя, оживати” (букв.) ‘прокидатися’ [399, c. 61]. 
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У готичних романах про вампірів ключові вербалізатори life та death 

корелюють із повним набором концептуальних ознак, які експлікують 

протиставлення ЖИТТЯ та СМЕРТІ за такими смисловими лініями: 

 ‘буття’ vs ‘небуття’ – “Life was exactly what I thought it could 

be” [430, с. 50]; “… Babette's physical life” [429, с. 39]; “…you would go to each 

human life as if to a full cup…” [429, с. 47] vs “… the emptiness that was death…” 

[430, с. 64]; “… there was no death …” [430, с. 113]; 

 ‘створення’ vs ‘руйнація’ – “… mortal life and mortal 

creation…” [429, c. 62] vs “… death and destruction…” [419, c. 148]; 

 ‘тривалість’ vs ‘миттєвість’ – “… eternal life…” [429, с. 56]; “…live for 

years …” [429, с. 122]; “ …for a lifetime … “ [430, с. 87] vs “ … on the very point 

of death” [429, с. 46]; 

 ‘активність’ vs ‘інертність’ – “… pulsing center of life… ” [430, c. 66] vs 

“ … heart ceases to beat [before the victim dies]” [430, c. 67]; 

 ‘рух’ vs ‘відсутність руху’ – “… flow of life …” [430, c. 21]; “Life 

whirled” [429, c. 26]; “ … life span” [429, c. 110]; “ …life passing through my 

arm …” [429, c. 150] vs “ … heart ceases to beat [before the victim 

dies]” [430, c. 67]; 

 ‘наближення до…’ vs ‘віддалення від…’ – “… starting back to 

life” [430, c. 35] vs “… turn away from his death…” [430, c. 81]. 

Через протиставлення ЖИТТЯ та СМЕРТІ актуалізуються інші опозиції, 

важливі для формування моделі світу.  

ПРОСТОРОВІ ОПОЗИЦІЇ: 

 ‘верх’ vs ‘низ’ – “… rise from the dead…” [427, c. 81] vs “… dropping 

dead…” [428, c. 10], “live under the earth” [430, c. 3]; 

 ‘перед’ vs ‘зад’ – “… before you lose your life…” [432, c. 93] vs “… death 

behind him…” [429, c. 32]; 

 ‘наближений’ – ‘віддалений’ – “… near death” [432, c. 228] vs “…final 

death” [429, c. 26];  
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 ‘закритий, внутрішній’ vs ‘відкритий, зовнішній’ – “life feared closed 

places” [429, c. 14] vs “… life outside…” [432, c. 54]. 

ЧАСОВІ ОПОЗИЦІЇ : 

 ‘тривалий, довгостроковий’ vs ‘нетривалий, миттєвий’ – “ … lived for 

centuries” [427, c. 173]; “…eternal life” [428, c. 16]; “long death” [421, c. 103] vs 

“moment of his death” [423, c. 108]; “ … to the  point of death” [429, c. 7]; 

 ‘день, ранок’ vs ‘ніч, вечір’ – “… day-to-day life…” [430, c. 39] vs 

“…the night of my death” [429, c. 148]; “…every night of our lives…” [429, c. 78], 

“nightlife”[427, c. 52]; 

 ‘світло’ vs ‘темрява’ – “glowed with life…” [423, c. 275]; “… bright 

life…” [429, c. 168] vs “… deaths are dark acts” [432, c. 4]; “… no light in 

life…” [434, c. 125]; “…darkness in life” [434, c. 156]. 

АКСІОЛОГІЧНА (загальнонормативна) ОПОЗИЦІЯ: 

 меліоративна vs пейоративна оцінка (‘добре’ vs ‘погане’) – “Her life was 

rich and good” [429, c. 37], “make your life good” [430, c. 62]; “my death can do her 

good” [434, c. 177], “one life was bad enough” [434, c. 125] vs “horror of 

death” [429, c 10] тощо. 

Через деривати імен концептів здійснюється апеляція переважно до 

екзистенційних і значно менше – часових ознак концептів. Найбільша 

номінативна щільність властива таким ознакам: для концепту ЖИТТЯ – це 

‘існування’ (alive, exstence, lifetime, living, livelier, liveliest, aliveness, live), 

‘тривалість’ (outlife, reliving, life-long, overlive, nightlife, lifespan), ‘істота’ 

(livestock), ‘спосіб’ (lifestyle, lifelike, lifeless, lively, liveliness, life-strings, life-

warm, life-giving), ‘сутність’ (lifeblood). Найуживанішими виявилися одиниці 

live, living, alive, які співвідносяться з концептуальною ознакою ‘існування’. 

Для концепту СМЕРТЬ актуальними є ознаки ‘кінцевість’ / ‘безкінечність’ 

(dying, deathly, deadly, death-hour, long-dead / deathless, undeath, undead), 

‘руйнування’ (death-blow, deathshot, deadfalls), а найуживанішими виявились 

деривати dead, dying, undead, які співвідносяться з концептуальними ознаками 
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‘кінцевість’ / ‘безкінечність’, що пояснюється тлумаченням СМЕРТІ як миттю 

припинення життя і початком чогось такого, що залишається невідомим для 

звичайної людини. 

У парадигматичних (синонімічних) зв’язках імен концептів актуалізовано 

такі релевантні для концепту ЖИТТЯ когнітивні ознаки: ‘існування’ та ‘спосіб’ 

здебільшого за допомогою одиниць heart, living, being, existence, fate. 

Наприклад, у контексті “to blot out the very traces of my existence from the 

earth” [434, c. 38] актуалізовано ознаку ‘існування’, а вживання одиниці fate у 

“What have I done to deserve such a fate (тобто condition if living)” [434, c. 303] 

актуалізує ознаку ‘cпосіб’. Ознака ‘кінцевість’, співвідносна з концептом 

СМЕРТЬ, вербалізована переважно за допомогою синонімів end, grave, rest, 

releаse. Наприклад, “...when this now UnDead be made to rest (тобто ‘really die’) 

as true dead…” [434, c. 183]. 

Сталі вирази, які було виокремлено з текстів готичних романів, 

здебільшого співвідносяться з такими когнітивними ознаками концепту ЖИТТЯ: 

‘тривалість’ (eternal life), ‘спосіб’ (a matter of life and death, full of life, the good 

life, take one’s life). Найчастотнішими виявилися звороти eternal life та take one’s 

life, які співвідносяться з концептуальними ознаками ‘тривалість’ і ‘спосіб’, що 

пояснюється специфікою досліджуваних романів, оскільки головними героями 

в них виступають безсмертні істоти – вампіри, які задля свого існування 

відбирають життя людей. Наприклад: “if I [vampire] wish to be powerful I should 

take human blood, for the life essence of humans is strongest” [433, c. 31]. Усталені 

вирази, які апелюють до концепту СМЕРТЬ, актуалізують ознаки ‘кінцевість’ (at 

death’s door, between life and death, bleed to death, sudden death) та ‘руйнування’ 

(put to death, scare to death). Найчастотнішою виявилась одиниця sudden death, 

яка співвідноситься з концептуальною ознакою ‘кінцевість’, що пояснюється 

сприйняттям СМЕРТІ як кінцем життя: “Mrs. Westenra had for some time expected 

sudden death from her heart” [434, c. 141].  

Отже, концептуальна опозиція ЖИТТЯ – СМЕРТЬ в англійськомовній 

готичній картині світу актуалізується різними репрезентантами (ключовими 



93 

 

іменами концептів, які мають тривалу історію і втілюють як універсальні, так і 

специфічні ознаки); особливостями будови дериватів ключових слів, усталених 

конструкцій та формульних виразів, до складу яких входять лексеми life та 

death; оцінними висловлюваннями, які демонструють як позитивну, так і 

негативну оцінку аналізованих концептів.  

Поняття життя та смерті – панхронічні, але будь-яка лінгвокультура та 

субкультура, і готична, зокрема, дотримується специфічної конфігурації 

концептів залежно від специфіки ментально-лінгвального комплексу 

комунікантів, який детермінує національно-культурну специфіку уявлень про 

явища й реалії довкілля, визначає домінантність тих чи тих ознак 

концептуалізованих понять та пріоритетність релевантних мовних засобів для 

їх вираження. 

 

3.1.3 Фреймове моделювання концептів 

 

Кожний концепт містить окремі фрагменти інформації, які існують у 

певному взаємозв’язку у складі цілого. Але ці фрагменти неоднакові і різні для 

всіх концептів. 

Когнітивні структури, репрезентовані в мові, систематизовані шляхом 

фреймової організації, яка дозволяє визначити як найбільш загальні, так і 

конкретні характеристики певного концепту.  

Для дослідження фреймової організації концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ були 

виділені такі сфери: актанти, предикати, атрибути, квантифікатори, простір, 

час, які найбільш повно та прозоро демонструють усі особливості 

досліджуваних концептів, їх взаємозв’язок, одночасне протиставлення та 

єдність (див. Додаток В). 

АКТАНТИ 

Актанти сфер ЖИТТЯ та СМЕРТЬ вказують на взаємозв’язок 

протилежностей ЖИВИЙ – НЕМЕРТВИЙ – НЕЖИВИЙ – МЕРТВИЙ: 
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  люди – “Babette’s physical life…” [429, c. 39]; “… Erin’s and Jordan’s 

own throbbing life…” [432, c. 176]; “I knew Helen in a great range of situations, 

including those we call ordinary life…” [424, c. 131] тощо; 

 вампіри – “I am dead, I am a vampire” [430, c. 71]; “…Dracula had become 

one of the undead …” [424, c. 99]; 

 вигадані істоти або чудовиська: Angel of Death “personification of 

death” [410] (“…the Angel of Death will sound …” [434, c. 63]; “… wings of the 

angel of death” [434, c. 134]); devil “an evil spirit” [410] (“…like a devil!” [429, 

c. 37]; monster “a large imaginary creature” [410] (“…same ancient 

monster…” [430, c. 64]); 

 мерці – dead “not living” [410] (“… dead, without ever 

knowing…” [430, c. 39]); corpse “a dead body” [409] (“This is death, … corpse of a 

woman…” [429, c. 54]). 

Для характеристики сфери ЖИТТЯ вживаються переважно іменники на 

позначення істот. До таких належать загальні назви з конкретними (child, the 

Cardinal) та узагальненими значеннями (human, husbands and children): “You 

cleansed this child <…> gave him new life” [423, c. 95]; “The Cardinal did not 

understand life …” [432, c. 130]; “… I should take human blood, for the life essence 

of human is strongest” [433, c. 31]; “No simple life of husbands and children and 

domesticity” [432, c. 159]. 

Поняття ‘людина’ деталізується за такими параметрами: 

 гендерним – “… he was in life a most wonderful man” [434, c. 257]; “… I 

was the happiest woman <…> for all the days of my life” [434, c. 89]; 

 віковим – “…taken me to the period of life when I was a little 

girl…” [419, c. 19]; “…I lived as a young mortal man” [430, c. 1]; 

 ступенем спорідненості, соціальною приналежністю – “… wife, who lived 

in New Orleans” [429, c. 10]; “his twin sister…, whose goal in life was to 

make…” [425, c. 7]. 

Продуктивність конкретних обчислюваних іменників пояснюється тим, 
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що життя пізнається саме через досвід оперування з фізичними об’єктами. 

Вживання особових займенників та визначеного артикля the є ознакою 

того, що сфера ЖИТТЯ охоплює конкретні реалії : “Life is all I 

want” [434, c. 228]; “He came back full of life…” [434, c. 195]; “She …lived a 

moment of life …” [429, c. 161]; “…upon the life of the entire family” [429, c. 25]; 

“would not have desired the life of a runaway” [429, c. 32]. 

Позначення істот часто сполучається з посесивними та 

демонстративними детермінативами (“I’m fighting for my life…” [430, c. 147]; 

“… might have saved his life…” [429, c. 113]; “…mortal life became most valuable 

in this life …” [429, c. 22]); за допомогою яких здійснюється ситуативна 

референція й віддзеркалення сприйняття конкретних, визначених, наближених 

до учасників ситуації і доступних для осягнення, сприйняття, вивчення та 

розуміння реалій життя. До цього слід додати, що детермінатив this уживається 

з метою репрезентації життя як наближеного, реального (“… I’d tried to escape 

this life…” [430, c. 16]), а that акцентує увагу на його віддаленості чи  

нереальності (“That lifetime which might have endured for centuries” [429, с. 69]. 

Актанти сфери СМЕРТЬ позначені необчислюваними абстрактними 

іменниками, утвореними за допомогою префікса –ness, вони мають негативне 

значення та вказують на уявлення людей про смерть як про незрозумілий 

факт: madness “state of being insane” [410] (“veil of death or the veil of 

madness” [429, c. 32]); emptiness “the state of containing nothing” [410] 

(“emptiness that was death” [430, c. 64]); glassiness “the state of being glassy, 

lacking liveliness” [410] (“glassiness of death” [434, c. 39]); harshness “being 

harsh or rough” [410] (“harshness of death” [434, c. 137]). 

Абстрактні іменники pain “біль”, fear “страх”, tremor “трепет”, shriek 

“пронизливий крик” уживаються на позначення страху СМЕРТІ як чогось 

невідомого та жахливого: “death and pain” [431, c. 457]; “fear of death” 

[429, c. 109]; “the death tremors” [432, c. 23]; “shrieking death” [432, c. 126]. 

За допомогою антропонімів та загальних назв у формі посесива чи 

генітива (“Matias’ untimely death” [428, c. 74]; “… part of Lucy’s 
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death…” [434, c. 190]; “… after a friend’s death” [424, c. 34]; “old man’s 

death” [434, c. 134]; “… after the death of Vlad Tepes…” [424, c. 217]; “… since the 

death of his father…” [420, c. 225]; “… at the death of our brother…” [423, c. 94]) 

не тільки виражено інформацію про смерть конкретної особи, але також 

вербалізовано ідею неминучості смерті для людей (“Magnus …  condemned to 

death” [430, c. 78]; “Bathory, bent in death…” [432, c. 229]).  

Мотив неминучості смерті для індивідуума продовжують контексти, до 

яких залучаються особові займенники та посесивні детермінативи. Структури 

PRONPERSONAL + VDIE та PRONPOSSESSIVE + N експлікують конкретні референційні 

зв’язки й містять інформацію про випадки смерті конкретних людей: “But now I 

was seeing a natural death...” [429, с. 29]; “And as he moaned and prayed for 

death…” [429, с. 29]; “Maybe she wants to die…” [430, с. 112]; “You will die, you 

know” [429, с. 15]; “…where we had planned the death…” [429, с. 11]; 

“… responsible for his death…” [429, c. 6]; “…watch my death…” [429, c. 13]; 

“… tell you of her death…” [434, c. 188]. Помічено, що особові займенники, які за 

певних умов актуалізують неособові значення, у подібних контекстах не 

вживаються. Факти життя та смерті конкретних осіб тлумачаться відповідно до 

безпосереднього досвіду, і знання про ці випадки вербалізується за допомогою 

демонстративного займенника зі значенням наближеної референції: “this is life 

and death” (про Міну) [434, c. 240]; “This is death…” (про матір 

Клаудії) [429, с. 54]; “This was not death…” (про Россі) [424, c. 290]. 

За допомогою збірних іменників army, audience, family актуалізовано 

масштабність смерті, якій підкоряються великі групи людей: “Death standing 

before the audience…” [429, с. 119]; “…entire family to death…” [421, c. 121].  

Необхідно зауважити, що серед АКТАНТІВ трапляється субстантивований 

прикметник Undead, який властивий сфері НЕБУТТЯ. За допомогою визначеного 

артикля the (“He was the undead” [422, c. 3]; “Dracula had become one of the 

undead” [424, c. 29]), демонстративного займенника зі значенням наближеної 

референції this (“I was, in fact, beginning to shudder at the presence of this being, 

this UnDead (про Дракулу)” [434, c. 171]) та посесивних детермінативів (“Even 
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now, his (про Барлоу) Undead are crawling over it” [423, c. 244]) відбувається 

конкретизація понять життя та смерті у сфері НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ. 

Внутрішня форма лексеми Undead свідчить про те, що вона містить ознаку, яка 

поєднує риси живого й неживого: “Denise to the hundreds of people, alive and 

undead” [421, c. 20]. 

Отже, експлікація різних (гендерних, соціальних і вікових) характеристик 

людини, уживання власних назв, іменників з конкретними значеннями, 

посесивів та демонстративів для опису ситуації, вказує на те, що готична 

свідомість орієнтована на конкретність, реальність ЖИТТЯ, можливість його 

пізнання, набуття певного досвіду стосовно реалій. Смерть інтерпретовано як 

неминучість, неясність, невідомість та жахливість, про що свідчать номінації 

pain, harshness, fear. НЕБУТТЯ демонструє поєднання ознак, властивих сферам 

ЖИТТЯ та СМЕРТЬ, що вказують на особливості їх сприйняття в готичній 

картині світу. У такий спосіб актанти концептів життя та смерть full of life, 

lifetime, Angel of death, dead корелюють переважно з такими важливими 

ознаками концептів як ‘спосіб’, ‘існування’, ‘кінцевість / безкінечність’, 

‘персоніфікація’.  

ПРЕДИКАТИ 

Предикати сфери ЖИТТЯ ідентифікують її як дію, подію, процес 

переважно за допомогою дієслів з активного стану. Залежно від приналежності 

одиниць до конкретних лексико-семантичних розрядів висвітлено ту чи ту 

ознаку ЖИТТЯ. 

Дієслова дії, зокрема, створювальна діяльність (make), набування та 

відчуження (bring, give, get, take), актуалізують енергійність і цінність життя 

(“… bring Turgut to life…” [424, c. 96]; “… be brought to life…” [424, c. 259]; 

“… brought me back to life…” [421, c. 206]; “… give back your life…” [429, c. 165]; 

“…get the life…” [434, c. 230]; “… get to live forever…” [420, c. 153]; “…take my 

life…” [429, c. 11]; “… take a human life…” [432, c. 71]; “… take its 

life…” [431, c. 64]), його спрямованість на творчу діяльність, будування, а не 
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знищення чогось (“… make your life…” [430, c. 62]; “…make a new 

life…” [420, c. 229]). 

Уживанням дієслів мовленнєвої (ask, offer, talk, claim), розумової (know, 

think, believe, remember, understand) діяльності, позначень фізичного cприйняття 

(hear, see, taste), дієслів впливу, а також соціальних та міжособистісних 

відносин (love), дезиративів (want) встановлюється зв’язок між життям і 

досвідом людини. Наприклад: “talks … about her life” [420, c. 19]; “Life was all 

she could think…” [431, 459]; “… know about life…” [424, c. 229]; “He loves his 

life…” [431, c. 15]; “Life is all I want…” [434, c. 228]; “… wanted to follow 

life…” [424, c. 92]; “… to taste life…” [419, c. 158]; “…see a human 

life…” [429, c. 46]; “…heard life outside…” [432, c. 54]; “…understand 

life…” [432, c. 130]. Проте в аналізованих контекстах наявні також дієслова, які 

описують події, що відбуваються без видимої діючої особи: “Her life had 

become a very strange ride” [431, c.  52], “… changed my life…” [424, c. 26], 

“…focus in my life has changed…” [419, c. 4]. 

Уживання дієслова be та повнозначних дієслів (seem, keep, look, feel, 

sound, taste, smell) у складі предикативних конструкцій (V + Adj – be 

meaningless, seem dear, keep alive тощо) забезпечує поліаспектну 

характеристику життя і вказує на такі аспекти, важливі для успішного й 

комфортного перебування людини у світі (“I would be alive” [430, c. 12]; 

“… keep you alive” [429, c. 11]): стабільність (“life was fixed” [430, c. 38]), 

добробут (“life was rich and good” [429, c. 37]; “life was both luxurious and 

primitive” [429, c. 4]), цінність і необхідність (“life seemed very 

dear” [423, c. 177]). Без всього цього життя втрачає доцільність (“life was 

meaningless” [430, c. 38]). 

Для репрезентації предикатів сфери СМЕРТЬ уживаються здебільшого такі 

ж дієслова: створювальна діяльність, набування та відчуження – “… hesitate to 

bring death…” [429, c. 54]; “when I bring death” [429, c. 30]; “...make right the 

death…” [420, c. 102]; “… take death…” [431, c. 235]; “… can give you 

death” [429, c. 66]; “Death… given back…” [434, c. 137]. Проте актантами 
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описуваних ситуацій виявляються переважно не реальні істоти (як це 

відбувається при актуалізації сфери ЖИТТЯ), а монстри, вампіри, які руйнують 

життя, відбирають його для продовження свого існування в чужому для 

людини світі: “when you had died, have become nosferatu…, and would for all time 

make more of those Un-Deads that so have filled us with horror… but if she lives on, 

UnDead, more and more they lose their blood and by her power over them they come 

to her, and so she draw their blood with that so wicked mouth” [434, c. 183].  

Ефективними виявилися одиниці з каузативними значеннями (cause, allow, 

let ): “… cause sudden death…” [429, c. 34], “… allow the death…” [419, c. 110]; 

“… let you die…” [429, c. 15]). Вони посилюють контраст між творчою силою 

людини, динамікою та продуктивністю життя й пасивністю та імовірністю або 

несподіваністю дій, впливу, зміни обставин, пов’язаних зі смертю (let be 

removed by death). Пор., наприклад, контекст, в якому йдеться про життя як акт 

творіння й продовження роду (make life), та контекст, в якому виражено лише 

готовність, спонукання до дії, або звернений до іншого заклик до дії (let be 

removed by death): “there are good women… to make life happy …for the children 

that are to be” [434, c. 157]; “Let any obstructing cause, no matter what, be removed 

in any way, even by death” [434, c. 47]. 

Щодо вживання дієслів мовленнєвої (talk, speak), розумової (know, think) 

діяльності, позначень фізичного cприйняття (hear, see, taste), дієслів впливу 

(cause, allow, let), а також соціальних та міжособистісних відносин (love), 

дезиративів (wish, want), то вони також є уживаними.  

Водночас слід відзначити окремі особливості репрезентації такими 

дієсловами сфери СМЕРТІ. 

Переважає зв’язок поняття ‘смерть’ з раціональним досвідом людини, а не 

перцептивним (“… think of death…” [434, c. 248]; “…can think… to 

death” [431, c. 505]; “… think about death…” [421, c. 20]; “…know more about 

death …” [431, c. 112]). 

Чуттєво сприймається лише факт природної втрати життя людиною 

(“…seeing a natural death…” [429, c. 29]; “… can see death…” [429, c. 46]), а те, 
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що відбувається після смерті, залишається недоступним для перцепції (“… talk 

of mysterious death” [429, c. 27]). Екстероцептивна інформація про смерть 

(“…felt the pain of death…” [424, c. 310]) не забезпечує її належного розуміння, 

що підтверджується вживанням порівняльно-апроксимаційних конструкцій 

(“tastes… like death…” [434, c. 63]), а також емоційно-експресивних зворотів 

(“heard the death watch” [434, c. 236]; “if I heard this moment the flapping of 

thewings of the angel of death” [434, c. 134]), де метафори-персоніфікації 

забезпечують конкретизацію абстрактної ідеї смерті на основі припущень, а не 

фактів. 

Мотив таємничості, неясності смерті набуває ще більшої виразності 

внаслідок уживання конструкції VCOPULA + ADJ, особливо, якщо копулятивне 

дієслово представлене лексемою seem “to give the effect of being; to be judged to 

be” [400]: “… death had seemed peaceful…” [432, c. 173]. 

Предикати сфери НЕЖИВОГО / НЕБУТТЯ представлені дієсловами, у 

значеннях яких наявні семи ‘деструкція’, ‘знищення’, ‘споживання’ (“the Count 

had sucked her blood” (про вампіра) [434, c. 251]), і дезиративами (“… he wished 

her death <…> want her death…” [429, c. 163]). З одного боку, асоціативний 

зв’язок з активними діями зближує сферу НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ зі сферою 

ЖИТТЯ. З іншого боку, руйнівний характер дій поєднує її зі сферою СМЕРТЬ. 

Уживанням дезиративів досягається експлікація як реального бажання, емоції 

(want), так і нереального (wish). Змістовий синкретизм системи предикатів 

сфери НЕМЕРТВИХ підсилюється уживанням конструкцій з дієсловом become 

“to start to be” [400], за допомогою якого актуалізовано здатність змінюватися, 

створюватися, з’являтися, переходити в інший стан: “…Dracula had become one 

of the undead, in life— in the course of history” [424, c. 29]; “…become forever 

undead” [424, c. 139]. 

Отже, предикати висвітлюють сферу ЖИТТЯ за допомогою низки дієслів 

make, bring, give, get, take тощо, які визначають її творчу діяльність та 

спрмованість на створення чогось нового, а дієслова ask, offer, see, taste, 

understand, want тощо, вказують на досвід людини, набутий упродовж життя. 
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Для сфери СМЕРТІ актуальними виявились ті ж самі дієслова, але вони вказують 

на раціональний, реальний, а не перцептивний досвід (think). Зв'язок сфер 

ЖИТТЯ та СМЕРТІ представлений у сфері НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ, яка поєднує 

активність першої та руйнівну силу другої. 

Отже, предикати сфер ЖИТТЯ та СМЕРТЬ представлені дієсловами дії, 

позначеннями перцепції та раціональної діяльності, а також дієсловами зі 

значеннями існування та зміни стану. Попри те, що предикати антиномічних 

сфер співвідносяться з одними й тими ж лексико-семантичними розрядами, 

вони неоднаково ефективні для вербалізації когнітивних ознак аналізованих 

концептів. Дієслова дії, співвідносні зі сферою ЖИТТЯ, вказують на зв’язок цієї 

сфери з конструктивною діяльністю, настановами на створення чогось 

корисного й нового, а дієслова дії, співвідносні зі сферою СМЕРТЬ, навпаки, 

актуалізують ідеї руйнування, знищення. Предикати сфери ЖИТТЯ засвідчують 

важливість перцепції, а предикати сфери СМЕРТЬ – обмеженість перцептивного 

досвіду людини та необхідність  раціонального пізнання феномену смерті. 

Конструкції, які складаються з копулятивного дієслова та прикметника, 

акцентують на багатомірності, яскравості, варіативності, різноманітті життя, а 

також на таємничості, незрозумілості смерті для людини. Саме предикатами 

виявляється і проміжна сфера НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ, яка поєднує ознаки сфер 

ЖИТТЯ та СМЕРТІ. Проміжний характер цієї сфери підкреслюють засоби 

експлікації ідеї мінливості, переходу з одного стану в інший. 

АТРИБУТИ 

Атрибути сфер ЖИТТЯ та СМЕРТЬ актуалізують суттєві та невід'ємні ознаки 

концептуалізованої опозиції за допомогою прикметників, співвідносних з 

різними розрядами.  

У репрезентаціях сфери ЖИТТЯ переважають якісні прикметники: happy, 

precious, sweet, long (“being eternally happy<…> beginning the great adventure of 

our lives” [430, c. 79]; “his life, which is so precious to me” [429, c. 140]). Вони 

виражають прямі, безпосередні ознаки предметів та явищ, які можуть 

виявлятися різною мірою. Вербалізації життя представлені здебільшого 
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одиницями з позитивними значеннями, які експлікують цінність життя, 

задоволення й насолоду, які людина отримує, перебуваючи у стані щастя.  

Відносні прикметники виражають ознаки життя за такими відношеннями: 

до людини (“taking human life even when you have no need” [429, c. 45]), часу 

(“our eternal life was useless to us if we did not see the beauty around 

us” [429, c. 56]; “early life” [420, c. 19]), абстрактного поняття (“exotic and 

sophisticated life” [429, c. 111]).  

Позитивне ставлення до життя виразно представлено за допомогою таких 

форм і конструкцій: 

 вищого та найвищого ступенів порівняння прикметників, які 

забезпечують вербалізацію підсиленого вияву позитивної якості, оцінки тощо 

(“… a happier family life…” [426, c. 143]; “… life at its sweetest and most 

generous” [431, c. 406]); 

 сполучень прикметників з інтенсифікатором very (very long) або 

повторів (long long), які підкреслюють велику чи надзвичайну міру вияву 

позитивної ознаки (“Life… very long…” [420, c. 153]; “… life seemed very dear” 

[423, c. 177]; “…what might be a very long life…” [421, c. 126];“long, long 

life” [423, c. 196]); 

 координативних конструкцій, у складі яких сполучником and 

поєднуються прикметники з інгерентно позитивними та співвідносними 

значеннями (“life was rich and good” [429, c. 37]; “life… both exquisite and 

good” [429, c. 174]).  

Вважаємо, що ці засоби й способи уживаються з метою свідомої 

інтенсифікації та посилення виразності тлумачення феномену життя.  

Характеристики сфери СМЕРТЬ визначено уживанням якісних 

прикметників (black, white, untimely, mysterious, quick), які характеризують 

смерть як ‘передчасну’, ‘містичну’ , ‘швидку’ (“mysterious death” [424, c. 28]; 

“quick death” [432, c. 12]). Відносні прикметники (unbearable, deliberate) 

вказують на ‘нестерпність’, ‘неприйнятність’ смерті для людини (“untimely 

death” [421, c. 132]; “dying was unbearable” [430, c. 32]; “death had been 
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deliberate” [432, c. 6]). Незрозумілість цього феномену реалізовано у 

протиставленнях через кольоративи (“…black… death” [429, c. 175] vs “The poor 

dear grew white as death…” [434, c. 248]) та координативні конструкції (“death 

would be neither quick nor painless…” [432, c. 95]). 

Важливою видається полярність оцінок. З одного боку актуальне 

позитивне ставлення до життя (“good life” [429, c. 3]; “positive life” [434, c. 199]), 

а з іншого боку воно сприймається негативно через перешкоди, труднощі тощо, 

які долає людина упродовж життєдіяльності (“unpleasant life” [424, c. 82]; 

“awful life” [421, c. 179]; “miserable life” [426, c. 178]; “horrible life” [426, c. 170]; 

“life seems deadly” [430, c. 21]). Смерть так само представлено і позитивно, і 

негативно (“great death” [432, c. 24] vs “grisly death” [426, c. 192]). 

Така неоднозначна інтерпретація життя та смерті засвідчує, що готична 

лінгвокультура намагається швидше поєднати ці поняття, ніж розмежувати їх. 

Єднальною ланкою виявляється сфера НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ. Апеляція до цієї 

сфери здійснюється в окремих випадках за допомогою прикметників з 

позитивними значеннями: “young as UnDead” [434, c. 173]; “the UnDead are 

strong” [434, c. 173]; “his so beloved was, after all, an UnDead” [434, c. 172]; “this 

great UnDead” [434, c. 173]; “the quick Undead” [434, c. 248]; “active 

Undead” [434, c. 203]; “The Count stood up, and said, with a sweet 

courtesy” [434, c. 40]. Проте світ немертвих, як і смерть, залишається 

незрозумілим і неприйнятним для людей. Вампіри (UnDead), які мандрують 

між життям і смертю, знищують істот (“The vampire lived indefinitely, feasting on 

the blood of mortals and there by converting them to his own undead 

state” [424, c. 29]; “I absorb power from the undead blood” [421, c. 163]). Їх 

схарактеризовано вкрай негативно (“the whole awful creature … lay like a filthy 

leech, exhausted with his repletion” [424, c. 42]). А ознаки, співвідносні зі сферою 

життя, виявляються занадто перебільшеними, надприродними, нестійкими  

(“the voice of the Count calling in his harsh, metallic whisper” [434, c. 37]; “The 

cheeks were fuller, and the white skin seemed ruby-red… The mouth was redder than 
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ever” [434, c 42]; “the white hair and moustache were changed to dark iron-grey” 

[434, c. 42]) і тому нерелевантними  для світу людини. 

Отже, для сфери ЖИТТЯ ознаки гіперболізованої позитивності та 

тривалості, які виражаються формами вищого й найвищого ступенів 

порівняння якісних прикметників, їх використанням у координативних 

конструкціях, а також відносними прикметниками, є салієнтними, оскільки 

свідчать про важливість життя для людини. Позначення сфери СМЕРТЬ 

вказують на ознаки негативності, містичності та короткочасності за допомогою  

корелятивних конструкцій та прикметників на позначення кольору. Сфера 

НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ об’єднує в собі риси, притаманні обом сферам, оскільки 

визначається як стан, що позначає межу між життям та смертю, якому не 

властива однозначність. 

КВАНТИФІКАТОРИ 

Квантифікатори сфер ЖИТТЯ та СМЕРТЬ представлені позначеннями 

кількісних відношень. Вербалізатори непродуктивні та вказують здебільшого 

на зв’язок ‘ціле – частина’, де життя і смерть представлені як ціле (“part of 

life” [426, c. 48]; “a part of death” [434, c. 190]). Уживання ключових номінацій у 

формах множини (“many in my lifetimes” [431, c. 62]; “every night of our 

lives” [429, c. 78]; “four deaths” [423, c. 187]), а також у сполученні з 

прикметниками single “onlу one; considered separate from other things” [400] та 

each “every thing, person, etc, in a group of two or more, considered separately” 

(“before ever taking a single life” [432, c. 165], “each death was recorded in giant 

electronic computers” [430, c. 7]) свідчить про зменшення абстрактності 

концептуалізованих понять.  

На відміну від сингуляризації понять ‘життя’ та ‘смерть’, вербалізація 

сфери НЕБУТТЯ засвідчує протилежну тенденцію до плюралізації. Це 

підтверджується уживанням лексеми all “every individual of the given 

class” [412] (“And this was the condition of existence among all the 

Undead” [430, c. 228]) та детермінатива one, який безпосередньо не виражає 

ознаки предмета чи явища (позначеного іменником, з яким він сполучається), а 



105 

 

вказує на кількість – “один з багатьох, з цілого класу подібних” (“that Dracula 

had become one of the undead” [424, c. 29]). Необхідно вказати, що серед 

квантифікаторів сфери НЕБУТТЯ наявні й інтенсифіковані вказівки на 

множинність – far more, the largest  number, які позначають ‘велику кількість’ – 

“surrounded by far more undead people than living ones” [421, c. 20]; “Their best 

hope of finding Nathanial was to expose Denise to the largest number of undead 

persons and their property at a time” [421, c. 26]. 

Отже, квантифікатори сфер ЖИТТЯ та СМЕРТЬ репрезентують ці концепти 

як ‘щось ціле й індивідуалізоване’. Тим часом сфера НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ 

тяжіє до плюралізації та виявляється протиставленою їм. Одночасно НЕБУТТЯ 

поєднується з цими сферами, оскільки за допомогою квантифікаторів 

представлена також як ‘щось окреме з групи, класу об’єктів’. 

ПРОСТІР  

Для сфери ЖИТТЯ та СМЕРТЬ важливими виявилися як горизонтальний 

(“he [human being] had enjoyed this ride from his cottage to his family home, 

through the fields, or along” [431, c. 29]), так і вертикальний (“He [human being] 

crawled and clawed his way up the cliff” [431, c. 12]) параметри. 

Сфера ЖИТТЯ представлена в таких аспектах: 

 ‘субстанціональний’ – земля, шлях (“It was I who subverted the path his 

life might have taken” [430, c. 259]); топографічні реалії (“we [human beings] 

swept round the base of a hill and opened up the lofty, snow-covered peak of a 

mountain” [434, c. 7]); 

 ‘незамкнений’ – зовні (“life outside” [432, c. 54]); 

 ‘екстравертований’ – населений, насичений (“… life in New 

Orleans…” [429, c. 24]; “… early life in the United States…” [424, c. 2]); 

 ‘захищений, безпечний’ – “sheltered life” [431, c. 364];  

 лише в  окремих випадках ‘замкнений, обмежений’ (“monastic 

life” [424, c. 229]), що, очевидно, більше співвідноситься з емоціно-

психологічними настановами людини й душевним, а не фізичним простором. 
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Серед просторових характеристик сфери СМЕРТЬ актуалізовані 

горизонтальні (“staring into the face of death <…> having only one path to follow” 

[429, c. 24]) та вертикальні (“Eleazar pictured blood … seeping toward the 

mountain’s core <…> Those deaths marked the final dark” [432, c. 4]). 

Горизонталь пов’язується з положенням мертвого тіла та субстанціональним 

аспектом (coffin – “to place them [vampires] into the shapely wooden 

coffins” [430, c. 348]; grave – “I lie in my grave” [430, c. 164]), а вертикаль – з 

екзистенціальним аспектом ( heaven – “Even the stars of Heaven hid behind 

clouds” [432, c. 82]; air – “The image of Mike Ryerson hanging in the dark 

air” [423, c. 143]).  

Простір СМЕРТІ представлений такими аспектами:   

 ‘замкнений’ – невелика споруда (“a house of death” [434, c. 123]; “death 

in the small house” [429, c. 59]); обмежена територія (“land of 

death” [424, c. 164]; “garden of death” [424, c. 51]); 

 ‘інтровертований’ – порожній, незаселений (“death in the 

desert” [432, c. 100]; “death at … dark wood” [429, c. 119]); 

 ‘незахищений, небезпечний’ – “I am shut up here [in the Dracula’s castle], 

a veritable prisoner, but without that protection of the law” [434, c. 36]; “after 

Randy’s death, every shadow was something sinister waiting to pounce on 

her” [421, c. 2]. 

Суміщення ознак замкненості та порожнечі пояснюємо впливом стійких 

архаїчних уявлень про смерть як можливість звільнитися, позбавитися 

обмежень. Простір, в який закуте тіло померлого, розширюється й душа 

покидає його, єднає людину зі Всесвітом.  

Просторові ознаки сфери НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ синкретично поєднують 

просторові характеристики ЖИТТЯ та СМЕРТІ: 

 горизонтально-вертикальний – “…the whole man [UnDead] slowly emerge 

from the window and begin to crawl down the castle wall over the dreadful abyss” 

[434, c. 29]; “He moved downwards” [434, c. 28]; “I am closing the tomb so that the 
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UnDead may not enter” [434, c. 179]); 

 замкнено-незамкнений – “He [UnDead] is confined within the limitations 

of his earthly envelope” [434, c. 249] та “He [UnDead] can, when once he find his 

way, come out from anything or into anything” [434, c. 204]; 

 екстравертований та інтровертований – “graves that are 

inhabit” [434, c. 302] та “the tomb [of the UnDead] … hidden from the sight of any 

one approaching” [434, c. 179]; 

 захищений, але й небезпечний – “The place felt close and dangerous over 

my [vampire’s] head” [430, c. 97]. 

Отже, сфери ЖИТТЯ та СМЕРТЬ актуалізуються за допомогою 

горизонтальних та вертикальних характеристик. Сфера ЖИТТЯ визначається 

такими ознаками як субстанціональність, екстравертованість, відкритість та 

безпечність. Сфера СМЕРТЬ представлена як замкнена, інтровертована та 

незахищена. Сфера НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ об’єднує параметри обох сфер, що 

свідчить про її синкретизм та цілісність репрезентації Всесвіту в готичній 

картині світу.  

ЧАC 

Час сфери ЖИТТЯ виявлено за допомогою таких засобів: 

 іменники, на позначення тривалих проміжків часу – era, decade, century, 

year тощо (“an era of your life” [429, c. 157]; “an earlier era of my life” [424, c. 67]; 

“decades of life” [424, c. 289]) та сполучаються з кількісними числівниками 

(“more than two centuries” [428, c. 19]; “several hundred years” [428, c. 53]); 

 іменники, на позначення початку, продовження, кінця дії – beginning, 

continuation, end тощо (“…beginning  a new life…” [419, c. 26]; “… continuation 

of life…” [424, c. 290]; “… end my own life…” [420, c. 226]); 

 одиниці, які вказують на повторюваність, циклічність дії чи явища – 

circle, third, next (“… life is a circle…” [419, c. 80]; “… third of my 

life…” [420, c. 150]) та кількісних (“next twenty years of his life…” [423, c. 147]). 
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Сфера СМЕРТЬ репрезентована засобами, які актуалізують протилежні 

ознаки: 

 іменники, на позначення дуже коротких проміжків часу – moment тощо 

(“at the moment of death” [423, c. 108]); 

 одиниці, які позначають кінець чи зупинку дії, процесу – end, point тощо 

(“end with death” [424, c. 289]; “to the point of death” [429, c. 7]; “final 

death” [429, c. 28]); 

 прислівники, які містять у складі лексичного значення сему ‘точка 

відліку’ й уживаються на позначення межі з подальшими діями – after, since, 

upon (“… after his death …” [424, c. 294]; “… since the night of King’s 

death…” [431, c. 433]; “… upon his death…” [424, c. 245]). 

Показово те, що через атрибутиви часто здійснюється апеляція до часових 

характеристик життя та смерті. Готичний світогляд тяжіє до неоднозначного, 

дихотомічного потрактування зв’язків життя та смерті з часом (“… death would 

be neither quick nor painless…” [432, c. 95]). Життя та смерть одночасно 

усвідомлюються як тривалі й швидкоплинні (“short life” [421, c. 189] vs 

“millennia-long life” [432, c. 239]; “… a long dead emotion” [428, c. 99] vs “…each 

in her full sleep of death for a short moment…” [434, c. 304]); пов’язані з минулим 

та майбутнім (“previous life” [424, c. 13] vs “next … life” [423, c.147]; “old 

life” [432, c. 83] vs “new life” [419, c. 117]; “old death” [432, c. 165] vs “early 

death” [421, c. 191]; “untimely death” [425, c. 28]). 

Часові ознаки сфери НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ вербалізовані такими 

лексичними засобами: 

 прислівники, які вживаються на позначення невизначеного найближчого 

часу (now) та вічності (forever) – “the most blessed of all, when this now UnDead 

be made to rest as true dead” [434, c. 183]; “if he will receive the third evil 

benediction soon and become forever undead” [424, c. 139]; 
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 прислівник, який вказує на остаточну й певну зміну дії, ознаки предмета 

чи явища – already (“a body, that is at risk for becoming undead, or is already 

undead” [424, c. 257]). 

Отже, часові ознаки сфери ЖИТТЯ засвідчують його інтерпретацію в 

готичній лінгвокультурі як чогось ‘дуже тривалого’, ‘нескінченного’, 

‘повторюваного’, ‘циклічного’. Зі сферою СМЕРТЬ корелюють протилежні 

когнітивні ознаки – ‘корoткочасність’, ‘миттєвість’, ‘термінативність’, 

‘незворотність’. Сфера НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ синкретично поєднує когнітивні 

ознаки ЖИТТЯ та СМЕРТІ, які модифікуються, аби відтворити ‘невизначеність’ 

цієї сфери, її ‘проміжність’: ‘тривалість’ і ‘нескінченість’ ЖИТТЯ виявляється 

ознаками ‘невиразність’, ‘незрозумілість’. А така ознака сфери СМЕРТЬ як 

‘кінцевість’ трансформується в ‘остаточність змін, які відбуваються’. 

 

3.2 Образний і ціннісний складники концептів 

 

3.2.1 Лексико-семантичні засоби створення образів життя та смерті. 

Образи ЖИТТЯ  та СМЕРТІ експліковано за допомогою різних кодів, серед яких 

продуктивними виявилися соматичний (тілесний), зооморфний, рослинний, 

просторовий, часовий, предметний (артефактний), акціональний, 

кольоративний, слуховий, тактильний, смаковий, ольфакторний (див. 

Додаток Д). Розглянемо ці коди детальніше, проаналізуємо їх складники та 

значення мовних одиниць, які вказують на власні референти позначень.  

Елементи соматичного коду представлені найменуваннями частин тіла, 

позначеннями їх функцій або дій, які здійснюються за допомогою цих частин, а 

також їх оцінкою [396]: 

 частина тіла людини, за якою її зазвичай ідентифікують і яка 

виражає емоції (‘обличчя’ - “the face of death” [429, c. 28]);  

  функціонально важливі частини тіла, за допомогою яких людина 

здатна виконувати різні операції та дії, зокрема хапання (‘рука’, ‘палець’ – 

“ hands of death” [434, c. 65], “fingers of death” [431, c. 489]), розривання й 
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утримання їжі (‘ікло’ – “She felt the sharp fangs puncture her skin and begin to 

slowly draw her life's blood from her” [425, c. 122)]); 

 частини тіла, які виконують опорно-рухову й регулятивну функції 

(‘кістка’, ‘м’язи’ – “death, flesh and bone” [431, c. 233]); 

 тканина організму, що виконує важливі функції в забезпеченні його 

життєдіяльності (‘кров’ – “I saw him filled with his own life and own 

blood” [429, c. 12]); рідина, що міститься в клітинах, тканинах і порожнинах 

рослинних та тваринних організмів (‘cік’ - “the juice of death” [423, c. 118]); 

 функції чи дії, які здійснюються за допомогою частин тіла (‘рухом 

мускулатури горла проштовхувати щось із порожнини рота у стравохід і 

шлунок’ - “swallow death” [431, c. 390], ‘рухами губ і язика втягувати в рот з 

чого-небудь якусь рідку масу’ - “a human death due to blood-sucking 

in” [425, c. 91], ‘вдихати через ніс якийсь запах’ - “smell death” [427, с. 81; 

430, с. 113; 434, c. 63], ‘сприймати очима, спостерігати’ – “see life” [429, с. 46], 

“watch death” [434, c. 68], ‘сприймати за допомогою органів слуху’ - “heard 

life” [432, c. 54]). 

Складники зооморфного коду – це здебільшого назви диких тварин 

(“…a big bat, which had evidently been buffeting its wings against the 

window” [434, с. 121]), надприродних істот (‘aнгел (у релігійному культі — 

посланець, вісник Бога; зображується зазвичай у вигляді юнака з крилами’) - 

“the angel of death” [434, с. 62]), потвор (“Every breath exhaled by that monster 

seemed to have clung to the place and intensified its loathsomeness” [434, с. 

214]), а також частин їх тіла (“…the wolves …. Their red jaws, with champing 

teeth, and their blunt-clawed feet … to struggle … against the Count was useless” 

[434, с. 41], “…a big bat, which had evidently been buffeting its wings against the 

window” [434, с. 121]). 

Менш продуктивним виявився рослинний код, у складі якого є назви 

диких рослин (“the branch of wild rose” [434, с. 205], “a wilderness of beautiful 

white flowers” [434, с. 139]) та культурних рослин (“you do not find the good 
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husbandman dig up his planted corn” [434, с. 101], “these flowers are only common 

garlic” [434, с. 111]). 

Рослини, їжа та свійські тварини, які існують поряд з людиною (“… the 

green of the grass, the yellow flowers … Hoyt walked his horse around” [431, c. 49]) 

та визначаються як атрибути ЖИТТЯ (“Birds sang, pouring joy into air that was 

fragrant with flowers” [431, c. 412]; “… where birds were bright as the flowers, and 

the flowers like jewels” [431, c. 455]; “Over them he brewed tea” [431, c. 15]), 

оскільки характеризуються насиченими, яскравими кольорами, наближенням 

до світу живих. Тим часом, дикі тварини (“It came as a wolf, black pelt and 

bloody eyes” [431, c. 36]; “She heard the wolf howl, and the sound was 

hunger” [431, c. 232]), тиша (“The vampire was looking out the window…the silence 

was so sudden the boy seemed to hear it” [429, c. 9]), морок та монстри (“ghastly 

figures towered over us in the gloom, those ruthless skeletons ferrying the helpless 

dead” [429, c. 125]) символізують СМЕРТЬ, визначаються відсутністю ознак 

життя. 

Елементи просторового коду є позначеннями членування простору, які 

уживаються для кодування відомостей про різні аспекти буття [248, c. 118] і 

небуття. Складники просторового коду представлені такими одиницями: 

 прислівники та прийменники з локативними та дирекціональними 

значеннями - “life under the earth” [430, c. 3]; “ life in the library” [430, c. 23]; 

“beyond death” [421, c. 221]; “across death” [424, c. 217];  

 іменники на позначення ландшафту, зокрема, природного (‘суша’ 

- “land of death” [424, c. 164]; ‘пустеля’ - “death in the desert” [432, c. 100]; 

‘долина’ - “the valley of death” [423, c. 182]), культурного (‘організована 

територія, сад’ - “garden of death” [424, c. 51]), антропогенного (‘місто’ - 

“death in a small town” [423, c. 205], ‘будівля, споруда’ - “life in the cabin” 

[426, c. 239]; “life had begun in this house” [431, c. 161], ‘частина домівки, 

оселі’, наприклад, ‘прохід у середині будинку’ - “down the hallway like 

Death” [426, c. 252], ‘нижня частина одвірка, місце біля дверей у хаті або за 

дверима’ - “threshold of death” [429, c. 11]); 
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 іменники та прикметники з дименсіональними значеннями – 

‘найвіддаленіша від центру частина’ (“at the edge of death” [426, c. 106]), 

‘невеликий за обсягом, розміром’ (“death in a small house” [429, c. 59]); 

 локативні та дирекціональні значення вказують на розподіл світу 

на дві площини – верх – ‘above’, характерний для людей (“…some students… 

two floors above” [424, c. 76]), та низ – ‘down’, призначений для істот, 

пов’язаних із потойбіччям (“Madame Dorothea – she lives downstairs – she's a 

witch” [420, c. 42]; “He went down into the cellar… Teeth. Barlow's teeth — all 

that was left of him” [423, c. 281]); 

 позначення зруйнованих будівель виявляється актуальним для 

зображення СМЕРТІ (“The Ghost town... deserted houses, overgrown lawns, 

deserted streets, and back roads” [423, c. 10]; “…in the courtyard of a vast ruined 

castle ... the door opened... “I am Dracula, and I bid you welcome” [434, c. 11–13]), 

а позначення домівок, які мають привабливий вигляд (“Born and bred in French 

houses with lofty ceilings and floor-length windows…” [429, c. 15], “His life had 

begun in this house…” [431, c. 161]) використовуються на позначення ЖИТТЯ. 

Такі позначення допомагають вербально відтворити картину простору 

густонаселених міст (“ … the essence of life in New Orleans…” [429, c. 24]), 

центром яких зазвичай була церква (“She had been born in Fell's Church, …  all 

her life” [433, c. 108]). 

Часовий код, складники якого фіксують членування часової вісі, також є 

доволі продуктивним у процесах актуалізації інформації про ЖИТТЯ та СМЕРТЬ. 

Одиниці цього коду реалізують означення таких часових відношень: 

 часові межі - “upon death” [424, c. 245], “before death” [424, c. 240]; 

“until death” [423, c. 23; 431, c. 45];“after death” [426, c. 43]; 

 період, відрізок; обмежений час – ‘на початку’ (“early 

death” [421, c. 191]), ‘завершальний’ (“final death” [429, c. 28]), ‘частина доби’ 

(“day and night, birth to death” [431, c. 26]), ‘тривалий відрізок’ (“long life for that 

era” [431, c. 34]; “millennia-long life” [432, c. 239]), ‘короткий проміжок’ (“short 
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life” [421, c. 179]; “untimely deaths” [428, c. 106]; “sudden death” [420, c. 126; 

434, c. 100]); 

 плин часу, що не має початку й кінця, не обмежений якимось 

терміном - “eternal life” [428, c. 16; 429, c. 56; 420, c. 153; 423, c. 94; 424, c. 300; 

431, c. 234], “continuing life” [423, c. 179], “unending life” [431, c. 8], “his whole 

life” [426,c. 258], “entire life” [420, c. 102; 419, c. 132; 426, c. 61];  

 час, який дуже давно минув, пройшов - “old death” [432, c. 161; 

432, c. 165 ], “ancient life” [424., c. 68]. 

Предметний (артефактний) код складається з позначень штучних 

утворень матеріальної чи нематеріальної форми, реалій, створених людиною на 

противагу природним речам: 

 знаряддя праці – ‘серп (сільськогосподарське знаряддя для зрізання 

злаків, трави)’ (“the Aud Man is already whettin' his scythe” [434, c. 62]), ‘лопата, 

мотика the Aud Man is already whettin' (знаряддя для обробки ґрунту)’ (“a 

… sound as of mattock and spade, … the end of some ruthless villainy” [434, c. 36]); 

 музичні інструменти – ‘труба (духовий мідний музичний 

інструмент високого регістру)’ (“the Angel of Death will sound his trumpet for 

me” [434, c. 63]);  

 зброя – “a … bullet fired into the coffin” [434, c. 205]; 

 ритуальні речі – ‘труна (спеціально зроблена скриня, у якій 

ховають покійника)’ (“By the side of the box was its cover, pierced with holes here 

and there. …I saw the dead eyes…” [434, с. 39], “this man-that-was, we can 

confine him to his coffin” [434, c. 205]), ‘хрест (предмет і символ культу 

християнської релігії)’ (“the sign of the cross” [434, с. 6]), ‘свічка (паличка 

воску, яку використовують для освітлення, а також як атрибут церковних 

звичаїв)’ (“The tall wax candles showing a sufficient light to note … Lucy's 

loveliness had come back to her in death” [434, с. 139], ‘покривало (шматок 

тканини, яким накривають покійника’) (“The end of the winding sheet was laid 

over the face” [434, с. 139]);  
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 одяг – “…a tall man, with a long brown beard and a great black hat, 

which seemed to hide his face from us…” [434, c. 9]; 

 предмети побуту – ‘дзеркало (спеціально виготовлений предмет з 

поверхнею, що відображає предмети, які перед нею знаходяться’) (“He throws 

no shadow, he make in the mirror no reflect” [434, с. 204]). 

Використання різних музичних інструментів як частини артефактного 

коду, з одного боку, свідчить про існування живого – “These rock videos… You 

must obtain superior instruments-synthesizers, the finest sound systems, electric 

guitars, violins” [430, c. 10], у той час як інші стають символом тривоги – “a 

great noise … the sound of a deep gong perhaps” [430, c. 58]. 

Світлий, сучасний, стильний одяг символізує живих – “The dress was 

slashed down from neck to navel, revealing her pale, ivory skin” [425, c. 38]; “She 

was still wearing the Roberto Cavalli dress” [425, c. 38]; “The girls were in chic 

black cocktail dresses and pearls, the guys in blue blazers and wool 

trousers” [425, c. 49]; “There was the girl in her long white dress” [420, c. 7]; “She 

was wearing a light green summer dress” [423, c. 52], а темний, старий і дивний 

одяг – мертвих “a tall man dressed in a sober three-piece suit in spite of the day's 

heat” [423, c. 45]. 

До складників акціонального коду (коду дій) належать позначення дії, 

процесу або стану, які співвідносяться з різними лексико-семантичними 

групами: 

 рух – ‘іти (ступати ногами, пересуватися, рухатися, змінюючи місце 

в просторі (про людину або тварину)’ (“She did not want to go into the darkness 

alone” [432, c. 4]), ‘іти пішки (пересуватися власними ногами, без допоміжних 

засобів)’ (“She walked back to one of the windows, looked out into the moonstruck 

dark” [431, c. 214]; “…he did not appear to walk in a human way” [430, c. 153]), 

‘літати (мати здатність триматися й пересуватися в повітрі)’ (“Hoyt felt himself 

flying backward” [431, c. 133]; “…the vampire using all his power now to 

fly” [429, c. 173]); 
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 позиція – ‘лежати (перебувати в горизонтальному положенні, бути 

розпластаним усім тілом на чомусь (про людей та деяких тварин)’ (“He could 

not have lain there long … I saw the dead eyes…” [434, с. 39]), ‘стояти (бути на 

ногах у вертикальному положенні, не рухатися з місця (про людину й тварину)’ 

(“He continued to speak softly and stand very still” [431, c. 166]), ‘сидіти 

(перебувати в положенні, при якому тулуб розміщується вертикально, 

спираючись на що-небудь сідницями (про людину)’ (“… he came to sit beside me, 

forgetting for a moment to be human” [430, c. 391]. 

 аспект / фаза (початок, продовження, кінець) дії чи процесу – 

‘починати’ (“She had to start moving on with her life” [421, c. 128]; “To start my life 

over somewhere” [419, c. 17]; “I had never died. The world was beginning 

again” [430, c. 206]), ‘продовжувати’ (“The vampire paused, then moved as if he 

meant to go on” [429, c. 70]), ‘припиняти’ (“…when he ceases to drink 

blood” [430, c. 2]; 

 лімітативність чи цілісність дії – ‘дії, процеси та стани, спрямовані 

на досягнення своєї внутрішньої межі’ [48, c. 225], ‘будувати (cтворювати, 

організовувати що-небудь)’ (“This must have taken lifetimes to 

build” [432, c. 229]), ‘створювати (виготовляти, робити що-небудь)’ (“We cannot 

create new life” [425, c. 100]); “… who said he couldn't live and create among 

mortals” [430, c. 231], ‘руйнувати (розладнувати або знищувати що-небудь)’ (“I 

will not let those monsters ruin this for us” [431, c. 550]; “That creature ruined my 

family” [432, c. 191]), ‘знищувати (руйнувати, псувати що-небудь, ламаючи, 

рвучи і т. ін.)’ “I wished I had a gun or some lethal weapon, that I might destroy him 

[Dracula]” [434, c. 39]; “… are we not pledged, to destroy this 

monster?” [434, c. 200]; “… long enough to destroy that earthly life of 

him” [434, c. 263]; ‘дії, процеси та стани, що не передбачають досягнення своєї 

внутрішньої межі’ [48, c. 225]; 

 дієслова (-зв’язки) на позначення існування – “He was either dead 

or asleep … for eyes were open and … The lips were as red as ever. But there was 
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no sign of movement…” [434, c. 39]; “His death had seemed peaceful, not violent, 

more of a letting go” [432, c. 173]; “He seemed drained of life” [424, c. 48], 

становлення (“He can transform himself to wolf” [434, c. 204]; “… we all have to 

become warriors” [431, c. 401]; “… keep the same physical shell and become 

Enmortal” [425, c. 64]; “… as in the kill the blood ceases to be blood and becomes 

life” [430, c. 236]; “… before he turns you into a small white man” [431, c. 73]; 

“Torchlight turned wine to blood” [432, c. 4]), перебування у стані “… he would 

as soon have gone to his coffin as remained here” [429, c. 136]; “… they’ll keep 

him alive” [431, c. 377]); 

 дієслова, що називають дію або стан, які не можуть бути пов'язані з 

будь-якою особою чи предметом – “… it continued to rain, but in a fine, misty 

drizzle” [431, c. 163]; “…when it rained and the park was uninhabitable” [423, c. 71]; 

“… they went … hailing with battery-powered bullhorns” [423, c. 59]; “… the storm 

blowing still, splattering on his roof” [431, c. 16], “I think it's time we blow this 

joint” [425, c. 55]; 

 володіння – “the cheeks had the warmth of life” [434, c. 39]; “Raphael 

owns this territory, Cyn” [428, c. 38]; “… someone who owns so many books must 

know something” [420, c. 74]; “The demon possessed her” [420, c. 210];  

 говоріння – “… a mortal boy getting one of the undead to tell the tale”  

[430, c. 11]; “He said that in all his life he had never had” [434, c. 284]; “…know it's 

bad luck to talk about death in a sickroom” [420,c. 33];  

 фізичні відчуття – “…to watch their [human’s] lives through 

glass” [429, c. 49]; “…and told me I might watch my death” [429, c. 13]; “ … and 

watched his brother battle for his life” [431, c. 446]; “…I feel like you've brought me 

back to life” [421, c. 206]; 

 розумове сприйняття, бажання – “You will die, you 

know” [429, c. 15]; “Do you know all the mystery of life and death?” [434, c. 163]; 

“…that I wished to understand death in stages” [429, с. 40]; “Many of them would 

not have desired the life of a runaway” [429, с. 32]; 
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 емоційний, психічний стан – “… his life would be with me to help and 

cheer him” [434, c. 83]; “You like life, and you want life?” [434, c. 230]; “love him to 

the end of my life” [424, c. 195]; “She hated the inertia and the hopelessness of our 

life” [430, c. 32]. 

Позначення рухів (to go, to walk) співвідноситься зі сферою ЖИТТЯ, 

оскільки вони властиві істотам – “Rossi usually went to sit on the 

edge …” [424, c. 7]; “she [Glenna] walked to the opposite curve” [431, c. 130]. 

Позначення дуже повільного або незвичайного для живої людини пересування 

(to crawl, to fly) апелюють до сфери СМЕРТІ – “John saw him [Dracula] fly from 

this so near house” [434, c. 204], “I saw the whole man slowly emerge from the 

window and begin to crawl down the castle wall” [434, c. 28]. 

Окрім цього, зі сферою ЖИТТЯ корелюють такі одиниці: предикати з 

активною семантикою (to walk), дієслова, у структурі значення яких міститься 

сема ‘творча дія’ (to create, to rebuild), а також позначення мовлення (to talk) – 

“I can walk,” Moira began” [431, c. 203]; “…creating a protected zone around the 

house” [431, c. 461]; “ …  trying to rebuild her life in as normal” [421, c. 69]; “You 

talk too much, as usual” [420, c. 244]; “… a city policeman was talking with the 

department chairman and several men” [424, c. 24].  

Тим часом зі сферою СМЕРТІ співвідносяться такі одиниці: предикати з 

інактивною семантикою (to lay), дієслова, у структурі значення яких міститься 

сема ‘руйнувати, винищувати’ (to ruin, to destroy), а також позначення способу 

спілкування, властивого неживим істотам (to hiss, to screech, to cry) – “… the 

corpse lay there in all its death beauty” [434, c. 182];“… whose life he ruined from a 

distance” [424, c. 261]; “…that man who had killed him, who destroyed his old life” 

[432, c. 83]; “… flew the vampires, hissing and screeching, filling the night with 

predatory cries” [420, c. 168]. 

Предикати зі значенням ‘боротися’ – ‘fight’, ‘перемагати’ – ‘exterminate’ 

та ‘рятувати’ – ‘save’ утворюють певну систему подій, характерну для готичної 

лінгвокультури, яка включає в себе виявлення, боротьбу та перемогу над злом, 

встановлення порядку та перемогу над хаосом, який не властивий людському 



118 

 

існуванню: “…he was creating a library that would fight the evil that Dracula had 

spread in his city after his death” [424, c. 99] – “…waiting to save me if my life one 

day collapses” [424, c. 47] – “find Dracula and exterminate him I might be 

completely well again, a good mother, a person with a new life” [424, c. 321]. 

Вважаємо за необхідне звернути увагу на код, який складається з 

позначень зорового, слухового, смакового, тактильного, ольфакторного 

відчуттів (“…that sounds, and looks, and tastes, and smells like death” [434, c. 63]) 

та позначень властивостей і якостей їх стимулів. 

Одиниці зорового субкоду представлені назвами кольорів, світла, темряви 

тощо:  

 кольоративи - “silver death” [432, c. 129]; “…a hard-looking mouth, 

with very red lips and sharp-looking teeth, as white as ivory” [434, c. 9];“…a tall old 

man, clean shaven save for a long white moustache, and clad in black from head to 

foot, without a single speck of colour about him anywhere” [434, c. 13]; “He was 

either dead or asleep … The lips were as red as ever” [434, c. 39]; 

 ‘позбавлений природного кольору, неяскравий, блідий або такий, 

що має випромінювати світло чи виділяється забарвленням’ - “deathly 

pale” [434, c. 31], “bright with life” [426, c. 45]; 

 ‘енергія, що випромінюється і сприймається зором або її 

відсутність’ – “There are darknesses in life, and there are lights” [434, c. 156], “He 

was either dead or asleep … for eyes were … without the glassiness of 

death …” [434, c. 39], “the eyes seemed to throw out sparks of hell 

fire” [434, c. 181]; 

 форма, фігура, розмір тощо – “… to pass through his side of the ring 

… I had been breathlessly watching … with the tail of my eye, seen 

him…” [434, c. 307]; “The leiter-wagons contained great, square boxes, with 

handles of thick rope. These were evidently empty by the ease with which the 

Slovaks handled them” [434, c. 35]. 
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Для опису реального світу живих уживаються кольоративи з семантикою 

‘яскравий’, ‘світлий’ – “lit everything nearly to daylight brightness” [420, c. 183], 

“… the ornate facades brighten in the sunlight” [424, c. 41]. У той час як 

нереальний світ мертвих описано за допомогою кольоративів із семантикою 

‘темний’ – “Then Cian was out, a blur of dark in the dark” [431, c. 544].  

Складники слухового субкоду охоплюють такі назви: 

 звучання (“the sound of life” [423, c. 91]), які видають істоти (“no cry 

from the woman, and the howling of the wolves” [434, c. 37]), надприродні істоти 

(“the flapping of the wings of the angel of death” [434, c. 134]) чи неiстоти (“the 

sound of rattling chains and the clanking…” [434, c. 13]); 

 приглушене звучання, шепіт – “… moaned in terror as men do in 

pain” [434, c. 300]; “… and whispered, like a voice that one hears in a dream, so low 

it was” [434, c. 300]; “a far-away muffled sound as of mattock and spade, … the end 

of some ruthless villainy” [434, c. 36]; 

 відсутність звуків, шуму – “All was in dead, grim 

silence” [434, c. 300]. 

Одиниці смакового субкоду (“taste of death” [423, c. 254]) представлені 

переважно назвами якостей, які сприймаються під час їжі (“life at its sweetest” 

[431, c. 406]; “…his so beloved was, after all, an UnDead. <…> he must pass 

through the bitter waters to reach the sweet” [434, c. 172]). 

Складники тактильного субкоду включають такі назви: 

 дотик – “…a shadowy glimpse of those women that would have kissed 

him. … these weird figures drew near” [434, c. 300]; “I could feel the soft, shivering 

touch of the lips on the super sensitive skin of my throat” [434, c. 31]; “his hand 

grasped mine with a strength which made me wince, an effect which was not lessened 

by the fact that it seemed cold as ice, more like the hand of a dead than a living 

man” [434, c. 13]); 

 властивості стимулів – ‘температура’ (“This poor soul is nearly as 

cold as that beside her. She will need be heated” [434, c. 124]; “I could feel the hot 
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breath on my neck” [434, c. 31]); ‘текстура’ (“hard life” [431, c. 456]; “life was 

fragile” [425, c. 17]; “harshness of death” [434, c. 137]; “through the softness of 

human lips” [434, c. 30]); ‘форма’ (“blunt-clawed feet” [434, c. 41]; “two sharp 

teeth, just touching and pausing there” [434, c. 31]).  

Ольфакторний код представлений назвами запахів. Серед них можна 

виділити різні структурні групи позначень: 

(а) прості позначення здатності видавати та / чи відчувати запах (smell 

“the act of perceiving the odour of sth” [412]), приємного запаху, аромату (scent “a 

distinctive ordur that is pleasant’, aroma “a distinctive ordur that is pleasant” [412]), 

неприємного запаху, сморіду (stench “a distinctive ordur that is offensively 

unpleasant”, stink “smell badly and offensively” [412]), наприклад, “smell death” 

[427, c. 81; 430, c. 113; 434, c. 63]; “scent of blood and death” [421, c. 59]; “the 

stench of death lies heavy on the air” [420, c. 239]; 

(б) атрибутивні звороти - Adj1 + (Adj2) smell (of…), які уживаються з 

метою уточнення різновиду запаху – “an earthy smell” [434, c. 214]; “with the 

garlic smell” [434, c. 111]; “pungent, acrid smell of blood” [434, c. 214]; “a queer, 

acrid smell” [434, c. 122]; 

(в) розгорнуті дескриптивні вирази, які можуть входити до порівняльних 

контрукцій (…as of…; …like…) і вживаються для опису запаху, який 

неможливо визначити точно, наприклад, “…an earthy smell, as of some dry 

miasma, which came through the fouler air. But as to the odor itself, how shall I 

describe it? It was not alone that it was composed of all the ills of mortality and with 

the pungent, acrid smell of blood” [434, c. 214]; “morgue smell of chemicals – the 

smell of death” [427, c. 81]; “It smell so like the waters of Lethe, and of that 

fountain of youth” [434, c. 111]; 

(г) метонімічні перифрази, у складі яких міститься непряма вказівка на 

ольфакторну ознаку, але увагу сконцентровано на оцінній складовій 

висловлювання; наприклад, уживання виразів not snub that nose та bring the nose 

all straight зі значенням “не морщити ніс” дозволяє уникнути прямої вказівки на 

вульгарний запах квітків часника, нейтралізувати пейоративну оцінку 
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позначеної реалії, а також реалізувати меліоративне значення висловлювання 

стосовно лікувальних, захисних властивостей рослини – “…they are not to take 

in a decoction or in nauseous form, so you need not snub that so charming nose, … 

my pretty miss, that bring the so nice nose all straight again” [434, c. 111]. 

Результати аналізу дозволяють зробити такі узагальнення. У процесах 

вербалізації концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ актуальними виявилися одиниці різні 

за своїми семантичними, структурними й функціональними властивостями. 

Актуальність вербальних засобів визначається протиставленістю і 

взаємозалежністю аналізованих концептів. Це підтверджується такими 

фактами. 

Репрезентація одного концепту здійснюється засобами, які 

співвідносяться з різними кодами. Наприклад, концепт ЖИТТЯ актуалізовано за 

допомогою таких кодів: “How sweet (смаковий субкод) it was to breathe 

(соматичний код) the fresh air, that had no taint (зоровий субкод) of death and 

decay. How humanizing to see the red lighting (зоровий субкод) of the sky beyond 

the hill (просторовий код / природний ландшафт), and to hear far away the 

muffled roar (слуховий субкод) that marks the LIFE of a great city”(просторовий 

код / антропогенний ландшафт) [434, c. 179]. 

Актуалізація одного концепту здійснюється засобами, які співвідносяться 

з різними субкодами відчуттів. Наприклад, концепт СМЕРТЬ: “There's something 

in that … sounds (слуховий субкод), and looks (зоровий субкод), and tastes 

(смаковий субкод), and smells (ольфакторний субкод) like DEATH” [434, c. 63]. 

Часто вербалізація здійснюється за допомогою синестетичних позначень, що 

виникають унаслідок міжмодальних та внутрішньомодальних перенесень: “The 

scent of death hung in the air, sharpened with the harsher aroma of undead 

blood” [421, c. 219] (тактильне відчуття → ольфакторне відчуття). 

Вербалізація концепту за допомогою різних кодів сприяє поліаспектному, 

комплексному висвітленню його ознак, а репрезентація засобами різних 

субкодів одного коду деталізує конкретні концептуальні ознаки.  
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Концептуалізація опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ відтворюється вербальними 

засобами, між якими встановлюються такі відношення:  

 повна (формально-семантична) тотoжність (“hard life” [431, c. 456] 

– “hard death” [431, c. 442]; “see life” [429, c. 46] - “see death” [429, c. 46]; “watch 

lives” [429, c. 49] - “watch death” [434, c. 68]);  

 часткова семантична тотожність (“to rid the earth of this terrible 

monster” [434, c. 190] – “a fearful death” [434, c. 165]; “a very beautiful 

corpse” [434, c. 138] – “he was in life a most wonderful man” [434, c. 257]; 

 семантична протилежність (“long life” [429, c. 174; 434, c. 177; 

423, c. 196; 424, c. 170; 431, c. 112] – “short life” [421, c. 179]; “bright with 

life” [426, c. 45]; “deathly pale” [434, c. 31]; “it seemed cold as ice, more like the 

hand of a dead” [434, с. 13] – “the warmth of life” [434, c. 39]; “unending 

life” [431, c. 8] – “sudden death” [420, c. 126; 434, c. 100]; “sound of 

life” [423, c. 91] – “in dead, grim silence” [434, c. 300]). 

Актуальність відношень тотожності й протилежності в системі 

зазначених засобів можна пояснити тим, що уявлення про життя та смерть 

виникають і фіксуються в системі відомостей про буття взагалі, яке людина 

осмислює як константну цілісність різних речей і явищ, антагоністичних і 

неантагоністичних протилежностей.   

Вербальні складники цих кодів готичної культури, окрім мовних 

(системних) значень, зафіксованих у словниках, мають символічні значення. Як 

знаки вторинної семіотичної системи ці одиниці характеризуються 

конкретними означуваними. І в межах такого зв’язку системні лексичні 

значення значно відрізняються від символічних значень мовних одиниць.  

Отже, вербальні засоби, уживані в романах про вампірів, співвідносяться 

з різними культурними кодами (соматичним, зооморфним, рослинним, 

просторовим і часовим, предметним, акціональним та перцепційним). Завдяки 

цим засобам кодування такі абстрактні поняття як ‘життя’ та ‘смерть’ 

отримують образну репрезентацію і зазнають конкретизації. Наприклад, 

складники соматичного коду, акціонального і перцепційного кодів 
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уможливлююь персоніфікації концептів, а комплексним уживанням елементів 

соматичного, зооморфного і рослинного вербальних кодів досягається 

антропоморфне чи зооморфне відтворення концептів. Предметний та 

перцепційний коди забезпечують репрезентацію абстракцій “життя” та 

“смерть” у термінах конкретніших понять, мовну й мовленнєву фіксацію 

онтологічних та структурних метафор. Засобами просторового й часового кодів 

відтворюються орієнтаційні когнітивні метафори. 

Нижче розглянемо когнітивні метафори концептуальної опозиції LIFE – 

DEATH в англійськомовній готичній культурі та їх образну репрезентацію в 

романах про вампірів. 

 

3.2.2 Роль концептуальних метафор в образному осмисленні життя та 

смерті 

3.2.2.1 Орієнтаційні метафори. Результати аналізу фактів готичної 

лінгвокультури переконують у тому, що актуальною для вказаної 

лінгвокультури виявилася орієнтаційна метафора. Концептуальна антиномія 

ЖИТТЯ – СМЕРТЬ відповідає низці просторових опозицій ВЕРХ – НИЗ, ПЕРЕД – 

ЗАД, ЗОВНІШНІЙ – ВНУТРІШНІЙ, ПРАВОРУЧ – ЛІВОРУЧ, ПІВДЕНЬ – ПІВНІЧ, СХІД – 

ЗАХІД (див. Додаток Е. Табл. Е 1).  

Життя співвідноситься з істотою, яка займає земну, верхню сферу: 

“… lived… the private rooms upstairs” [428, c. 84], “earthly life” [432, c. 153], “we 

saw little towns or castles on the top of steep hills” [434, с. 2]. Смерть природно 

пов’язується з похованням, а, отже, і частиною світу, розташованою нижче 

рівня поверхні землі: “right down into death” [429, c. 18], “beyond death” (про 

життя) [421, c. 221]. 

Життєвий простір, розташований на поверхні землі, відкритий, видимий і 

просторий, що позначається за допомогою складників просторового коду, які є 

позначеннями рівного великого простору, у межах якого відбувається якась дія 

або який знаходиться у межах якоїсь дії (“life in the field” [432, c. 130], “open 

life” [434, c. 278], “The main room was huge, wide open space” [428, c. 83]. 
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Смерть, навпаки, замкнена (to trap “if someone or something is trapped, they can 

not move or escape from a place or situation” [400]) внизу (beneath “in a lower 

position than something” [400]), там, де пастка і небезпека (“death trapped 

beneath” [432, c. 54]). Таке зображення досягається позначеннями глибокого 

провалля (abyss “a very deep hole” [400]), прірви, в якій все безслідно минає, 

щезає (“stop living, her soul would spin in to abyss” [430, c. 52]). 

У готичній картині світу смерть, кінець і небуття займають лівобічне 

положення. Якщо щось зникає, то здебільшого зліва (“die away in the curve of 

the valley. To my left the view is cut off by a black line of roof of the old 

house” [434, с. 56]). В епізодах, пов’язаних із появою вампіра, завжди 

згадується лівий бік: “He [Dracula] was too quick and too strong for me, however, 

for before I could get my balance he had struck at me and cut my left wrist rather 

severely” [434, с. 120], “…a storey below me, and somewhat to my left, where I 

imagined … the windows of the Count's own room would look out” [434, с. 28]. 

Життя, сила, енергія, щастя, любов тяжіють до правобічної частини Всесвіту: 

“a hearty welcome, and a loving greeting, and a health as true as your own right 

hand” [434, с. 51], “I [a human being] was now in a wing of the [Dracula’s] castle 

further to the right” [434, с. 29]. 

Географічні координати світу також асоціативно пов’язуються з життям 

та смертю. Схід та південь сповнені краси, сонячного світла, до яких повернена 

жива істота: “I could look at the lovely view to east and south” [434, с. 30]. Північ і 

захід традиційно представлені як холодні, темні частини, що викликають сум 

“the west ward, and was full of sweet sadness” [434, с. 80]. На заході день 

завершується. Цей простір – для дивних істот та неживих: “the sharp white teeth 

showing between, and the red eyes that I had seemed to see in the 

sunset” [434, с. 245], “That `ere wolf is a`idin' of, somewheres. The gard`nerwot 

didn't remember said he was a-gallopin' northward” [434, с. 118], “a big bat, which 

was flapping its silent and ghostly way to the west” [434, с. 92], “Murdered off the 

coast of Andres! An' you consated his body lay under! Why, I could name ye a dozen 

whose bones lie in the Greenland seas above," he pointed northwards” [434, с. 55]. 
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Досліджений матеріал дозволяє стврджувати, що протиставлення ‘південь, 

схід’ -‘північ, захід’ доповнює контексти, до яких залучається протиставлення 

‘верх – низ’, та асоціативно  ‘життя – смерть’: “We were coming home for dinner, 

and had come to the top of the steps up from the West Pier (затока – місце прибуття 

вампіра до Англії) and stopped to look at the view, as we generally do. The setting 

sun, low down in the sky, was just dropping behind Kettleness. The red light was 

thrown over East Cliff (місце, де мешкали незаймані молоді дівчата, які згодом 

стали жертвами вампіра) and the old abbey (абатство й кладовище - місце 

першого знайомства вампіра та його жертв), and seemed to bathe everything in a 

beautiful rosy glow” [434, с. 79]. 

Антиномія ЖИТТЯ – СМЕРТЬ корелює з іншими просторовими 

опозиціями: ЗОВНІШНІЙ – ВНУТРІШНІЙ (“life outside” [432, c. 54] vs “he [vampire] 

must be, confined as he is between dawn and sunset in his wooden 

box” [434, с. 287], СЕРЕДИНА – КРАЙ (“until this time of middle life” [429, c. 22] vs 

“at the edge of death” [426, c. 106]). 

Локалізація ЖИТТЯ та СМЕРТІ в готичній картині світу наповнює образні 

репрезентації концептів оцінним змістом, оскільки верх зазвичай асоціюється з 

позитивним модусом оцінної шкали, а низ – із негативним модусом. Верх і 

життя пов’язуються з сонцем, світлом (“the sun is high over the distant 

horizon” [434, с. 167] та “the sunshine of your life” [434, с. 5]), вільним 

пересуванням у повітрі (“the minutes and seconds so preciously laden with Mina's 

life and happiness were flying from us” [434, с. 249]), народженням (“We women 

have something … that makes us rise above smaller matters when the mother spiritis 

invoked” [434, с. 196]). Низ і смерть отримують дуже негативну оцінку, 

оскільки вони відмежовані, закриті (to lie “to be below”, behind “back, less 

successful” [400]) від світла, радощів, пісень: “life, with his sunshine, his fair 

places, his song of birds, his music and his love, lief ar behind” (про 

смерть) [434, с. 202], “…foul things of the night …To us forever are the gates of 

heaven shut” [434, с. 202]. 



126 

 

Слід зауважити, що в готичній картині світу за допомогою орієнтаційної 

метафори встановлюється тісний зв'язок між життям та смертю. Визнаємо, що 

полярні протиставлення ‘верх – низ’, ‘правий – лівий’, ‘перед – зад’ тощо 

універсальні. Проте концептуальні метафори, що ґрунтуються на цих 

протиставленнях і випливають з біологічних особливостей людини 

(вертикальне положення тіла під час активної діяльності, горизонтальне 

положення тіла під час сну, відпочинку, у випадку смерті тощо), можуть мати 

варіації, обумовлені культурним досвідом і настановами.  

Готичний світогляд характеризується поєднанням протилежних і 

несумісних речей, а також особливим ставленням до життя та смерті. 

Романтично-депресивний погляд на світ стимулює пристрасть до чогось 

темного, замкненого, надприродного: “sweet sadness” [434, с. 80], “all very 

mysterious and not by any means comforting” [434, с. 4]. Такі настанови (“To 

believe in things that you cannot” [434, с. 164]) віддзеркалюються на особливому 

розумінні реальності та її портретуванні як нереальності, а буття та існування 

як небуття й не існування й навпаки.  

Експліцитно виражене суміщення прекрасного й жахливого простору 

небуття (“people go and sit there all day long looking at the beautiful view and 

enjoying the breeze… At the end of it is a buoy with a bell, which swings in bad 

weather, and sends in a mournful sound on the wind” [434, с. 52]) посилюють 

орієнтаційні метафори життя та смерті, які ґрунтуються на контамінації 

вертикалі та горизонталі, верху та низу. Наприклад, ознаки життя та смерті 

поєднуються у двох площинах перебування Люсі, незайманої дівчини, яка стала 

жертвою вампіра й загинула: “Lucy lies in the tomb (низ, смерть) of her kin, a 

lordly death house in a lonely churchyard, away from (порожній, віддалений, 

інший напрямок, смерть) teeming London (багатолюдний, життя), where the air is 

fresh, and the sun rises over Hampstead Hill (верх, світло, життя), and where wild 

flowers grow (верх, збільшення, життя) of their own accord (спокій, згода, 

невимушеність, смерть). 
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Життя та смерть поєднуються уві сні (“when the UnDead 

sleep” [434, с. 171]), коли функції живого організму частково втрачаються. 

Локус сну невизначений (“Sleep has no place it can call its own” [434, с. 266]), як 

і локус безсмертя (“men believe in … places that there are men and women who 

cannot die” [434, с. 163]). У готичній картині світу Неживі (Undead) 

розташовані між життям та смертю, одночасно у світі буття й небуття. Вони не 

займають центральне, серединне положення (пор. Центр Світу), а знаходяться у 

невизначеному, межовому й обов’язково обмеженому просторі: одночасно 

всередині й зовні, на поверхні (“…the Count lying within the box upon the 

earth” [434, с. 308]). Готична свідомість встановлює кордони й чинить опір 

тому, що суперечить логіці, порядку реальних речей, але одночасно 

характеризується наявністю нереального, містичного, хибного в реальному 

житті. 

Отже, в орієнтаційних метафорах когнітивна топологія сфери-джерела 

ПРОСТІР переноситься до сфери-цілі ЖИТТЯ та СМЕРТЬ. Опозиції, в яких 

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

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

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

СМЕРТЬ – БЕЗСМЕРТЯ (світ немертвих, небуття). Поняття сфери-цілі не лише 

вербалізуються в термінах понять сфери-джерела, а й осмислюються в такий 

спосіб.  

Орієнтаційні метафори ЖИТТЯ та СМЕРТІ віддзеркалюють еклектичність 

готичного світосприйняття. З одного боку, концептуальна опозиція ЖИТТЯ – 

СМЕРТЬ відповідає просторовим протиставленням, з іншого боку, 

концептуальна єдність життя і смерті в готичній картині світу порушує 

членування світу, встановлене людською свідомістю. Аналіз орієнтаційних 

метафор підтвердив актуальність складника ПРОСТІР у фреймовій організації 

концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ. 

3.2.2.2 Структурні метафори. Результати нашої розвідки засвідчили, що 

для готичної лінгвокультури актуальною виявилася також структурна 
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метафора. Концептуальна антиномія ЖИТТЯ – СМЕРТЬ відповідає опозиціям 

РУХ – КІНЕЦЬ, ПОДОРОЖ – ЗУПИНКА, БАДЬОРІСТЬ – СОН, ДАР – ПРОКЛЯТТЯ (див. 

Додаток Е. Табл. Е 2). 

Зазвичай рух усвідомлюється як зміна положення тіла або його частин, 

він властивий людині або тварині. Життя співвідноситься з початком руху, 

змінами стану речей, які викликані змінами в реальному світі, оскільки людина 

завжди прагне нового, кращого життя (“She had to start moving on with her life, 

such as it was” [421, c. 128]; “He began to drive south toward Mark, toward his 

life” [423, c. 281]). Початок руху визначається новими знайомствами, які 

спряють досягненню життєвої мети (“If we’re to band together we start now …our 

lives are in each other’s hands” [431, c. 115]). 

Отже, рух (ЖИТТЯ = РУХ / LIFE = MOVEMENT), циклічність стимулює  

асоціації з коловоротом подій у бутті людини, їх повторюваністю: “Ten days 

ago their life had been going about its usual ordained cycle; now their family unit 

was smashed and in pieces” [423, c. 80]. 

Смерть усвідомлюється як фінал життя (СМЕРТЬ = КІНЕЦЬ / DEATH = END) 

кінець руху, крапка (“It takes life, or worse… kills” [431, c. 23]; “He sighed and 

turned around – and stopped dead” [433, c. 99]), припинення активної діяльності 

(“Tommy paused, stopping Cyn dead in her tracks yet again” [428, c. 146], “There is 

no life here but the slow death of days” [423, c. 146]). Незважаючи на смерть 

індивіда, життя у світі продовжується, що є свідченням його перемоги над 

смертю (“escaped death that night” [420, c. 229]). 

Смерть вважається закінченням життя, усього, що відбувалося упродовж 

земного існування (“…when he had been inflamed by the story of St Stephen, the 

first Christian martyr, who had been stoned to death and who had seen Christ at the 

moment of his death” [423, c. 108]); справи, які вже ніколи не будуть закінчені, 

бо були припинені з настанням смерті (“The figures locked in a 

death” [421, c. 229]) 

Згідно з віруваннями існує День Усіх Святих, який у готичній картині 

світу сприймається як перехрестя між світом живих та світом мертвих, день, 



129 

 

коли усі мерці устануть та зустрінуться з живими (“They believed it was the day 

when the line between the living and the dead was thinnest” [433, c. 65]).  

Світ немертвих, подібно до життя, асоціюється з рухом, але цей рух 

майже непомітний, що наближує небуття до смерті (“Moving almost silently 

among the dead leaves and dry twigs” (про вампіра Стефана) [433, c. 8]), 

безшумний (“moving as softly as a vision or a ghost” [433, c. 75]), подібним ілюзії 

(illusion “the act of deluding” [412]) – “I [vampire] moved forward much too fast … 

іt was an illusion” [429, c. 15] і такий, що відображає останні моменти життя та 

наближення людини до смерті (“I'm going to my death” [423, c. 272]; “This town 

is still alive and you're running out of it” [423, c. 269].  

Отже, світ живих сповнений швидких та впевнених рухів, які вказують на 

його реальність та динамічність. Тим часом смерть асоціюється з кінцем, 

зупинкою, статикою, а світ немертвих характеризується повільними, ледь 

видимими рухами, які свідчать про примарність, надприродність вампірів. 

Опозиція ПОДОРОЖ – ЗУПИНКА також актуальна для метафоричної 

актуалізації опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ. Поняття життя співвідноситься з 

поняттям подорожі (LIFE = JOURNEY): “Her life had become a very strange 

ride” [431, c. 521]. Основу метафоризації становлять такі ознаки: 

 наявність шляху, маршруту - “The same way… every night of our 

lives” [429, с. 78]; 

  знайомство з новими місцями “I have stepped across a line into a new 

life” [424, c. 204]; 

 наявність вихідного, початкового та кінцевого пункту, місця 

призначення (“I will start in life in a very simple way” [434, c. 61]; “Here we are, 

working side by side, one step from death” [432, c 184]; “he must pass through the 

bitter waters to reach the sweet” [434, c. 172] (тобто ‘пережити щось, подолати 

негаразди задля досягнення якоїсь мети, виконання важливої місії тощо’), “We 

shall not think of that, but go on our way to the end” [434, c. 201] (тобто ‘закінчимо 

справу’). 
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Готичному світогляду властивий також асоціативний зв’язок опозицій 

ЖИТТЯ – СМЕРТЬ та БАДЬОРІСТЬ, ПРОКИДАННЯ – СОН. Жива істота, яка діє, 

творить, працює, рухається, потребує відпочинку уві сні (“it will be best for her 

[Lucy] to go to bed tired out physically, so I shall take her for a long walk by the 

cliffs to Robin Hood's Bay and back…” [434, с. 75]; “Lucy seems more restful…, and 

fell asleep at once” [434, с. 78]). Сон – це фізіологічний стан тимчасового 

спокою організму, що настає періодично й супроводжується ослабленням ряду 

процесів. Іноді щось сниться, тобто під час сну виникають образи (“that will 

paint his dreams with horrors” [434, с. 172]). Людина прокидається й 

повертається до світла й активної діяльності (“I had just awakened to see the 

beautiful sunshine and feel the fresh air of the morning” [434, c. 115]; “With a quick 

movement he jumped from bed, and began to pull on his clothes, all the man in him 

awake at the need for instant exertion” [434, с. 241]), набуває сил і бадьорості 

(“when after a refreshing sleep of some hours she woke up, she seemed brighter and 

better” [434, с. 275]) Отже, ЖИТТЯ = ПРОКИДАННЯ / LIFE = AWAKENING (“wake 

again to the realities of life” [434, c. 257]), повернення до змін, сподівань на 

краще (“to wake would be to find things changed, and that any change must now be 

for the better” [434, c. 264]).  

Смерть осмислюється як сон (DEATH = SLEEP). Асоціативний зв’язок 

стимульований такими ознаками: ‘нерухомість’, ‘сновидіння’ – “heavy, lethargic 

sleep, with dreams that frighten her” (про Люсі, яка стала жертвою вампіра й 

утратила звичайне людське життя) [434, c. 94]), “in her full sleep of 

death” [434, c. 304]; ‘відсутність світла’ – “in my dream … all became black 

darkness” [434, c. 220] (про стан сну) та “dead, gone into eternal 

darkness” [429, c. 78] (про стан смерті); закриті очі – “Then gradually her eyes 

closed, and she sank to sleep” [434, c. 136]; “…as pale as death. … her eyes were 

closed” [434, c. 262] (про стан сну) та “Lucy's eyes closed, and …breathing … 

ceased. … It is allover … She is dead!” [434, c. 137] (про стан смерті). Як свідчать 

наведені та інші проаналізовані контексти, структурна метафора СМЕРТЬ = СОН 

не просто уможливлює репрезентацію одного поняття в термінах іншого, але й 
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регулює наші дії, моделює культурну поведінку та фіксує окремі правила 

існування індивідів в суспільстві. Очевидно, саме тому Дж. Лакофф говорить 

про метафори, якими ми живемо [356]. Наприклад, тиша супроводжує смерть 

людини (“to our bitter grief, with a smile and in silence, he died, a gallant gentle 

man” [434, c. 309]) і сон “…in the silence of the night when sleep 

is…” [434, c. 183] (про тишу під час нічного відпочинку). Звідси існує звичай 

зберігати тишу при померлих або вшановувати їх пам'ять мовчанням – “In 

respectful silence we took the places assigned to us close round the 

tomb” [434, c. 179].  

У готичній картині світу між світом живих і мертвих існує світ неживих і 

немертвих, в якому панують напівбадьорість та напівсон (“a half-dreaming kind 

of way” [434, c. 83]). Сфера небуття суміщає пробудження та сон, життя та 

смерть: “She lay in her Vampire sleep, so full of life and voluptuous 

beauty” [434, c. 302], “She was bitten by the vampire when she was in a trance, 

sleep-walking” [434, c. 171]. Якщо у звичайному світі людини смерть схожа на 

сон, то у світі небуття сон лише схожий на смерть (“It is like 

death!” [434, c. 267]; “the want on Undead… remain on and on, till sunset come, 

and the Vampire sleep be over” [434, c. 302]). Усе відбувається протилежно до 

того  порядку, який встановлений у світі звичайних людей (“I have not yet seen 

the Count in the daylight. Can it be that he sleeps when others wake, that he may be 

awake whilst they sleep?” [434, c. 38]). Отже, контамінація життя та смерті у 

сфері ‘немертвого’ чи ‘неживого’ створює хаос (“In trance she dies, and in trance 

she is UnDead, too. So it is that she differ from all other. Usually when the UnDead 

sleep at home, … when she not UnDead she go back to the nothings of the common 

dead” [434, c. 171]). Правила потойбіччя незрозумілі й неприйнятні для людини: 

“all may be well with the dead that we love and that the UnDead pass 

away” [434, c. 184]. Людина, сповнена життя, розуміє, що таке сон і спостерігає 

смерть, намагаючись осмислити її в термінах засвоєних конкретних понять, 

зокрема, в термінах і пробудження, і сну, як це детермінується настановами 

готичного світосприйняття. 
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Протиставлення життя та смерті висвітлює одвічну проблему 

протиборства добра й зла. АНТАГОНІЗМ ЖИТТЯ та СМЕРТІ втілюється у 

структурну метафору ВІЙНИ (WAR) на основі таких ознак: 

 ‘стан ворожнечі, наявність ворога’ - “Shield and weapon, put the 

enemy … to death” [431, c. 469]; “You must fight Death himself, though he come to 

you in pain or in joy” [434, c. 248]; “it was a stand-up fight with 

death” [434, c. 125]; 

  ‘необхідність і прагнення протистояти ворогу й захиститися’ - “the 

hand of Nature fighting for life” [434, c. 102]; “to rid the earth of this terrible 

monster” [434, c. 190]; “But I'm fighting for my life” [429, c. 147]; 

 ‘важливість місії визволення’ – “to destroy that earthly life of him 

[vampire] which we are aiming at” [434, c. 263]; 

 ‘збройна боротьба’ – “We must sterilize this earth, so sacred of holy 

memories… Thus we defeat him with his own weapon” [434, c. 254]; “Armed 

against ghostly as well as carnal attack?” [434, c. 252];  

 ‘організована боротьба’ – “He has got the carriage and horses… some 

dinner and to start in an hour … a huge basket of provisions. It seems enough for a 

company of soldiers … such a wonderful lot of fur coats and wraps, and all sorts of 

warm things …We shall soon be off. I am afraid to think what may happen to us. We 

are truly in the hands of God” [434, c. 295]; “It was a pity that we had not some 

better organized plan of attack” (про підготовку до знищення 

вампіра) [434, c. 260]; 

 ‘біль і страждання як наслідки бойових дій’ - “The worst pain of my 

life shot through my body” [426, c. 194]; 

 ‘перемога у воєнних діях’ - “The Count saw his victory” [434, c. 26]. 

Отже, протиставлення ЖИТТЯ – СМЕРТЬ у термінах ВІЙНИ вказує на 

постійну боротьбу світла з силами темряви та неодмінну перемогу над ними. 

Опозиція ДАР – ПРОКЛЯТТЯ (ЖИТТЯ = ДАР / LIFE = GIFT;  СМЕРТЬ = 

ПРОКЛЯТТЯ / DEATH = CURSE) є також актуальною для готичної картини світу, 



133 

 

оскільки саме це протиставлення віддзеркалює, на нашу думку, основну ідею 

готичного світогляду – розуміння смерті як порога, за яким чекає подарунок – 

“вічне життя”, тривалість якого може стати прокляттям.  

Життя зазвичай сприймається як дар (give “to offer, provide” [412]) – “God, 

who gives life to all things” [423, c. 94], “for granting me a life” [429, c. 9], “I will 

give you the death that is unending life” [431, c. 8]). Але готичний світогляд 

припускає “вічне життя”, можливість повертатися зі світу мертвих (“You raised 

the dead to life; give our brother Daniel eternal life” [423, c. 98]). З одного боку, це 

сприймається як страхіття та прокляття (“my new life of nightly 

killing” [429, c. 73]; “Life in death – it was monstrous” [429, c. 109]), яке 

насамкінець є руйнацією (“the Dark Gift will finally destroy him 

[Lestat]” [430, c. 215]. З іншого боку, потойбічне існування таке містичне, 

спокусливе, романтичне, а разом з цим жорстоке й загрозливе: “I could not resist 

the temptation of mystifying him [vampire]” [434, c. 155], “The sweetness was 

turned to adamantine, heartless cruelty, and the purity to voluptuous 

wantonness” [434, c. 180]. 

Отже, для структурної метафори ЖИТТЯ сферою джерелом виступають 

когнітивні домени БАДЬОРІСТЬ, ПОДОРОЖ, ДАР, РУХ, БОРОТЬБА, для 

структурної метафори СМЕРТЬ – когнітивні домени СОН, ЗУПИНКА, КІНЕЦЬ, 

ПРОКЛЯТТЯ, а для світу НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ – НАПІВБАДЬОРІСТЬ, НАПІВСОН. 

У термінах цих концептів усвідомлюються та вербалізуються цільові домени 

концептуальної опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ. Структурні метафори ЖИТТЯ та 

СМЕРТІ відображають синкретичне усвідомлення руху та його припинення, 

чогось активного й пасивного, діяльності та бездіяльності, а також акцентують 

на таких складниках  фреймової організації концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ, як 

АКТАНТИ та ПРЕДИКАТИ. Аналіз структурних метафор підтвердив, що для 

готичного світовідчуття характерним є бачення життя та смерті як залежних 

одне від одного світів, які існують одночасно, паралельно і пов’язані  сферою 

небуття, світом немертвого / неживого. Саме таке усвідомлення аналізованих 

понять віддзеркалює двобічність дійсності в готичній картині світу. 
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3.2.2.3 Онтологічні метафори. Важливими для образної актуалізації 

концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ виявилися онтологічні метафори (див. Додаток Е. 

Табл. Е 3). 

Вербалізовані комплексно одиницями, які співвідносяться зі складниками 

соматичного, зооморфного й частково рослинного кодів, ці метафори 

забезпечують персоніфікацію, біоморфне відтворення концептів. 

Життя вимальовується як діюча істота (LIFE =HUMAN BEING), яка здатна 

дихати (“breathing life” [419, c. 19]), ходити (“wouldn’t let life go…” [429, c. 17]), 

чекати (“Life never waits” [421, c. 199], займатися звичними справами (“the 

routine of her life” [434, с. 73]). Життя виявляється в образі прекрасної жінки, 

матері (“…who breathes the breath of life to Her children” [419, c. 137]).  

Смерть не має ознак життя (“death…there was no sign of movement, no 

pulse, no breath, no beating of the heart” [434, c. 39]), тому персоніфікація смерті 

(DEATH = HUMAN BEING) є здебільшого статичною (“fixed as 

death” [434, c. 219]). Наприклад, у контекстах “Death had given back part of her 

beauty” [434, c. 137], “Death is waiting there” [433, c. 112] уживаються дієслова з 

інактивною семантикою (фразове дієслово give back ‘змінювати положення 

кого-/ чого-небудь’ позначає інактивний вплив, дієслово wait ‘перебувати де-

небудь, щоб побачити когось, зустрітися з кимось’ - стан, перебування). 

Осмислення смерті як істоти вербалізовано різними способами: за допомогою 

онімізації імені концепту й написання його з великої літери (“It was Death 

standing before the audience” [429, c. 119], “the Burial of the Dead” [434, c. 272]); 

уживанням одиниць соматичного коду (“the face of death itself with the character 

of a man” [429, c. 24], “the hand of death” [434, c. 65], “the icy fingers of 

death” [431, c. 459]). При цьому готичне світосприйняття фокусує увагу на 

відсутності динаміки як основної ознаки стану смерті. Ця ознака 

підкреслюється уживанням сполучень соматизмів з атрибутивами на 

позначення твердої, холодної, задубілої речовини: “the icy fingers of 

death” [431, c. 459], “ice-cold hand” [434, c. 275], “hard-looking 

mouth” [434, c. 9], “the backs of his hands…were rather coarse” [434, c. 15]. Така 
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метафоризація й статичний образ смерті, очевидно, є універсальними, оскільки 

вони ґрунтуються на фізичному досвіді людини. Метафора STATIC CREATURE 

може бути осмисленням поняття DEATH завдяки емпіричній основі й 

отриманню знання про ті зміни, які відбуваються в організмі після зупинки 

життя: серцебиття зупиняється й тіло охолоджується (“Mother's poor body, 

which seemed to grow cold already, for her dear heart had ceased to 

beat” [434, c. 122]), втрачаються чуття (“gradually her eyes closed” [434, c. 136]), 

відсутня мисленнєва діяльність (“The poor soul's body will enjoy there life even if 

his mind cannot appreciate it” [434, c. 91]) тощо. Унаслідок такого досвіду 

здійснюється деталізація образу мертвого тіла (“I had expected a rush of gas 

from the week-old corpse” [434, c. 168]), акцентується на несумісності життя та 

смерті (“…traces of ‘decay's effacing fingers’, had but restored the beauty of life, 

till positively I could not believe my eyes that I was looking at a 

corpse” [434, c. 139]). Вважаємо, саме тому актуалізація концепту смерті 

(DEATH = CREATURE, CORPSE) протиставлена метафоричному втіленню життя 

(LIFE = HUMAN BEING, BEAUTIFUL WOMAN): “…sweet, sweet, good, good woman 

in all the radiant beauty of her youth and animation …. Her loving kindness against 

our grim hate. Her tender faith against all our fears and doubting. And we, knowing 

that so far as symbols went, she with all her goodness and purity and 

faith…” [434, c. 263]. 

Динамікою сповнений образ смерті, утворений зооморфними метафорами 

DEATH = MONSTER, WILD BEAST, ANGEL. Cмерть осмислюється як хижак, 

надприродна істота (монстр, диявол, янгол), наділена деструктивною силою 

(“the clammy hands of death” [434, c. 65]; “she is with that devil's illness, right in to 

the jaws of his deathtrap” [434, с. 291], “the flapping of the wings of the angel of 

death … flapping those grim wings” [434, c. 134]), що викликає жах (“some deadly 

fear” [434, c. 30]) і дуже негативну оцінку (“death now seemed the happier choice 

of evils” [434, c. 42]). 

Готична свідомість намагається подолати відстань між життям і смертю, 

красою й страхіттям (“She makes a very beautiful corpse” [434, c. 138]), 
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створюючи еклектичний образ вампіра, злодія з властивостями людини, 

тварини, наприродної істоти, речі (“This thing is not human, not even a 

beast” [434, c. 195]). Вербалізація такого образу вимагає комплексності засобів і 

способів для експлікації невизначеності позначуваної реалії, її надприродності:  

 суміщення позначень частин тіла людини, тварини (“with a mouth full of 

white, sharp teeth” [434, c. 117]; “a thin man, with a beaky nose” [434, c. 146]; “His 

face was not a good face. It was hard, and cruel, and sensual, and big white teeth… 

were pointed like an animal’s” [434, c. 146]); 

 гіперболізації ознак за допомогою інтенсифікаторів (“…his ears were 

pale, and at the tops extremely pointed” [434, c. 15]; “his hands….rather 

white” [434, c. 15]; “…big white teeth…, that looked all the whiter because his lips 

were so red” [434, c. 146]), а також атрибутивів з інтенсифікованими значеннями 

(“the lips, whose remarkable ruddiness showed astonishing vitality in a man of his 

years” [434, c. 15]) чи у формі вищого ступеня порівняння (“…the teeth, which 

looked positively longer and sharper than usual” [434, c. 130]). Останній з 

наведених контекстів свідчить, що засоби інтенсифікації вияву ознаки можуть 

поєднуватися в межах однієї конструкції, завдяки чому підвищується рівень 

емотивності повідомлення; 

 порівняльних (“he was more like a wild beast than a man” [434, c. 87]), 

апроксимаційних (“he smiled a kind of insolent smile” [434, c. 117]; “The red light 

in them was lurid, as if the flames of hell fire blazed behind them. … The thick 

eyebrows… seemed like a heaving bar of white hot metal. …he [the Count] hurled the 

woman from him, and then motioned to the others, as though he were beating them 

back” [434, c. 31]) чи альтернаційних (“…the Count! He was either dead or 

asleep” [434, c. 39]) конструкцій, а також зворотів, до складу яких 

інкорпоровано дієслова на позначення тимчасового стану (“The Count stood up, 

and said, with a sweet courtesy …it seemed so real” [434, c. 40].  

За допомогою цих засобів створюється образ НЕЛЮДЯ, НЕІСТОТИ, 

НЕМЕРТВОГО, який залучається до цілої системи опозицій (ЖИВИЙ – 

НЕМЕРТВИЙ / НЕЖИВИЙ – МЕРТВИЙ, ЛЮДИНА – НЕЛЮДИНА – БОГ, ІСТОТА – 
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НЕІСТОTА – РІЧ). Онтологічна метафора реалізує протиставлення сфери 

НЕМЕРТВОГО одночасно сферам життя та смерті, людини та Бога (“the dead 

UnDead” [434, c. 177], “not a grinning devil now, not any more a foul Thing for all 

eternity. No longer she is the devil's UnDead. She is God's true dead, whose soul is 

with Him” [434, c. 185], “the devil may work against us for all he's worth, but God 

sends us men” [434, c. 126]).  

Флористична метафора виявилася непродуктивною, але вона корелює з 

різними складниками аналізованої опозиції: поняттям ‘життя’ (“in all my 

bloomin’ days” [434, c. 223], “a funny old man … must be awfully old, for his face 

isgnarled and twisted like the bark of a tree” [434, c. 53]), поняттям ‘смерть’ 

(“There lay Lucy… dead. The lips were red … and on the cheeks was a delicate 

bloom” [434, c. 170]) і поняттям ‘неживого’ (“The vampire…can 

flourish” [434, c. 204]). Вважаємо, що сприйняття рослини як форми існування 

матерії, частини природи, живого, але недихаючого організму пояснює 

нечіткість флористичної метафори, а отже, її неадекватність для актуалізації 

понять ‘динамічного живого’ та ‘статичного мертвого’. Проте в поодиноких 

випадках асоціативні зв’язки поєднують поняття ‘рослина’ із поняттям ‘щось 

немертве / неживе’. 

Протиставлення СВІТЛО =ТЕМРЯВА (ЖИТТЯ = СВІТЛО / LIFE IS LIGHT – 

СМЕРТЬ = ТЕМРЯВА / DEATH IS DARKNESS) виражається в готичній картині світу 

за допомогою одиниць кольоративного коду ‘світлий’, ‘свіжий’, ‘яскравий’ 

(“Everything seemed fresh and crisp and alive in the sunny afternoon, and life 

seemed very dear” [423, c. 177]; “The air shook around him, came alive with wind, 

with light, with sound” [431, c. 51]; “They seemed to sparkle with hideous 

life” [423, c. 98]). Початок нового дня асоціюється з відродженням (“But when 

that beautiful sun began to climb the horizon life was to me again” [434, c. 301]) та 

сяйвом (“Now they would live their short and painful lives within that 

light” [431, c. 431], “the sunshine of your life” [434, c. 197]). 

Домінування живих істот упродовд дня вказує на їх несумісність із 

неживими істотами, які характеризуються неможливістю діяти вдень і, 
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виражається за допомогою одиниць просторового коду (“At the first coming of 

the dawn the horrid figures melted in the whirling mist and snow” [434, c. 301]; “I 

have not yet seen the Count in the daylight” [434, c. 38]). Підтвердженням цього 

виступають такі ознаки, як відсутність темряви (“in a time when the darkness had 

not come over his life” [423, c. 7]), яка призводить до послаблення сил 

потойбічних істот і виражається дієсловом to cease “put an end to a state or an 

activity” (“His [Dracula’s] power ceases, as does that of all evil things, at the coming 

of the day” [434, c. 204]). Неспроможність темних сил знаходитися на сонці 

передана фразовим дієсловом to give up “put an end to something” разом із 

модальним дієсловом must, яке слугує інтенсифікатором (“Who chooses to be my 

husband must give up the life of sunlight” [433, c. 57]; “must give up the life of 

sunlight” [432, c. 78]), що для них є рівнозначним смерті (“He dies if he exposes 

himself to sunlight” [431, c. 249]). 

Метафору СМЕРТЬ = ТЕМРЯВА (DEATH = DARKNESS) вербалізовано за 

допомогою одиниці кольоративного коду dark, що позначає темний час доби, та 

підсилюється уживанням апроксимаційної конструкції (“It seemed almost as if 

the darkness itself had come to life” [431, c. 67]; “darkness is on the land, activity 

has begun” [423, c. 34]). Тим часом одиниці часового коду вказують на 

проміжок доби, коли немертві істоти отримують можливість рухатися та діяти 

(“at sundown the UnDead can move” [434, c. 178]). Для сфери смерті темрява 

визначається як ‘блажена’, ‘безпечна’ та ‘природна’(“I was still and I was safe … 

in the narrow darkness of the stone coffin” [430, c. 79]; “The darkness of evening 

nothing to fear, really, nothing. Blessed darkness” [430, c. 179]); “creature 

[vampire] swimming through the darkness” [430, c. 80]). 

Ознаки негативності та розрухи корелюють зі світом темряви та смерті (“I 

try to keep the darkness from you because I need your light” [430, c. 53]). Про це 

свідчить, наприклад, уживання прикметників black, empty (вербалізатори 

атрибутів сфери СМЕРТІ), віддієслівного іменника ruin (який співвідноситься з 

актантами сфери СМЕРТІ) і заперечної частки no у сполученні з іменником light. 

За допомогою цих засобів здійснюється вилучення світла зі сфери актантів 



139 

 

фреймової будови концептуалізованого поняття смерть: “I wished the world were 

not one black empty ruin of ashes and death” [429, c. 175]; “I see no light in life 

over her horizon” [434, c. 125]), що підтверджує руйнівну силу світу немертвих.  

Суміжність життя та смерті в готичній картині світу передбачає 

поєднання світла й темряви (“There are darknesses in life,and there are 

lights” [434, c. 156], “as light and dark come alive” [429, c. 111]), що 

відображено,\ за допомогою акціонального та часового кодів у метафорі 

СУТІНКИ “great dark came upon us, for even after down sun the heavens reflected 

the gone sun on the snow, and all was for a time in a great twilight” [434, c. 299].  

Градація ЖИТТЯ – НЕБУТТЯ / СВІТ НЕМЕРТВИХ – СМЕРТЬ у готичній 

картині світу метафорично представлена образами яскравого СВІТЛА (блиск, 

випромінювання, ранок, день), НАПІВТЕМРЯВИ (слабкий блиск, мерехтіння, 

сутінки) і ТЕМРЯВИ (ніч).  

Сфера немертвого вимальовується за допомогою таких найменувань: 

 незначне випромінювання світла, нечіткий прояв кольору – gleam “a 

small, bright light” [400] (“I could only see the gleam of a pair of very bright eyes, 

which seemed red in the lamplight, as he [vampire] turned to us” [434, c. 9]; 

 короткочасне, мінливе підсвічування, раптовий блиск – flicker “to shine 

with a light that is sometimes bright and sometimes weak” [400] (“… its ghostly 

flicker … the effect was only momentary, I took it that my eyes deceived me straining 

through the darkness. Then for a time there were no blue flames, and we sped on 

wards through the gloom” [434, c. 11]);  

 cутінки, напівтермява – twilight “the period just before it becomes 

completely dark in the evening” [400] (“the end was near … Then, there the great 

dark came upon us, for even after down sun the heavens reflected the gone sun on 

the snow, and all was for a time in a great twilight [434, c. 299]” (про час зустрічі з 

вампіром));  

 колір, середній між білим і чорним – “Then through the darkness I could 

see a sort of patch of grey light ahead of us” [434, c. 8] (про появу вампіра). 
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Слід вказати, що уживання зазначених засобів метафоричної репрезентації 

світу немертвих забезпечується особливим ставленням до концептуалізованого 

поняття носіями готичної лінгвокультури. Наприклад, назви спалахів світла 

стимулюють емоційні реакції, оскільки асоціюються з вираженням відчуття 

чогось таємничого, цікавого і водночасно небезпечного, а структура лексичних 

значень вербалізаторів містить метафоричні ЛСВ із семами ‘емоція’. 

Наприклад, одиниця gleam “shine in a way that expresses a particular emotion, 

amusement of having a secret” [400] уживається в контекстах, де описано 

появу вампіра (UnDead), і передає те напруження, яке ця зустріч викликає: 

“For the dead travel fast. The strange driver evidently heard the words, for he looked 

up with a gleaming smile” [434, c. 9]. 

Готична лінгвокультура виявляється неіндиферентною до 

протилежностей, з яких вибудовується Всесвіт, намагається поєднати те, що 

неможливо поєднати в дійсності, але можна сполучили в уяві й відчути 

задоволення від страху й хвилювання. 

Наступна опозиція ЗВУЧАННЯ = ТИША свідчить про те, що життя 

(ЖИТТЯ = ЗВУЧАННЯ / LIFE = SOUND) сповнено різними звуками, які 

виражаються одиницями слухового коду (“you can hear another sound, and that 

is the sound of life” [423, c. 91]), виявляється більш безпечним, оскільки звуки 

означають відсутність страхів та жахливих істот, що вербалізується за 

допомогою ступенів порівняння прикметників ‘good’ та ‘sound’ (“Life’s better, 

sounder, when we don’t brood unnecessarily on horrors” [424, c. 18]).  

Смерть характеризується тишею (СМЕРТЬ = ТИША / DEATH = SILENCE), 

тому що вона асоціюється із скорботою, жалем та страхом, що підсилюється 

афіксами -less та -ness (“The long drive home was full of silence, of 

grief” [423, c. 391]), відсутністю активної діяльності з боку живих істот (“I 

listened carefully for any sound, but the chamber was deathly still” [424, c. 297]). 

Несумісність смерті й звучання експліковано, наприклад, однокореневою 

антонімією (пор. soundlessness та soundness): “There was only a great dead 

soundlessness and the beat of blood in their own ears” [423, c. 193]. Отже, 
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активність, звуки життя передають позитивний настрій, відсутність страху, у 

той час як смерть із її тишею та спокоєм привносить у людське існування страх 

та змушує бути обережним та обачливим. 

Сфера немертвих сповнена приглушеними звуками або надприродно 

гучним звучанням, оскільки межова сфера моделюється ізоморфно сферам і 

життя, і смерті. Отже, у готичній свідомості небуття урівноважує 

протилежності, що виражено такими способами: 

 комбінацією позначень тиші та гучних звуків у межах одного 

контексту (“There seemed a strangestillness over everything. But as I listened, I 

heard as if from down below in the valley the howling of many wolves. The Count’s 

eyes gleamed …” [434, c. 16]); 

 синестезичною номінацією природних звучань і надання цим 

звучанням надприродних, незвичайних ознак (“They whispered together, and then 

they all three [vampires] laughed, such a silvery, musical laugh, but as hard as 

though the sound never could have come through the softness of human lips. It 

was like the intolerable, tingling sweetness of waterglasses when played on by a 

cunning hand” [434, c. 30]); 

 уживанням імітацій голосів диких тварин для позначення мовлення 

(“… how it made me shudder … she [vampire] flung to the ground, callous as a devil, 

the child that up to now she had clutched strenuously to her breast, growling over it 

as a dog growls over a bone” [434, c. 180]). 

Результати нашого дослідження вказують на те, що важливим видом 

онтологічної метафори, яка вживається в англійськомовних романах про 

вампірів, є метафора контейнера. 

ЖИТТЯ осмислюється як ВМІСТ (LIFE = CONTENT), який наповнює світ, 

людину, будь-що йнадає їм можливості існування: “full of life” [434, c. 302]; “I 

saw him (ЛЮДИНА = КОНТЕЙНЕР) filled with his own life (ВМІСТ) and own blood: 

he was radiant” [429, с. 12]; “He had been taking the life (ВМІСТ) out of her 

(ЛЮДИНА = КОНТЕЙНЕР)” [434, c. 239]. Характеризуючи життя як певний вміст, 

слід звернути увагу на засоби, які відтворюють його тривалість. У більшості 
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випадків життя описане як дуже довге, тривале, на що вказують повтори 

прикметника long та вживання епітета eternal (“You are going to lead … long, 

long life” [423, c. 196]; “a millennia-long life” [432, c. 239]; “our eternal life was 

useless to us if we did not see the beauty around us” [429, c. 56]). 

СМЕРТЬ також осмислюється як ВМІСТ (DEATH = CONTENT). 

КОНТЕЙНЕРОМ, призначеним для цього вмісту, є тіло людини. Його сповнюють 

біль, хвороба, жах, які метонімічно співвідносяться зі смертю: “…then brought 

their sickness (ВМІСТ) home to his wife, filling her with death” [428, с. 98]; “it was 

the fear of death” [429, c. 109]; “moldering dead, with demons and the instruments 

of pain” [429, c. 125].  

Життя та смерть осмислюються і як контейнер (ЖИТТЯ = ВМІСТИЛИЩЕ) 

сповнений добробуту, здоров’я та інших приємних реалій: (“each human life as 

if to a full cup, the way I had” [429, c. 47]; “life’s full of surprises” [431, c. 528]). 

Смерть, навпаки, наповнена порожнечею. СМЕРТЬ як КОНТЕЙНЕР – це прірва: “I 

am deeper in death at this moment than if the weight of an earthly grave lay heavy 

upon me” [434, c. 271]; “right down into death” [429, c. 18]. 

У світі немертвих життя (ВМІСТ) наповнює сон і спокій (КОНТЕЙНЕР): 

“She lay in her Vampire sleep, so full of life” [434, c. 302], а саме життя 

(КОНТЕЙНЕР) містить темряву й порожнечу (ВМІСТ): “The blackness shifted into 

life” [432, с. 179]. 

Отже, для онтологічної метафори ЖИТТЯ сферою-джерелом виступають 

когнітивні домени ЛЮДИНА, СВІТЛО, ЗВУЧАННЯ, ВМІСТ, ВМІСТИЛИЩЕ; для 

онтологічної метафори СМЕРТЬ – когнітивні домени НАДПРИРОДНА ІСТОТА, РІЧ, 

ТЕМРЯВА, ТИША, ВМІСТ, ВМІСТИЛИЩЕ; а для світу НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ –

НЕЛЮДИНА, НЕІСТОТА, СУТІНКИ. У термінах цих концептів осмислюються та 

вербалізуються цільові компоненти опозиції  ЖИТТЯ – СМЕРТЬ. Онтологічні 

метафори висвітлюють взаємозв’язок ЖИТТЯ та СМЕРТІ, ґрунтуючись на 

особливостях світосприйняття, характерного для готичної картини світу. З 

одного боку, концептуальна опозиція ЖИТТЯ – СМЕРТЬ містить протиставлення, 

які характеризують її члени як несумісні, а з іншого боку, єдність життя та 
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смерті в готичному світогляді уподібнює їх і пов’язує одне з одним. Аналіз 

онтологічних метафор підтвердив актуальність складників АКТАНТИ, 

ПРЕДИКАТИ, АТРИБУТИ, ПРОСТІР і ЧАС у фреймовій організації концептів 

ЖИТТЯ та СМЕРТЬ. 

 

3.2.3 Ціннісні орієнтири та аксіологічний статус концептів. Вважаємо, 

що особливості поняттєвого та образного складників аналізованих концептів 

гармонують із системою цінностей та антицінностей актуальних для готичної 

лінгвокультури. 

 загальнонормативна (меліоративна, пейоративна) оцінка:  

(а) ‘добре’ vs ‘погане’ – “(a) good life” [434, c. 262; 429, c. 3]; “deaths I 

have caused <…> are good” [429, с. 174]; “life is a value” [432, c. 193] vs “one life 

was bad enough” [434, c. 125]; “life could be worse” [426, c. 212];  

(б) ‘бажаний’ vs ‘небажаний’– “Life is all I want” [434, c. 228] vs “Death is 

inevitable” [431, c. 300];  

(в) ‘тривалість’ vs ‘плинність’ – “A mundane reason, surely, for granting me 

a life which will last until the end of the world” [429, c. 9] vs “you'll have a very 

short life” [421, c. 179]; 

  естетична оцінка: 

(а) ‘краса’ vs ‘потворність’ – “death in all its beauty” [429, c. 46]; “the 

beauty of life” [434, c. 139] vs “monstrous death” [430, c. 50]; “hideous 

life” [423, c. 98], “you'll have a very short, awful life” [421, c. 179]; 

(б) ‘гарний’ vs ‘страхітливий’ – “make your life have meaning, make it 

good” [430, c. 62] vs “They'll turn your life into a nightmare” [423, c. 124]; 

  нормативно-раціоналістична оцінка: 

(а) ‘схвалення, винагорода’ vs ‘засудження, покарання’ – “life is 

bonus” [432, c. 87] vs “painful death” [432, c. 190]; “nasty death” [423, c. 146], а 

також “the curse of immortality” [434, c. 183]; 

(б) ‘значуще’ vs ‘незначуще’ – “All you can do is make your life have 

meaning” [430, с. 62]; “I would not make a vampire of that boy there now if his life, 
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which is so precious to me” [429, c. 140]; “She needed to understand, to put 

meaning to all the blood and death” [432, с. 49] vs “After all, our life was 

meaningless here” [430, с. 38]; “my mother dying soon was 

meaningless ...” [430, с. 46]; “He'd had a miserable life” [426, c. 178]; 

(в) ‘важливе’ vs ‘неважливе’ – “This brilliantly lighted world where the 

value of human life was greater than it had ever been before” [430, с. 7] vs “So you 

don't care about life and you don't want souls” [434 c. 229]. 

– емоційна оцінка, що передає реакцію людини на предмети та явища 

довкілля: 

(а) ‘приємний’ vs ‘неприємний’ – “life of splendor” [429, c. 24] vs 

“unpleasant death” [428, c. 167]; “You can come very near to a painful 

death…” [432, с. 190]. 

Концепти ЖИТТЯ та СМЕРТЬ явояють собою культурні домінанти 

готичної лінгвокульутри, які кваліфікуються як ЦІННОСТІ (“life, which is so 

precious” [429, с. 140]; “deaths I have caused … which are both exquisite and 

good” [429, с. 174]), та АНТИЦІННОСТІ (“life was meaningless” [430, с. 46]; 

“fearful death” [434, c. 165]). Ці приклади свідчать про те, що ЖИТТЯ та СМЕРТЬ 

можуть розглядатися, з одного боку, як важливі та вагомі, оскільки становлять 

основу буття як живих істот, так і неживих, а, з іншого боку, вони є болісними 

та безнадійними.  

Готичну культуру можна представити як “оксиморон “старий новий” 

(“Old New”), який характеризує зіткнення між минулим та теперішнім, 

стародавнім та сучасним, реальним і надприродним” [318, c. 25], у системі 

таких антиномій, які сприяють актуалізації стереотипів готичної 

лінгвокультури, а світоглядними домінантами виявляються опозиції життя – 

смерть та людина – вампір. Вони, у свою чергу, реалізується за допомогою 

основних протиставлень цінностей – антицінностей: порядок – хаос, віра в Бога 

– атеїзм, реальність – надприродність, сучасне – минуле, взаємодія – 

підкорення, сім’я – самітність, мрія – жахіття [318, c. 2–6; с. 8].  
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Головною настановою готичного світогляду є протест проти порядку, 

прийнятого у часи Середньовіччя, варварства та безладу, через те 

протиставлення ‘порядок – хаос’ відіграє важливу роль у розумінні готичної 

лінгвокультури.  

Життя, всі події та вчинки зазвичай чітко впорядковані, оскільки щоденні 

події повторюються: “There was a certain method in the Count's inquiries, so I 

shall try to put them down in sequence” [434, c. 25]. Смерть же представляє собою 

незрозумілу та хаотичну послідовність подій, яку неможливо пояснити, 

збагнути: “I want blood and death and beautiful chaos” [431, c. 512]. 

Події, описані в готичних романах про вампрів, розглядалися як 

поєднання “примітивної, забобонної, корумпованої та деспотичної Британської 

католицької церкви <…> та традиційних асоціацій зі світлом, що випромінює 

розум, властивий Просвітництву” [318, c. 25; 377, c. 26]  

Наприклад, протилежність ‘віра в Бога – атеїзм’ набула своєї значущості 

для готичної лінгвокультури, а головними героями стали Каїн, Люцифер 

(“When God cast out Lucifer and his angels from heaven, as punishment for their 

sins, we were cursed to live our immortal lives on Earth, where we became vampires, 

dependent on human blood to survive” [425, c. 113]) та багато інших істот, які 

мають відношення до релігії (“It depicted Christ performing his most powerful 

miracle. Raising Lazarus from the dead” [432, c. 170], “It depicted Lazarus in his 

shroud, standing alive at the door to his tomb, his hood up to protect his face from 

the sunlight” [432, c. 171]) [див.: 420; 425; 432]. Такі вірування сприяють 

розумінню надприродних істот [див.: 422; 423 та ін.]. 

Наприклад, хрестики зі срібла, інші освячені речі та священа кров 

захищають людей від вампірів, виштовхують чорну силу за межі людського 

існування: “in the goddess’s hands were crosses of gleaming silver <…> These 

[crosses] will protect them. They must wear the cross always – day and night – birth 

to death” [431, c. 26]); “It pleases me that the UnDead, Miss Lucy, shall not leave 

tonight <…> I shall fix some things she like not, garlic and a crucifix, and so seal up 

the door of the tomb” [434, c. 173]; “The blessing of Christ’s blood allows … Like 
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walking under the sun. …allows us to partake of all that is holy and sacred. Though, 

like the sun, such holiness still burns our flesh” [432, c. 70].  

Поєднання реальності буття з його проблемами, переживаннями, 

пригодами та негараздами з вигаданими істотами і явищами тлумачиться 

вченими як “протест проти раціональності” [377, c. 10]. Люди існують у 

реальному світі, який легко пояснити та зрозуміти (“… someone else's life, not 

her boring real life at all” [420, c. 4]; “It seemed more like a part of the natural 

world, a world that we all had a place in” [419, c. 80]), а вампіри є 

представниками світу надприроднього, незрозумілого (“Of course I hadn't 

expected them to believe I was a real vampire. But to have read of a fictional 

vampire with a name as unusual as mine?” [430, c. 9]; “Everyone in the little place 

gave me the eye, but not because they knew there was a supernatural being in their 

midst” [430, c. 84]; “Five years ago, Denise wouldn’t have believed in vampires, 

ghouls, or objects possessing supernatural powers” [421, c. 1]).  

Реальний, зрозумілий людині світ виявляється важливим для її існування, 

оскільки містить прозорі, справжні стосунки та переживання, у той час як 

надприродний світ неживих істот залишається загадковим, що робить його 

страшним та забороненим для живих.  

Зв'язок між минулим і сучасним відіграє особливу роль, оскільки  їх 

поєднання сприяє розумінню готичної лінгвокультури.  

Вампіри існували в минулому та існують сьогодні: “in the 1780s when I 

was a young mortal man. It's not bad now” [430, c. 1], вони виступають зв’язком 

між двома світами. Людина ж може існувати лише у сьогочассі, а про минуле 

тільки здогадуватись: “He must, indeed, have been that Voivode Dracula who won 

his name against the Turk, <…> then was he no common man… and in one 

manuscript this very Dracula is spoken of as `wampyr’” [434, c. 205]; “… some 

events in the year 1477 – yes, my friends, the year after Vlad Dracula was killed in 

battle in Wallachia” [424, c. 134]; “I was a twenty-five year-old man when I became 

a vampire, and the year was seventeen ninety-one” [429, c. 3].  



147 

 

Спираючись на протилежність ‘людина – вампір’ як на основу готичної 

лінгвокультури, можна припустити, що існують певні відносини, які 

характеризують взаємодію цих істот. Людина представлена як тендітна істота, 

яка може співпрацювати з іншими людьми (“But she [Erin] and her students had a 

lot of work to finish before then” [432, c. 6]), але підкорюється вампіру (“He 

[Dracula] brought me here to look after his — diabolical library. I have resisted in 

every way I could think of <…> I fought him, but he has almost made me – like 

him” [424, c. 287]). Вампір може розглядати людину як помічника (“Cynthia had 

never planned on being the investigator of choice for the west coast vampire 

community” [428, c. 11), джерело життя: (“Lestat drained me to the point of death 

to make me a vampire” [429, c. 110]; “Our bodies will stay always as they are, fresh 

and alive; but we must never hesitate to bring death, because it is how we 

live” [429, c. 54]).  

Однією з головних цінностей для людини є родина, яка потребує захисту 

(“He would get back, back to his true home, back to his family, and his 

life” [431, c. 192]; “Don’t pit your skills against mine, or threaten to harm my 

family” [431, c. 104]) і любов, яку необхідно оберігати (“And he loved his brother 

very much” [431, c. 249]; “However you feel or don’t about him, he [Hoyt] loves 

you…” [431, c. 272]).  

Протиставлення ‘людина – вампір’ в готичній картині світу реалізовано 

за допомогою характеристики їх місця перебування. Люди живуть у великих 

містах, спілкуються з іншими людьми (“It was like the essence of life in New 

Orleans” [429, c. 24]), а вампіри здебільшого самотні (“You survive sitting 

alone in the dark in this little house?” [431, c. 62]; “I wanted as much privacy as 

possible” [429, c. 16]), вони живуть у великих старих замках (“that the driver 

was in the act of pulling up the horses in the courtyard of a vast ruined castle, 

from whose tall black windows came no ray of light, and whose broken 

battlements” [434, c. 12]) і контактують з людьми лише для того, щоб випити 

їх кров для продовження власного життя (“I [Lestat] started to think incessantly 

of drinking human blood” [430, c. 2]).  
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Вічне життя багатьом видається мрією, найкращим подарунком долі 

(“granting me a life which will last until the end of the world” [429, с. 9]), тим 

часом для інших – це прокляття, жахіття, який неможливо припинити (“and in 

my new life of nightly killing” [429, с. 73]). 

Отже, концепти ЖИТТЯ та СМЕРТЬ корелюють із ціннісними домінантами 

готичної культури, яким підпорядковані такі протиставлені поняття, як 

‘порядок – хаос’, ‘віра в Бога – атеїзм’, ‘реальність – надприродність’, ‘сучасне 

– минуле’, ‘взаємодія – підкорення’, ‘сім’я – самітність’, ‘мрія – жахіття. 

Актуалізація концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ може бути розглянута з 

погляду семіотики як іконічних знаків-образів і знаків-діаграм. Детальніше на 

цьому зупинимося в наступному розділі.  

 

Висновки до розділу 3 

 

Аналіз антиномічних концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ в англійськомовній 

готичній лінгвокультурі дозволив з’ясувати наявність прямих та непрямих 

номінацій цих концептів. Уживання прямих вербалізацій значно переважає 

непрямі номінації. Цим фактом пояснюється доцільність інтерпретації 

поняттєвого, образного та ціннісного шарів концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ 

через аналіз їх ключових вербалізаторів – лексем life та death.  

Система вербальних репрезентантів концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ в 

англійськомовних готичних романах про вампірів охоплює такі позначення: 

імена концептів (life, death) та їх деривати, фразеологічні звороти з 

ключовими номінаціями, різні види конструкцій на зразок усталених виразів. 

Останню групу номінацій утворюють координативні (інклюзивні, 

корелятивні та ексклюзивні) конструкції, у складі яких позначення суміжних 

понять об’єднуються сполучниками. Встановлено, що концептуальними 

корелятами концепту ЖИТТЯ є світло, життєрадісність, існування, а для 

концепту СМЕРТЬ – темрява, кінцевість.  
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Аналіз номінацій концептів засвідчив позначення проміжної сфери між 

ЖИТТЯМ та СМЕРТЮ. Вербалізацію концепту НЕБУТТЯ реалізовано такими 

засобами: субстантивованим прикметником Undead, дієсловами, у значеннях 

яких є семи ‘деструкція’ ‘знищення’, ‘споживання’, дезиративами. 

Ці номінації аналізованих концептів втілюють когнітивні ознаки та 

демонструють позитивну й негативну оцінку аналізованих концептів.  

Об’єктивація концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ може бути представлена у 

вигляді фреймів, основними структурними елементами яких є АКТАНТИ, 

ПРЕДИКАТИ, АТРИБУТИ, КВАНТИФІКАТОРИ, МІСЦЕ й ЧАС.  

Актанти сфери ЖИТТЯ означені іменниками, які різнобічно 

вербалізують вимір ‘людина’, особові, присвійні та вказівні займенники, що 

встановлюють відношення ‘наближеності – віддаленості’, а також 

‘реальності – нереальності’ концептуалізованого явища у свідомості мовців. 

Основними вербалізаторами концепту СМЕРТЬ виявилися, здебільшого, 

абстрактні іменники з негативним значенням, які вказують на острах та 

побоювання смерті, як чогось невідомого та незрозумілого, а також 

іменники, які уживаються на позначення неживих або вигаданих істот. Для 

сфери НЕБУТТЯ характерним є вживання субстантивованого прикметника 

Undead, що вказує на зв'язок обох сфер, оскільки зображує неживу але 

активну істоту. 

Предикати, що характеризують концепти ЖИТТЯ та СМЕРТЬ, 

визначають їх як дві протилежні сутності, розкриваючи реальність ЖИТТЯ й 

таємничість СМЕРТІ. Використання однакових вербалізаторів для обох 

концептів вказує на їхню спорідненість та можливість доповнювати одне 

одного.  

Атрибути сфер ЖИТТЯ та СМЕРТЬ, що вживаються на позначення їх 

тривалості, позитивно результують у визначенні ЖИТТЯ (‘гарне’, 

‘кольорове’, ‘довге’), а СМЕРТІ, як його протилежності, – негативно 

(‘страшна’, ‘жахлива’, ‘темна’, ‘коротка’). Проміжна сфера НЕБУТТЯ 

виявляється ‘мінливою’ та ‘невідомою’ і представлена дезиративами, які 
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вказують як на реальний план ситуації (want), так і нереальний, бажання 

змінити стан речей (wish). 

Квантифікатори та характеристики часу для опису сфер ЖИТТЯ та 

СМЕРТЬ підкреслюють ідею циклічності життя, можливість його поділу на 

етапи, частини, однією з яких є смерть. Просторова характеристика визначає 

сферу ЖИТТЯ як відкритий, безпечний простір, а СМЕРТЬ описується як 

простір замкнений, обмежений, повний небезпек. Сфера НЕБУТТЯ, 

НЕМЕРТВИХ знаходиться на межі двох світів та поєднує ознаки, властиві їм 

обом, що виражається у її визначенні як ‘синкретичної’, ‘мінливої’ та 

‘неоднозначної’. 

Актуальними видами концептуальних метафор для відтворення 

образної складової концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ є орієнтаційні (ВЕРХ – НИЗ, 

ПЕРЕД – ЗАД, ЗОВНІШНІЙ – ВНУТРІШНІЙ, ПРАВОРУЧ – ЛІВОРУЧ, ПІВДЕНЬ – 

ПІВНІЧ, СХІД – ЗАХІД), структурні (РУХ – КІНЕЦЬ, ПОДОРОЖ – ЗУПИНКА, 

БАДЬОРІСТЬ – СОН, ДАР – ПРОКЛЯТТЯ) та онтологічні (ЖИВИЙ – НЕМЕРТВИЙ / 

НЕЖИВИЙ – МЕРТВИЙ, ЛЮДИНА – НЕЛЮДИНА – БОГ, ІСТОТА – НЕІСТОTА – РІЧ, 

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

ЖИТТЯ = ВМІСТ / СМЕРТЬ = ВМІСТИЛИЩЕ, ЖИТТЯ = ВМІСТИЛИЩЕ / СМЕРТЬ = 

ВМІСТ) метафори. НЕБУТТЯ здебільшого відтворюється через метафори 

НЕБУТТЯ = НАПІВБАДЬОРІСТЬ / НАПІВСОН, НЕБУТТЯ = СУТІНКИ, НЕБУТТЯ = 

НЕЛЮДИНА, НЕІСТОТА Саме так утворюється цілісна картина сприйняття цих 

концептів та вибудовуються їх взаємозв’язки в готичному світогляді.  

Система цінностей та антицінностей, що є релевантними для готичної 

картини світу, виражається за допомогою загальнонормативної, естетичної, 

нормативно-раціоналістичної та емотивної оцінки й корелює з такими 

властивими готичному світогляду домінантами: ‘порядок – хаос’, ‘віра в Бога 

– атеїзм’, ‘реальність – надприродність’, ‘сучасне – минуле’, ‘взаємодія – 

підкорення’, ‘сім’я – самітність’, ‘мрія – жах’. 

Маніфестація концептуальної тріади здійснюється засобами, які 

співвідносяться з різними кодами культури (соматичного (тілесного), 



151 

 

зооморфного, рослинного, просторового, часового, предметного 

(артефактного), акціонального, кольоративного, слухового, тактильного, 

смакового, ольфакторного). У процесах семіотизації знання про життя, 

смерть та НЕБУТТЯ беруть участь різні види знаків. 

Основні положення третього розділу викладені в таких публікаціях 

автора [204; 206; 207; 208; 212; 213; 214; 217; 218; 219; 220; 370; 374; 375]. 
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РОЗДІЛ 4 

 СЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТ АКТУАЛІЗАЦІЇ ОПОЗИЦІЇ  

ЖИТТЯ – СМЕРТЬ У ГОТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ 

 

4.1 Іконічні знаки-образи в репрезентації опозиції  

ЖИТТЯ – СМЕРТЬ 

 

Семіотизація понять ‘життя’ та ‘смерть’ результує у формування знаків, 

які співвідносяться з різними мовними рівнями. 

На фонетичному рівні концепти ЖИТТЯ та СМЕРТЬ актуалізуються 

“звукозображальним потенціалом одиниць” [115, с. 71] через “внутрішнє 

звукозображання” (відтворення вигуків, звучань, які супроводжують 

життєдіяльність людини) та “зовнішнім звукозображанням” (імітації звучань, 

які утворюються різними реаліями) [59, с. 23]: “But hush! No telling to others … 

We must obey, and silence is a part of obedience” [434, c. 111] (внутрішнє 

звукозображання); “she [the ship] was seen with sails idly flapping” [434, c. 64]; 

“The wind roared like thunder, and …even strong men …clung with grim clasp to the 

iron stanchions” [434, c. 65] (зовнішнє звукозображання). 

Звуконаслідування кодують денотати, які асоціюються зі сферами ЖИТТЯ, 

СМЕРТІ й БЕЗСМЕРТЯ / НЕБУТТЯ / світом НЕМЕРТВИХ. 

ЖИТТЯ пов’язується з дзвінким, радісним звучанням, для вербалізації 

якого вживаються іконічні знаки-образи: 

 імітації рухів і звучань істот – buzz “echoic of bees and other insects”, 

chirp “echoic variant of to twitter”, caw “make a sound like a crow, raven, etc; 

imitative”, chat “to twittwer, gossip, of echoic origin”, rook “European crow, 

possibly imitative of its raucous voice” [402] (“The flies, lethargic with the autumn, 

were beginning to buzz into the room” [434, c. 232]; “I woke with the dawn, and 

heard the birds chirping outside of the window” [434, c. 79]; “thousands of flies and 

spiders and birds and cats buzzing and twittering … all around you. You’ve got their 

lives…” [434, c. 230]; “I can hear the rooks overhead cawing and cawing and 



153 

 

chattering and chattering and gossiping all day, after the manner of rooks — and 

humans” [434, c. 131]); 

 імітації дзвінких, жвавих, енергійних, але нерізких звучань, які звичні 

для людини, не дратують і не лякають її тому, що такі звучання можна  почути 

в повсякденні (рух води, повітря тощо), вони легко сприймаються органами 

чуття й розпізнаються – tap “imitative of the sound of rapping”[402] (“As he was 

speaking there was a soft tapping at the door” [434, c. 236]; gurgle “imitative of 

throat sounds” [402] – “… here [in the land where men worked] where the water 

gurgled over rock” [431, c. 30]; murmur “to hiss, whistle. imitative” [402] – “He 

closed the door behind him. The rain had stopped so she could hear the murmur of 

the stream” [431, c. 167] тощо). 

Асоціації з тишею корелюють зі сферою СМЕРТІ й іконічно кодуються 

звуконаслідуваннями, які передають відсутність звучання (“‘S-s-s-

s!’ ” [434, c. 180]); звуки шипіння, шелесту тощо (hiss “from ‘hiss (v.) a continued 

‘s’ sound, commonly expressing disapproval or contempt, of imitative origin” [402] – 

“low hiss of inspiration, and knowing its rarity, a deadly fear shot through my 

heart” [434, c. 108]); або позначеннями, у фонетичній структурі яких містяться 

фонестеми, утворені глухими шиплячими й лабіальними (“low hiss of 

inspiration, and … a deadly fear” [434, c. 108], “All was in dead, grim 

silence” [434, c. 300]). 

Світ НЕМЕРТВИХ поєднує ознаки життя та смерті й іконічно кодується 

імітаціями невизначених, таємничих звучань, випромінювання мінливого 

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

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

сполуках різних за місцем творення звуків /w/ – “we saw a whole mass of 

phosphore scence, which twinkled like stars” [434, c. 214]. 

Одиниці імітативного походження howl “of imitative origin, a long, sad 

sound of a wild animal (dog or wolf)”, wail “(of an animal) long loud cry” [402] 

уживаються в описах вампірів, місць їх перебування, наприклад, в уривку, де 

йдеться про подорож Джонатана Харкера Трансильванією, яку здавна 
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пов’язують із потойбічними, злими силами: “wailing ... a wild howling began, 

which seemed to come from all over the country, as far as the imagination could 

grasp it through the gloom of the night ...a louder and a sharper howling, that of 

wolves, which affected both the horses and myself in the same way” [434, с. 10]. 

З одного боку, ономатопея апелює до сфери НЕБУТТЯ й дозволяє виразно 

відтворити потойбіччя, сповнене загрози для людини. Місце, де перебувають 

хижаки, потвори й смерть (“Ordog” – Satan, “Pokol” – hell, “stregoica” – witch, 

“vrolok”, vlikoslak” – werewolf or vampire” [434, с. 5]), виявляється табуйованим 

для людини: “It was n’t human, not even the howl of a beast” [431, с. 10]. З іншого 

боку, такі звучання як лемент, виття, ґвалт існують і в людському світі: ‘звуки 

тварин’ (“There was a dog howling all night” [434, с. 2], “… a louder and a 

sharper howling, that of wolves” [434, с. 10]; ‘бурхливі вияви болю, страждання’ - 

“a wild howling” [434, с. 10], “…a long, agonized wailing, as if from 

fear” [434, с. 10]). 

Завдяки тому, що “ономатопея спирається на відтворення акустичної 

ознаки денотата” [115, с. 76 ], а форма звуконаслідувань умотивована змістом, 

досягається природність позначень і створюється реaлістичність репрезентації 

сфери смерті. У такий спосіб невідоме (смерть) осмислюється в термінах 

‘існування’ як щось уже відоме через досвід (життя), зокрема через такі 

звучання: 

 ‘горювання, скорбота’ (woe “misery resulting from affliction” [410] – “She 

[Lucy] is woefully different from what she was when I saw her last” [434, с. 94]; “I 

was desolate and afraid, and full of woe and terror” [434, с. 301]); 

 ‘шипіння, свист’ (hiss “to make a noise like a long ‘s’ sound” [400] – “She 

should have been destroyed,” she hissed” [425, с. 100]; “Danny Glick [a vampire] 

hissed at him” [423, с. 165]; “Above them flew the vampires, hissing and screeching, 

filling the night with predatory cries” [420, c. 168]); 

 ‘гавкіт’ (bay “a sound of a hound” [410] – “The baying of the wolves 

sounded nearer...” [434, c. 11]); 
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 ‘виття, крик’ – ululation “a long loud emotional sound” [410] – 

“…ululations on the verge of massacre?” [430, c. 417]. 

На відміну від ономатопеї, яка корелює з концептом СМЕРТЬ, 

звуконаслідування для об’єктивації концепту ЖИТТЯ представлені 

лексикалізованими повторами: gurgle, murmur [405]. Примітно, що 

етимологічні значення цих одиниць пов’язані з внутрішньою ономатопеєю, 

оскільки у своїх первинних значеннях вони імітували звуки, які супроводжують 

конкретний стан людини. Значення ‘звучання, що створюється рухом води, 

повітря’ є історично пізнішими й виникали за аналогією, у результаті 

метафоричного розширення: gurgle “sound heard in the abdomen” > “in reference 

to water over stones” [412], murmur ‘sound of human voices; trouble, argument, 

discontent’ > ‘hum, rushing; in reference to water’ [412]. 

Окрім цього, семантична структура звуконаслідувань сфери ЖИТТЯ 

містить ЛСВ ‘звучання, яке видає тіло людини у природному стані’ - gurgle 

“sound heard in the abdomen” [412], murmur “soft blowing sound heard within the 

body, usually over the chest” [412]. 

Тим часом у семантичній структурі звуконаслідувальних вербалізаторів 

концепту СМЕРТЬ міститься ЛСВ ‘звучання, які видає людина у незвичному для 

неї стані, під час напруження’ (howl v “to cry or wail loudly, as in pain, sorrow, or 

anger; (sl.) to laugh heartily”, howl n “a derisive call; (sl.) prolonged outburst of 

laughter, a person or thing that is very funny” [412]; wail n “a prolonged high-

pitched mournful cry or sound; a loud, bitter protest” [412]). Хоча ці значення не 

актуалізуються в аналізованих контекстах, асоціативний зв’язок із ними не 

втрачається через внутрішньослівну системність лексем, а тому можна 

стверджувати, що перебіг життя представлений в його реально-практичних 

формах. 

Звукосимволічний потенціал вербалізаторів реалізується в повторюваних 

уживаннях голосних та приголосних, завдяки чому створюється асоціативний 

зв'язок ‘смерть – приглушене, нерозбірливе звучання, шипіння; тиша, 

відсутність рухів’. За допомогою алітерацій, до яких залучаються глухі щілинні 
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/s, θ/, СМЕРТЬ зображено як щось невиразне, незрозуміле для людини, важке для 

сприйняття: “This time the silence spun out <…>,  the soft certainty in his voice 

frightened her” [423, c. 141]; “There seemed a strange stillness over 

everything” [434, c. 16]. 

Інший звук, який залучається до складу алітерованого слова, – дзвінкий, 

зімкнений, передньоязиковий приголосний /d/, акустична ознака дзвінкості 

якого також відіграє важливу роль в алітераціях, оскільки дзвінкі звуки є менш 

напруженими, порівняно з глухими. Очевидно, менше напруження м’язів при 

артикуляції дзвінкого приголосного може викликати асоціації з такими 

симптомами смерті як послаблення м’язів і нерухомість. Алітерацією дзвінкого 

зімкненого /d/ встановлюється асоціативний зв'язок з такими ознаками: ‘зміна 

стану й утрата життєвих сил’ – “… the man began to feel depressed and doubtful 

about the life” [423, c. 7]; ‘порушення цілісності’ – “His brother’s death, then his 

destruction” [431, c. 35]; ‘спокій, відсутність руху, звучання’ – “Then the light 

went dim, the wind died and the world went silent” [431, c. 51]. Слід додати, що 

виявлені ознаки групуються навколо семантичної лінії “небуття” і відповідають 

набору універсальних символічних значень, властивих дзвінкому зімкненому 

/d/ в індоєвропейських мовах [137, с. 117]. 

ЖИТТЯ як корелят концептуальної опозиції вербалізований алітерацією 

сонорних /l/, /n/ та напівголосної /w/. Символічні значення цих звуків 

створюють відчуття плавного та безперешкодного руху : “… you'd still live in a 

world filled with violence” [421, c. 118], а також ‘підняття вгору, сили, активної 

дії’ – “We’re nomadic from nature and necessity” [431, c. 62]. Це цілком 

справедливо, бо людська діяльність є проявом активного, енергійного буття: 

“For all the wonder soft his world, it’s hard to be away from what you 

know” [431, c. 167]; “The door flew open on a blast of wind” [431, c. 168]. 

Важливим вважаємо те, що одні й ті ж алітераційні засоби вживаються 

для вербалізації протиставлених членів опозиції – життя та смерті. Алітерація 

шиплячого /s/ сприяє формуванню асоціації з потойбіччям – чимось жахливим, 

хижим, неіснуючим (див. приклади вище). Повторення цього звука наявні в 
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репрезентаціях концепту ЖИТТЯ. Алітерацією шиплячого відтворюються 

ознаки ‘сильний, швидкий, збільшення’: “… mass of fruit blossom” [434, c. 6]. 

Алітерація сонорних та напівголосних як продуктивних репрезентантів 

концепту ЖИТТЯ вживається у контекстах, пов’язаних зі СМЕРТЮ: “He [Dracula] 

went on <…> opening the window with one wrench <…> Then he withdrew without 

a word” [434, c. 22]. 

Ці та інші приклади переконують, що маніпуляція звукосимволічними 

властивостями ефективна не тільки в актуалізації певних концептуальних 

ознак, а й у відтворенні розуміння протилежностей як неодмінних складників 

цілого. 

Концептуальна опозиція семіотизується не лише через символічний 

потенціал приголосних, а й голосних. Із концептом СМЕРТЬ корелюють 

асонанси за участю дифтонга /oʊ/ і відкритого голосного /æ/. Відчуття від 

артикуляції дифтонга, яке виявляється переходом від одного звукотипу до 

іншого, очевидно, сприяє створенню образа ‘чогось невизначеного, 

незрозумілого, незвичного’. Наприклад, у вербальному описі міста, яке 

перетворилося на привид після нападу вампіра, уживається дифтонг, яким 

підкреслено оманливість, невиразність того, що відбувається: “… the paper 

<…> folded open to expose the headline: ‘Ghost town in Maine’ ” [423, c. 8]. 

Експлікація ідеї неприродності, невизначеності посилюється контекстною 

конденсацією енантіосемічних одиниць fold “to bring from an extended to a 

closed position; to bring from a compact to an extended position; unfold”, 

expose “to make free from limitations, open and accessible; to lack coverage, 

protection” [412]. 

Повторення дифтонга трапляється в описах вампіра, де ідея ‘подвійності, 

відсутності межі між існуючим і неіснуючим’ знаходить, крім фонетичних, 

також лексичні й синтаксичні засоби вербалізації: “He [Dracula] was either dead 

or asleep <…> eyes were open and stony…” [434, c. 39]. У наведеному прикладі 

позначення несумісних у реальному світі явищ (dead “no longer alive’ та asleep 

‘a periodic state of physiological rest” [412]) об’єднано за допомогою 
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корелятивної конструкції either… or. Ці та інші приклади переконують у 

важливості системності репрезентації концепту, коли гармонізацією 

різнорівневих мовленнєвих засобів досягається його комплексна актуалізація. 

Свій символічний потенціал реалізують і монофтонги, серед яких 

голосний переднього ряду /æ/. У дослідженнях із звукосимволізму з’ясовано, 

що голосні переднього ряду належать до “світлих” звуків [351, c. 191]. 

Очевидно, саме тому символічний потенціал /æ/ найвигідніше реалізовано в 

контекстах, пов’язаних з образом світла або його асоціатами (посмішка): “He 

smiled, flashing fangs” [422, c. 1]. За артикуляційною ознакою голосний /æ/ - 

широкий і може посилювати відчуття інтенсивного вияву ознаки - ‘занадто 

яскравий, раптовий блиск, спалах’, ‘зуби дуже великих розмірів, ікла тваринної 

подоби’. У такий спосіб кодуюється інформація, що співвідноситься з 

концептом сфери НЕМЕРТВИХ. 

Якщо взяти до уваги фонологічний аспект аналізованих одиниць, то 

помітним буде подовження голосного в синтагмі /æ + носовий ŋ/ [137, с. 108]. 

На наш погляд, таку особливість аранжування вербалізації концепту можна 

кваліфікувати як фонетичну метафору, яка не тільки посилює виразність 

експлікації змісту, а й гармонійно співвідносить форму (вокалічне подовження) 

з вираженим нею змістом (‘дуже великий’). 

У репрезентаціях концепту ЖИТТЯ виявлено повтори голосного /i/, який 

характеризується високим тоном та асоціюється з чимось ‘жвавим, веселим, 

променистим, теплим’ [351, c. 187]. У комбінації з асонансом, створеним 

щілинними /w/ та /s, z/, а також у звуконаслідуваннях (wheez “to make a high, 

rough noise” [400]), звуковий код сприяє розгортанню образа ‘руху, повітря’: 

“Willie laughed, a wheezing snicker of a sound” [422, с. 2]. 

Окремим способом актуалізації концептів є фонестеми - ініціальні чи 

термінальні звукосполучення. Наприклад, біфон sn- залучається до структури 

позначень обережних, непомітних (sneak), дуже швидких і тому важких для 

сприйняття людини рухів (snap); а також звучань, які видають тварини (“...the 

horse stepped forward, sniffed, snorted...” [431, c. 167]), чи люди у стані 
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порушення життєдіяльності – хвороба, сон тощо (sniff “to inhale through the 

nose, usu. in short rapid audible inspirations, as for the purpose of identifying a scent, 

for clearing a congested nasal passage, or for taking a drug or intoxicating fumes”; 

snort “to exhale forcibly through the nostrils, making a characteristic noise, as a horse 

or pig does” [412]). Закономірно, що фонестема sn- часто залучається для 

кодифікації сфери СМЕРТІ, НЕБУТТЯ, де відчуття неможливі (“Sneaking behind 

your best mate's back...Your temper snapping over any perceived slight to 

her” [421, c. 69]), а також при описі світу хижаків і потвор (“It [beast] howled, 

snapped, snarled” [431, c. 37]). 

Слід зазначити, що фонестеми реалізують свої символьні властивості не 

як складники конкретних одиниць, а через ту вмотивованість, яка 

встановлюється їх приналежністю до цілого розряду лексем зі спільними 

структурним (sn-) та семантичним компонентами (‘щось, що не відповідає 

нормі й оцінюється негативно’). 

Наведемо окремі приклади: snake “to move in a sinuous, intricate manner”, 

snag “unexpected obstacle”, snare “trap”, sneer “derisive smile or remark”, sneeze 

“sudden involuntary expulsion of air from the nose and mouth”, snide “slyly 

derogatory; mean, underhand”, sniffy (colloq.) “inclined to sniff; disdainful, 

contemptuous”, snitch (slang) “steal or inform on someone”, snivel “cry while 

sniffling with a runny nose”, snoop (colloq.) “pry”, snooty “supercilious, conceited”, 

snotty (slang) “contemptible or conceited”, snout (slang) “derogatory term for an 

nose or an informer”, і навіть snuff it (slang) ‘die’ тощо [416]. 

Біфон gl- містить структури позначень світла, що рухається: 

 ‘сяяння зірок’ – glitter ‘sparkle and shine with showy brilliance’ [400] (“The 

first stars glittered overhead, like diamonds trapped in velvet” [422, с. 6]);  

 ‘блиск волосся’ – glisten ‘shine and sparkle like snow in the sunshine’ [412] 

(“Her long, copper-colored hair glistened in the lights” [422, с. 14];  

 ‘сяюча радість, щастя й блиск в очах’ – gleam, glimmer ‘shine 

brightly’ [412] (“The glimmer in his friend’s eyes grew brighter” [432, с.84], glad 
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‘feeling happy; cheerful and bright’ [412] (“I was apart from it, and 

glad” [422, с.10]).  

Переконуємося, що всі наведені приклади корелюють з атрибутами 

земного світу. 

Закономірним виявляється той факт, що фонестема gl- бере участь у 

кодифікації сфери ЖИТТЯ, де все сприймається як світле, радісне й таке, що 

виділяється з темряви: “He stood, white shirt gleaming in the dark” [422, с. 20]; 

“The street lights glistened off the sidewalk” [422, с. 20], а також співвідноситься зі 

звичним світом тварин: “His fur glistened in the torchlight as if freshly washed” 

[422, с. 28]. Фонестема gl- серед тих знаків, які кодують емоційний стан 

людини, вказуючи на світло, яскраві речі та радість. 

Свого часу дослідження П. Садовським [381, c. 76] самостійних лексем 

сучасної англійської мови з фонестемою gl- показало, що більшість із них (14 з 

41) належать до семантичної групи ‘світло, яскравість і радість’: glad “cheerful 

and bright”, glade “shining bright”, glance, glare “clear”, glass “bright”, gleam “a 

flash of light”, glee “pleasure, gladness”, gleed “glowing”, gleg “energetic”, glent, 

glimmer “shine brightly”, glisten “shiny”, glitter “shining with a bright light”, glow 

“shine with a bright light”. Дослідник стверджує, ці значення зберігаються ще з 

давньоанглійського періоду розвитку мови. Цей факт підтверджує 

релевантність обраного звукового коду для процесів семіотизації та його 

історичну стійкість. 

Проведений аналіз довів, що такі фонетичні засоби як звуконаслідування, 

звукосимволізм та фонестеми є вельми ефективними для об’єктивації 

антиномічних концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ за допомогою іконічних знаків-

образів. 

 

4.2 Іконічні знаки-діаграми в репрезентації опозиції ЖИТТЯ – 

СМЕРТЬ.  

4.2.1 Діаграми, актуалізовані на морфологічному рівні мови. Іконічні 

знаки-діаграми актуалізують опозицію ЖИТТЯ – СМЕРТЬ за допомогою багатого 
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спектру морфологічних та синтаксичних засобів, ефективність яких 

підвищується в їх комбінації з лексичними засобами. Розглянемо це 

детальніше. 

Вербалізація концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ на морфологічному рівні 

досягається за допомогою афіксації та часових форм дієслів, що 

співвідносяться з досліджуваними концептами.  

Важливим для репрезентації концептів на морфологічному рівні є 

протиставлення маркованих і немаркованих членів опозиції [109, c. 53], які 

нерозривно пов’язані з ідеєю загального значення. Р. О. Якобсон [304, с. 21–221] 

подає таку характеристику типового морфологічного протиставлення, де 

відмінність немаркованого члена опозиції від маркованого встановлюється лише 

при переході до загальних значень. 

Аналіз особливостей актуалізації антиномічних концептів ЖИТТЯ та 

СМЕРТЬ в англійськомовній готичній культурі показав, що об’єктивація 

концептів на морфологічному рівні здійснюється утворенням різних видів 

опозитивності за рахунок афіксації. 

За допомогою додавання префікса un- зі значенням “протилежний” 

утворюється однокореневий антонім до лексеми dead – undead “creature 

which is dead yet still moving; animate but though non-living” [412], значення 

якого ґрунтується на одному із видів протилежності, а саме – 

контрадикторній опозиції. Отже, значення лексеми undead, модифіковане 

префіксом un- , стає зрозумілим лише у зіставленні з лексемою dead. 

Одиниця undead “немертвий” протиставлена одиниці dead “мертвий” 

“екстенсіонально, а не інтенсіонально” [169, с. 5] – будь-який, окрім 

‘мертвого’, тому ‘немертвий’ і ‘живий’ виявляються співвідносними, а 

концепт НЕМЕРТВИЙ осмислюється в термінах ЖИТТЯ. 

Наприклад, така характеристика як сила, що зазвичай притаманна живим 

істотам, стає властивою немертвим, вампірам і зазнає гіперболізації: “… the 

Undead are strong… he has strength of twenty men in his hand…” [434, c. 173].  
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Немертві (Undead) визначаються як рисами живих, так і мертвих. 

Існування протилежних можливостей пояснюється природою вампірів, яка 

побудована на поєднанні живого та неживого з одного боку, та на їх 

протиставленні, з іншого. Такі характеристики частково зближують їх з людьми 

за такими ознаками: ‘здатність рухатися’ (“Want to dance with the undead, 

beautiful?” [421, c. 47], хоча ця здатність обмежується часом (“Yesterday I came 

here before sundown, for at sundown the UnDead can move” [434, c. 178]), 

‘здатність знаходитися у спокої’ (“… when the UnDead sleep at 

home…” [434, с. 171]), ‘здатність відчувати’ (“The Undead are 

thirsty” [423, c. 244], “Raphael was probably laughing in his undead 

sleep” [428, c. 106]). 

Так само інші характеристики (дихання, свіжість, рожевий колір шкіри, 

енергія) сприяють ототожненню вампіра з живими істотами: “The child’s 

alive, Louis, you left her breathing...” [429, с. 42]; “Our bodies will stay always 

as they are, fresh and alive…” [429, c. 54]; “I tell you she [Claudia] was as fresh, 

as pink …as pink as if she were alive!” [429, c. 98]; “… and yet he was alive and 

moving” [424, c. 320]; “… it [Dracula’s body] was undeniably real and powerful, 

whether it was actually dead or alive” [424, c. 291].  

Проте актанти сфери НЕМЕРТВИХ обмежені у своїх діях, можливостях 

тощо: вони позбавлені спогадів, пам’яті, мають лише біологічні потреби 

(“There is no memory for the Undead; only the hunger and the need to serve the 

Master” [423, c. 240]); у них дивний жахливий вигляд (“... the expression of the 

undead. There is no other face like that” 424, c .132]; “… cold as ice, more like the 

hand of a dead” [434, c. 13]; “… his [Dracula’s] eyes were open and stony, but 

without glassiness of death…” [434, c. 39]; “… I saw the dead eyes, and in them dead 

though they were, such look of hate…” [434, c. 39]; “But there was no sign of 

movement, no pulse, no breath, no beating of the heart...” [434, c. 39]; “Strigoi 

seemed dead because they were cold and didn’t have beating 

hearts?” [432, c. 105]). 
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Актанти світу НЕМЕРТВИХ одночасно втілюють протиставлення, 

несумісність та поєднання ознак живих та мертвих. Пор.: “I [Louis – vampire] 

never signed anything over to Lestat, and, as you realize, I was still legally alive” 

[429, c. 28] та “Bathory stood before the dead Sanguinist’s body 

[vampire]” [432, c. 148] vs “I was dying as a human, yet completely alive as a 

vampire…” [429, c. 13]. 

Особливість вербальної опозиції ЖИТТЯ та СМЕРТІ полягає в тому, що 

афіксальні протичлени пари deathly (< death) vs deathless, dead vs undead, а 

також lively, alive (< life) vs lifeless окрім внутрішньої опозиції (dead – deathless, 

dead – undead) залучаються ще до опозиції, утвореної “чистою”, тобто 

“різнокореневою” антонімією [168, с. 430–431] – death vs life, deathless vs 

lifeless, deadly vs lively. Виявляється, що різнокореневі члени опозиції (death – 

life) мають афіксально-похідні противочлени (deathless – lifeless) саме так 

забезпечують однорідність протилежних ознак. Це відбувається тому, що 

свідомість наближує протилежні поняття (‘life’ та ‘death’), а наближення й 

суміщення концептуалізованих понять відбивається на спільності форми їх 

позначень (lifeless – deathless, lively – deadly): 

 відсутність життя й радості vs вічне життя – “my lifeless 

apartment” [424, c. 56] та “Where the lobby is decorated with the deathless paintings 

of Susan Norton” [423, c. 21];  

 енергійність життя vs стагнація смерті, яка справляє гнітюче враження 

– “The green eyes ... sparkled again, turning alert and lively” [426, c. 238] та “The 

silent ebb and flow of life without change seemed deadly to me” [430, с. 21]. 

Доречно навести думку О. Кібрика [цит. за: Кибрик [107] про те що, 

концептуально немарковане значення – це найбільш природнє, найбільш 

очікуване значення у відповідному контексті (dead, life), а марковане – є менш 

природнім, менш очікуваним i вимагає спеціального матеріального вираження 

(undead, deadless, lifeless).  

Отже, часткові відмінності означуваного віддзеркалюються в частковій 

відмінності означувального. 
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Контрарність аналізованих концептів досягається наявністю між 

опозитивними членами (alive, dead) проміжного / центрального (undead) члена: 

alive – undead – dead. Так одночасно ототожнюються й протиставляються 

члени концептуальної тріади. Пор.:  

ALIVE = NOT DEAD – “Yes, you are alive and that means you can 

die” [430, c. 95]; 

ALIVE = NOT UNDEAD – “I did not say she is alive, my child <…> she might be 

UnDead. UnDead. Not alive!” [434, c. 176]; 

ALIVE = UNDEAD – “The very place, where he have been alive, Undead for all 

these centuries, is full of strangeness of the geologic and chemical 

world” [434, c. 262]; 

DEAD = UNDEAD (“In trance she dies, and in trance she is UnDead, too. So it is 

that she differ from all other” [434, c. 171];  

DEAD = NOT UNDEAD – “when she not UnDead she go back to the nothings of 

the common dead” [434, c. 171]; 

UNDEAD = NEITHER ALIVE, NOR DEAD – “Undead become themselves 

Undead” [434, c. 183]. 

Отже, градуальність концептуальної тріади поначається на формі мовних 

знаків, а означувальне діаграматично віддзеркалює означуване. 

4.2.2 Діаграми, актуалізовані на синтаксичному рівні мови. На 

синтаксичному рівні вербалізація опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ стає можливою за 

допомогою таких способів як полісиндетон, асиндетон, антитеза, паралельні 

конструкції та повтори. Ці способи спрямовані на акцентування певного 

концептуального змісту. Аранжування мовних структур здійснюється таким 

чином, аби вони відповідали ментальним, і результат виявляється в реалізації 

іконічних властивостей знаків.  

Полісиндетон представлений багатокомпонентними координативними 

конструкціями, у складі яких елементи поєднуються як рівноправні за 

допомогою сполучників and та or. У проаналізованих контекстах цим засобом 

виражено невідокремлені поняття, які передбачають одне одного.  
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Концепт ЖИТТЯ співвідноситься з поняттями активної дії, звучання, 

того, що сприймається органами чуття, зокрема ‘дихання, колір, світло, дія, 

звучання, життєрадісність, сила’. Оскільки ці поняття асоціативно пов’язані з 

ЖИТТЯМ, їх позначення об’єднуються й навіть синонімізуються в межах 

координативних конструкцій: “I lived and breathed” [430, c. 57]; “Color and 

light and music and life…” [426, c. 237]; “And drove her forth to liberty and 

life” [432, c. 114]; “Descend with healing and with life” [430, c. 413]; “She is in 

gay spirits and full of life and cheerfulness” [434, c.141].  

Слід зауважити, що СМЕРТЬ / НЕБУТТЯ осмислюється суміжно з поняттями 

болю, страждання, пролитої крові, руїни, сморіду, хаосу, що діаграматично 

репрезентовано в координативних конструкціях: “All of them connected with 

death, and …  pain, and trouble” [434, c. 244], “The thing in the coffin writhed, … 

whilst the blood from the pierced heart welled and spurted up around 

it” [434, c. 184]; “...one black empty ruin of ashes and death” [429, c. 175]; “no taint 

of death and decay” [434, c. 179]; “… that indefinable morgue smell of chemicals, 

cleaning fluids ... and something else, the smell of death” [427, c. 81]; “… say these 

monstrous things about death and chaos to her …” [430, c. 50]. 

Координативні конструкції комплексно відтворюють багатогранність 

семіотизованих явищ. ЖИТТЯ сповнене світла й кольору, дзвінкості, а також 

радості й любові. Синтаксичне ціле поєднує складники, які поза межами 

конструкції не належать до одного синонімічного ланцюга: “Color and light … 

and joy and love…” [426, c. 237]; “… in a little universe of shouting and laughing 

and quarreling men and women…” [430, c.  57]; “fresh and crisp and 

alive” [423, c. 177].  

СМЕРТЬ стимулює відчуття одноманітності й монотонності, що часто 

кодується синонімічними атракціями: shake “to move backwards and forwards or 

up and down in quick, short movements” [400], shiver “shake slightly” [400] “a 

quicksand shake and shiver at the incoming of the tide” [434, c. 248]. Разом з цим 

уживання синонімів в одній конструкції сприяє збільшенню напруження, 
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емоційності висловлювання, а збільшення форми знака іконічно відповідає 

інтенсифікації змісту. 

У складі координативних сполучникових конструкцій об’єднуються 

також позначення протилежних понять. Уживанням таких зворотів 

досягається експлікація концептуального поєднання, антагонізмів (“But this is 

life and death” [434, c. 240]) і вербальне портретування світу БЕЗСМЕРТЯ 

(світу немертвих / неживих) (“… life and death and good and evil worked with 

each other” [426, c. 186], “…of courage and cowardice, of blood and death, and 

of life” [431, c. 4]). 

Отже, полісиндетон є ефективним способом діаграматичної репрезентації 

гармонійної єдності різних сфер пізнання людини й цілісності Всесвіту.  

За допомогою двоядерних координативних конструкцій, до складу яких 

залучається єднальний сполучник and, досягається паралелізм знакового 

втілення й діаграматичної репрезентації понять ЖИТТЯ та СМЕРТЬ. Наведемо 

приклади синтаксичного паралелізму з протиставленими асоціатами: “light 

and life” [426, c. 237] та “out of dark and out of death” [431, c. 551]; “healing and 

life” [432, c. 115] та “death and chaos” [430, c. 50]; “life and cheerfulness” 

[434, c. 141] та “bitterness and death” [430, c. 413]; “men and women” [430, c. 57] 

та “skeletons and moldering dead” [429, c. 125]. 

Інший тип координативних конструкцій містить розділовий сполучник or 

і реалізує діаграматичну репрезентацію межі, яка встановлюється між сферами 

ЖИТТЯ та СМЕРТІ через експлікацію таких явищ: 

 того, що з перелічуваних явищ можливе тільки одне – шлях до смерті 

або життєвий шлях (“grim and fixed as death or fate” [434, c. 219]), життя та сила 

або блідість та слабкість (“… filled with life, no sign of pallor or weakness in 

her” [429, c. 51], смерть чи божевілля (“the veil of death descended, or the veil of 

madness” [429, c. 32]); 

 того, що перераховані явища періодично чергуються або змінюються 

іншими – різні напрямки (“go back, or forward, or to the side” [431 c. 75] (про 
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пошуки вампіра й боротьбу з силами зла), модуси сприйняття чогось 

(“Revulsion at the sight or smell of death ...” [430, c. 92]) тощо. 

Отже, синтаксичні конструкції, у складі яких однорідні члени 

відмежовані один від одного розділовим сполучником, виявляються діаграмами 

важливого для готичної картини світу синкретичного змісту – 

‘взаємозамінність, чергування та взаємовиключення, роздільність явищ’. 

Отже, координативні синтаксичні конструкції зі сполучниками and та or 

виявилися ефективним засобом вербалізації концептуального поєднання 

протилежностей.  

Аналіз матеріалу доводить, що сполучникові конструкції є дуже 

частотними. Проте асиндетон також відіграє важливу роль у репрезентації 

тріади ЖИТТЯ – БЕЗСМЕРТЯ / СВІТ НЕМЕРТВИХ – СМЕРТЬ, оскільки сприяє 

емоційній вербалізації та упорядкуванню мовної структури відповідно до 

встановленого концептуального зв’язку. Розглянемо окремі приклади. 

У контексті “If there is any good in life, in history, in my own 

past…” [424, c. 302] безсполучниковий перелік діаграматично віддзеркалює 

наближеність складників та їх ієрархію (ціле – частина – частина частини) у 

концептуальній структурі. Ціле життя у Всесвіті (life)  пов’язується з його 

частиною – історією країни, народу, окремого суспільства (history) і 

насамкінець з частиною історії суспільства – життям, минулим індивіда (my 

own past). Порядок розташування складників вербальної структури відповідає 

логіці ієрархічного упорядкування явищ і речей (від загального до часткового) і 

реалізує іконічні принципи дистанції та порядку за “таксономічною 

моделлю” [115, с. 90]. 

Отже, відсутність сполучників (асиндетон) віддзеркалює єдність 

складників Всесвіту шляхом зменшення відстані між позначеннями понять 

недистанційованих у концептуальній структурі.  

У наступному контексті позначення природних феноменів rivers, oceans 

поєднуються безсполучниковим зв’язком. Водночас вони об’єднуються з 

соціальними реаліями буття людини, тобто явищами культури, а не природи, 
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тому вони віддалені від інших сполучниками. Оскільки природа й культура 

становлять єдиний всесвіт, такі асоціації вербалізовано у координативній 

структурі, елементи якої поєднуються як за допомогою сполучника, так і без 

нього: “… all the life of this world, its rivers and cities, its oceans, its 

everything” [420, c.103]. 

Варіюванням конструкції (сполучникова, безсполучникова) експліковано 

відсутність чи наявність дистанції між концептуалізованими явищами. 

Розгорнуті переліки візуалізують тривалість і безперервність ЖИТТЯ, а також 

безкінечність СМЕРТІ, БЕЗСМЕРТЯ. З огляду на це сполучникові та 

безсполучникові координативні конструкції є іконічними засобами кодування 

таких ознак концептуальної опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ як ‘існування – 

руйнування’ і ‘тривалість – термінативність’.  

Отже, сполучниковим і безсполучниковим зв’язком діаграматично 

представлено вербальне об’єднання концептуально наближених понять. 

Протиставлення понять вербалізовано вживанням альтернативної 

конструкції either…or…, наприклад, “either life or death” [434, c. 203]; “either 

dead or asleep” [434, c. 70]. На нашу думку, ця конструкція діаграматично 

репрезентує й посилює концептуалізовану розмежованість у чергуванні 

перелічувальних явищ, їх взаємовиключення і несумісність, оскільки дистанція 

між однорідними членами збільшується за рахунок інкорпорації сполучника 

при кожній складовій частині вербальної структури.  

Інші структури вибудовуються за допомогою синтаксичного паралелізму, 

наприклад, “His eyelids fluttered, and his eyes regained their life 

again” [426, c. 31]. Повторенням моделі (АКТАНТ + ДІЯ) не тільки досягається 

деталізація, уточнення інформації про те, що відбувається, але також 

встановлюється метонімічний зв’язок між складниками змістового цілого: 

повіки і очі (eyelids, eyes), рух і відновлення життя (flutter, regain). Слід 

зазначити, що до синтаксично паралельних конструкцій залучаються лексичні 

засоби, які сприяють актуалізації концепту ЖИТТЯ через його симптоматичне 

позначення (рух, вібрація, дихання, пульсація). Тим часом вербалізація 
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концептів СМЕРТЬ, БЕЗСМЕРТЯ, НЕБУТТЯ здійснюється за допомогою 

позначення причини й наслідку, очевидно, тому, що саме їх людина спостерігає 

в реальному житті. Хоча в окремих випадках вкрай важко розрізнити зв’язки 

‘симптом і явище’ та ‘причина й наслідок’, адже обидва різновиди зв’язків 

ґрунтуються на відношенні ‘частина – ціле’: “Blood would follow. Death would 

follow” [421, c. 31].  

Повтор одного й того ж складника у структурі висловлювання 

діаграматично відтворює різні ознаки концептуалізованих понять. Збільшення 

форми уможливлює прозоре кодування таких характеристик явищ і подій: 

тривалість життя (“For the first time in his long, long life…” [432, c. 157], 

циклічність, повторюваність смерті (“… accepting again and again the invitation 

to death rather than extending it” [429, c. 55]; “… more than a hundred years after 

his death and after the death of Sultan Mehmed, as well” [424, c. 108]), 

інтенсивного вияву ознаки (“… there was silence over everything, silence so 

profound that it startled me” [434, c. 219]). Отже, збільшенням форми кодується 

розширення змісту, і реалізується квантитативний принцип іконічності. 

Ефективність іконічних діаграматичних знаків значно зростає у 

випадку комбінації синтаксичних і лексичних засобів. Семантична антитеза, 

поєднана з синтаксичним паралелізмом (“Come willing and take life. Fight, and 

take death” [431, c. 235]), посилює опозитивність (“Tonight is a night for 

celebration (ЖИТТЯ), not for death” [419, c. 162]) нероздільних концептів 

ЖИТТЯ та СМЕРТЬ у свідомості  носіїв готичної лінгвокультури (“thy death 

will be thy birth” [419, c. 4]). 

Отже, іконічні діаграматичні знаки, реалізовані на морфологічному й 

синтаксичному рівнях мови, виявилися вельми ефективними для кодування 

інформації про ЖИТТЯ, СМЕРТЬ та БЕЗСМЕРТЯ / СВІТ НЕМЕРТВИХ в готичній 

лінгвокультурі. 
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4.3 Знаки-символи в репрезентації опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ. 

 

Окрім іконічних знаків-образів і знаків-діаграм важливе значення для 

репрезентації концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ в готичній лінгвокультурі мають 

знаки-символи. У символів зв’язок між означуваним та означувальним 

довільніший, порівняно з іконічними знаками, що уможливлює актуалізацію 

глибинних смислів, оскільки символи – це знакові замісники референтів, 

встановлені конкретною культурою, зокрема, готичною. Зазначимо, що 

дослідження символів готичного культурного простору має бути об’єктом 

окремого дослідження і, очевидно, все ж не може бути дослідженим вичерпно. 

Тому нижче проаналізуємо найбільш показові приклади, які демонструють 

можливості того, як довколишні об’єкти окрім своїх природних функцій, 

виконують символічну, тобто перетворюються на тіло знака й позначають 

“щось ще”. А лексичні значення їх вербальних позначень, тобто одиниць 

мовного коду, доповнюються додатковими смислами й перетворюються на 

вербальний код культури. Як було зазначено вище, у романах про вампірів 

актуалізовано різні коди (предметний, соматичний, зооморфний, рослинний, 

просторовий, часовий, акціональний, перцепційний / кольоративний).  

Необхідно вказати на два види вербалізації символів, актуальних для 

готичної лінгвокультури.  

Перша група містить назви предметів і явищ культури, які набули 

символічних функцій.  

Наприклад, в готичній культурі важливі релігійні реалії (хрест, розп’яття). 

Ритуальний жест хресного знамення слід розуміти як символ християнської 

віри. Віруючий накладає хрест і привертає до себе Божественну благодать, яка 

захищає від злих сил та диявола: “When I asked him if he knew Count Dracula, 

and could tell me anything of his castle, both he and his wife crossed themselves, 

and, saying that they knew nothing at all, simply refused to speak further” [434, с. 4]. 

Здійснюючи ритуальний жест хресного знамення, людина висловлює свою віру 

у Святу Трійцю й бажання жити. Отже, хресне знамення можна вважати 
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символом життя, тому воно має силу оберега. Так само і хрест наділений 

захисною силою: “… I had seen outside the hotel at Bistritz – the sign of the cross 

and the guard against the evil eye” [434, с. 8]. Хрест – це не тільки символ Віри в 

Христа, а й Вічного Сущого, Життя. Горизонталь і вертикаль хреста 

перетинаються й поділяють простір на чотири частини – чотири боки Всесвіту, 

чотири стихії (вогонь, вода, земля, повітря), єднання жіночого й чоловічого, 

небесного й земного. Отже, хрест – символ життя. Але це також і символ 

смерті, його оберегова сила необхідна й мертвим. Хрест на домовині й 

надгробній плиті є одночасно і символом Смерті та Вічного Життя, символом 

сподівання на майбутнє воскресіння для життя.   

У такий спосіб хрест може бути одночасно символом і життя, і смерті, 

тобто означати Вічне Життя = Безсмертя. Аналогічні смисли втілюють ще й 

інші атрибути поховання – живі квіти, якими прикрашають домовину й хрест 

на плиті, символізують відтворення життя (“The tomb in the daytime, and when 

wreathed with fresh flowers” [434, с. 167]), труна – домівку покійника (“The 

great box [coffin] was in the same place, close against the wall, but the lid was 

laid on it, not fastened down, but with the nails ready in their places to be 

hammered home” [434, с. 42]). 

Як свідчать приклади, найменування символічних реалій сприяють 

перетинанню вербальних кодів – акціонального (хресне знамення), предметного 

(знак хреста), рослинного (квіти) – й утворюють текст, що складається з низки 

пов’язаних знаків. 

Друга група символів представлена найменуваннями, лексичні 

(загальномовні) значення яких доповнюються додатковими, глибинними 

смислами. Важливо, що ці смисли не ситуативні, а повторюються, 

актуалізуються в різних контекстах, що свідчить про їх закріпленість у готичній 

свідомості. Здебільшого символьних значень набувають найменування реалій 

та явищ, метонімічно пов’язаних із життям чи смертю. Важливо, що готична 

свідомість оперує парними символами, протиставляє життя та смерть й 

одночасно поєднує їх.  
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Наприклад, життя символізують живі рослини (“… the green of the grass, 

the yellow flowers … Hoyt walked his horse around” [431, c. 49]; “Some of the trees 

were beginning to show color” [423, c. 287]), а смерть – зав’ялі, потемнілі квіти 

(“when the flowers hung lank and dead, their whites turning to rust and their greens 

to browns … the effect was more miserable and sordid than could have been 

imagined” [434, c. 167]). Дерево зазвичай символізує життя й центр Всесвіту, а в 

готичних романах зламане дерево є символом смерті (“the storm-tossed trees 

could be his death” [431, c. 13]). 

Отже, апеляція до протилежних ознак чи функцій одних і тих же 

референтів (хрест, квітка, дерево тощо), а також протилежних, але невід’ємних 

частин цілого (колір – яскравий і темний, доба – день і ніч тощо) уможливлює 

маніпуляцію тілом знака й утілення антиномічних смислів, які вербалізовані за 

допомогою одиниць із протилежними значеннями: bright – dark; brightness, 

sunlight – darkness; day – night; green, white, yellow – rust, brown; singing, song – 

silence. Співвідносність позначень часто виявляється лише в контексті цілісної 

системи символів: green (про живі рослини) – storm-tossed (про загиблі 

рослини), bird – skeleton, corpse тощо. 

Символи не обов’язково мають протилежні відповідники в межах готичної 

картини світу. Наприклад, кров виступає універсальним символом життя, 

енергії та сили, духовної спорідненості.  

У словниках для одиниці blood подано такі визначення: “the red liquid sent 

around the body by heart; family relationship by birth rather than marriage”; to give / 

donate blood “to allow a trained person to take some blood from your body so that it 

can be stored and is ready to be given to people who have lost a lot of blood in an 

accident or operation” [400]. В англійськомовній готичній лінгвокультурі 

одиниця blood набуває додаткових смислів, асоціативно пов’язаних із 

загальномовними значеннями, але не обов’язково виведеними з них. Як показав 

аналіз, цей універсальний символ зберігається у свідомості носіїв готичної 

культури, але певним чином трансформується. Кров символізує життя (“filled 

with his own life and own blood” [429, c. 12]; “The blood is the life! The blood is the 
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life!” [434, c. 120]), енергію й силу (“… her blood had definitely given him a shot of 

energy” [432, c. 228]; “when a vampire … ceases to drink blood … he soon becomes 

too weak” [430, c. 2]). Втрата крові означає смерть (“experience of the loss of that 

life through the blood” [429, c. 17]), а живлення кров’ю – вічне життя, 

відтворення (“I will drink their blood so that I may live” [430, c. 71]).  

Акт живлення кров’ю відтворюється вербально через дієслова drink “to 

take an amount of liquid into the body through the mouth”, sip “to drink, taking only 

a very small amount at a time”, suck “to put in liquid through your mouth without 

using your teeth”, draw “to move in a particular direction” [400]: “…drinking her 

bright blue blood, sipping the life out of her...” [425, c. 81]; “Those children whose 

blood she sucked are not as yet so much the worse, but if she lives on, UnDead, more 

and more they lose their blood and by her power over them they come to her, and so 

she draw their blood with that so wicked mouth” [434, с. 183]. Отже, дієслова 

залучаються до складників вербального акціонального коду культури, оскільки 

їх спільне загальномовне значення ‘споживати рідину’ затемнюється 

символічним смислом ‘відтворюватися’. 

Споживання крові як символ Відтворення пов’язується з Поцілунком, який 

символізує З’єднання, Запліднення. В англійській мові дієслово kiss має такі 

значення “to touch with your lips, especially as a greeting, or to press your mouth 

onto another person’s mouth in a sexual way; to gently touch something” [400]. У 

готичних романах поцілунок вампіра й молодої незаміжньої жінки 

супроводжується висмоктуванням крові, що символізує пристрасть (“There was 

something about them ... some deadly fear... burning desire that they [vampires] 

would kiss me with those red lips” [434, c. 30]), з’єднання чоловічого й жіночого 

початку, запліднення й відтворення. У реальному житті молода дівчина 

проливає кров (втрачає цноту), дає життя дитині, і саме так продовжує життя. У 

романах дівчина втрачає і кров, і людську суть, і життя, а її “існування” 

продовжується в образі потвори-вампіра: “I had nothing to give him except myself, 

my life … when he kissed me… it was like a solemn pledge between us” [434, c. 89]; 

“… if you had met that kiss which you know of before poor Lucy die… when you had 
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died, have become nosferatu” [434, c. 183]). У такий спосіб готична свідомість 

осмислює безкінечність Всесвіту, циклічність переходів від життя до смерті й 

навпаки. Отже, поцілунок – символ Вічного Життя, якого досягають після 

смерті  (“You gave me your immortal kiss” [429, c. 65]).  

У реальному житті, буденній свідомості людини поцілунок може означати 

вияв пристрасті, любові, приязні й прихильності, подяки, співчуття й духовної 

близькості: “Oh, you so clever lady!’ said Van Helsing, enthusiastically, as he 

stooped and kissed her hand” [434, с. 280]; “‘My true friend!’ was all she could say 

amid her fast-falling tears, as bending over, she kissed his hand” [434, с. 270]; 

“Poor man, he was very gentle, and when I came away he kissed my hand and bade 

God bless me” [434, с. 221]. Такі ситуації завжди супроводжуються виявами 

позитивних почуттів та емоцій (enthusiastically, fast-falling tears, gentle, to bid 

smb God bless you тощо).  

Емоційність у готичній картині світу пов’язується з напруженням, 

відчуттям неспокою, хвилюванням, жахом, що виражається уживанням 

одиниць із інтенсифікованими значеннями з метою гіперболізації та 

акцентуації на надзвичайності означуваних явищ: voluptuous “a voluptuous 

woman has extremely soft, curved and sexually attractive body”, fear “an 

unpleasant emotion experienced in danger” [410], deadly “causing death; 

completely or extremely” [410] та red “color resembling the blood” [410]: губи 

мають дуже насичений червоний колір (колір крові), жінки надзвичайно 

привабливі й спокусливі, відчуття якесь невизначене, палке бажання 

змішується з жахом – “There were … the same three women that Jonathan saw 

in the room, when they would have would have kissed his throat. I knew the 

swaying round forms, the bright hard eyes … the white teeth, the ruddy colour, 

the voluptuous lips” [300]; “There was something about them that made me 

uneasy, some longing and at the same time some deadly fear. I felt in my heart a 

wicked, burning desire that they would kiss me with those red lips” [434, с. 30].  

Дуальність символізму в готичній картині світу підтримується низкою 

означень межі. Ця межа встановлена між ЖИТТЯМ і СМЕРТЮ, але вона постійно 
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порушується, перетинається, що свідчить про синкретизм готичного 

світосприйняття та смислів, які отримують знакове втілення.  

На наш погляд, важливими символами Двосвіття є Стіна, 

Напівзруйнований Замок, Медіатори чи Хворі Люди, Дзеркало, Сутінки. 

Стіна, яка відмежовує лігво вампіра, але легко долається живими людьми і 

вампірами, символізує Межу між ЖИТТЯМ і СМЕРТЮ – “I determined then and ... 

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

<...> There lay the Count” [434, c. 42]; “We got into the churchyard (місце, яке 

знаходиться поряд з церквою та є освяченою землею) over the low wall… The 

Professor unlocked the door of the tomb… The coffin (місце, де повинен лежати 

вампір) was empty!” [434, c. 178]). 

Напівзруйнований Замок, сповнений контрастів і несумісних речей, має 

ознаки поєднання життя й смерті (розташований неподалеку від населеного 

пункту та кладовища, найближче до психіатричної клініки – “…in a churchyard 

…a vast ruined castle ... the door opened... “I am Dracula…” [434, c. 11–13], “There 

are but few houses close at hand, one being a very large house only recently added 

to and formed into a private lunatic asylum” [434, с. 20]); поєднання верху й низу 

(розташований дуже високо на скелі, але на краю безодні – “The castle is on the 

very edge of a terrific precipice. A stone falling from the window would fall a 

thousand feet without touching anything!” [434, с. 21]); поєднання реального та 

нереального, розкоші й бідності (вишуканий інтер’єр, старовинні меблі, які 

мають вигляд нових, відсутність повсякденних речей – “…the chairs and sofas 

…are of the costliest and most beautiful fabrics, and must have been of fabulous 

value when they were made, for they are centuries old, though in excellent order” 

[434, с. 16], “There is not even a toilet glass on my table” [434, с. 16]); поєднання 

відкритого й замкненого (напіввідкрита будівля зі зламаними стінами й 

великою кількістю завжди замкнених дверей – “The walls of my castle are 

broken” [434, с. 20], “Doors, doors, doors everywhere, and all locked and bolted. In 

no place save from the windows in the castle walls is there an available 

exit” [434, c. 22]). Очевидно, в контексті готичного світобачення замок – це 
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символ сповненого протилежностей Всесвіту (“The house is four sided, agreeing 

with the cardinal points of the compass” [434, c. 19]): схід і південь пов’язуються 

зі світлом і красою, а північ та захід з темрявою та чимось жахливим (“I could 

look at the lovely view to east and south” [434, c. 30] (про замок Дракули), “…a big 

bat, which was flapping its silent and ghostly way to the west. Bats usually wheel 

about, but this one seemed to go straight on, as if it knew where it was bound for or 

had some intention of its own” [434, c. 92] (“Wherever he [Dracula] may be in the 

Black Sea, the Count is hurrying to his destination [castle]” [434, c. 275] (про 

повернення Дракули до замку). 

Двосвіття символізує медіатор між світом живих і мертвих. У канонічних 

романах роль медіатора може виконувати психічно нездорова людина, яка 

допомагає вампіру (“I myself [Renfield] am an instance of a man who had a 

strange belief it was no wonder that my friends were alarmed” [434, c. 199]; “We 

[Dr. Seward, Minna and Renfield] continued to talk for some time, and seeing that he 

[Renfield] was seemingly quite reasonable” [434, c. 199]; “I [Renfield] am here 

[Carfax – місце проживання вампіра] to do your bidding, Master [Dracula]. I am 

your slave” [434, c. 87]). У сучасних романах функції медіаторів виконують 

люди, які бажають віддавати кров вампірам (“They were humans who willingly 

volunteered to be a regular blood source, humans ... who gave their lives over to the 

secret world of the Moroi [vampires]” [426, c. 35]). 

Дзеркало, у якому не відображається вампір, символізує розмежування 

світу живих і мертвих – “the man [vampire] was close to me, and I could see him 

over my shoulder. But there was no reflection of him in the mirror! The whole room 

behind me was displayed, but there was no sign of a man in it, except 

myself” [434, c. 21]; “Folklore says they [vampires] can't be seen in 

mirrors” [423, c. 223]). 

Захід та схід сонця – це часові межі активності потойбічних істот: “at 

sundown the UnDead can move” [434, c. 178]; “life fades, as the fading 

sunset” [419, c. 138]; “They [vampires] are night creatures. You’ll wait until 

sunrise” [431, c. 103]; “I said good-bye to the sunrise and went out to become a 
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vampire. It was... the last sunrise” [429, c. 9]; “He stared up at the sun, marking a 

new day after the longest night of his life …” [432, c. 146]. Вони виявляються ще 

одним символом межі між життям і смертю.  

Одним із важливих символів є сонце, яке дарує життя й благодать: “the 

sunshine of your life” [434, c. 197], “face of God’s sunshine” [434, c. 202]. У 

готичному світогляді сонце визначається як символ боротьби зі злом і 

метафорично порівнюється зі зброєю: “The sun’s a weapon” [431, c. 278]. 

Отже, важливі символи готичної картини світу співвідносяться зі світом 

життя, світом мертвих та світом немертвих. Вербальні знаки набувають 

додаткових смислів, перетворюються на одиниці культурного коду, 

взаємодіють і втілюють актуальне для готичного світогляду двосвіття 

(небуття), модифікуючи символіку життя та смерті в англійськомовній картині 

світу.  

 

Висновки до розділу 4 

 

Для вербалізації опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ залучається широкий спектр 

фонетичних, морфологічних та синтаксичних засобів мовної виразності, які в 

комплексі з лексичними засобами прозоро (іконічно) кодують інформацію 

стосовно протиставлення й поєднання концептуалізованих понять.   

Ефективними виявилися різні типи знаків: іконічні знаки-образи, іконічні 

знаки-діаграми й знаки-символи. 

Іконічні знаки-образи утворюються фонетичними засобами та охоплюють 

звуконаслідування (для сфери ЖИТТЯ – імітація звучань істот, а також дзвінких, 

жвавих, енергійних, але нерізких природних звучань; для сфери СМЕРТЬ – 

відсутність звучання, тиша; для сфери НЕБУТТЯ – невизначені, таємничі 

звучання), звукосимволізм та фонестеми, які відтворюють швидкі або непомітні 

рухи, які асоціюються зі сферою ЖИТТЯ, і зображають потвор, які існують у 

сферах СМЕРТЬ та НЕБУТТЯ. 
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Іконічні діаграматичні знаки формуються за допомогою морфологічних 

та синтаксичних засобів. Висока продуктивність властива діаграматичній 

репрезентації ЖИТТЯ, СМЕРТІ й  БЕЗСМЕРТЯ / СВІТУ НЕМЕРТВИХ способом 

афіксації (наділення неживих істот рисами та здібностями, властивими живим), 

утворенням сполучникових і безсполучникових конструкцій (на позначення 

різних концептуалізованих явищ), синтаксичними повторами і паралелізмом 

(для характеристики ЖИТТЯ через рухи, імпульси тощо, а СМЕРТІ та НЕБУТТЯ – 

через спостереження й досвід реального життя).  

Знаки-символи відображають уявлення людей про ЖИТТЯ, СМЕРТЬ та 

БЕЗСМЕРТЯ, що виражається за допомогою інтуїтивно встановлених між 

глибинними смислами та образами, важливими для готичного світогляду (кров, 

свіжі квіти, хрест як символи життя, тиша, морок, нереальні істоти як символи 

смерті та поцілунок, сходи – символи безсмертя). 

Основні положення четвертого розділу викладені в таких публікаціях 

автора [200; 201; 202; 367]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ в готичній картині світу 

проведено відповідно до принципів когнітивно-дискурсивної парадигми з 

залученням теоретичних засад та термінологічного апарату когнітивної 

лінгвістики, лінгвокультурології, що уможливило всебічний та ґрунтовний 

розгляд вищезазначених концептів. 

Концепт є багатоаспектним явищем, яке визначається етнічною й 

культурною приналежністю, що було підтверджено шляхом узагальнення та 

систематизації інформації про нього. У нашому дослідженні концепт 

вважається квантом знання, який відтворює уявлення соціуму про навколишнє 

середовище.  

Реальний світ сприймається як низка дихотомій (“добро – зло”, “мир – 

війна”, “гарний – потворний”, “життя – смерть”), які розподіляють світ на два 

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

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

відображений у готичній картині світу. Вона трактується як віддзеркалення 

довкілля в думках людей, що відтворює сприйняття реального та нереального / 

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

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

протилежні за суттю феномени, знаходить своє вираження не лише в 

мисленні, а й у мові. Упродовж еволюції суспільства ставлення до опозиції 

ЖИТТЯ – СМЕРТЬ змінювалося від синкретизму природи й людини, життя та 

смерті до їх усвідомлення як різних, протилежних понять, що пояснюється 

зміною культурних та соціальних ідей. Проте актуальність цієї опозиції на 

рівні прадавніх мов вказує на її важливість і безумовну значущість для 

різних етносів і культур. 

Комплексна методика дослідження концептуальної опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ 

у готичній картині світу передбачає  вивчення номінативного поля цих концептів, 

виявлення їх ключових репрезентантів, встановлення головних складників 
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макроструктури концептів (поняттєвого, образного й ціннісного), відтворених 

основними кодами культури, широким спектром концептуальних метафор та 

ціннісним сприйняттям понять ‘життя’ та ‘смерть’, виокремленням семіотичних 

засобів репрезентації опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ у готичній картині світу.  

Система вербалізаторів концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ включає імена цих 

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

непрямі номінації, які вживаються в англійськомовних романах про вампірів та 

всебічно описують структуру досліджуваних концептів, виявляють їх 

сприйняття не тільки як протилежних, а й взаємодоповнюючих понять. 

Фреймова модель концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ представлена у вигляді 

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

АТРИБУТИ, КВАНТИФІКАТОРИ, ПРОСТІР і ЧАС. Усі складники визначаються 

значною кількістю вербалізаторів, що свідчить про високий ступінь уживання 

цих концептів та їх важливість. 

Складник АКТАНТИ вербалізується за допомогою загальних назв та 

особових займенників, рідше – власних назв, які реалізують багатоаспектну 

параметризацію живих і мертвих за гендерним чи віковим показниками тощо. У 

сфері НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ об’єднано риси, властиві живим та неживим 

актантам. Це віддзеркалюється в образній складовій концептів ЖИТТЯ та 

СМЕРТЬ, яка втілюється основними кодами культури: соматичним, 

зооморфним, рослинним, просторовим, предметним, слуховим, смаковим, 

зоровим, тактильним, ольфакторним.  

Складник ПРЕДИКАТИ виражає активні дії, стани, осмислення й емотивне 

ставлення до життя й смерті. Для опису обох сфер уживаються дієслова на 

позначення мовленнєвої, розумової діяльності, фізичного сприйняття, дієслів 

впливу, соціальних та міжособистісних відносин, дезиративів. Предикати сфери 

ЖИТТЯ актуалізують енергійність і цінність, а сфера СМЕРТЬ пов’язана з 

раціональними досвідом людини. Сфера НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ представлена 

дієсловами, у значеннях яких містяться семи ‘деструкція’ ‘знищення’, 

‘споживання’. ПРЕДИКАТИ корелюють із такими кодами культури: соматичним, 
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акціональним та слуховим, що свідчить про всеосяжність сфер ЖИТТЯ та 

СМЕРТІ та їхню значущість для готичного світогляду.  

Складник АТРИБУТИ розкриває особливості сприйняття життя та смерті в 

готичній картині світу через якісні та відносні прикметники. Життя 

схарактеризовано позитивно, що виражається за допомогою вищого та 

найвищого ступенів порівняння прикметників, інтенсифікаторів та 

координативних конструкцій. Кольоративи вказують на неоднозначність, 

незрозумілість смерті. Сфера НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ виступає єднальною 

ланкою, оскільки містить як позитивні, так і негативні ознаки. Таке розуміння 

життя та смерті відбито в зооморфоному, рослинному, просторовому, 

часовому, зоровому, смаковому, ольфакторному кодах. 

Складник КВАНТИФІКАТОРИ характеризується значенням одиничності 

понять ‘життя’ та ‘смерть’ і одночасною плюралізацією сфери НЕБУТТЯ / 

НЕМЕРТВИХ.  

Складник ПРОСТІР визначає відкритий або замкнений простір, що 

актуалізовано просторовим кодом. Просторові ознаки сфери НЕБУТТЯ / 

НЕМЕРТВИХ синкретично поєднують характеристики ЖИТТЯ та СМЕРТІ 

(горизонтально-вертикальний, замкнено-незамкнений, екстравертований та 

інтровертований, захищений, але й небезпечний).  

Складник ЧАС розкриває тривалість, нескінченність життя та кінцевість 

смерті, що поєднуються у сфері НЕБУТТЯ / НЕМЕРТВИХ через ознаку 

‘невизначеність’, та актуалізується часовим кодом на позначення часових меж, 

плину часу тощо. 

Образний компонент формується метафоричним сприйняттям різних 

подій, пов’язаних із ЖИТТЯМ та СМЕРТЮ. Використання усіх основних кодів 

культури демонструє вживання досліджуваних понять, їх значущість для 

довкілля та розмаїття суджень про них. ‘Код готичної культури’ трактуємо як 

змістову (понятійну) область культури, відтворену засобами сучасної 

англійської мови, актуальними для вербалізації готичної картини світу, та  

репрезентовану в романах про вампірів. 
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Дослідження ролі концептуальної метафори у вербалізації опозиції 

ЖИТТЯ – СМЕРТЬ виявило, що найбільш актуальними для вербалізації 

аналізованих концептів у готичній картині світу є такі метафори.  

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

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

= ЛІВОРУЧ, ЖИТТЯ = ПІВДЕНЬ / СМЕРТЬ = ПІВНІЧ, ЖИТТЯ = СХІД / СМЕРТЬ = 

ЗАХІД) відтворюють локалізацію сфер ЖИТТЯ та СМЕРТЬ в готичній картині 

світу, їх поляризацію та суміщення у сфері НЕБУТТЯ. 

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

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

ДАР / СМЕРТЬ = ПРОКЛЯТТЯ) віддзеркалюють повторюваність, відновлення і 

циклічність ЖИТТЯ, кінцевість, стагнацію СМЕРТІ, а також ілюзорний, 

непомітний рух, властивий сфері НЕБУТТЯ.  

Онтологічні метафори (ЖИВИЙ – НЕМЕРТВИЙ / НЕЖИВИЙ – МЕРТВИЙ, 

ЛЮДИНА – НЕЛЮДИНА – БОГ, ІСТОТА – НЕІСТОTА – РІЧ, ЖИТТЯ = СВІТЛО / 

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

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

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

СМЕРТЬ метафорично втілюється темною, потворною та неприйнятною. Сферу 

НЕМЕРТВИХ уособлено образом вампіра (створіння, яке одночасно наділене 

властивостями живих і мертвих) та метафорою СУТІНКИ. 

Аналіз концептуальних метафор підтвердив той факт, що члени опозиції  

не лише протиставлені, а й споріднені, тобто характеризуються одними й тими 

ж ознаками. 

Ціннісний компонент відтворює оцінку, що виникає під час інтерпретації 

суб’єктом пізнання особливостей феноменів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ залежно від 

конкретних ситуацій буття. Для готичного світогляду актуальними виявилися 

такі протиставлення, які корелюють з основними домінантами готичної 

культури: ‘порядок – хаос’, ‘віра в Бога – атеїзм’, ‘реальність – 
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надприродність’, ‘сучасне – минуле’, ‘взаємодія – підкорення’, ‘сім’я – 

самітність’, ‘мрія – жах’. 

На фонетичному рівні мовної системи ефективність використання знаків-

образів для репрезентації опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ було доведено значною 

кількістю випадків звуконаслідувань, звукосимволізму, зокрема, фонестем. 

Шляхом іконічного кодування на цьому рівні мови відбувається відтворення 

перцептивного досвіду та вражень соціуму про довкілля. 

Іконічні знаки-діаграми актуалізовані через маркованість / 

немаркованість мовних одиниць, яка виявляється засобом репрезентації 

опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ на морфологічному рівні, а також синтаксичними 

засобами (полісиндетон, асиндетон, антитеза, паралельні конструкції). За 

допомогою діаграматичних знаків мовні структури віддзеркалюють когнітивні, 

що сприяє маніфестації досліджуваних концептів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ як 

одночасно протилежних та взаємодоповнюючих. 

Загальноприйняті знаки-символи набувають нових значень, 

притаманних готичній картині світу. Результатом такої зміни стає поява 

двосвіття, яке знаходиться на межі між світом живих та мертвих та 

актуалізує характеристики, сповнені глибинними смислами, що властиві 

готичному світогляду. 

Отримані результати відкривають перспективи для діахронічного 

дослідження опозиції лінгвокультурних концептів ЖИТТЯ – СМЕРТЬ в 

англійськомовній картині світу із застосуванням запропонованої в дисертації 

методики їх комплексного аналізу. Подальші наукові пошуки доцільно 

спрямувати на вивчення інших опозитивних концептів в різних 

лінгвокультурах.  
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Додаток А 

АНАЛОГІЇ ОБРАЗНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ АНГЕЛА СМЕРТІ У 

СЕМІОТИЧНИХ СИСТЕМАХ МОВИ ТА МИСТЕЦТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклади вербалізації образа Ангела Смерті в англійськомовних готичних 

романах про вампірів: 

Angel of 
Death 

“Some day soon the Angel of Death will sound his trumpet for 

me” [434, c 63]; 

“The angel of Death who holdeth The bronze Lamp beyond the 

golden door” [432, c. 93] 

wings “I heard this moment the flapping of the wings of the angel of 

death” [434, c. 134]; 

“I'd tried to escape this life, only to be brought back with my wings 

broken” [430, c. 16] 

scythe “Death standing before the audience, the scythe 

poised” [429, c. 119]; 

“Swords, axes, maces, daggers, scythes … and 

death” [431, c. 190] 

sorrow “the death of Lazarus, your friend: comfort us in our 

sorrow” [423, c. 94]; 

“our sorrow at the death of our brother” [423, c. 94] 

black “He was dressed up like – like Death, in black robes and a 

hood” [433,c. 96]; 

“dressed in a black coat and a veiled black hat <…> standing 

near the coffin” [423, c. 94] 

to fly “Danny [vampire] was outside my window, flying 

on” [423, c. 191]; 

“And angels fly out of my arse when I fart” [421, c. 29] 

 

 



229 

 

Додаток Б 

ДЕФІНІТНО-КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ НАЙМЕНУВАНЬ 

КОНЦЕПТІВ ЖИТТЯ ТА СМЕРТЬ 

Таблиця Б.1 Дефінітно-компонентний аналіз лексеми life 
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W

D
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4
0
9
] % 

period from birth to death + + + + + + 1001% 

state of being alive + + + + + + 100% 

living things (in general) + + + + + + 100% 

period of existence (working) + + + + + + 100% 

events (particular situation) + + + - + + 83% 

in a game + + + + + - 83% 

punishment + + +  + + 83% 

ability to breath + - + + + + 83% 

way of living - + - + + + 67% 

activity + + - - + + 67% 

experiences - + + - + + 67% 

biography + - + - + + 67% 

living model + - + + + - 67% 

existence + - - - + + 50% 

present condition + - - - + - 33% 

time between birth and present moment + - - - - + 33% 

energy or enthusiasm - - - + - + 33% 

living beings + - - - - + 33% 

source of strength, animation + - - - - + 33% 

sparkle + - - - - - 17% 

liveliness + - - - - - 17% 

                                                             
1 Відсоткове відношення частотності семантичної ознаки у словниках 
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Таблиця Б.2 Дефінітно-компонентний аналіз лексеми death 
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termination; destruction + + + + - + 83% 

end of life; state of being dead - + + + + + 83% 

cause of source of death + - - + + + 67% 

personification of death + - + - + + 67% 

permanent end of functions + - + - + - 50% 

murder or killing + - - - - + 33% 

state of affairs or an experience 

considered as terrible as death 

+ - - + - - 33% 

occasion when someone dies - + - - + - 33% 

instance of dying - - - - - + 17% 
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Додаток В 

СТРУКТУРА І ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТІВ ЖИТТЯ ТА СМЕРТЬ 

ЖИТТЯ СМЕРТЬ 

ВЕРБАЛІЗАТОРИ АКТАНТІВ СФЕР ЖИТТЯ ТА СМЕРТЬ 

власні назви та антропоніми 

“… between Erin’s and Jordan’s own 

throbbing life and the head-swimming 

sensory overload, he could not discern 

what set his teeth on edge” [432, c. 176]; 

“I had saved only Babette's physical 

life” [429, c. 39]; 

“Later, I knew Helen in a great range of 

situations, including those we call 

ordinary life, and she never stopped 

surprising me” [424, c. 131]; 

“He could feel Katherine's joy in 

drinking from him, her delight in taking 

the warm blood that gave her 

life” [433, c. 76]; 

“He'd be risking Denise's life if he were 

married by vampire law” [421, c. 136]; 

“We are wondering,’ he told us, ‘if in the 

midst of all that danger and chaos you 

saw the book that Professor Rossi 

described—a life of Saint George, was it 

not?” [424, c. 308]. 

“The video, when she booted it up, was 

still cued to the piano room and Matias’ 

untimely death” [428, c. 74]; 

“… Magnus had then condemned to death 

instead of immortality?” [430, c. 78]; 

“Still, she remembered Bathory, bent in 

death over her wolf” [432, c. 229]; 

“Because it is a part of the terrible story, 

a part of poor Lucy's death and all that 

led to it” [434, c. 190]; 

“…‘but I am certain it is no coincidence 

that the sultan founded the Guard only 

months after the death of Vlad 

Tepes” [424, c. 217]; 

“Ivan's death had clearly left a 

permanent mark” [426, c. 96]; 

“It's death, Elena. Death is waiting 

there” [433, c. 112]; 

“She was broken up very badly after 

Randy's death, and then her 

miscarriage” [421, c. 150]. 

позначення істот або неістот 

“Vengeful and delighting in taking 

human life even when you have no 

need” [429, c. 45]; 

“I am dead, I am a vampire. And things 

will die so that I may live; I will drink 

their blood so that I may 
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“I thought you would hunger for the next 

and the next, that you would go to each 

human life as if to a full cup, the way I 

had” [429, c. 47]; 

“… the willful taking of an innocent 

human life” [429, c. 159]; 

“I only ever loved three people in my 

life…” [420, c. 175]; 

“You gotta figure some people come into 

the world set on tossing their life into the 

bad” [431, c. 366]; 

“As if I learned from the researches of my 

friend Arminius of Buda-Pest, he was in 

life a most wonderful man” [434, c. 257]; 

“I could only tell him that I was the 

happiest woman in all the wide world, 

and that I had nothing to give him except 

myself, my life, and my trust, and that 

with these went my love and duty for all 

the days of my life” [434, c. 153] 

“The man who believes in me will 

live” [423, c. 94]; 

“How could it be, he wondered, that there  

had never been a woman in his life other 

than family he could speak to about 

anything that truly mattered” [431, c. 297]. 

live” [430, c. 71];  

“The vampires had little to say; they'd 

been dead to the world” [428, c. 65]; 

“Lestat drained me to the point of death 

to make me a vampire” [429, c. 110]; 

“Think — what would be more powerful 

to science than the discovery that the 

dead can be brought to life, or to 

undeath, in any case?” [424, c. 259]; 

“This is death,' he told her, pointing to 

the decaying corpse of a 

woman” [429, c. 54]; 

“… gave her my nights and days, before 

death, after death, and if my death can do 

her good even now, when she is the dead 

UnDead, she shall have it 

freely” [434, c. 177]; 

“But Rossi himself had been convinced 

that Dracula had become one of the 

undead, in life” [424, c. 29]; 

“… positively I could not believe my eyes 

that I was looking at a 

corpse” [434, c. 139]; 

“… Arthur trembling like an aspen, and 

saw that the corpse lay there in all its 

death beauty” [434, c. 182]; 

“Without wishing to, I thought about the 

decapitation of his corpse—on that point, 

all the accounts of his death 
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agreed” [424, c. 298]; 

“… I would not care if I heard this 

moment the flapping of the wings of the 

angel of death” [434, c. 134]; 

“I know what you've done at Pointe du 

Lac; you've lived there like a 

devil!” [429, c. 37]; 

“He was that same ancient monster only 

he was filled with my 

blood!” [430, c. 64]; 

“The very ceiling writhed with skeletons 

and moldering dead, with demons and 

the instruments of pain, as if this were the 

cathedral of death itself” [429, c. 125]. 

терміни спорідненості та соціальної приналежності 

“I knew his wife, who lived in New 

Orleans…” [429, c. 10]; 

“And after all, his twin sister was the 

indomitable Mimi Force, whose one goal 

in life was to make everyone else's 

miserable” [425, c. 7]; 

“You cleansed this child in the waters of 

baptism and gave him new 

life” [423, c. 95]; 

“No simple life of husbands and children 

and domesticity” [432, c. 159]. 

“We both understood what was meant, 

that she had realized to the full her 

mother's death” [434, c. 129]; 

“The Circle still clamored for the Mortal 

Cup, but since the death of his father, 

Valentine had become an outspoken 

proponent of war against all 

Downworlders, not just those who broke 

the Accords” [420, c. 225]; 

“Comfort us in our sorrow at the death of 

our brother let our faith be our 

consolation and eternal life our 

hope” [423, c. 94]; 

“I was perplexed, all over again, the way 
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one is after a friend’s death, by the 

unreality of the situation, the 

impossibility it presented to the 

mind” [424, c. 34]; 

“I never knew either father or mother, so 

that the dear old man's death is a real 

blow to me” [434, c. 134]. 

позначення вікових особливостей 

“Thinking the word reminded me of 

powwows Grandma had taken me to the 

period of life when I was a little 

girl…” [419, c. 19]; 

“I'm six feet tall, which was fairly 

impressive in the 1780s when I lived as a 

young mortal man” [430, c. 1]; 

“This young man had been alive in this 

cell” [430, c. 78]; 

“No simple life of husbands and children 

and domesticity” [432, c. 159]. 

“In her mind's eye she saw the storage 

room, Isabelle's gold whip, the blue-

haired boy convulsing in his death 

spasms, and Jace's tawny 

eyes” [420, c. 15]; 

“This boy that Magnus had then 

condemned to death instead of 

immortality?” [430, c. 78]; 

“Three children were burned to 

death” [423, c. 245]; 

“Because, as with her sister, this child’s 

death had been deliberate” [432, c. 6]. 

абстрактні іменники 

“It was as if the blood, no longer needed 

for the working of the heart, had gone to 

make the harshness of death as little 

rude as might be” [434, c. 137]; 

“Their hearts were nothing, and it was 

the fear of death as much as the drawing 

of blood that killed them” [429, c. 109]; 

“And yes, death and pain” [431, c. 457]; 

“I can live without God. I can even come 

to live with the idea there is no life 

after” [430, c. 52]; 

“Want to apply for the position of love of 

my life?” [431, c. 365]; 

“And love was a choice he had eliminated 

from his life” [431, c. 432]. 
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“All of them connected with death, and 

vampires, with blood, and pain, and 

trouble” [434, c. 244]; 

“Surely this much pain meant 

death” [431, c. 33]; 

“Nothing they faced, no terror or pain, 

no death or damnation could overcome 

this” [431, c. 406]. 

збірні назви 

“He would get back, back to his true 

home, back to his family, and his 

life” [431, c. 192]; 

“My family, my gift, my 

lifestyle” [431, c. 489]. 

“It was like seeing an army of Death 

invade my house” [426, c. 177]; 

“It was Death standing before the 

audience, the scythe poised, Death at the 

edge of a dark wood” [429, c. 119]; 

“If she didn't, she was condemning her 

entire family to death – all because an 

ancestor wanted supernatural power and 

sought it from a demon” [421, c. 121]. 

займенники 

особові 

“Life is all I want” [434, c. 228]; 

“He came back full of life and hope and 

determination” [434, c. 195]; 

“She has never lived a moment of life 

alone; it is natural to her that she be 

devoted to her companions” [430, c. 161]. 

“But now I was seeing a natural death 

that was too slow with agony and with 

consciousness” [429, c. 29]; 

“And as he moaned and prayed for 

death, Lestat in the other room began to 

play the spinet” [429, c. 29]; 

“Maybe she wants to die at the damned 

window” [430, c. 112]; 

“You will die, you know” [429, c. 15]; 
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“Candles burned in the upstairs parlor, 

where we had planned the death of the 

overseer” [429, c. 11]. 

присвійні 

“I saw my life as if I stood apart from it, 

the vanity, the self-serving…” [429, c. 9]; 

“But I'm fighting for my 

life!” [429, c. 147]; 

“…attention might have saved his life, if, 

in fact, he were dead at all” [429, c. 113]; 

“All my life I'd feared closed 

places” [429, c. 14]. 

“I felt responsible for his 

death” [429, c. 6]; 

“He might have calmed me and told me I 

might watch my death with the same 

fascination with which I had watched and 

felt the night” [429, c. 13]; 

“Tell you of her death?” [434, c. 188]; 

“I gave her my nights and days, before 

death, after death, and if my death can 

do her good even now…” [434, c. 177]; 

“I staged my death a second time, with 

the help of Blackwell and Pangborn, and 

for Jace's own safety made sure that my 

son would be sent here, to the protection 

of the Lightwoods” [420, c. 253]; 

“You would welcome the oblivion of my 

death now, I think” [423, c. 240]; 

“I felt responsible for his 

death…” [429, c. 6]; 

“Louis, as if it had not been half a 

century since his death, as if her memory, 

like Louis's memory, left her no 

peace” [429, c. 92]. 

вказівні 

“Two times in my life I'd tried to escape “This is death,' he told her…” [429, 
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this life…” [430, c. 14]; 

“…for whom these skills of mortal life 

became most valuable in this 

life” [429, c. 22]; 

“But this is life and death” [434, c. 240]; 

“until this time of middle life when we 

looked on only as many years ahead as 

already lay behind us” [429, c. 22]; 

“That lifetime that might have endured 

for centuries” [429, c. 69]; 

“Two times in my life I'd tried to escape 

this life, only to be brought back with my 

wings broken” [430, c. 16]; 

“I had the original pattern tattooed to 

remind me that this life is a 

bonus” [432, c. 87]; 

“You have no part of this life of scars 

and killing” [420, c. 217]; 

“That's how it is in this life” [426, c. 96]; 

“… with a thrilling satisfaction in being 

the end of that life” [429, c. 46]. 

с. 54]; 

“The fact that I had my own clothes, 

however, gave me some reassurance; this 

was not death, not mere insanity, and I 

had not awakened in another era, unless 

I’d transported my clothes there with 

me” [424, c. 286]. 

конкретизація значення 

“To glut himself upon the life of an entire 

family” [429, c. 25]; 

“Many of them would not have desired 

the life of a runaway” [429, c. 32]; 

“You will be filled, Louis, as you were 

meant to be, with all the life that you can 

hold” [429, c. 46]; 

“… and then took the grand wallop of the 

death itself from the third or the fourth 

one” [430, c. 89]; 

“…that one desire to be satisfied over 

and over with the feeding and the 

death” [430, p. 115]; 

“The death that set these events in 
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“And I did not take the life of the one I 

sought to save” [432, c. 172]. 

motion all those years ago” [432, p. 237]. 

ВЕРБАЛІЗАТОРИ ПРЕДИКАТІВ СФЕР ЖИТТЯ ТА СМЕРТЬ 

дієслова з активною семантикою 

‘приносити, давати’ 

“This seemed to bring Turgut to life; he 

half stood and with a scowl of indignation 

began to berate the Gypsy” [424, c. 96]; 

“Think—what would be more powerful to 

science than the discovery that the dead 

can be brought to life, or to undeath, in 

any case?” [424, c. 259]; 

“Oh, darling, I feel like you've brought 

me back to life” [421, c. 206]; 

“I’ll give you back your 

life!” [429, c. 165]; 

“I can give you death more easily than I 

gave you life!” [429, c. 66]; 

“Let us pray with confidence to God, who 

gives life to all things, that he will raise 

up this mortal body to the perfection and 

company of saints” [423, c. 94]; 

“You raised the dead to life; give our 

brother Daniel eternal life” [423, c. 94]; 

“I would give my life for 

yours” [423, c. 20]; 

“I’ll go to strangers in a strange world, 

and give my life if my life is 

asked” [431, c. 175]; 

“Our bodies will stay always as they are, 

fresh and alive; but we must never 

hesitate to bring death, because it is how 

we live” [429, c. 54]; 

“For when I bring death, it is swift and 

consciousless, leaving the victim as if in 

enchanted sleep” [429, c. 30]; 

“I can give you death more easily than I 

gave you life!” [429, c. 66]; 

“I will make you once more his twin, 

Hoyt of the Mac Cionaoiths. I will give 

you the death that is unending 

life” [431, c. 8]; 

“I will give you the death that is 

unending life” [431, c. 8]; 

“I owe her for this, and I’ll give her 

death for it” [431, c. 442]. 
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“I’ll give you life, eternal 

life” [431, c. 234]. 

‘отримувати, брати’ 

“…how are we to get the life without 

getting the soul also?” [434, c. 230]; 

“Or is it something else - did they tell you 

they'd make you one of them <…> you 

get to live forever?” [420, c. 153]; 

“I might in time have gained the courage 

to truly take my life, not to whine and 

beg for others to take it” [429, c. 11]; 

“I have sworn never to take a human life, 

unless it is to save another” [432, c. 71]; 

“When you hunt the buck in the forest 

and take its life, is it 

murder?” [431, c. 64]. 

“He hugged them both tightly and still 

held them as they went limp in his grasp, 

refusing to let gravity take them as death 

had” [432, c. 14]; 

“Fight, and take death” [431, c. 235]. 

‘робити’ 

“All you can do is make your life have 

meaning, make it good” [430, c. 62]; 

“I promise you that I will gladly do all for 

him that I can, all to make his life strong 

and manly, and your life a happy 

one” [434, c. 157]; 

“She would make a new life for herself 

and her baby, and she wanted no whisper 

of Clave or Covenant ever to taint her 

future” [420, c. 229]; 

“…so sheltered that it makes my adult 

life in academia look positively 

“Clary didn't see how killing one person 

could make right the death of another, 

but she sensed there was no point saying 

that” [420, c. 102]. 
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adventurous” [424, c. 2]; 

“His plans for her would make her life a 

living hell, if he succeeded 

tonight” [421, c. 213]. 

‘боротися’ 

“But I'm fighting for my 

life!” [429, c. 147]; 

“How exhausting, Clary thought, to fight 

all your life and then be expected to 

continue that fight even when your life 

was over” [420, c. 107]; 

“A little difficult when you’re fighting for 

your life” [431, c. 462]. 

“Fight, and take death” [431, c. 235]; 

“I knew, as he knew, that it was a stand-

up fight with death, and in a pause told 

him so” [434, c. 125]; 

“Know that I go for you, for Geall, and 

that I swear by my mother’s blood, I will 

fight to the death to defend and protect 

what I love” [431, c. 179]. 

‘пити, поглинати’ 

“…drinking in that part of life which he 

could not share any longer except with 

his eyes” [429, c. 139]; 

“Kinda like normal vampires absorb life 

from human blood when they 

drink” [421, c. 163]. 

“If you knew how he drinks death you'd 

hate him more than you ever hated 

Lestat” [429, c. 134]; 

“Run away from me right now, or I will 

drink you to death” [421, c. 58]. 

дієслова на позначення спілкування, мовлення 

“I  would hardly lower myself to ask you 

for my life," he said” [420, c. 262]; 

“I would never ask life for anything else. 

I also thought, with fleeting gratitude, of 

Rossi’s delivery from this whole 

situation” [424, c. 305]; 

“Or is it something else-did they tell you 

they'd make you one of them, offer you 

“So there was always some talk of 

mysterious death on the part of the 

coast” [429, c. 27]; 

“Isabelle, you know it's bad luck to talk 

about death in a sickroom” [420, c. 33]; 

“It was harder, even harder, to speak of 

death when she looked at such beauty” 

[431, c. 458]; 
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eternal life…” [420, c. 153]; 

“… that I had claimed her 

life” [429, c. 65]; 

“I’ll go to strangers in a strange world, 

and give my life if my life is 

asked” [431, c. 175]; 

“He'd ask for nothing more out of 

life” [421, c. 231]; 

“He never spoke about his family or his 

life before coming to Fell's Church, and 

if she asked any questions he turned them 

aside” [433, c. 70]. 

“I came to speak about the certificate of 

death” [434, c. 127]; 

“Tell you of her death?” [434, c. 188]. 

дієслова, на позначення ментальних дій, станів 

“Life, was all she could 

think” [431, c. 459]; 

“It was only now as a vampire that I did 

come to <…> know her own time of life 

and her own beauty and come to 

marry…” [429, c. 22]; 

“Specifically, we would like to know 

about life in the monasteries of Bulgaria 

in the late medieval 

period…” [424, c. 229]; 

“Life was exactly what I thought it could 

be” [430, c. 60]; 

“You thought your life might have value 

because of the prophecy?” [432, c. 193]; 

“Life, he thought is well. Here was 

life” [431, c. 460]; 

“Nay, nor think of death, till this great 

evil be past” [434, c. 248]; 

“Denise wanted nothing more than to 

close her eyes and not have to think 

about death for a week” [421, c. 20]; 

“I know more of death than you will 

everknow” [431, c. 112]; 

“You think Aggie's death is 

funny?” [425 c. 35]; 

“And with that same sensibility that you 

cherish you will see death in all its 

beauty, life as it is only known on the 

very point of death” [429, c. 46]; 

“You must know that the time of your 

death is at my choosing 

now” [432, c. 164]; 
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“Don't you want to know the truth about 

your own life?” [420, c. 93]. 

“If she ever saw that look on someone's 

face, she'd know death would soon 

follow” [421, c. 216]. 

дієслова, на позначення емоцій та ставлення до чогось 

“He loves his life,” Hoyt murmured as he 

worked” [431, c. 15]; 

“Life is all I want” [434, c. 228]; 

“I wanted to follow life upward, to 

expand with it outward, the way this 

enormous interior swelled upward and 

outward” [424, c. 92]. 

“She would say again that he wished her 

death, which I did not believe. She didn't 

realize what I realized: he could not want 

her death, because I didn't want 

it” [429, c. 163]; 

“Maybe she wants to die at the damned 

window” [430, c. 112]. 

дієслова на позначення сенсорного сприйняття (‘see’, ‘hear’, ‘smell’, ‘feel’, 

‘taste’, ‘sense’, ‘sound’) 

“The ability to see a human life in its 

entirety…” [429, c. 46]; 

“I don't see our life as powers and 

gifts” [429, c. 160]; 

“…greet you, ancestral spirits, and ask 

that you accept our offering of wine and 

blood so that you may remember what it 

is to taste life” [419, c. 158];  

“As he strained, he heard life outside: the 

soft pad of paws on sand, the faint 

heartbeat of a jackal…” [432, c. 54]. 

“He could already feel the power of her 

evaporating life coursing through his 

veins like fire” [420, c. 3]; 

“Barley gripped my hand until I felt the 

life draining out of it” [424, c. 318]; 

“And with that same sensibility that you 

cherish you will see death in all its 

beauty…” [429, c. 46]; 

“But now I was seeing a natural death 

that was too slow with agony and with 

consciousness” [429, c. 29]; 

“You alone of all creatures can see death 

that way with impunity” [429, c. 46]; 

“There's something in that wind and in 

the hoast beyont that sounds, and looks, 

and tastes, and smells like death. It's in 

the air” [434, c. 63]; 

“But the conviction of what was coming 

was on me, as I have read of men who 

have heard the death 

watch” [434, c. 236]; 
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“I saw my life as if I stood apart from it, 

the vanity, the self-serving…” [429, c. 9]; 

“I looked around me at all the mortals 

that I knew and saw all life as precious, 

condemning all fruitless guilt and passion 

that would let it slip through the fingers 

like sand” [429, c. 22]; 

“I saw my life in complete 

perspective” [429, c. 159]; 

“For the first time in his life he felt the 

slow, terrible beat and swell of the ages 

and saw his life as a dim and glimmering 

spark in an edifice which, if seen clearly, 

might drive all men mad” [423, c. 222]; 

“She felt as if her life had been built on a 

sheet of ice as thin as paper, and now the 

ice was beginning to crack, threatening 

to plunge her into the icy darkness 

below” [420, c. 230]; 

“I felt better about life than I had in a 

very long time” [426, c .259]. 

“I felt I would die if it went on, and on it 

did go, and I did not die” [430, c. 65]; 

“I could smell death on 

her” [430, c. 113]; 

“For myself, although I felt the pain of 

Rossi’s death and the frequent 

melancholy it seemed to cause in 

Helen…” [424, c. 310]; 

“And with that same sensibility that you 

cherish you will see death in all its 

beauty…” [429, c. 46]; 

“It was like seeing a dead gaze suddenly 

rustle to life; I had thought his eyes 

bright before, but now they were savage 

with light” [424, c. 293]; 

“I’ve seen death. Thousands upon 

thousands” [431, c. 343]; 

“remembered another poem from English 

class, something about how after the first 

death you saw, no other deaths 

mattered” [420, c. 245]; 

“I saw your death” [431, c. 64]; 

“The little volume seemed alive in my 

hands, yet it smelled of 

death” [424, c. 43]; 

“Hoyt could smell the death on him, and 

the blood, and could see in those red eyes 

the animal his brother had 

become” [431, c. 11]; 
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“Into the dense woods that smelled of 

blood and death, where the shadows 

were so thick she could feel them 

brushing over her skin like cold 

fingers” [431, c. 232]; 

“I would sense her death in the instant it 

happened” [428, c. 95]. 

ВЕРБАЛІЗАТОРИ АТРИБУТІВ СФЕР ЖИТТЯ ТА СМЕРТЬ 

прикметники на позначення нульового ступеня виявлення ознаки 

“Sure, if it's a good life” [429, c. 3]; 

“…something that threatened the exotic 

and sophisticated life both from within 

and without” [429, c. 111]; 

“I bore this with an overt detachment 

unknown to me in mortal 

life…” [429, c. 21]. 

“Denise would not suffer the same fate 

Giselda had by an untimely 

death” [421, c. 132]; 

“Dracula’s notoriety did not end with his 

mysterious death and strange burial in 

1476” [424, c. 28]; 

“Finally, he, too, fell to his knees and 

waited for a quick death from his friend’s 

blade” [432, c. 12]. 

прикметники на позначення вищого та найвищого ступеня виявлення ознаки 

“Dimitri had had a happier family life 

with his disgraced mother and relatives 

than I'd had with my "respected" 

guardian mother” [426, c. 143]; 

“Here was life at its sweetest and most 

generous” [431, c. 406]; 

“It made his life a lot more 

complicated” [432, c. 32]; 

“Life was more fragile than anyone ever 

realized” [425, c. 17]; 

“I know more of death than you will ever 

know” [431, c. 112]; 

“There will be more death, more 

grieving” [431, c. 458]; 

“Her aunt's death meant more than her 

being uncomfortable about who was 

helping her” [421, c. 8]; 

“when they would have seen so much 

more death and danger” [426, c. 186]. 
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“It’s a way of saying I understand the 

little things – and the big ones – the 

normal things, life, become only more 

important when it’s all on the 

line” [431, c. 490]; 

“… for whom these skills of mortal life 

became most valuable in this life 

after” [429, c. 22]; 

“Here was life at its sweetest and most 

generous” [431, c. 406]; 

“My life could be worse” [426, c. 212]; 

“I mean, if we talked plainly about things 

like urination and menstruation and such, 

life would be much simpler” [419, c. 46]. 

прикметники з оцінним та інтенсифікованим значеннями 

“It was horrible, unthinkable, that even 

the most unpleasant man’s life should 

have ended so suddenly there, but my 

next concern was for Helen” [424, c. 82]; 

“Sure, if it's a good life” [429, c. 3]; 

“He'd had a miserable life, and I'd taken 

away one of the few good things in 

it” [426, c. 178]; 

“I used to fancy that life was a positive 

and perpetual entity…” [434, c. 199]; 

“You realize if you're not telling us how 

to really get Denise back, you'll have a 

very short, awful life," Cat said with 

quiet steel in her tone” [421, c. 179]; 

“Real death, total death, inevitable, 

irreversible, and resolving 

nothing!” [430, c. 48]; 

“A great death came with it”[432, c. 24] 

“Even shrouded within a black cloak of 

shrieking death, she never took her eye 

off the ball” [432, c. 126]; 

“One dress isn't worth your grisly 

death” [426, c. 192]; 

“Stabbing a Strigoi through the heart 

with one meant instant 

death” [426, c. 73]; 

“Spade gave him a look that promised a 

long, horrible death if he did anything to 
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“You stopped people from making my life 

horrible” [426, c. 170]; 

“Her life was rich and 

good” [429, c. 37]; 

“And they are the only deaths I have 

caused in my long life which are both 

exquisite and good” [329, c. 174]; 

“You lead a charmed life, and Vasilisa is 

lucky to have you” [426, c. 196]; 

“I don't want to hear about your 

glamorous social life” [426, c. 66]; 

“They'd both lost loved ones for no other 

reason than life being cruel at times, but 

despite that, perhaps they could find 

happiness again, with each 

other” [421, c. 138]. 

harm her...” [421, c. 175]; 

“Death is inevitable” [431, c. 300]. 

прикметники із семою ‘час’ у структурі значення 

“Decided to get some night life, did you, 

buddy?” [423, c. 85]; 

“You do not let your eyes see nor your 

ears hear, and that which is outside your 

daily life is not of account to 

you” [434, c. 162]; 

“I mean, she never talks about herself. I 

don't knowanything about her early life, 

or her family, or much about how she met 

my dad…” [420, c. 19]; 

“I was only beginning to believe in my 

father’s previous life, his existence 

“What lay ahead was the final death of 

which Lestat was guilty” [429, c. 28]; 

“… and Aggie's untimely death had been 

fodder for the tabloids…” [425, c. 28]; 

“His stomach roiled from the smells here, 

too: warm humans in the nave, incense, 

wine, old death seeping from the floor 

and cracks, and, somewhere, fresh 

human blood” [432, c. 165]; 

“With a human, an early death is 

guaranteed” [421, c. 191]; 

“Buddy Mayberry's brother Doug, the 
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before me” [424, c. 13]; 

“It may sound reprehensible to you now, 

but your desire for blood is asnormal for 

your new life as your desire for” – she 

paused and smiled – “brown pop has 

been in your old life” [419, c. 117]; 

“Even now, he missed that man who had 

killed him, who destroyedhis old 

life” [432, c. 83]; 

“You are going to lead an ascetic's life, 

my boy – a long, long life” [423, c. 196]; 

“I wish you joy of your short 

life” [421, c. 189]; 

“Even now, His back remained unbowed 

by the weight of a millennia-long 

life” [432, c. 239]; 

“Life stretches out very long when you 

never see the sunlight, chico," said 

Jace” [420, c. 153]; 

“She thought about spending the rest of 

what might be a very long life like this –  

hiding from Raum...” [421, c. 126]. 

only good kid in that whole half-bright 

clan, drowning at Old Orchard Beach; 

and drugs, the little death” [423, c.114]. 

ВЕРБАЛІЗАТОРИ КВАНТИФІКАТОРІВ СФЕР ЖИТТЯ ТА СМЕРТЬ 

одиниці на позначення частини від цілого 

“drinking in that part of life which he 

could not share any longer except with 

his eyes” [429, c. 139]; 

“It was rare for her to share this part of 

her life with anyone” [432, c. 88]; 

“Revulsion at the sight or smell of death 

seemed part of my nature” [430, c. 92]; 

“Because it is a part of the terrible story, 

a part of poor Lucy's death and all that 

led to it” [434, c. 190]; 
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“The ache to hold something that was a 

part of her mother's life felt like a 

gnawing at the pit of her 

stomach” [420, c. 116]; 

“You have no part of this life of scars 

and killing” [420, c. 217]; 

“Daily feedings were part of a Moroi's 

life, something I hadn't been able to offer 

her while living on our own” [426, c. 34]; 

“We accepted that as part of life but still 

looked down on them for it” [426, c. 48]; 

“She has never lived a moment of life 

alone; it is natural to her that she be 

devoted to her companions” [429, c. 161]. 

“If ever a face meant death, if looks could 

kill, we saw it at that 

moment” [434, c. 181]; 

“I am deeper in death at this moment 

than if the weight of an earthly grave lay 

heavy upon me” [434, c. 271]; 

“…when he had been inflamed by the 

story of St Stephen, the first Christian 

martyr, who had been stoned to death 

and who had seen Christ at the moment 

of his death” [423, c. 108]. 

 

ВЕРБАЛІЗАТОРИ ПРОСТОРУ СФЕР ЖИТТЯ ТА СМЕРТЬ 

іменники на позначення простору 

“It was like the essence of life in New 

Orleans…” [429, c. 24]; 

“He lived in the oratory” [429, c. 5]; 

“I know what you've done at Pointe du 

Lac; you've lived there like a 

devil!” [429, c. 37]; 

“We lived meantime in one of my new 

Spanish town houses in the Rue 

Royale” [429, c. 55]. 

“So there was always some talk of 

mysterious death on the part of the 

coast” [429, c. 27]; 

“death had come to dinner in their small 

house near the ramparts and stayed to 

say grace when everyone was 

done” [429, c. 59]; 

“It was a festival in New Orleans; a 

celebration of death” [429, c. 60]; 

“The very ceiling writhed with skeletons 

and moldering dead, with demons and the 

instruments of pain, as if this were the 

cathedral of death itself” [429, с. 125]. 
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ВЕРБАЛІЗАТОРИ ЧАСУ СФЕР ЖИТТЯ ТА СМЕРТЬ 

одиниці на позначення тривалості часу 

“A mundane reason, surely, for granting 

me a life which will last until the end of 

the world” [429, c. 9]; 

“The Blood of our Lord Jesus Christ, 

which was shed for thee, preserve thy 

body and soul unto everlasting 

life” [432, с. 100]; 

“and that life might last longer than she 

could even conceive of” [421, c. 221]; 

“You threaten a life which might endure 

to the end of the world!” [429, с. 69]; 

“A lifetime that might have endured for 

centuries” [429, с. 69]; 

“She's an era for you, an era of your 

life” [429, с. 157]. 

“If ever a face meant death, if looks could 

kill, we saw it at that 

moment” [434, c. 81]. 
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Додаток Д 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ОБРАЗІВ  

ЖИТТЯ ТА СМЕРТІ 

Зооморфоний 

код 

назви диких 

тварин 

“… a mad dog with greedy fangs and red 

eyes” [431, c. 201]; 

“It came as a wolf, black pelt and bloody 

eyes” [431, c. 36]; 

“it was a single bat, just visible against the 

faltering light” [424, c. 32]. 

назви потвор “Zombies are raised from the grave” [422, c. 12]; 

“The very ceiling writhed with skeletons and 

moldering dead” [429, c. 125]; 

“Why would you call him a monster, a 

demon?” [431, c. 209]. 

Предметний 

(артефактний) 

код 

 

музичні 

інструменти 

“I went to the electric piano and began to play 

and to sing” [430, c. 8]; 

“I would see Claudia at the piano's edge that last 

night when Lestat was playing, preparing to 

die…” [429, c. 113]; 

“Upstairs the thin violins began a 

waltz” [429, c. 86]; 

“He tore the notes out of the violin” [430, c. 34]; 

“I could hear the low rapid beat of 

kettledrums” [430, c. 156]; 

зброя “Though she was the goddess of battle, she wore 

no armor, and carried no sword” [431, c. 21]; 

“If he had to lift his sword now to save his life he 

would die with his hands empty” [431, c. 30];  

“I wished I had a gun or some lethal weapon, that 

I might destroy him” [434, c. 39]; 
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ритуальні речі “The books had said the vampyre slept in the earth 

of his grave, in a coffin, by day” [431, c. 77]; 

“… but what symbol? A cross” [431, c. 257]; 

“Holy water, if it’s been faithfully blessed, will 

burn us, as will the symbol of the cross, if held in 

faith” [431, c. 66]; 

одяг “… his cloak spreading out around him like great 

wings” [434, c. 28]; 

“His eyes moved slowly over the finely tailored 

black coat he'd only glimpsed in the 

bar” [429, c. 3]. 

Акціональний 

код 

рух “Was it possible that this vamp school would 

actually be more than a boring place I went to 

every day” [419, c. 66]); 

“For the first time in years, she was flying during 

the day” [432, c. 159]; 

 позиція “He had but to stand near the dwellings of mortals 

and call silently to see his victim 

appear” [430, c. 228]; 

 аспект / фаза 

(початок, 

продовження, 

кінець) дії чи 

процесу 

“Did you continue your research about Dracula 

after that?” [424, c. 169]); 

 лімітативність 

чи цілісність 

дії 

“But since the Red Bloods have the ability to 

create new life” [425, c. 100]; 

“… we can confine him to his coffin and destroy 

him” [434, c. 205]; 

“… we should destroy the Count's lair close at 
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hand” [434, c. 251]; 

 перехід в 

інший стан 

“My eyeteeth had become fangs 

already!” [430, c. 68]; 

“I heard myself sing and the singing become a 

roar” [430, c. 231]; 

“And so you decided to become a 

vampire?” [429, c. 9]; 

“… very evil people become ghouls” [422, c. 12]; 

“To become a strigoi, you must be drained by one, 

then drink his blood” [432, c. 130]; 

 природні 

явища 

“Was it raining in Geall now” [431, c. 360]; 

“The wind danced through her hair, blowing it 

back from her face” [431, c. 418]; 

“…it never rains but it pours” [434, c. 46]; 

“The wind was then blowing from the south-

west” [434, c. 64]; 

“… a white sheet, the edge of which had been 

blown back by the drought through the broken 

window” [434, c. 124]; 

“…the wind blowing through the windows had 

taken a decidedly cold turn” [428, c. 75]; 

 володіння “Most of the land was owned by a paper 

company” [423, c. 178]; 

“…to find whatever religious hex symbols they 

might possess” [423, c. 252]; 

“…who owned a so fine house in 

London” [434, c. 250]; 

“…I would have bet everything I owned” [422, c. 57]; 

 говоріння “They'll talk about his death, of 
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course” [423, c. 140; 

“…how casually she talked about her own 

death” [426, c. 252]; 

“Talk about ‘til death do us part” [428, c. 33]; 

 фізичні 

відчуття 

“To feel that when death took someone close to 

you” [421, c. 3]; 

“…'for the first time in my life I feel nothing for 

you” [429, c. 20]; 

 розумове 

сприйняття, 

бажання 

“… in order to know her own time of 

life” [429, c. 22]; 

“You must know that the time of your 

death” [432, c. 164]; 

“I know now the span of my life” [434, c. 61]; 

“Don't you want to know the truth about your own 

life?” [420, c. 93]; 

“…we would like to know about life in the 

monasteries of Bulgaria” [424, c. 229]; 

“I know more of death than you will ever 

know” [431, c. 112]; 

“…he wishes a long life” [424, c. 170]; 

 емоційний, 

психічний 

стан 

“She liked her life the way it was” [431, c. 108]; 

“I only ever loved three people in my 

life…” [420, c. 175]; 

“…a girl back home I’d loved most of my 

life” [424, c. 167]. 

Ольфакторний 

код 

нюховий “heavy smell of incense” [420, c. 58]; 

“sharp smell, the smell of living and growing 

things” [420, c. 84]; 

 зоровий “And with that same sensibility that you cherish 
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you will see death in all its beauty” [429, c. 46]; 

“But now I was seeing a natural death that was 

too slow with agony and with 

consciousness” [429, с. 29]; 

 смаковий “If you knew how he drinks death you'd hate him 

more than you ever hated Lestat” [429, c. 134] 

 слуховий “… and that is the sound of life winding down to 

its cyclic close, waiting for the first winter snow to 

perform last rites” [423, c. 91]; 

“I don't want to hear about your glamorous social 

life” [426, c. 66]. 

 тактильний “He could already feel the power of her 

evaporating life coursing through his veins like 

fire” [420, c. 3]; 

“To feel that when death took someone close to 

you, it was coming after you next?” [421, c. 3]. 
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Додаток Е 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТАФОРИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ОПОЗИЦІЇ ЖИТТЯ – СМЕРТЬ 

Таблиця Е.1 Орієнтаційні метафори 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

ВЕРХ 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

ЖИТТЯ 

Приклади актуалізації 

ЖИТТЯ = ВЕРХ (LIFE = UP) 

вертикальна 

орієнтація; 

розташуванн

я або рух у 

напрямку до 

поверхні або 

вище; 

тіло активно 

діючої 

людини 

зазвичай має 

вертикальне 

положення 

життя, як те, 

що 

знаходиться 

або існує на 

поверхні або 

зверху 

“lived … the private rooms 

upstairs” [428, c. 68]; 

“We lived meantime in a long, lavish 

upstairs flat above a shop” [429, c. 55]; 

“sound of the violins from the upstairs 

and then laughter” [429, c. 85]; 

“we saw little towns or castles on the top 

of steep hills” [434, с. 2]. 

горизонталь

на 

орієнтація 

поверхня, 

верхня і 

видима 

частина 

“life in the field” [432, c. 130]; 

“open life” [434, c. 278] 

“huge, wide open space” [428, c. 83]; 

“earthly life” [432, c. 153]. 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

НИЗ 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

СМЕРТЬ 

Приклади актуалізації 

СМЕРТЬ = НИЗ (DEATH = DOWN) 

вертикальна 

орієнтація 

до поверхні 

або нижче 

невидима і 

нижня 

частина 

поверхні 

смерть, як 

те, що 

знаходиться 

або існує 

нижче 

поверхні 

“right down into death” [429, c. 18]; 

“a vampire goes underground [dream 

state almost death]” [430, c. 2]; 

“stop living, her soul would spin into 

abyss” [430, c. 52]; 

“death trapped beneath” [432, c. 46]; 

“the vampyre slept in the earth of his 

grave, in a coffin, by day” [431, c. 76]; 

“And I can see him [vampire] clawing his 

way through the moist earth” [429, c. 90]. 
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Продовження таблиці Е.1 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

ПРАВОРУЧ 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

ЖИТТЯ 

Приклади актуалізації 

ЖИТТЯ = ПРАВОРУЧ (LIFE = RIGHT) 

правобічне 

розташуванн

я життя 

правий бік 

Всесвіту 

знаходження 

сили, енергії, 

щастя, надії 

та любові з 

правого боку 

“the chain of the crucifix still caught in 

his right hand” [423, c. 141];  

“his hand tightening on the cross he held 

in his right hand” [423, c. 232]; 

“a hearty welcome, and a loving greeting, 

and a health as true as your own right 

hand” [434, с. 51]; 

“My right hand reached out in the grass 

and touched something smooth-glass... a 

vial of Holy Water” [422, c. 40]. 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

ЛІВОРУЧ 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

СМЕРТЬ 

Приклади актуалізації 

СМЕРТЬ = ЛІВОРУЧ (DEATH = LEFT) 

лівобічне 

розташуванн

я смерті 

лівій бік 

Всесвіту 

знаходження 

усього 

темного, 

пов’язаного 

із неживими 

істотами 

“On the left, the Marsten 

House” [423, c. 15] – місце проживання 

вампіра 

“The body lies as they left it,left arm 

dangling to the floor, left cheek pressed 

against the pillow” [423, c. 126] – опис 

вампіра; 

“…a storey below me, and somewhat to my 

left, where I imagined … the windows of the 

Count's own room would look 

out” [434, с. 28]; 

(“die away in the curve of the valley. To my 

left the view is cut off by a black line of roof 

of the old house” [434, с. 56]. 
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Продовження таблиці Е.1 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

СХІД, 

ПІВДЕНЬ 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

ЖИТТЯ 

Приклади актуалізації 

ЖИТТЯ = СХІД (LIFE = EAST), ЖИТТЯ = ПІВДЕНЬ (LIFE = SOUTH) 

краса та 

сонячне 

світло 

східне та 

південне 

розташування 

привабливість 

сонячного 

світла та 

краси 

навколишньо

го 

середовища 

для живих 

істот 

“He began to drive south toward Mark, 

toward his life” [423, c. 282]; 

“The earliest sunshine, thin and precious 

gold, was slanting in through the east 

windows. It was the best time of her 

[human] day” [423, c. 36]; 

“and to the east, the sun has found its way 

into the sanctuary … alive” [430, c. 317]; 

“Rebecca Miles [human] lived in South 

City's Dogtown” [422, c. 57] 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

ЗАХІД, 

ПІВНІЧ 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

СМЕРТЬ 

Приклади актуалізації 

СМЕРТЬ = ЗАХІД (DEATH = WEST), СМЕРТЬ = ПІВНІЧ (DEATH = NORTH) 

холод, 

темрява, сум 

західне та 

північне 

розташування 

темрява, 

закінчення 

дня 

асоціюється 

із появою 

неживих 

істот 

“… together you sleep like the dead, like the 

very stones in your north field” [423, c. 146];  

“the heavily wooded area northwest of the 

village…the road dipped sharply and then 

rose steeply up the western flank of Marsten 

House [the place, where vampire lives]” 

[423, c. 178]; 

“In the west, the sun was a low ball of dying 

fire” [431C, c. 35]; 

“All over the north country where we 

[vampires] worshiped… the lands of snow 

and ice” [430, c. 317]. 
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Таблиця Е.2 Структурні метафори 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

РУХ 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

ЖИТТЯ 

Приклади актуалізації 

ЖИТТЯ = РУХ (LIFE = MOVEMENT) 

початок 

руху, зміна 

стану речей, 

досягнення 

мети, 

циклічність 

рухливість, 

активність 

жива істота 

визначається 

активними 

діями, 

рухами, 

зміною свого 

положення 

“I [human] want to move against this 

Barlow [vampire] today. Before 

dark” [423, c. 217]; 

“the story of Frank Buzzey, an escaped 

convict who begins a new 

life” [423, c. 31]; 

“their life had been going about its usual 

ordained cycle” [423, c. 80]. 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

КІНЕЦЬ 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

СМЕРТЬ 

Приклади актуалізації 

СМЕРТЬ = КІНЕЦЬ (DEATH = END) 

кінець руху, 

крапка, 

припинення 

активної 

діяльності 

кінець 

припинення 

активних 

дій, їх 

закінчення 

“There had been no more movement from 

the house [where the vampire 

lives]” [423, c. 58]; 

“she [human] felt the cold flesh of his 

wrist and the lack of movement … and 

she ran for the nurses' station to report a 

death on the ward” [423, c. 78]; 

“He [vampire] can't move out of his 

coffin, not until dark” [423, c. 191] 

“Barlow's [vampire] breath 

stopped” [423, c. 239]; 

“when the vampire paused” [430, c. 5]; 

“They [vampires] were all utterly still, 

like statues, no sense of movement or 

breathing, or life” [422, c. 22]. 
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Продовження таблиці Е.2 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

ПОДОРОЖ 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

ЖИТТЯ 

Приклади актуалізації 

ЖИТТЯ = ПОДОРОЖ (LIFE = JOURNEY) 

рух, 

пересування 

наявність 

шляху, 

маршруту 

плин життя 

“life time that might endure for 

centuries” [429, c. 69]; 

“I will start in life in a very simple way” 

[434, c. 61]; 

“Have it your way. Let’s see if we can 

help you live through it” [431, c. 39]; 

“She [Glenna] liked her life the way it 

was” [431, c. 108]; 

“The only way to live—the only real 

choice—was to face the problem, and 

handle the fear” [431, c. 109]. 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

ЗУПИНКА 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

СМЕРТЬ 

Приклади актуалізації 

СМЕРТЬ = ЗУПИНКА (DEATH = STOP) 

кінцевість 

життя 

кінцева 

крапка у 

справі, > 

кінець життя 

смерть як 

закінчення 

життя 

“at the moment of his 

death” [423, c. 108]; 

“death at the edge” [429, c. 119];  

“did not end with … 

death…” [424, c. 31]; 

час смерті 
припинення 

існування 
мить смерті 

“to the point of death” [429, c. 7]; 

“the night of my death” [429, c. 148]  

“death, which occurs at 6:51 

PM” [423, .c 232] 
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Продовження таблиці Е.2 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

БАДЬОРІСТЬ 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

ЖИТТЯ 

Приклади актуалізації 

ЖИТТЯ = БАДЬОРІСТЬ, ПРОКИНЕННЯ (LIFE = AWAKENING) 

жива істота 

творить, 

працює, 

рухається 

активний стан 

жива істота 

визначається 

діями, 

активністю, 

бажанням 

щось 

змінювати 

“I had just awakened to see the beautiful 

sunshine and feel the fresh air of the 

morning” [434, c. 115]; 

“when after a refreshing sleep of some 

hours she woke up, she seemed brighter 

and better” [434, с. 275]; 

“to wake would be to find things 

changed, and that any change must now 

be for the better” [434, c. 264] 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

СОН 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

SLEEP 

Приклади актуалізації 

СМЕРТЬ = СОН (DEATH = SLEEP) 

відсутність 

активної 

діяльності 

асоціація 

смерті із 

станом сну 

нерухливість, 

закриті очі 

“There was only the darkness, and she 

[vampire] in it, dreaming or beginning 

to dream” [423, c. 251]; 

“I'm [vampire] more likely to dream 

about a daylight scene” [422, c. 12]; 

“… the first dream and the coffin filled 

with blood” [422, c. 135]; 

“in my dream … all became black 

darkness” [434, c. 220] 

“Lucy's eyes closed, and …breathing … 

ceased. …It is allover … She is 

dead!” [434, c. 137]. 
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Продовження таблиці Е.2 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

ВІЙНА 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

ЖИТТЯ, 

СМЕРТЬ 

Приклади актуалізації 

ЖИТТЯ, СМЕРТЬ = ВІЙНА (LIFE, DEATH = WAR) 

стан 

ворожнечі, 

боротьба, 

перемога 

боротьба за 

життя, 

намагання 

подолати 

смерть 

протистоянн

я життя та 

смерті 

“Tomorrow, you'll [people] begin to 

hunt” [423, c. 233]; 

“But I'm fighting for my 

life!” [429, c. 147]; 

“it was a stand-up fight with 

death…” [434., c. 125]; 

“to fight all your life and then be 

expected to continue that fight even 

when your life was over” [420, c. 107]; 

“library that would fight the evil that 

Dracula had spread in his city after his 

death” [424, c. 99].  

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

ДАР, 

ПРОКЛЯТТЯ 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

ЖИТТЯ, 

СМЕРТЬ 

Приклади актуалізації 

ЖИТТЯ = ДАР (LIFE = GIFT), СМЕРТЬ = ПРОКЛЯТТЯ (DEATH = CURSE) 

прокляття і 

спокусливість 

вічного життя 

(життя після 

смерті) 

“вічне життя”, 

яке настає 

після смерті 

можливість 

повертатися 

зі світу 

мертвих, 

оживати 

“Life in  death – it was 

monstrous” [429, c. 109]; 

“the Dark Gift will finally destroy him 

[Lestat]” [430, c. 215]; 

“I [vampire] was gifted with eternal 

life” [429, c. 158]; 

“I don't see our life as powers and gifts. 

I see it as a curse” [429, c. 160]; 

“my new life of nightly 

killing” [429, c. 73]. 
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Таблиця Е.3 Онтологічні метафори 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

ЛЮДИНА 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

ЖИТТЯ 

Приклади актуалізації 

ЖИТТЯ = ЛЮДИНА (LIFE = HUMAN BEING) 

дихання, 

пересування 

наявність 

ознак, 

притаманних 

живій людині 

наявність 

ознак 

істоти 

“the breath of life” [419, c. 137]; 

“breathing life” [419, c. 19]; 

“life go to him” [426, c. 252]. 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

ЛЮДИНА 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

СМЕРТЬ 

Приклади актуалізації 

СМЕРТЬ = ЛЮДИНА (DEATH = HUMAN BEING) 

статичність, 

наявність 

соматизмів 

інактивність 

персоніфікації 

смерті 

наявність 

ознак 

істоти 

“Death is waiting there” [433, c. 112]; 

“Death waits for you 

everywhere” [429, c. 122]; 

“if Death came he should find me 

ready” [434., c. 41] 

“the hand of death” [434, c. 65]; 

“ice-cold hand” [434, c. 275]. 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

СТАТИЧНА 

ІСТОТА 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

СМЕРТЬ 

Приклади актуалізації 

СМЕРТЬ = СТАТИЧНА ІСТОТА (DEATH = STATIC CREATURE) 

зупинка 

серцебиття, 

припинення 

дихання, 

розслаблення 

тіла 

зміни, які 

відбуваються в 

організмі після 

смерті 

несуміс- 

ність 

життя і 

смерті 

“…traces of ‘decay's effacing fingers’, 

had but restored the beauty of life, till 

positively I could not believe my eyes that 

I was looking at a corpse” [434. c. 139]; 

“I heard his breath give out, I saw the body 

relax into death without struggle” [430, c. 81]; 

“victim's heart ceases to beat” [430, c. 67]. 
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Продовження таблиці Е.3 

має кінцівки 

для 

схоплення 
наявність 

ознак, 

притаманних 

живим істотам 

смерті 

неможна 

уникнути 

“death woulid find me” [429, c. 11]; 

“death waits for you” [429, c. 122];  

“Death would follow” [421, c. 31] 

“the arm of death” [431, c. 115]; 

“icy fingers of death” [431, c. 459]. 

здатність 

говорити 

смерть 

вимагає 

чогось, 

стверджує 

“death claimed the 

creature” [432, c. 126]; 

“death had already laid 

claim” [432, c. 138]. 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

МОНСТР, 

ХИЖАК, 

ЯНГОЛ 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

СМЕРТЬ 

Приклади актуалізації 

СМЕРТЬ = МОНСТР, ХИЖАК, ЯНГОЛ (DEATH = MONSTER, WILD BEAST, 

ANGEL) 

смерть 

осмислюється 

як хижак, 

монстр 

деструктивна 

сила 

надприродних 

істот 

жах та 

негативна 

оцінка, 

викликані 

надприрод

ними 

істотами 

“she is with that devil's illness, right in to 

the jaws of his deathtrap” [434, с. 291]; 

“that same ancient monster only he was 

filled with my blood” [430, c. 64]; 

“dark angels not confined to the stinking 

limits of hell but wandering His earth and 

all its kingdoms” [429, c. 49]; 

“like angels put in hell by God. I am a 

vampire” [429, c. 82]; 

“his [vampire’s] dark hair became the 

attributes of a terrible 

angel” [429, c. 155]. 
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Продовження таблиці Е.3 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

СВІТЛО 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

ЖИТТЯ 

Приклади актуалізації 

ЖИТТЯ = СВІТЛО (LIFE = LIGHT) 

яскравий, 

світлий день, 

домінування 

живих істот 

активність 

живих істот 

протягом дня 

відроджен

ня на 

початку 

нового 

дня 

“The air shook around him, came alive 

with wind, with light, with 

sound” [431, c. 51]; 

“the sunshine of your life” [434, c. 197]; 

“King [human] will train you in the 

daylight outdoors” [431, c. 223]; 

“Now, in the light of day, she could see 

how foolish she’d been” [431, c. 240]. 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

ТЕМРЯВА 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

СМЕРТЬ 

Приклади актуалізації 

СМЕРТЬ = ТЕМРЯВА (DEATH = DARKNESS) 

темрява, 

розруха 

кореляція 

темряви та 

розрухи із 

страхом та 

смертю 

активність 

неживих 

істот у 

темних 

час доби 

“I saw her [vampire’s] eyes change, and 

how the fangs glinted in the 

dark” [431, c. 64]; 

“Things moved within the tunnels, dark 

things that barely stirred the 

air” [431, c. 132]; 

“I’m afraid of the dark” [431, c. 239]; 

“black empty ruin of ashes and 

death” [429, c. 175] 

“sudden and utter ruin of his 

life” [423, c. 160]. 
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Продовження таблиці Е.3 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

ЗВУЧАННЯ 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

ЖИТТЯ 

Приклади актуалізації 

ЖИТТЯ = ЗВУЧАННЯ (LIFE = SOUND) 

наявність 

великої 

кількості 

різних звуків 

асоціація звуків 

із активною 

діяльністю, 

світлом та 

життям 

життя 

сповнене 

звуків 

“that is the sound of life winding down to 

its cyclic close” [423, c. 91]; 

“I could hear the busy hum of voices, 

laughter, music. That rich, murmurous 

sound of many people” [422, c. 6]; 

“Aubrey [human] laughed, a rich 

sound” [422, c. 19]; 

“Life’s better, sounder, when we don’t 

brood unnecessarily on 

horrors” [424, c. 18]. 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

ТИША 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

СМЕРТЬ 

Приклади актуалізації 

СМЕРТЬ = ТИША (DEATH = SILENCE) 

приглушені, 

тихі звуки 

світу 

немертвих 

асоціація тиші 

із жалем та 

скорботою 

активність 

живих істот 

замінюється 

активністю 

неживих 

створінь 

“There was a silence. The vampires up 

in the balconies were hanging off the 

railings, leaning down to hear what was 

being said” [420, c. 159]; 

“And in the awful heavy silence of the 

house, … he heard the high, sweet, evil 

laugh of a child [vampire] — and then 

the sucking sounds” [423, c. 118]; 

“Zachary's voice was hoarse and too 

loud in the silence. I think he was 

whispering” [422, c. 37]. 
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Продовження таблиці Е.3 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

ВМІСТ 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

ЖИТТЯ 

Приклади актуалізації 

ЖИТТЯ = ВМІСТ (LIFE = CONTENT) 

вміст 

життя триває 

у певному 

місці, 

просторі 

тривалість 

життя 

“monastic life” [424, c. 229]; 

“open life” [434, c. 278]; 

“spend life in those immaculate 

cloisters, in the library” [430, c. 23]; 

вміст має 

кількість, 

обсяг 

строк 

перебування 

тривалість 

життя 

“long life” [423, c. 196] 

“entire life” [426, c. 205] 

“millennia-long life” [431, c. 239]. 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

ВМІСТ 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

СМЕРТЬ 

Приклади актуалізації 

СМЕРТЬ = ВМІСТ (DEATH = CONTENT) 

те, що 

розміщується 

усередині 

контейнера 

наявність 

болю, 

хвороби, жаху 

неминучість 

смерті 

“But the humans fell into  

death” [428, c. 69]; 

“He'll suck you right down into death” 

[429, c. 18]. 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

КОНТЕЙНЕР 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

ЖИТТЯ 

Приклади актуалізації 

ЖИТТЯ = ВМІСТИИЩЕ (LIFE = CONTAINER) 

вмістилище 

наявність 

добробуту, 

здоров’я 

всеосяжне 

життя 

“life is full of surprises” [431, c. 4]; 

“entering into the very fabric of 

life” [430, c. 93]; 

“shifted into life” [432, c. 719]. 
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  Продовження таблиці Е.3 

СФЕРА-

ДЖЕРЕЛО 

КОНТЕЙНЕР 

Ознаки, основа 

метафоризації 

СФЕРА-ЦІЛЬ 

СМЕРТЬ 

Приклади актуалізації 

СМЕРТЬ = КОНТЕЙНЕР (DEATH = CONTAINER) 

вмістилище 
наявність 

пустоти 
прірва 

“right down into death” [429, c. 18]; 

“walk through the death” [432, c. 35]; 

“the figures locked in death” [421, c. 229]. 
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