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ВСТУП 

Дисертаційну працю присвячено дослідженню лінгвокультурного 

типажу (далі ЛКТ) «авантюристка», розглянутого у його художньому 

втіленні у творах сучасного американського письменника Сідні Шелдона 

шляхом застосування методологічних засад гендерного і семантико-

когнітивного аналізу засобів лексичної номінації головної героїні у 

досліджуваних авантюрних романах. 

Панування у сучасних гуманітарних студіях антропоцентризму як 

загальнофілософського методологічного принципу наукового пошуку 

зумовило підвищений інтерес дослідників до вивчення категорій 

егоцентричної спрямованості, до яких належить, насамперед, категорія 

мовної особистості. Розвиток теорії мовної особистості у системі 

гуманітарних наук сприяв появі і поширенню низки термінів у межах 

проблематики людини як особистості в суспільстві, а саме: «тип» / «типаж», 

«соціальний стереотип» [2; 182; 361], «соціокультурний тип / стереотип» [94; 

106; 117; 150; 351] – у соціолінгвістиці; «гендерний стереотип» [69; 133; 134; 

135; 204; 225; 284] – у гендерології; «літературний персонаж», «художній 

образ» [51; 83; 202; 278] – у літературознавстві; «мовна особистість» [29; 126; 

127; 128а], «мовний портрет» [167; 177; 264], «мовленнєвий портрет» [132; 

190] – у когнітивній лінгвістиці; «модельна особистість» [119], «імідж» [215], 

«амплуа» [199] – у лінгвоперсонології. 

У лінгвокультурології, сформованої на стику лінгвістики і культурології 

на рубежі III тисячоліття (В. Гумбольдт [79], О. О. Потебня [211],                  

Є. Бартмінський [313]; Н. Д. Арутюнова [11; 12; 13], Г. Ю. Богданович [28], 

В. В. Воробйов [55], В. А. Маслова [174; 175; 176], Ю. С. Степанов [261], 

В. М. Телія [269], В. М. Шаклеїн [295; 296] та ін.), ключовим поняттям постає 

поняття про людину в її культурі та мові, про людину як типізовану 

особистість, значущу для певної культури, що позначається терміном 

«лінгвокультурний типаж». Системний опис таких узагальнених 

особистостей здійснено дослідниками Волгоградської наукової школи ([15; 
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78; 84; 85; 86; 87; 88; 121; 122; 172; 187; 252] та ін.) під керівництвом 

В. І. Карасика [118; 119; 120; 121; 122; 123; 124]. 

Значущість ЛКТ для певної культури, зумовлену наявністю ціннісної 

складової (В. І. Карасик [120]; Г. І. Приходько [220; 221]), яка характеризує 

таку типізовану особистість і конкретизує її в реально існуючому індивідуумі 

або персонажі художнього твору, стає підставою для розгляду ЛКТ як 

складника лінгвокультурної концептосфери певного суспільства, тобто для 

фактичного ототожнення поняття «лінгвокультурний типаж» із поняттям 

«концепт культури», яке розуміється як абстрактне ментальне утворення, 

змістом якого є певний соціально-історичний тип особистості, відзначений 

етнокультурною специфікою [118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 153]. 

Конкретизація ЛКТ у персонажі художнього твору співвідносить поняття 

«лінгвокультурний типаж» із базовими поняттями не тільки 

літературознавства («літературний персонаж» і «художній образ») і 

когнітивної лінгвістики («мовна особистість», і «мовний / мовленнєвий 

портрет»), а й новітньої галузі знання – когнітивної поетики (Р. Цур [393; 

394]), а саме, з поняттям «художній концепт» (Л. О. Чернейко [289; 290]; 

В. А. Долинський [289]; В. Г. Ніконова [191; 192; 193; 194; 195]; Н. Й. Четова 

[292; 293] та ін.). 

У ракурсі нових тенденцій на сучасному етапі розвитку лінгвопоетики, 

зумовлених становленням у другій половині ХХ ст. когнітивно-дискурсивної 

парадигми у зв‘язку з поширенням методики когнітивного аналізу на нові 

області знань, а також зміцненням міждисциплінарних зв‘язків наук 

гуманітарного циклу (лінгвістики, літературознавства, соціології, психології, 

гендерології та культурології), відкрились нові перспективи осмислення 

мовної особистості як категорії егоцентричної спрямованості, значущої для 

певної лінгвокультури й утіленої у художньому тексті. Урахування значної 

ролі креативного потенціалу цієї категорії у семіотичному універсумі 

культури в цілому й авторської поетичної семіосфери зокрема розвиває 

перспективні напрями когнітивних досліджень, а тому посідає важливе місце 
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серед сучасних проблем когнітивної лінгвістики, когнітивної поетики, 

лінгвоперсонології, лінгвогендерології та лінгвокультурології. 

Актуальність дисертаційної праці, присвяченої дослідженню ЛКТ 

«авантюристка» у його художньому втіленні, визначається комплексним 

когнітивно-дискурсивним підходом до розв‘язання проблеми типізованої 

мовної особистості, представленої у її колективному уявленні й 

індивідуально-авторському розумінні. Тема дисертації є актуальною з огляду 

на її відповідність загальним тенденціям у сучасних когнітивних 

дослідженнях художньої семантики щодо розробки способів експлікації 

концептуального змісту літературних творів, спрямованих на розкриття 

особливостей когнітивного стилю письменників. Семантико-когнітивний 

аналіз художньої системи авантюрних романів Сідні Шелдона, здійснений у 

руслі здобутків вітчизняної концептології в її лінгвістичному і 

лінгвопоетологічному вимірах, сприяє пізнанню концептуальної картини 

світу, якою вона постає у творах американського письменника, і 

реконструкції авторського світорозуміння. 

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

Дисертацію виконано в межах комплексної науково-дослідної теми, що 

розробляється кафедрою англійської філології і перекладу Київського 

національного лінгвістичного університету «Лінгвокогнітивні аспекти 

англомовного дискурсу і його переклад як проблема міжмовної і 

міжкультурної комунікації», затвердженої вченою радою КНЛУ 27 жовтня 

2014 року, протокол № 4. Тему дисертації затверджено (протокол № 5 від        

26 грудня 2011 року) й уточнено (протокол № 5 від 24 листопада 2014р.) 

вченою радою Київського національного лінгвістичного університету. 

Мета дослідження – виявити особливості художнього втілення ЛКТ 

«авантюристка» у творах сучасного американського письменника Сідні 

Шелдона шляхом семантико-когнітивного аналізу засобів гендерно-

зумовленої лексичної номінації героїні-«авантюристки» і моделювання 

художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА. 
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Досягнення поставленої мети передбачає розв‘язання таких завдань: 

 визначити теоретичні засади дослідження семантико-когнітивного і 

гендерного аспектів художнього втілення ЛКТ «авантюристка» у романах 

Сідні Шелдона; 

 розробити комплексну методику аналізу ЛКТ «авантюристка», художньо 

втіленого у романах Сідні Шелдона, що інтегрує методологічні засади 

декількох гуманітарних наук, а саме: соціолінгвістики, лінгвокультурології, 

лінгвогендерології, лінгвопоетики і когнітивної лінгвістики; 

 систематизувати гендерно зумовлені вербальні засоби репрезентації 

героїні-«авантюристки», реалізовані в авантюрно маркованих контекстах, 

залежно від їхніх лексико-граматичних і семантичних характеристик; 

 розкрити систему поглядів сучасного англомовного соціуму на 

аксіологічно забарвлений ЛКТ «авантюристка», переломлених крізь призму 

індивідуально-авторського ціннісного осмислення феномена 

«авантюристка», шляхом реконструкції художніх концептів авантюрного та 

моделювання поняттєво-ціннісного шару художнього мегаконцепту 

АВАНТЮРИСТКА; 

 окреслити індивідуально-авторські характеристики художньо втіленого 

ЛКТ «авантюристка» шляхом семантико-когнітивного аналізу базових і 

поетично переосмислених концептуальних метафор, які структурують 

образно-ціннісний шар художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА, 

актуалізованого у романах Сідні Шелдона. 

Об’єктом дослідження є засоби гендерно зумовленої лексичної номінації 

героїні-«авантюристки», реалізовані в авантюрно маркованих контекстах, 

вилучених із романів сучасного американського письменника Сідні Шелдона. 

Предмет дослідження – лексико-граматичні і семантичні особливості 

гендерно зумовленої лексичної номінації героїні-«авантюристки» у романах 

Сідні Шелдона, а також їхній когнітивний потенціал як засобів репрезентації 
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індивідуально-авторського ціннісного осмислення феномену 

«авантюристка», опредметненого у словесній тканині художніх творів. 

Матеріалом дослідження слугують п‘ять романів Сідні Шелдона: The 

Other Side of Midnight ‗Зворотний бік опівночі‘ (1973), Master of the Game 

‗Інтриганка‘ (1982), If Tomorrow Comes ‗Якщо настане завтра‘ (1985), The 

Sands of Time ‗Піски часу‘ (1988), The Stars Shine Down ‗Зірки сяють з небес‘ 

(1992). Досліджуваний корпус засобів гендерно зумовленої лексичної 

номінації героїні-«авантюристки», отриманий методом суцільної вибірки з 

2336 сторінок досліджуваних романів, становить 594 лексичні одиниці, 

вилучені із 13104 авантюрно маркованих контекстів. 

Теоретико-методологічною базою дослідження слугують 

основоположні праці вітчизняних і зарубіжних учених в області 

лінгвокультурології (А. Вежбицької, Н. Д. Арутюнової, Г. Ю. Богданович, 

С. Г. Воркачева, В. І. Карасика, Д. С. Лихачова, В. А. Маслової, В. М. Телія, 

Ю. С. Степанова, В. М. Шаклеїна та ін.), лінгвогендерології (Ш. Берн, 

Р. Лакофф, Д. Таннен, О. І. Горошко, А. В. Кириліної, А. П. Мартинюк, 

Л. М. Ожигової та ін.), когнітивної лінгвістики і теорії мовної особистості 

(Т. ван Дейка, Р. В. Гібса, С. А. Жаботинської, Ю. М. Караулова, 

О. С. Кубрякової, З. Д. Попової, Г. І. Приходько, І. А. Стерніна, І. П. Сусова 

та ін.), теорії концептології і когнітивної поетики (А. П. Бабушкіна, 

М. М. Болдирєва, В. Г. Ніконової, Г. Г. Слишкіна, А. М. Приходька та ін.). 

Багатоаспектність аналізу художнього втілення ЛКТ «авантюристка» у 

творах Сідні Шелдона зумовила застосування комплексного підходу у 

дисертаційному дослідженні, що базується на загальнонаукових методах 

(спостереження, опис, систематизація, індукція, дедукція), емпірико-

теоретичних методах (аналіз, синтез) і спеціальних методах і прийомах 

аналізу таких гуманітарних наук, як: соціолінгвістика, лінгвокультурологія, 

лінгвогендерологія, лінгвопоетика і когнітивна лінгвістика. 

Методи аналізу. Дисертаційне дослідження спирається на 

методологічну базу соціолінгвістики (методи польового дослідження і 
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соціолінгвістичного аналізу) і лінгвокультурології (методи лінгвокультуро-

логічного, культурно-історичного і кореляційного аналізу) для визначення 

характерних рис соціокультурного типу «авантюристка», закарбованого у 

свідомості сучасної американської лінгвокультурної спільноти; методи 

лінгвогендерології, зокрема соціо-психолінгвістичний метод і метод 

гендерного аналізу, ‒ для встановлення соціо-психолінгвістичних 

особливостей мовної поведінки ЛКТ «авантюристка», втіленої у романах 

Сідні Шелдона; методологічні засади лінгвопоетики, які передбачають 

застосування спеціальних методів літературознавства (біографічний, 

філологічний, культурно-історичний, компаративний, герменевтичний 

методи) та лінгвістики (семантичний, компонентний, дескриптивний, 

лінгвостилістичний аналіз), зокрема лінгвостилістики (інтерпретаційно-

текстовий і контекстуальний аналіз), ‒ для розкриття внутрішніх 

закономірностей художніх текстів; методологію когнітивної поетики, 

зокрема такі методики концептуального аналізу, як: методика реконструкції 

та ідентифікації художніх концептів авантюрного, методика когнітивного 

моделювання, а саме побудова фреймів, – для структурування поняттєво-

ціннісного шару художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА; аналіз у термінах 

концептуальних метафор – для реконструкції базових і поетично-

переосмислених концептуальних метафор у складі образно-ціннісного шару 

художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА; процедури кількісних підрахунків 

використано на всіх етапах аналізу для визначення кількісних параметрів 

вербалізації і концептуалізації аксіологічно забарвленого феномену 

«авантюристка» у романах Сідні Шелдона. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертації вперше у сучасному мовознавстві: 

– розв‘язано проблему втілення ЛКТ «авантюристка» у художньому 

тексті із залученням теоретико-методологічних засад соціолінгвістики, 

лінгвокультурології, лінгвогендерології, лінгвопоетики і когнітивної 

лінгвістики з урахуванням специфіки сучасного авантюрного роману; 
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– визначено способи об‘єктивації ЛКТ «авантюристка» у текстових 

фрагментах із романів Сідні Шелдона – авантюрно маркованих контекстах, 

які розрізняються за комунікативною спрямованістю (авторські, персонажні і 

саморепрезентативні) й обсягом (пропозитивні, композитні і комплексні); 

– виявлено специфіку вербальних засобів репрезентації героїні-

«авантюристки» в авантюрно маркованих контекстах з урахуванням їх 

частиномовної приналежності (іменникові і займенникові засоби номінації 

предметності, дієслівні і дієприкметникові засоби номінації процесуальності 

та прикметникові і прислівникові засоби номінації ознаковості) і типу 

значення (засоби експресивно-оцінної, експресивно-емотивної й образної 

лексичної номінації); 

– встановлено особливості засобів гендерно зумовленої лексичної 

номінації героїні-«авантюристки» за змістовим наповненням і типом 

значення (денотативного чи конотативного), що сприяє розкриттю специфіки 

індивідуально-авторського художнього змалювання головної героїні-

«авантюристки» у зіставленні зі стереотипізованим ЛКТ «авантюристка»; 

– структуровано систему поглядів сучасного англомовного соціуму на 

аксіологічно забарвлений ЛКТ «авантюристка» шляхом фреймового 

моделювання поняттєво-ціннісного шару художнього мегаконцепту 

АВАНТЮРИСТКА; 

– розкрито індивідуально-авторське ціннісне осмислення художньо 

втіленого феномену «авантюристка» шляхом реконструкції базових і 

поетично переосмислених концептуальних метафор як складників образно-

ціннісного шару художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА. 

Наукову новизну можна узагальнити у таких положеннях, що 

виносяться на захист: 

1. Феномен лінгвокультурного типажу як типізованої мовної 

особистості, значущої для певної культури, зумовлюється історичним і 

соціокультурним контекстом, у якому осмислюються норми й ідеали 

суспільства й особистості; ЛКТ «авантюристка», художньо втілений у 
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романах Сідні Шелдона, постає як багаторівневий когнітивно-семіотичний 

конструкт, реконструйований шляхом семантико-когнітивного аналізу всього 

арсеналу засобів гендерно зумовленої лексичної номінації героїні-

«авантюристки», які репрезентують систему поглядів сучасного 

англомовного соціуму на аксіологічно забарвлений ЛКТ «авантюристка», 

переломлених крізь призму естетичних світоглядних настанов письменника 

щодо феномену авантюрного. 

2. Засоби гендерно зумовленої лексичної номінації, диференційовані за 

частиномовною належністю і змістом, розкривають специфіку авторського 

художнього змалювання героїні-«авантюристки» у зіставленні зі 

стереотипізованим ЛКТ «авантюристка»: якщо приваблива зовнішність 

героїні-«авантюристки» (зображена засобами іменникової і займенникової 

номінації предметності) та її активна когнітивно-пізнавальна і кримінальна 

діяльність, спрямована на підготовку і впровадження планів авантюрно-

кримінальних дій (описана засобами дієслівної і дієприкметникової номінації 

процесуальності) цілком корелюють з іміджем авантюристки, закарбованим у 

свідомості носія американської культури, то превалювання проявів 

негативного емоційного і психологічного стану (позначених засобами 

прикметникової і прислівникової номінації ознаковості) створює образ 

жертви обставин, які виявилися сильніше за неї та за її волю, що відрізняє 

героїню-«авантюристку» від ЛКТ «авантюристка». 

3. Засоби гендерно зумовленої лексичної номінації, диференційовані за 

типом значення (денотативного чи конотативного), надають суб‘єктивно-

авторську характеристику художньому образу героїні-«авантюристки», 

зумовлену ціннісними орієнтирами письменника стосовно норм та ідеалів у 

суспільстві (засоби експресивно-оцінної лексичної номінації), вимогами 

жанру авантюрно-пригодницького роману, у якому описано життєві 

перипетії художніх персонажів (засоби експресивно-емотивної лексичної 

номінації), і намаганням письменника акцентувати саме ту інформацію, яка 



 

 

14 

на його думку є найважливішою і до якої письменник намагається 

привернути увагу читача (засоби образної лексичної номінації). 

4. Художні концепти авантюрного, реконструйовані шляхом семантико-

когнітивного аналізу засобів гендерно зумовленої лексичної номінації 

предметності, процесуальності й ознаковості, які в авантюрно-маркованих 

контекстах як фрагментах мовної картини у творах Сідні Шелдона описують 

героїню-«авантюристку», структурують особливості авторського художнього 

світобачення, зумовленого складним процесом словесно-образотворчої 

діяльності письменника з метою відображення феномену авантюрного як 

фрагменту реальної дійсності, та утворюють багаторівневий когнітивно-

семіотичний конструкт – художній мегаконцепт АВАНТЮРИСТКА, який 

складається з поняттєво-ціннісного й образно-ціннісного шарів. 

5. Поняттєво-ціннісний шар художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА, 

який змодельовано як сукупність когнітивних структур різного рівня 

абстракції – трьох концептуальних доменів («Авантюристка як фізичний 

феномен», «Авантюристка як психологічний феномен» і «Авантюристка як 

соціальний феномен»), 11-ти парцел і 109-ти художніх концептів 

авантюрного, акумулює авторську естетичну реакцію на фактуальну, 

чуттєво-наочну інформацію про героїню-«авантюристку», зумовлену 

системою поглядів сучасного англомовного соціуму на аксіологічно 

забарвлений ЛКТ «авантюристка». 

6. Образно-ціннісний шар художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА, 

який представлено як набір концептуальних метафор (базових і поетично 

переосмислених), структурує асоціації стосовно ЛКТ «авантюристка» в 

образно-ціннісному світосприйнятті американського лінгвокультурного 

соціуму (енергійність, інтелект, амбітність, професіоналізм), переломлені 

крізь призму індивідуально-авторського ціннісного осмислення художньо 

втіленого феномену «авантюристка», що проявляється в акценті письменника 

на різко негативному емоційному стані «авантюристки», зумовленому її 

прагненням помститися своїм кривдникам. 
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7.  Індивідуально-авторськими асоціаціями стосовно феномену 

«авантюристка», які характеризують образно-ціннісне світосприйняття 

сучасного американського письменника Сідні Шелдона і визначають 

специфіку художнього втілення ЛКТ «авантюристка» у його романах, 

визначено: енергійність, успіх, популярність, багатство, молодість, 

тендітність, залізну волю і жагу до помсти.  

Теоретичне значення проведеного дослідження визначається його 

внеском у лінгвокультурологію (окреслення характерних рис портрету ЛКТ 

«авантюристка» та його відтворення в авантюрно маркованих контекстах із 

романів Сідні Шелдона), теорію номінації (виявлення лексико-граматичних і 

семантичних особливостей гендерно зумовленої лексичної номінації героїні-

«авантюристки»), лінгвогендерологію (характеристика засобів гендерно 

зумовленої лексичної номінації героїні-«авантюристки» за змістовим 

наповненням і типом значення), лінгвокогнітологію (реконструкція художніх 

концептів авантюрного), когнітивну теорію образності (моделювання 

концептуальних метафор, що є у підґрунті словесних поетичних образів), 

когнітивне моделювання (конструювання поняттєво-ціннісного й образно-

ціннісного шарів художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА для розкриття 

їхнього асоціативно-ціннісного потенціалу). 

Практичне значення одержаних результатів зумовлюється можливістю 

їх використання в курсі лексикології англійської мови (розділ «Лексична 

семантика», «Слово, поняття, значення»), стилістики англійської мови 

(розділи «Стилістична семасіологія», «Поетичні тропи і фігури мовлення», 

«Стилістична лексикологія», «Стилістика тексту»), у спецкурсах із 

лінгвокультурології і лінгвогендерології, когнітивної поетики і 

лінгвоконцептології, у написанні наукових праць із проблем інтерпретації 

художнього тексту. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на 14 міжнародних і 

Всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях: на першій, 

другій та третій Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих 
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науковців «Проблеми іноземної філології і перекладу» (Київ, 2013, 2015, 

2016), на міжнародній науковій конференції «Україна і світ: діалог мов і 

культур» (Київ, 2012, 2013, 2014, 2015), на п‘ятій Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми філологічної науки та 

педагогічної практики» (Дніпропетровськ, 2014), на Всеукраїнській науковій 

конференції «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах 

глобалізації» (Дніпро, 2015), на шостій Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для 

професійного спілкування» (Дніпро, 2015), на міжнародній науково-

практичній конференції «Мова та література у полікультурному просторі» 

(Львів, 2015), на міжнародній науково-практичній конференції «Дослідження 

різних напрямів розвитку філологічних наук» (Одеса, 2015), на міжнародній 

науково-практичній конференції «Нове у філології сучасного світу» (Львів, 

2016), на Всеукраїнській науковій конференції «Соціально-гуманітарні науки 

та сучасні виклики» (Дніпро, 2016).  

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 

20 одноосібних публікаціях автора, із них: 5 статей у фахових наукових 

виданнях України (2,21 др. арк.), 2 наукові статті у зарубіжних виданнях (0,67 

др. арк.), а також тези і матеріали доповідей на 14 міжнародних і 

Всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях (1,46 др. арк.). 

Загальний обсяг публікацій становить 4,34 др. арк.. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків до кожного з них, висновків, списку використаної 

наукової літератури, списку словників і довідкової літератури, списку джерел 

ілюстративного матеріалу, додатків. Загальний обсяг тексту дисертації разом 

із списком використаної літератури й додатками складає 320 сторінок (197 

сторінок основного тексту, у тому числі 9 таблиць і 9 рисунків). Бібліографія 

містить 434 джерела, із них 309 позицій – праці вітчизняних і зарубіжних 

авторів, 89 позицій з яких іноземними мовами, 31 позиція –лексикографічні 

джерела і 5 позицій – джерела ілюстративного матеріалу.  
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У Вступі обґрунтовано вибір теми дисертації та її актуальність, 

сформульовано мету і завдання, визначено об‘єкт і предмет дослідження, 

окреслено матеріал і застосовані методи аналізу, подано перелік положень, 

що виносяться на захист, розкрито новизну одержаних результатів, їхнє 

теоретичне і практичне значення, зазначено структуру й обсяг дисертації, 

наведено дані про апробацію основних положень дисертації та публікації.  

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження семантико-

когнітивного і гендерного аспектів художнього втілення 

лінгвокультурного типажу» викладено теоретичні положення щодо 

ключових понять дисертаційної праці, а саме: «лінгвокультурного типажу» як 

ключового поняття лінгвокультурології і його кореляцію з іншим базовим 

поняттям лінгвокультурології – «концептом культури»; зіставлено поняття 

«лінгвокультурний типаж» з такими поняттями у системі гуманітарних наук, 

як: «соціокультурний тип», «гендерний стереотип», «літературний персонаж», 

«художній образ», «мовна особистість», «мовний портрет», «мовленнєвий 

портрет», «модельна особистість», «імідж», «амплуа» і «художній концепт». 

У другому розділі «Методологічні засади дослідження семантико-

когнітивного і гендерного аспектів художнього втілення 

лінгвокультурного типажу «авантюристка» визначено методологічну базу 

аналізу, яка охоплює методи соціолінгвістичного аналізу, методологію 

лінгвогендерології, методи літературознавчого і поетико-когнітивного аналізу 

у дослідженні семантико-когнітивного і гендерного аспектів художнього 

втілення лінгвокультурного типажу «авантюристка» у романах Сідні Шелдона; 

розроблено комплексну методику поетапного аналізу авантюрних романів 

для розкриття індивідуально-авторського розуміння феномену авантюрного. 

У третьому розділі «Гендерно зумовлена лексична номінація 

лінгвокультурного типажу «авантюристка» в художньому втіленні» 

запропоновано класифікації лексичних засобів на позначення героїні-

«авантюристки» в творах Сідні Шелдона за двома критеріями: за їхніми 

лексико-граматичними характеристиками розрізняються засоби номінації 
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предметності, процесуальності й ознаковості; за типом їхнього значення – 

денотативного (категоріального) і конотативного (диференційного) – 

розмежовуються засоби експресивно-оціночної, експресивно-емотивної й 

образної лексичної номінації. 

У четвертому розділі «Лінгвокультурний типаж «авантюристка» в 

художньому втіленні як багаторівневий когнітивно-семіотичний 

конструкт» реконструйовано художні концепти авантюрного як складники 

поняттєво-ціннісного шару художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА, який 

репрезентовано як сукупність когнітивних структур різного рівня абстракції – 

концептуальних доменів, парцел і художніх концептів авантюрного; 

змодельовано базові (конвенційні) і поетично-переосмислені концептуальні 

метафори, що структурують образно-ціннісний шар художнього 

мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА, з метою реконструкції етнокультурного й 

індивідуально-авторського ціннісного сприйняття лінгвокультурного типажу 

«авантюристка», втіленого у художніх творах американського письменника.  

У Висновках сформульовано теоретичні та практичні результати 

здійсненого дисертаційного дослідження, окреслено перспективи подальших 

наукових пошуків у галузі когнітивних досліджень художньої семантики. 

Додатки містять інформацію про зміст аналізованих романів Сідні 

Шелдона (Додаток А), гендерно зумовлену лексичну номінацію художнього 

втілення лінгвокультурного типажу «авантюристка» в романах Сідні 

Шелдона (Додаток Б), типологію гендерно зумовленої лексичної номінації 

художнього втілення лінгвокультурного типажу «авантюристка» в романах 

Сідні Шелдона за типом конотативного значення (Додаток В), когнітивне 

моделювання поняттєво-ціннісного шару художнього мегаконцепту 

АВАНТЮРИСТКА в романах Сідні Шелдона (Додаток Д), когнітивне 

моделювання образно-ціннісного шару художнього мегаконцепту 

АВАНТЮРИСТКА в романах Сідні Шелдона (Додаток Е). Кожний Додаток 

складається з декількох таблиць, загальна кількість яких становить 18. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕМАНТИКО-

КОГНІТИВНОГО І ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТІВ ХУДОЖНЬОГО 

ВТІЛЕННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖУ 

 

Зі збільшенням інтересу дослідників до мови і мовлення, а ще більше –  

до його носія та творця, вже в середині ХХ століття відбувається становлення 

й утвердження нових галузей: психолінгвістики, лінгвістичної поетики, 

лінгвістики тексту, семіотичної лінгвістики та ін. На стиках різних наук 

відбувається постійне розширення нашого лінгвістичного досвіду, 

збільшення потенціалу наукових знань, здійснюються відкриття, формуються 

гіпотези, оформляються нові теорії. А кожний новий крок на шляху прогресу 

вимагає від мовознавців переосмислення об'єкта своєї науки, встановлення 

тих його рис та особливостей, які відіграють вирішальну роль у визначенні 

його характеру з урахуванням нових даних, що розширюють досвід.  

Сьогодення багатьох гуманітарних галузей представлено різноманітною 

науковою літературою, яку присвячено проблематиці людини як особистості 

в суспільстві, як мовної особистості, але слід зазначити, що й досі не існує 

чіткого визначення поняття «тип» і «типаж», які є спорідненими. В більшості 

наукових праць (С. Г. Воркачов [52; 53], О. І. Горошко [74], О. О. Дмитрієва 

[87; 88; 121], В. І. Карасик [118; 119; 120; 121; 122; 123; 124], Ю. М. Караулов 

[125; 126; 127; 128], А. В. Кириліна [130; 131], І. О. Мурзінова [187], 

З. Д. Попова [207; 208], Й. А. Стернін [207; 208], В. М. Телія [269], 

В. М. Шаклеїн [295] та ін.) ці поняття розглядаються як споконвічно відомі і 

такі, визначення яких не потребує жодних пояснень. Отже, вважаємо за 

необхідне зробити аналітичний огляд теоретичних досліджень із цього 

питання та з‘ясувати розуміння понять «тип» / «типаж» у гуманітарній 

парадигмі.  

 



 

 

20 

1.1 «Лінгвокультурний типаж» як ключове поняття 

лінгвокультурології 

 

У лінгвокультурології поняття «лінгвокультурний типаж» розуміється 

як узагальнений образ особистості, чия поведінка та ціннісні орієнтації 

істотно впливають на її загальну лінгвокультуру та є показниками етнічної й 

соціальної своєрідності суспільства [121, с. 4–15]. Щодо ступеня 

теоретичного обґрунтування цієї проблеми з позиції лінгвокультурології, 

потрібно, насамперед, визначити, що являє собою ця наука та яке місце вона 

посідає в парадигмі лінгвістичних наук.  

 

1.1.1 Лінгвокультурологія: становлення, розвиток, базові поняття. 

Мовознавство як дисципліна пронизане культурно-історичним змістом, так 

як своїм предметом має мову, яка є умовою, основою та продуктом культури. 

Культура формує й організовує думку мовної особистості, формує її мовні 

категорії та концепти. Ідея вивчення культури через мову, оскільки мовний 

матеріал є найбільш вагомою, часто самодостатньою інформацією про світ і 

людину в ньому, набула в останні роки все більшого розповсюдження. Про 

вивчення культури через мову писали у своїх працях В. Аврамова [1], 

М. Ф. Алефіренко [5], В. В. Воробйов [55], Л. О. Городецька [73], 

В. В. Іванов [112], В. Т. Клоков [136], В. М. Телія [269], М. І. Толстой [272], 

В. М. Топоров [274] та ін. Мова, як зазначає В. А. Маслова, водночас є 

знаряддям створення, розвитку, зберігання (у вигляді текстів) культури та її 

частиною, тому що за допомогою мови створюються реальні, об'єктивно 

існуючі твори матеріальної і духовної культури [174]. На основі цієї ідеї і 

виникає нова наука – лінгвокультурологія.  

Лінгвокультурологія розвивається на стику лінгвістики і культурології 

та досліджує прояви культури народу, які відображуються та закріплюються 

в мові. Початком її виникнення прийнято вважати кінець ХХ–початок ХХІ 

сторіччя, тому що саме в цей час у лінгвістиці розробляється напрям, який 
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розглядає мову як певний «культурний код» нації, а не лише як засіб 

комунікації та пізнання [174]. Фундамент цього підходу був закладений 

працями В. Гумбольдта [79] та О. О. Потебні [211], а також, окрім цього, 

головними представниками цієї галузі лінгвістичного знання вважаються такі 

відомі лінгвісти, як: Н. Д. Арутюнова [11; 12; 13], Г. Ю. Богданович [28], 

В. В. Воробйов [55], В. А. Маслова [174; 175; 176], В. М. Телія [269], 

Ю. С. Степанов [261], В. М. Шаклеїн [295; 296] та ін.. 

Значний внесок у розв‘язання цієї проблеми вніс польський антрополог 

Єжи Бартмінський [313] на рубежі III тисячоліття, який у своїх наукових 

розвідках розглядає культуру не лише як науку, суміжну з лінгвістикою, а як 

феномен, без глибокого аналізу якого не можна збагнути таємниці людини, 

мови й тексту. Таким чином, у лінгвістиці кінця XX ст. стало можливим 

прийняти наступний постулат, який випливає з досягнень як зарубіжних, так 

і вітчизняних учених: мова не тільки пов'язана з культурою – вона зростає 

завдяки їй та висловлює її [175; 176]. 

За В. М. Телія [269] зазначимо, що лінгвокультурологія як один із 

головних напрямів сучасної лінгвістики, що формується в рамках 

антропоцентричної парадигми, орієнтується на культурний фактор у мові та 

мовний фактор у людині. Звідси, ключовим поняттям лінгвокультурології є 

поняття про людину в її культурі та мові. Але також тут постають й головні 

питання, на які вчені намагаються знайти відповіді, а саме [174]:  

 яким бачить цей світ людина? 

 якою є роль метафори, символу чи фразеологізмів у певній культурі? 

 яку роль у репрезентації культури відіграє мова впродовж усієї своєї 

історії? 

 чому ці два фактора (мова та культура) настільки важливі для людини?  

Як зазначає лінгвіст В. М. Шаклеїн [296], відомий своїми працями у цій 

галузі, однією з актуальних проблем лінгвокультурології сьогодення є 

проблема адаптації людини в оточуючому її культурному просторі, який на 

теперішній час є досить складним і суперечливим. Основною та не завжди 
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усвідомленою дослідниками проблемою лінгвокультурології, на думку 

науковця, був і залишається пошук механізмів взаємодії мови та культури. 

Важливу роль у розв‘язанні цього питання відіграє дослідження мови як 

засобу трансляції етнічної культури. Поряд із цим, своєрідним завданням 

практичного застосування лінгвокультурології виступає створення сучасних 

лінгвокультурологічних технологій, які допомагають людині в осягненні 

культури через поглиблене розуміння національної мови [296, с. 6]. 

На сьогоднішній день у лінгвокультурології сформувалося декілька 

головних напрямів [174; 145]: 

1. Лінгвокультурологія окремої соціальної групи, етносу в певний, 

цікавий у культурному відношенні період, тобто дослідження конкретної 

лінгвокультурної ситуації. 

2. Діахронічна лінгвокультурологія, тобто вивчення змін 

лінгвокультурного стану етносу за певний період часу. 

3. Порівняльна лінгвокультурологія, яка досліджує лінгвокультурні 

прояви різних, але взаємопов'язаних між собою етносів. 

4. Зіставна лінгвокультурологія, яка тільки починає розвиватись; 

сьогодні вона представлена лише кількома працями, найцікавіша з яких 

належить М. К. Голованівській – «Французький менталітет із точки зору 

носія російської мови» [71]. 

5. Лінгвокультурна лексикографія, яка займається складанням 

лінгвокраїнознавчих словників. 

Надалі постає питання про необхідність визначення категоріального 

апарату лінгвокльтурології, тобто набору базових понять, які в сукупності 

характеризують модель лінгвокультурної реальності. Отже, це повинен бути 

такий поняттєвий апарат, який би дозволив аналізувати проблему 

взаємозв‘язку мови і культури в їх динаміці. На думку В. А. Маслової [174], 

лінгвокультурологія як спеціальна область науки породила чимало 

продуктивних у сучасній лінгвістиці понять: мова культури, контекст 

культури, субкультура, лінгвокультурна парадигма, культурна універсалія 
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тощо. Таким чином, загальний поняттєвий апарат цієї науки формують такі 

базові поняття, як: народ, мова, національна мова, цивілізація, менталітет, 

тип культури, звичаї та ін. Найбільш важливими поняттями 

лінгвокультурології, за допомогою яких може бути представлена та 

проаналізована культурна інформація в мовних одиницях, є: культурні 

концепти, лінгвокультурні типи та типажі, а звідси – їх репрезентації, 

номінації, денотації та конотації.  

 

1.1.2 «Лінгвокультурний типаж»: тлумачення поняття. Що 

стосується головного поняття лінгвокультурології – «лінгвокультурний 

типаж», який стає об‘єктом наукового дослідження багатьох учених 

(Е. О. Дженкова [86], О. О. Дмитрієва [87; 88; 121], В. І. Карасик [118; 119; 

120; 121; 122; 123; 124] та ін.), то в теорії лінгвокультурології цим терміном 

позначається різновид культурного концепту, змістом якого виступає 

розповсюджене уявлення про певний соціально-історичний тип особистості, 

що символізує ту чи іншу культуру, наприклад, російський інтелігент, 

німецький офіцер, американський ковбой, англійський аристократ [122, с. 6].  

У результаті системного опису таких узагальнених особистостей, 

здійсненого дослідниками Волгоградської наукової школи (А. В. Асадуллаєва 

[15], Є. В. Гуляєва [78], В. В. Дерев‘янська [84], О. О. Дмитрієва [87], 

О. В. Лутовінова [172], І. О. Мурзинова [187], Л. П. Селіверстова [252], 

О. А. Ярмахова [122] та ін.) під керівництвом В. І. Карасика, ЛКТ розуміється 

як сукупно-пізнавана особистість, поведінка якої впливає на лінгвокультуру, 

до якої вона належить, разом із тим, створюючи її [124, с. 12–35]. Також 

науковцями в галузі лінгвокультурології було описано різноманітні 

характеристики ЛКТ, а саме: динамічні [308], емблематичні та символічні 

[41; 44; 226]; надано типологію лінгвокультурних типажів: історичні, 

фікціональні, професійні [15; 87; 187; 149]. Але, незважаючи на велику 

кількість наукових розвідок, присвячених вивченню ЛКТ, 

загальноприйнятого визначення цього поняття, методів дослідження і 
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виділення типажів у тій чи іншій культурі, також як і їх чіткої класифікації, 

досі не існує. Незважаючи на цей факт і спираючись на вже існуючі 

дослідження науковців, розглянемо різноманітні підходи до опису ЛКТ.  

Звернувшись до досліджень представників Воронезької школи 

лінгвокультурології, зокрема праць З. Д. Попової та Й. А. Стерніна [207; 208; 

209], з‘ясовуємо, що ними було розроблено детальну методику 

контрастивного опису національно-комунікативної поведінки ЛКТ. Ця 

методика протиставляє аспектну та параметричну модель такого опису, де в 

першому випадку спілкування розглядається на основі таких парних ознак, 

як: вербальне / невербальне, продуктивне / рецептивне, нормативне / реактивне. 

А в іншому випадку створюється матриця 24 найважливіших культурно 

релевантних ознак спілкування, які можна виміряти. Ось деякі з них: 

формальність / неформальність спілкування, комунікативний тиск, зміст та 

об‘єм спілкування, комунікативна емоційність та оціночність, роль усного та 

письмового спілкування тощо [122]. 

Слідом за В. В. Чекаєвою [287], виділяємо найбільш широко 

використовуваний підхід при вивченні ЛКТ, який було запропоновано 

О. О. Дмитрієвою [88]. Згідно цього підходу, вивчення ЛКТ будується за 

моделлю концептуального аналізу та являє собою виявлення понятійних, 

образних й ціннісних характеристик. З урахуванням цих критеріїв опису 

типажів, дослідниця запровадила алгоритм моделювання лінгвокультурного 

типажу. На першому етапі відбувається опис поняттєвої сторони ЛКТ, який 

полягає в детальному аналізі словникових дефініцій. Для всебічного 

висвітлення цього аспекту слід проводити аналіз даних енциклопедичних, 

перекладацьких, синонімічних, тлумачних, культурологічних, етимологічних 

та асоціативних словників. На наступному етапі перцептивно-образної 

репрезентації ЛКТ розглядається мовна фіксація таких пунктів, як: зовнішній 

вигляд, вік, гендерна приналежність, походження, місце проживання, сфера 

діяльності, дозвілля, сімейний стан, оточення та мовні особливості [287; 88]. 

У наукових працях сучасності такий аналіз також називають «паспортом 
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ЛКТ», оскільки, досліджуючи ціннісні характеристики певного ЛКТ, ми 

виділяємо ключові ціннісні переваги, які, насамперед, є згустком ціннісних 

пріоритетів. Сам ЛКТ водночас може бути представлений як набір 

ієрархічних цінностей у системі ціннісних орієнтирів, так і мати оціночну 

характеристику в суспільстві. Ціннісна сторона є принципово значущою в 

структурі ЛКТ, тому що саме цей компонент є культурно значущим. Однак, 

на відміну від концептуального аналізу, презентація ЛКТ також передбачає 

складання соціокультурної довідки, що обумовлено зв‘язком цього типажу з 

певним соціокультурним періодом [287; 88, с. 97‒98].  

В. І. Карасик та О. О. Дмитрієва [121] визначають поняття 

«лінгвокультурний типаж» за ознаками яскравості (яскравий / неяскравий) та 

оціночності (позитивний / негативний), а також стверджують, що ці ознаки 

взаємодоповнюють одна одну. Науковці пропонують характеризувати 

кожний ЛКТ низкою релевантних ознак [121, с. 5‒10]:  

 асоціативність 

 ідеологічність 

 хрестоматійність 

 символічність 

 знаковість 

 прецедентність 

 типовість 

 гендерна приналежність 

Загальновідомим фактом є те, що сукупність ЛКТ як пізнаваних образів 

представників певної культури складає культурний фон того чи іншого 

суспільства. Розглядаючи феномен людини в мові, вчені прийшли до 

необхідності вивчення мовної особистості, виділяючи її як індивідуальне або 

типізоване утворення [121]. Типова в культурологічному аспекті мовна 

особистість являє собою ЛКТ, що є узагальненим уявленням про людину на 

основі об'єктивних соціально значущих етно- та соціоспецифічних 

характеристик таких людей, сукупність яких, за словами В. І. Карасика й 

О. О. Дмитрієвої, і становить культуру того чи іншого суспільства [121; 122].  

Підсумовуючи все вищевикладене, зазначимо, що теорія ЛКТ являє 

собою розвиток теорії мовної особистості в рамках лінгвокультурології та 

синтезує в собі досягнення лінгвістики, літературознавства, соціології, 



 

 

26 

психології та культурології. Найважливішими смисловими дистинкціями 

поняття «лінгвокультурний типаж» є типізованість певної особистості, 

значущість цієї особистості для культури, наявність ціннісної складової, яка 

характеризує таку особистість і конкретизує її в реально існуючому 

індивідуумі або персонажі художнього твору. 

  

1.1.3 Кореляція базових понять лінгвокультурології 

«лінгвокультурний типаж» і «концепт культури». Лінгвоконцептологія, 

посилений інтерес науковців до якої було відзначено наприкінці ХХ – початку 

ХХІ ст. [114; 159], як ніяка інша лінгвістична дисципліна чітко відображає 

головне призначення мови, тому що саме мова будується на фундаменті 

значення слова та існує не «заради форми», а «заради змісту» [159, с. 164–170]. 

Концепти як ключові одиниці цієї науки і є тими найбільш значущими для 

культури смислами, заради вербалізації яких існує мова [159, с. 45]. 

У теорії лінгвоконцептології найбільш поширеним є тлумачення 

концепту за С. О. Аскольдовим-Алексєєвим, який уперше визначив цей 

термін: «Концепт це ―мисленнєве‖ утворення, яке заміщує в процесі 

мислення невизначену кількість предметів чи дій одного роду» [16, с. 269]. 

Цей термін входить у науковий обіг повною мірою лише в 90-і рр. минулого 

століття. Хоча вивченням концептів плідно займається багато вчених 

(наприклад, Н. Д. Арутюнова [12; 13], А. Вежбицька [45], О. С. Кубрякова 

[154; 155; 156; 157], В. М. Телія [269], Р. М. Фрумкіна [282] та ін.), термін 

«концепт» дотепер не отримав уніфікованого визначення, про що свідчать 

десятки різних визначень концепту [8; 12; 39; 40; 50; 53; 77; 81; 85; 98; 105; 

114; 116; 119; 153; 191; 256; 267; 268; 286; 304; 305; 309], а також 

дослідження, присвячені аналізу наявних дефініцій (див. теоретичні огляди з 

цього питання [116, с. 7–8; 175, с. 30–34; 251, с. 123–124; 253, с. 45–68]).  

У лінгвоконцептології існують різні дослідницькі підходи до аналізу 

концептів, основними з яких можна вважати лінгвокогнітивний та 

лінгвокультурологічний. Ці підходи до тлумачення концепту, що 
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розрізняються за способами його реконструкції, «не взаємовиключні, а 

лише підкреслюють різні аспекти формування концепту» [257, с. 10]. На 

думку В. І. Карасика, вони «розрізняються векторами стосовно індивіда: 

лінгвокогнітивний концепт – це напрямок від індивідуальної свідомості до 

культури, а лінгвокультурний концепт – це напрямок від культури до 

індивідуальної свідомості» [119, с. 139]. 

Лінгвокогнітивний підхід (див. праці О. С. Кубрякової [154; 155; 156; 

157], Л. В. Міллер [181], О. М. Прохорова [222], О. О. Селіванової [251; 253], 

І. С. Семенюк, О. О. Хорошун [254] та ін.) ґрунтується на різноманітних 

ознаках лінгвоконцептів, які визначають можливість їх варіативності: 

абстрактність, універсальність, соціальність, індивідуальність тощо. За 

визначенням О. С. Кубрякової, концепт ‒ це оперативна одиниця пам‘яті, яка 

відображена у психіці людини. То є одиниця ментальних чи психічних 

ресурсів нашої свідомості та тієї інформаційної структури, яка відбиває 

знання та досвід людини у вигляді «квантів знання» (КСЛТ, с. 89–93). 

Розподіл лінгвоконцептів на індивідуальні, групові чи національні 

обумовлюється тим, що будь-яке суспільство складається з окремих 

особистостей, обєднаних у певні соціальні групи, які володіють власними 

концептосферами, в яких індивідуальні та національні лінгвоконцепти 

специфічно модифікуються. До числа лінгвоконцептів такого типу можна 

віднести колективні уявлення про особистості, узагальнені образи та типажі.  

Лінгвокультурологічний підхід (див. праці Н. Д. Арутюнової [12; 13], 

А. Вежбицької [45], С. Г. Воркачова [52; 53], В. І. Карасика [118; 119; 120; 

121; 122; 123; 124], В. А. Маслової [174; 175; 176], А. М. Приходька [218, 

219], Г. Г. Слишкіна [257], Н. В. Слухай [256], Ю. С.Степанова [261], 

Л. О. Чернейко [289; 290], В. І. Шаховського [301] та ін.) – це визнання 

концепту як базової одиниці культури, її концентрату, як «основного 

складника культури в ментальному світі людини» [261, с. 40–41]. 

Концепт культури (інші терміни: культурний концепт, 

лінгвокультурний концепт, етноконцепт, лінгвокультурема тощо) [164, 
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с. 107] – це «немов згусток культури у свідомості людини, те, у вигляді 

чого культура входить у ментальний світ людини. І, з іншого боку, концепт – 

це те, за допомогою чого людина – рядова, звичайна людина, не творець 

культурних цінностей – сама входить у культуру, а в деяких випадках і 

впливає на неї» [264, с. 26].  

З позиції когнітивної лінгвістики термін «концепт культури» можна 

описати як сукупність мовних одиниць, засобів і структур, які відображають 

особливості культури конкретної мовної спільноти [119]. Концепт культури 

розуміється як мовна реалізація ментальної одиниці, яка детермінована 

національною культурою: «Культурний концепт виступає сполучною 

одиницею в дослідженнях культури та мови, тому що він належить 

свідомості, детермінується культурою й опредметнюється в мові» [122, с. 9]. 

Спираючись на дослідження С. Г. Воркачова [53], розуміємо «концепт 

культури» або «лінгвокультурний концепт» як вербалізований культурний 

смисл, який є семантичною одиницею «мови» культури, план вираження якої 

являє собою двосторонній мовний знак, лінійна протяжність якого, насправді, 

нічим не обмежена. У той самий час, мова для лінгвокультурології є не лише 

засобом осягання певної культури, це також одна з її головних складових [53, 

с. 10–12]. У більш «формальному» розумінні цього слова «лінгвокультурні 

концепти» – це семантичні утворення, які стоять за словами та не знаходять 

однослівних еквівалентів при перекладі на інші мови [52; 53; 188].  

На думку вітчизняних науковців [78; 52; 84; 121; 123], концепт культури 

відрізняється від інших ментальних одиниць (у тому числі й безпосередньо 

від «концепту мови») саме тому, що має в собі ціннісний компонент і 

розглядається як «одиниця колективного знання / свідомості, що скеровує до 

вищих духовних цінностей, має мовне вираження та відзначена 

етнокультурною специфікою» [43; 53, с. 67]. Однак, відрізняючись від 

концепту мови, концепт культури як базове поняття лінгвокультурології 

корелює з іншим базовим поняттям цієї галузі знання – ЛКТ, який 

розглядається у Волгоградській лінгвокультурологічній школі (у працях 
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В. І. Карасика [118; 119; 120; 121; 122; 123; 124], М. О. Красавського [153] 

та ін.) як абстрактне ментальне утворення [122], тому в дослідницькому 

відношенні ЛКТ являє собою різновид концепту – концепту культури, 

змістом якого є типізована особистість. Але необхідно зазначити, що відомі 

лінгвокультурологи, як і лінгвоконцептологи, єдині в тому, що 

лінгвокультурний концепт та похідні від нього поняття, зокрема, ЛКТ, хоча і 

взаємовизначають один одного, але при цьому національно-культурний 

зміст, все ж таки, більш властивий концепту культури, оскільки він є 

емоційно-маркованим і втілюється в певних тактиках мови та поведінки 

індивіда [122, с. 24–25].  

Отже, хоча концепт культури і корелює з поняттям «лінгвокультурний 

типаж», вони не є рівнозначними, оскільки ЛКТ є лише одним із підходів до 

вивчення мовної особистості, а концепт культури – це ментальна одиниця, 

яка детермінована національною культурою і свідомістю етнокультурної 

спільноти і реалізована в мові. 

 

1.2 Поняття «лінгвокультурний типаж» у зіставленні з іншими 

поняттями у системі гуманітарних наук 

 

Говорячи про інтеграцію гуманітарного знання сьогодні, 

загальновідомим фактором в обґрунтуванні актуальності тих чи інших 

наукових проектів у лінгвістиці є її тісна взаємодія з такими науками, як 

психологія, соціологія, літературознавство, культурологія та ін.  

Формування теоретичної основи для семантико-когнітивного 

дослідження художнього втілення ЛКТ «авантюристка» передбачає аналіз 

дослідницьких підходів відповідних наукових галузей – лінгвокультурології, 

гендерної лінгвістики, лінгвоперсонології, а також визначення переваг 

когнітивного підходу – до тлумачення поняття «лінгвокультурний типаж» з 

метою встановлення його кореляції у системі гуманітарних наук із такими 

поняттями, як «тип», «гендерний стереотип», «мовна особистість», 
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«модельна особистість», «художній образ» та ін. Різноманітний спектр 

розгляду понять, споріднених із поняттям «лінгвокультурний типаж» у 

новітніх наукових парадигмах, зокрема, у когнітивній лінгвістиці, 

лінгвоперсонології та лінгвокультурології, демонструє, що головною 

характеристикою будь-якої особистості є встановлення ціннісних орієнтирів 

поведінки. Зіставлення поняття «лінгвокультурний типаж» із базовими 

поняттями новітніх наукових парадигм у системі гуманітарних наук надає 

змогу більш детально та якомога точніше розтлумачити це ключове для 

дисертаційного дослідження поняття. 

 

1.2.1 Соціолінгвістика: «соціокультурний тип» vs. «лінгвокультурний 

типаж». Співвідношення суспільства та мови не завжди було предметом 

спеціального наукового дослідження. Теорія про взаємозв’язок мовних і 

соціальних чинників ґрунтується на наукових доробках представників 

соціологічного напряму французького мовознавства, де слід виділити наукові 

праці мовознавця та соціолога Антуана Мейє (цит. за: [151]).  

Термін «соціолінгвістика» був запроваджений американським 

соціологом Г. Каррі у 1952 р. [325], але лінгвістичні дослідження, спрямовані 

на вивчення мотивації мовних явищ явищами соціальними, почали 

опрацьовуватися на початку ХХ ст. у Франції, Україні, Росії, Чехії та Польщі. 

Істотну роль у цьому плані відіграли дослідження американських 

етнолінгвістів, які розвивали ідеї Ф. Боаса і Е. Сепіра про зв'язок мовних і 

соціокультурних систем (цит. за: [151]); праці представників Празької 

лінгвістичної школи В. Матезіуса, Б. Гавранка, Й. Вахка, які довели зв'язок 

мови із соціальними процесами і соціальну роль літературної мови; 

дослідження німецьких учених Лейпцизької лінгвістичної школи Т. Фрінгса, 

які обґрунтували соціально-історичний підхід до мови і необхідність 

включення соціального аспекту в діалектологію, а також праці японської 

школи «мовного існування» з проблем мовної ситуації (цит. за: [151). Слід 

згадати й працю Поля Лафарга «Мова і революція» (1894), у якій доведено, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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що відмінність соціальних різновидів мови є наслідком суспільних 

суперечностей епохи французької буржуазної революції (цит. за: [151]).  

У Росії проблема взаємодії мови та суспільства була предметом 

дослідження О. О. Шахматова, І. О. Бодуена де Куртене, М. Я. Марра, 

В. М. Жирмунського, Л. П. Якубинського, Є. Д. Поливанова та ін. Українські 

вчені (О. С. Мельничук, В. М. Русанівський, Ю. О. Жлуктенко та ін.), своєю 

чергою, також зробили значний внесок у вивчення цього питання (цит. за: 

[151]). У 60-х рр. XX ст. до питання зв'язку мови і суспільства звертаються 

американські мовознавці В. Лабов і Д. Хаймс, які присвятили свої 

дослідження вивченню мовної ситуації в багатомовних країнах (цит. за: 

[151]). Так, доволі коротко, можна проглянути довгий шлях формування та 

зміцнення позицій соціолінгвістики як науки, яка вивчає проблеми, пов'язані 

із соціальною природою мови, її суспільними функціями, механізмом впливу 

соціальних чинників на мову та роллю мови в житті суспільства.  

Що стосується соціолінгвістичних проблем у їхньому загальному 

вигляді, то весь цей численний комплекс можна звести до таких питань:  

→ вплив соціального чинника на функціонування мови;  

→ відображення соціуму в мовній структурі;  

→ взаємодія мов між собою.  

Одним із ключових понять соціолінгвістики є поняття 

«соціокультурний тип», що являє собою певний тип особистості людини з 

точки зору особливостей її дій і поведінки в будь-якому культурному та 

соціальному середовищі: економічному, політичному, побутовому та ін.; 

усталених суспільних відносин; умов і способу життя цієї людини чи іншої 

частини суспільства, що складаються у сфері масової буденної свідомості 

[106, с. 109‒117]. Щодо різновидів соціокультурного типу, то тут виділяють 

два головних [94; 106; 117; 150; 351]: 

1) реактивний: цей тип включає тих особистостей, хто значною мірою 

або повністю залежить від обставин та інших людей; дії цього типу 

особистості розгортаються частіше за схемою «стимул – реакція»; такі люди 
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перебувають у великій залежності від навколишнього, природного та 

соціального середовища; всі свої невдачі та поразки вони списують на 

обставини або чийсь злий умисел; 

2) проактивний: цей тип особистості характеризується прямо 

протилежними соціальними якостями й установками: у поведінці такої 

особистості між стимулом і реакцією з'являється велика кількість проміжних 

ланок, що визначають свободу вибору; особистість такого типу діє активно і 

цілеспрямовано; враховуючи вплив навколишнього середовища та тиск 

обставин, вона приймає самостійні рішення; люди, які відносяться до 

проактивного типу особистості, своєю творчою новаторською діяльністю 

здатні внести істотний внесок у розвиток культури та суспільства.  

Крім основних типів, які відрізняються формою включення людини в 

соціальне середовище, науковці виділяються типи поведінки особистості, 

особливості яких пов'язані з утриманням ціннісно-нормативних підстав 

культури, отриманих у процесі соціалізації особистості. На цих підставах 

виділяють такі соціокультурні типи особистості [150, с. 60‒68; БПС]:  

1) модальний – типова та найбільш поширена поведінка особистості в 

суспільстві чи в будь-якій соціальній групі; 

2) маргінальний – поведінка особистості, у якої немає чітко 

сформованої, однозначної, міцної системи соціальних ідентичностей чи 

ціннісних орієнтацій, у силу чого такий індивід відчуває когнітивні та 

емоційні проблеми, труднощі чи внутрішній розлад; 

3) девіантний – поведінка особистості, яка не відповідає офіційно 

встановленим або фактично сформованим у даному суспільстві моральним і 

правовим нормам (наприклад, суїцид, алкоголізм, наркоманія);  

4) еталонний – це узагальнена поведінка особистості, яка в найбільш 

повній мірі відповідає соціальним нормам, сформованим на певному етапі 

соціально-економічного, політичного та соціокультурного розвитку 

суспільства; кажучи про соціокультурні типи такого роду, слід згадати й про 

таке поняття культурології та соціології, як «соціокультурний стереотип».  
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Але спочатку розглянемо поняття «соціальний стереотип». За 

визначенням В. С. Агєєва [2], під цим поняттям зазвичай розуміють 

спрощений, схематизований, емоційно забарвлений і надзвичайно стійкий 

образ будь-якої соціальної групи або спільноти, що з легкістю 

розповсюджується на всіх її представників. Уперше цей термін було 

запроваджено Уолтером Ліпманом [361], який визначає поняття соціального 

стереотипу як схематичні, детерміновані культурою «зображення світу» в 

уяві людини, які заощаджують його зусилля при сприйнятті складних 

соціальних об‘єктів і захищають його цінності, позиції та права [213]. 

У більшості випадків звичайні стереотипи мають нейтральний характер, 

проте при їх перенесенні від конкретної людини на певну групу людей 

(соціальну, етнічну, релігійну тощо) вони відразу набувають національного, а 

звідси – соціокультурного колориту, який може бути як негативним, так і 

позитивним чи нейтральним.  

Намагаючись змоделювати структуру стереотипу, Н. В. Михальчук [182] 

зупиняється на його двох головних складових: центр – «стрижень» і 

«периферія» – додаток. Як правило, в центрі стереотипного образу 

розташовуються одна чи дві найбільш помітні, яскраві, емоційно забарвлені 

ознаки. Це можуть бути риси зовнішності, особливості одягу тощо. З ними 

безпосередньо пов'язується й «периферія» – це ті або інші риси характеру і 

поведінки, властивості явища, витоки й наслідки події або процесу, про які 

йдеться. Стосовно внутрішньої побудови стереотипу, автор зазначає, що 

стереотип як складне, інтегроване утворення, містить у собі два компоненти:  

→ знання – це когнітивно-інформаційний компонент;  

→ відношення – емоційно-почуттєвий та оцінний компонент [182]. 

Що ж до поняття «соціокультурний стереотип», то за авторами 

дослідження ―Popular Culture: An Introductory Text‖ (1992) К. Лаузе (Kevin 

Lause) та Дж. Нахбаром (Jack Nachbar), воно трактується, як складова 

частина масової культури, до якої він належить, та завдяки цим стереотипам 
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ми можемо розуміти цю культуру (цит. за: [49]). На думку дослідників, 

такі стереотипи формуються на різних основах, а саме:  

→ вік («Молодь не поважає старших»); 

→ стать («Всі чоловіки хочуть від жінок тільки одного»); 

→ раса («Японці не відрізняються за зовнішністю один від одного»); 

→ релігія («Іслам – це релігія терору»); 

→ професійні навички («Всі адвокати – шахраї»); 

→ національності («Всі німці – жадібні, а естонці – повільні»); 

→ географія або місце знаходження («Життя у невеликих містах 

безпечніше, ніж у мегаполісах»);  

→ мова та її відображення в соціумі («Німецькі машини – найякісніші 

машини») та ін. (цит. за: [49]). 

Отже, розглянувши загальне поняття «тип» і похідні від нього поняття – 

«соціокультурний тип» і «соціокультурний стереотип» – із точки зору 

соціолінгвістики та лінгвокультурології, робимо висновок, що вивчення 

соціальної обумовленості мови допомагає ще глибше проникнути в її 

соціальну природу та з'ясувати умови її функціонування в суспільстві, тому 

що суспільні функції мови та мовна система існують у безпосередньому 

зв'язку між собою.  

При порівнянні понять «соціокультурний тип / стереотип» із ключовим 

для нашого дослідження поняттям «лінгвокультурний типаж» стає 

очевидним, що соціокультурний тип / стереотип є уявним образом, 

сформованим у свідомості етнічної спільноти, емоційно-забарвленою та 

усталеною складовою культури певної спільноти, до якої вона належить. А 

щодо ЛКТ, то він, як різновид концепту, вербалізованого мовою певної 

етнічної спільноти, вже є типовою, в культурологічному розумінні цього 

слова, мовною особистістю, якій притаманні соціальні, культурні чи етнічні 

риси та уявлення про яку базується на об‘єктивних і соціально-культурних 

характеристиках всієї спільноти, яка становить загальну культуру того чи 

іншого суспільства. 
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1.2.2 Гендерологія: «гендерний стереотип» vs. «лінгвокультурний 

типаж». Сучасний етап у розвитку лінгвістики ознаменувався черговою 

зміною моди на ракурс мовних явищ, появою і реалізацією у лінгвістичних 

дослідженнях іншого «стилю мислення» ‒ антропоцентричного. З позицій 

антропоцентризму відбувся поворот до розгляду мовних явищ – мова почала 

досліджуватись у нерозривному зв‘язку з культурою, мисленням, 

світоглядом як окремого індивідуума, так і мовного колективу, до якого він 

належить (див. праці С. Г. Айвазової [3, 4], О. О. Вороніної [56; 57; 58], 

М. Є. Баскакової [20], Ю. В. Беляєвої [22], Ш. Берн [23], О. І. Гапової [64], 

А. Р. Усманової [64], О. І. Горошко [74; 75], І. О. Кон [144], Т. І. Єрофеєвої 

[95], А. В. Кириліної [130; 131], С. В. Поленіної [206], Ю. О. Конусова [148], 

К. У. Гейлі [67], O. O. Здравомислової [107; 108], О. М. Зуйкової [110], 

О. Б. Мезенцевої [178], Л. М. Ожигової [196; 197], В. І. Успенської [275; 276], 

Т. А. Рубанцової [227], І. М. Тартаковської [266], а також британських та 

американських учених [273; 321; 322; 323; 324; 330; 332; 340; 341; 343; 345; 

347; 349; 363; 372; 375]). Звідси стає важливим питання про гендерні 

стереотипи, дослідження яких представляє особливий інтерес, оскільки надає 

чітке уявлення про певну лінгвокультурну спільноту в цілому.  

О. В. Рошка у своїй статті «Гендерні стереотипи в сучасному 

суспільстві» [225] зазначає: «Процес гендерної диференціації є соціально 

обумовленим і починається з моменту визначення статі дитини та фіксацією 

цієї статі у вигляді обраного імені (чоловічого або жіночого). З цього 

моменту й починається навчання людини гендерній ролі – сукупності прав, 

обов'язків, норм поведінки чоловіка та жінки в певному суспільстві, в певний 

історичний час та ін. Основними чинниками, які визначають гендерну 

соціалізацію особистості є: сім'я, ЗМІ, література та мова. Такі нормативні 

уявлення про соматичні, психічні, поведінкові властивості, характерні для 

чоловіків і жінок, об'єднуються в конструкти ―маскулінності‖ і 

―фемінінності‖, але значний вплив на процес формування статево-рольової 

ідентичності надають гендерні стереотипи – це культурно та соціально 
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обумовлені уявлення про властивості та норми поведінки чоловіків і 

жінок» [225, с. 2–6]. Згідно проведеного аналізу та власних досліджень, 

науковець визначає «гендерні стереотипи» як загальноприйняті у 

суспільстві погляди на притаманні чоловікам і жінкам моделі поведінки, де у 

стереотипах чоловічої та жіночої рольової поведінки відображаються певні 

суспільні очікування [171; 225, с. 2]. 

Аналізуючи гендерні стереотипи сьогодення, відомий науковець у галузі 

гендерології О. О. Вороніна [56; 57; 58] стверджує, що всі вони змінюються, 

але кожен по-різному та в різних верствах нашого суспільства. Так, 

стереотип жіночності, який сформувався у ХIХ ст. залишається популярним і 

дотепер (особливо у чоловіків): жінка повинна бути ніжною, красивою, 

м'якою, ласкавою та у той самий час пасивною, залежною. Але, за 

уявленнями сучасних жінок, їм треба бути розумними й енергійними, тобто 

володіти чоловічими (маскулінними) якостями. Хоча сам стереотип 

маскулінності традиційно передбачав фізичну силу, відсутність ніжності, 

функціональне ставлення до жінки й одночасно нестриманість у вираженні 

гніву чи пристрасті, зараз його сучасний портрет інший: інтелект цінується 

вище за фізичну силу, припускається прояв ніжності та душевної тонкості, 

вимагається приборкання «грубих» почуттів [58, c. 95]. 

Дослідники (І. С. Кльоцина, Р. Г. Петрова, О. В. Рошка та ін.) виділяють 

різні групи гендерних стереотипів. Так, І. С. Кльоцина [69; 135] виділяє такі 

групи: 1) стереотипи маскулінності / фемінінності – чоловікам і жінкам 

приписують конкретні соціально-психологічні якості та властивості 

особистості, стилі поведінки; 2) стереотипи закріплення сімейних і 

професійних ролей відповідно до статі; згідно з цими стереотипами, 

головною соціальною роллю для жінки є роль матері та дружини, а для 

чоловіка більш важливою є його професійна діяльність; 3) третя група 

стереотипів пов'язана з уявленнями про те, що жіноча праця має переважно 

виконавський та обслуговуючий характер, а чоловіча – керівний і творчий 

(цит. за: [225, с. 2]). 
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Р. Г. Петрова у своїй праці «Гендерология и феминология» [204] 

також створила власну градацію гендерних стереотипів, де розподіляє їх на 

три окремі групи [204, с. 76‒83]. 

Перша група гендерних стереотипів пов'язана з нормативними 

уявленнями про соматичні, психічні, поведінкові властивості, характерні для 

чоловіків і жінок. Це стереотипні уявлення про те, що чоловіки – 

компетентні, домінантні, незалежні, агресивні, самовпевнені, схильні 

мислити логічно, добре керують своїми емоціями, а жінки – пасивні, залежні, 

гіперемоційні невпевнені в собі, дбайливі й ніжні. Такий стереотип являє 

собою специфічну конструкцію психологічних рис, поведінкових моделей, 

видів діяльності, яка має на меті сепарування чоловіків і жінок, сегрегацію 

чоловічої та жіночої сфер діяльності. Згідно поширеним уявленням, на думку 

дослідниці, жінки менш агресивні, більш схильні до опіки і більш чутливі. 

Однак бувають й активні, агресивні та «сухі» жінки. Різні чоловіки також 

демонструють поведінку в діапазоні від жорсткості до ніжної турботи.   

Р. Г. Петрова стверджує, що загально прийнято вважати чоловічий стиль 

спілкування як прагнення до незалежності, а жіночий – до співзалежності. 

Чоловіки більш схильні до дій, що є характерним для людей, наділених 

владою: вони говорять із натиском, перебивають співрозмовника, торкаються 

його руками, твердіше дивляться в очі, рідше посміхаються. Жінки, особливо 

в різностатевих групах, віддають перевагу менш прямим способам впливу на 

співрозмовника: менше перебивають, більш тактичні і ввічливі, меншою 

мірою демонструють самовпевненість. 

Другу групу гендерних стереотипів утворюють стереотипи, які 

стосуються змісту чоловічої та жіночої праці. Так, на думку дослідниці, 

жіночою сферою діяльності вважається обслуговуюча та виконавська, у той 

час як чоловіча сфера діяльності – це інструментальна, творча й 

організаторська. Проблема статевого поділу праці, під яким розуміється 

розподіл занять між жінками та чоловіками, що базується на традиціях і 

звичаях, позначається на формуванні стереотипу про чоловічі та жіночі 
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професії. Гендерний поділ праці зберігає міцні позиції: у всьому світі 

кожна галузь характеризується домінуванням або жінок, або чоловіків; рідко 

де можна зустріти рівну участь представників обох статей. 

Третю групу гендерних стереотипів складають ті, що пов'язані з 

розподілом сімейних і професійних ролей. Чоловічі ролі – це професійні, а 

жіночі – сімейні. Найбільш поширений стереотип у цій сфері свідчить: 

«Справжня жінка мріє вийти заміж і народжувати дітей, займатися будинком, 

а справжній чоловік мріє професійно реалізуватися, зробити гарну кар'єру». 

Подібні стереотипи багато в чому визначають життєві стратегії і практики, 

які обирають жінки і чоловіки протягом свого життя. 

Знов звертаючись до статті О. В. Рошки «Гендерные стереотипы в 

современном обществе», з‘ясовуємо, що з точки зору автора гендерні 

стереотипи мають бути розглянуті з двох позицій [225, с. 2]:  

1) чоловіча / жіноча самосвідомість;  

2) колективна / суспільна самосвідомість.  

На думку Н. В. Ходиревої [284], усі гендерні стереотипи проявляються 

на трьох рівнях: перший рівень – соціальний, за структурою подібний 

системі владних відносин; соціальні відмінності в суспільстві ґрунтуються на 

гендері та формують відносини між чоловіками і жінками; другий рівень – 

міжособистісний, здійснюється як контекст інтеракцій; третій рівень – 

індивідуальний [284, с. 74–82] 

Як правило, гендерні стереотипи створюються лише на основі певних 

характеристик. Так, Н. В. Михальчук у статті «Політичні стереотипи як 

об'єкт наукового аналізу», посилаючись на праці У. Ліппмана, наголошує на 

тому, що кожен стереотип має такі характеристики [182]:  

→ стереотипи завжди простіші, ніж реальність;  

→ складні характеристики, які «укладаються» в дві-три пропозиції;  

→ люди переймають стереотипи (від знайомих, засобів масової 

інформації та ін.), а не формують їх самі завдяки особистому досвіду; 

наприклад, це може бути уявлення про ідеальну американську жінку, а саме 
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про її зовнішність – вона повинна бути блондинкою, з блакитними очима, 

без зайвої ваги, з великим бюстом і довгими ногами, але цьому ідеалу в 

точності відповідає лише лялька Барбі, яка також є американським 

гендерним стереотипом про привабливу жінку; 

→ всі стереотипи помилкові; більшою чи меншою мірою, вони завжди 

приписують конкретній людині якісь «межі» чи «рамки» лише через свою 

приналежність до певної групи; 

→ стереотипи дуже «живучі»: навіть, якщо люди переконуються у тому, 

що стереотип не відповідає дійсності, вони схильні не відмовитися від нього, 

а стверджувати, що виключення лише підтверджує правило; наприклад, 

зустріч із струнким американцем лише переконує жертву стереотипу в тому, 

що вся решта американського населення – з надмірною вагою.  

Намагаючись визначити чіткі характеристики гендерних стереотипів, 

поділяємо думку О. В. Рошки, яка посилається на праці науковців 

А. І. Донцова та Т. Г. Стефаненко [91], і виділяємо такі риси гендерних 

стереотипів, як: узгодженість; схематичність і спрощеність; емоційно-оцінна 

навантаженість; стійкість і ригідність; неточність [225, с. 3].  

На нашу думку, найбільш чітко визначену градацію характеристик 

стереотипів фемінінності / маскулінності було зроблено О. Кісь у статті 

«Етнічні гендерні стереотипи та джерела їх конструювання» [133; 134], 

оскільки науковець уважає ці стереотипи стійким комплексом уявлень, що 

включають [133, с. 28]:  

→ культурні канони (ідеальні образи) чоловіка та жінки;  

→ уявлення про притаманні кожній статі риси характеру;  

→ сфери, способи, стиль самореалізації чоловіка та жінки (в межах 

конкретного етнокультурного середовища); 

→ особливості процесів соціалізації хлопчиків і дівчаток; 

→ поведінкові моделі (норми, приписи, очікування щодо поведінки 

особи певної статі у стандартній ситуації та соціальні санкції за їх 

порушення); 
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→ гендерну стратифікацію (градацію соціальних статусів і ролей 

чоловіків і жінок, що визначає суспільний престиж статі).  

Відомий своїми працями в галузі гендерології науковець В. І. Чумаков, 

приймаючи вище запропоновану градацію стереотипів, уважає, що серед 

різноманітних форматів репрезентації базових гендерних стереотипів майже 

всі з них можуть негативно позначатися на самореалізації чоловіків і жінок і 

стати бар'єром у розвитку їхньої індивідуальності [294, с. 5‒23]. Надалі, 

описуючи вкорінені традиції у пострадянському суспільстві, дослідник 

С. Г. Айвазова [3; 4] наводить докази, з яких стає абсолютно зрозумілим, що 

пострадянський гендерний стереотип обумовлював відмінність ролей 

чоловіка – годувальника сім'ї, чий соціальний статус визначався його 

положенням на роботі, і жінки, яка, хоча і працювала, несла основну 

відповідальність за домашнє господарство [204, с. 83]. Розглядаючи 

суспільну ситуацію у сучасному світі, можна стверджувати, що вона 

характеризується зміною сформованих типів і способів життєдіяльності всіх 

верств суспільства, зумовленою переходом на нові умови господарювання. У 

сучасному процесі конструювання та реалізації гендерної ідентичності в 

умовах постійно змінюваних гендерних ролей і статусів виділяється ряд 

особливих психологічних переживань і криз особистості, пов'язаних із 

рольовими конфліктами, проблемою подвійної ідентичності, кризою 

маскулінності, страхом втрати / здобуття фемінінності та ін. [225, с. 4]. 

За спостереженнями Р. Г. Петрової, гендерні стереотипи, маскулінні чи  

фемінінні, варіюються в залежності від того, що стоїть на першому місці для 

кожної людини: для одних – важлива сім'я та їхні особисті проблеми, для когось 

іншого характерна лише їх виробнича спрямованість і результативність, а          

треті – у своєму житті гармонійно поєднують інтереси сім'ї, професійні та 

громадські інтереси [204, с. 83–86]. Але, розглядаючи жінок і чоловіків окремо, 

дослідниця зазначає, що жінки, які прагнуть до самореалізації та проявляють 

свої здібності і талант, часто опиняються в ситуації конфлікту з існуючими в 

суспільній свідомості традиційними уявленнями про справжнє призначення 
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жінки і переживають свій власний внутрішній конфлікт. Чоловіки, які 

орієнтовані на сімейні цінності, емоційно відкриті, що не відповідає чоловічому 

призначенню, відчувають себе неповноцінними, тому що від «справжнього» 

чоловіка очікують успішність, високий статус, орієнтованість на кар'єру й 

емоційну закритість [204, с. 80–85]. 

Попри усталеність і постійну відтворюваність уявлень про чоловіків і 

жінок як про істоти, яким притаманні відмінні, часом протилежні, риси й 

характеристики, результати досліджень таку думку все ще не підтверджують. 

Як відомо, ще в 70-і рр. ХХ ст. після публікації славнозвісної роботи 

американських психологів-дослідниць Елеонор Маккобі та Керол Джаклін 

«Психологія статевих відмінностей», про цей факт впевнено заговорили, 

оскільки було проведено дослідження, де вчені проаналізували близько 

півтори тисячі раніше опублікованих праць щодо гендерних відмінностей і 

подібностей людських рис і поведінки та дійшли однозначного висновку, що 

фундаментальних психологічних відмінностей між чоловіками та жінками 

немає. Навіть, якщо такі відмінності виявляються, вони становлять не більше, 

як 10%, тобто на 90% розподіл якоїсь характеристики між чоловічими та 

жіночими вибірками є однаковим (цит. за: [198, с. 167]). 

Отже, на основі досліджень із гендерології робимо висновок, що гендерні 

стереотипи, які мають лінгвокультурну специфіку, є частиною національних 

соціокультурних стереотипів, утіленням національно-культурних знань, 

уявлень, ідей і традицій. Вони відображають гендерні (маскулінні / фемінінні) 

особливості бачення світу, які притаманні носіям певної мови та культури, 

виступаючи джерелом інформації як про національну культуру, так і про 

простір національної гендерної лінгвокультури. Саме цей факт і дозволяє 

розглядати фактор гендеру у руслі лінгвокультурології. 

На відміну від гендерного стереотипу, ЛКТ – це складник 

лінгвокультурної концептосфери, який структурує загальноприйняті 

характеристики певного типажу особистості, що є найбільш поширеними в 

тому чи іншому суспільстві, але лінгвокультурний типаж не залежить від 
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будь-яких гендерних характеристик особистості – маскулінності та 

фемінінності, які б могли його диференціювати. У той самий час ці обидва 

поняття – ЛКТ і гендерний стереотип – мають одну спільну рису – 

оціночність, завдяки якій вони створюють систему ціннісних орієнтирів у 

суспільстві та існують у ньому. 

 

1.2.3 Літературознавство: «літературний персонаж», «художній 

образ» vs. «лінгвокультурний типаж». Коли існує будь-яке явище, виникає 

і наука, що його вивчає. Безперечна значимість літератури породжує 

спеціальну наукову дисципліну, а саме літературознавство – одну з двох 

філологічних наук – науку про літературу. Іншою філологічної наукою – 

наукою про мову – є мовознавство, або лінгвістика (від лат. lingua ‗мова‘). В 

цих науках є багато спільного: обидві вони – кожна з власних позицій – 

вивчають явища словесності. Тому протягом останніх століть вони 

розвивалися в тісному зв'язку одна з одною під загальною назвою 

«філологія» (від грец. phileō ‗люблю‘ та logos ‗слово‘). По суті, 

літературознавство та лінгвістика – це різні науки; кожна з них має свій 

предмет і свої пізнавальні завдання; користуються вони й різними 

принципами при збиранні, зіставленні та класифікації матеріалу, а також 

застосовують різні методи його вивчення. 

Літературознавство вивчає художню літературу різних народів світу 

продовж всієї їхньої історії для того, щоб зрозуміти особливості та 

закономірності розвитку її змісту та вираження його форм. Поряд із іншими 

явищами словесності, художня література служить важливим матеріалом для 

лінгвістичних спостережень і висновків, щодо вивчення особливостей мов тих 

чи інших народів. Але особливості мови художніх творів виникають у зв'язку з 

особливостями їхнього змісту, і літературознавство може дуже багато дати 

лінгвістиці для розуміння цих змістовних особливостей художньої літератури, 

що пояснюють властиві їй особливості мови. Зі свого боку, літературознавство 

при вивченні форми художніх творів не може обійтися без знань особливостей 
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та історії тих мов, якими ці твори написані. Питання про те, що саме є 

предметом літературознавства, визначається вченими неоднозначно. Так, 

Г. М. Поспєлов указує, що «предметом літературознавства є не тільки 

художня література, а й вся художня словесність світу – письмова й усна» 

[210, с. 5]. У той самий час більшість учених зазначає, що предметом 

літературознавства є, насамперед, письмова література. Класичним можна 

вважати таке визначення: «Літературознавство – наука про художню 

літературу, її походження, сутність і розвиток» (ЛЕС, с. 198). 

Тлумачення загальноприйнятого у літературознавстві поняття 

«літературний персонаж» не є досить складним. Звертаючись до 

лінгвокультурологічного тезаурусу (ЛТ), знаходимо таке розуміння цього 

поняття, яке вважаємо найбільш чітким: «літературний персонаж» (фр. 

Personnage, від лат. Persona – ‗особа‘, ‗особа‘, ‗маска‘) – це будь-яка дійова 

особа художнього твору, зазвичай другорядна; це вид художнього образу, 

суб'єкт дії, переживання, висловлювання в творі (ЛТ, IР). У сучасному 

літературознавстві використовуються словосполучення «літературний герой» 

чи «дійова особа», але оскільки етимологія слова «персонаж» мало відчутна, 

звідси «літературний персонаж» є більш нейтральним, ніж, наприклад, 

«літературний герой» (головна дійова особа) (ЛЭ, ІР; ЛТ, ІР). 

За визначенням польського славіста Єжи Фаріно [278] в 

літературознавстві персонаж розглядається в трьох аспектах: 

а) людина або антропоморфна істота у світі художнього твору; 

б) нетотожність літературного персонажа реальній позатекстовій особі, 

тобто відсутність або байдужість його референтності; 

в) моделююча функція літературного персонажа [278, с. 106].  

В. І. Карасик [121] визначає літературний персонаж як одне з 

центральних понять наратологіі – теорії оповіді (Ж. Жено, В. Шмід, 

І. А. Бехта, О. М. Капленко, М. З. Легкий, Л. В. Мацевко-Бекерська, 

М. І. Руденко, В. Г. Сірук, О. М. Ткачук та ін. (цит. за: [138, с. 46]). 

Літературний персонаж у художньому тексті виконує роль актора (дійової 
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особи) або наратора (оповідача). Наші уявлення про той чи інший 

людський типаж включають цей типаж у світ оповідань про нього, але при 

цьому неминуче стирається грань між фактом і фікцією [121, с. 10–15]. 

Персонаж художнього твору може конкретизуватися і як ЛКТ [119; 121; 

122; 164]. Разом із тим, типаж являє собою узагальнення реально існуючих 

історичних осіб або вигаданих персонажів. Можливість персонажної 

конкретизації є важливою характеристикою лінгвокультурного типажу. Ще 

однією важливою рисою персонажної характеристики типажу є чіткий поділ 

прав актора й нарратора: актор здатний здійснювати будь-які дії, але він не 

знає, чим вони закінчаться, він не контролює фабулу, а нарратор не бере 

участі в діях, він розповідає про них, знає, що станеться з персонажем і може 

формувати ставлення до персонажа, акцентуючи на тих чи інших фактах, 

емоційно коментуючи вчинки персонажа, приводячи певні описи та 

міркування [121, с. 21]. 

Розглядаючи літературний персонаж у художніх творах, неможливо не 

врахувати його спорідненість з поняттям «художній образ», яке зазвичай 

використовується для позначення різноманітних явищ у багатьох 

гуманітарних сферах: мистецтві, літературознавстві, мовознавстві та ін. 

Розуміємо художній образ як художнє відтворення людських характерів, 

подій, предметів за допомогою слів у творі [51, c. 95; 83; 202]. Образом 

можуть бути як живі, так і неживі істоти, наприклад, сонце, вітер чи тварина. 

В художньому творі всі вони можуть розмовляти, діяти та мислити як 

людина. А вже образ людини, змальований у літературному художньому 

творі, називається персонажем, про що було зазначено вище [51, c. 95–96]. 

Загальна структура художнього образу виходить із його 

двокомпонентної структури, де поєднуються чуттєвий образ та ідея, яка з 

нього випливає. При цьому сам художній образ у своїй специфіці не може 

бути зведений цілком ні до свого чуттєвого образу, ні до його ідеї. Виходячи 

з цих міркувань, Гегель визначав художній образ як щось таке, що існує 

немовби посередині між чуттєвим образом, тобто зображуваним одиничним 
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предметом, і його ідеєю, тобто тим логічним смисловим наслідком, що 

постає з роздумів над зображеним (цит. за: [183]).  

Різноманіття типів художніх образів зумовлено їх видовою 

приналежністю, внутрішніми законами розвитку та «матеріалом», який 

використовує кожен вид мистецтва, наприклад: словесний, музичний, 

пластичний, архітектурний і т.п. (НФЭ, ІР). Образи відрізняються один від 

одного за різними ознаками, наприклад, за мірою співвідношення чуттєвого й 

ідеального (раціонального) моментів: у «портретному» зображенні превалює 

або, принаймні, виходить на перший план чуттєва конкретність, у 

символічному образі домінує ідеальний (розумовий) початок, а в типовому 

(реалістичному) образі є доволі очевидним прагнення до їх гармонійного 

поєднання. Видові відмінності, своєрідність образів мистецтва предметно 

виражаються, а багато в чому й виявляються заданим характером 

«матеріалу» та «мови», за допомогою яких вони створюються (НФЭ, ІР). 

Таким чином, за всією великою кількістю різновидів художніх образів у 

літературі може бути доволі складно їх розмежувати. Хоча найбільш вдалою 

вважаємо класифікацію художніх образів за Н. С. Ференц [279, IР], де 

художні образи поділяються за: 

 літературним напрямом: класицистичні, романтичні, алегоричні, 

символічні;  

 характером: трагічні та комічні;  

 місцем у творі: головні, другорядні, епізодичні; 

 ставленням автора: позитивні, негативні чи нейтральні;  

 рівнем художнього узагальнення: мікрообрази, макрообрази, мегаобрази;  

 предметом змалювання: образи-персонажі, образи-пейзажі, образи-

мовлення, образи-емоції, образи-поняття тощо. 

Отже, розуміння художнього образу у значенні «образ-персонаж», 

виокремленого за предметом змалювання у літературному творі, цілком 

співпадає з тлумаченням терміна «літературний персонаж», але, на відміну 

від нього, художній образ – це узагальнена, і разом із тим, конкретна картина 

людського життя чи навколишнього світу, що створена творчою уявою 

письменника. 
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Щодо кореляції понять «лінгвокультурний типаж» і «художній 

образ», то необхідно розглянути такі параметри. Порівнюючи сферу 

функціонування художнього образу та ЛКТ, встановлюємо, що для 

художнього образу – це  література та мистецтво, а для ЛКТ – не тільки 

література та мистецтво, але й реальність, тобто буття [121, с. 17]. Отже, ЛКТ 

як поняття є ширшим, ніж поняття «художній образ», тому що художньому 

образу притаманна наявність творчого (авторського) компонента, а для 

лінгвокультурного типажу його наявність не є необхідною та суттєвою. 

Художній образ як одиниця літературного тексту, яка творчо створена 

автором і виражена словесно, цілісно відображає індивідуальні й типові риси 

реального об'єкта. Тобто художні образи, які розглядаються як персонажі 

художніх творів, утілюють у собі індивідуально-специфічні та колективно-

типові характеристики людей, при цьому типове трактується як 

симптоматичне, що характеризує суттєві риси поведінки певних груп людей 

у певних обставинах. Для ЛКТ, навпаки, суттєвою є ознака типізованості, так 

як лінгвокультурними типажами називають, по визначенню В. І. Карасика, 

«впізнавані образи представників певної культури, сукупність яких і 

становить культуру того чи іншого суспільства» [121, с. 5–25]. Разом із цим, 

ці поняття є фікційними, тобто вигаданими, на відміну від реальної людини – 

«лінгвокультурного типажу», хоча порівнюючи їх із соціальним чи 

соціокультурним стереотипом, можна стверджувати, що літературний 

персонаж і художній образ досить конкретні та детерміновані.  

Таким чином, відмежування поняття «лінгвокультурний типаж» від 

подібного з ним поняття «художній образ» висвітлює його основні 

категоріальні ознаки – типізованість, нейтральність, реальність. Інакше 

кажучи, ЛКТ у лінгвокультурології як новітньому науковому напрямі є 

певною модельною особистістю, що виступає культурогенним фактором 

розвитку суспільства. 
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1.2.4 Когнітивна лінгвістика: «мовна особистість», «мовний 

портрет», «мовленнєвий портрет» vs. «лінгвокультурний типаж». На 

підґрунті розвитку проблеми співвідношення мислення та мови, а саме цим і 

займається психолінгвістика (В. П. Белянін, А. А. Залевська, В. П. Глухов, 

С. І. Куранова, О. О. Леонтьев, Дж. Грінберг, Ч. Осгуд, Дж. Керол та ін.), в 

останні два десятиліття XX ст. складається нова наука – когнітивна 

лінгвістика. Її предметом є особливості засвоєння й обробки інформації за 

допомогою мовних знаків [207, с. 4–15]. 

Становлення сучасної когнітивної лінгвістики пов'язують із працями 

американських авторів Джорджа Лакоффа [357; 358], Рональда Лангакера 

[359], Рея Джакендоффа [346]. Різноманітні тлумачення та визначення 

предмета когнітивної лінгвістики, також як і її категорій, пропонують автори, 

які безпосередньо займаються цими проблемами ([14; 18; 32; 33; 81; 82; 102; 

103; 105; 129; 224; 228; 282; 283; 286; 288; 326; 327; 333; 334; 337] та ін.) і 

визначають основну проблематику сучасної когнітивної лінгвістики. Отже, 

напрямами когнітивних досліджень є: 

→ проблеми методології досліджень із когнітивної лінгвістики; 

→ когнітивні аспекти граматики; 

→ лексика в когнітивних дослідженнях; 

→ категорії мовних одиниць у системі та функціонуванні;  

→ когнітивні аспекти номінації та словотворення. 

Крім зазначених вище основних питань когнітивної лінгвістики, 

розглядається також багато інших проблем, серед яких: концептуалізація в 

історичному аспекті та в ментальних просторах тексту і дискурсу [24; 99; 45; 

154; 155], природа концепту та концептуальний аналіз [16; 17; 18; 32; 157; 

313] та ін., що наочно демонструє поглиблення й розширення проблематики 

цієї галузі лінгвістики.  

Одним із питань когнітивної лінгвістики, яке привертає увагу лінгвістів, 

є проблема мовної особистості. Термін «мовна особистість», який був 

уперше використаний В. В. Виноградовим у книзі «О художественной 



 

 

48 

литературе» [46] та увійшов у науковий обіг наприкінці 80-х рр. ХХ ст., 

після публікації книги Ю. М. Караулова «Русский язык и языковая личность» 

у 1987 р. [125; 126; 127; 128], розтлумачують під кутом багатьох аспектів 

мови і саме тому під мовною особистістю розуміють: а) будь-якого носія 

мови, охарактеризованого на основі аналізу здійснених ним текстів із точки 

зору використаних у цих текстах системних засобів цієї мови для 

відображення бачення ним навколишньої дійсності (картини світу) і для 

досягнення визначених цілей у цьому світі; б) найменування комплексного 

способу опису мовної здібності індивіда, що поєднує системне уявлення 

мови з функціональним аналізом тексту [128, с. 7]. 

Витоки психолінгвістичного напряму вивчення мовної особистості 

можна знайти у працях О. О. Потебні [212] та І. О. Бодуена де Куртене [30, 

c. 182]. Крім того, в їхніх дослідженнях здійснюється саме лінгвістичне, а не 

філологічне осмислення проблеми. Отже, І. О. Бодуен де Куртене намічає 

методологічну значимість досліджень антропоцентричного характеру з 

виходом на вивчення конкретної мовної особистості [128, с. 5–6]. 

У науковій літературі структура мовної особистості представляється 

різними способами, але частіше за все використовуються два з них. Перший 

спосіб, запропонований Г. І. Богіним [29], передбачає відтворення структури 

мовної особистості на п‘яти рівнях володіння мовним знанням, на основі 

типових недоліків мовних вчинків: 

→ рівень правильності – передбачає знання досить великого лексичного 

запасу і дозволяє будувати висловлювання відповідно до правил мови; 

→ рівень інтеріоризації – передбачає усвідомлене осмислення вивченого 

мовного матеріалу, дієву позицію по відношенню до мовного знання; 

→ рівень насиченості – визначається віддзеркаленням у мові 

різноманітності та багатств виражальних засобів мови; 

→ рівень адекватного вибору – визначається відповідністю мовної 

діяльності та комунікативної ситуації та характеризується відповідністю 

мовних засобів, використовуваних у висловлюваннях і сфері спілкування; 
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→ рівень адекватного синтезу – враховує відповідність породженого 

особистістю тексту до всього комплексу змістовних і комунікативних 

завдань, які було покладено в його основу [29, с. 69]. 

Звичайно, такий опис є більш абстрактним і дозволяє говорити про 

загальні моделі мовної особистості. А суть другого способу, запропонованого 

Ю. М. Карауловим [126; 128], полягає у виділенні трьох рівнів структури 

мовної особистості:  

→ нульовий рівень – вербально-семантичний, що відображає ступінь 

володіння повсякденною мовою, включаючи лексикон і фонд граматичних 

знань особистості;  

→ перший рівень – лінгвокогнітивний, представлений поняттями, ідеями 

та уявленнями, що складаються в картину світу;  

→ другий рівень – мотиваційний або прагматичний, що включає явище і 

характеристику мотивів і цілей, які зумовлюють розвиток особистості та її 

поведінку та які керують відтворенням тексту [128, с. 7–8; 302].  

Цей спосіб зображення мовної особистості є цікавим тому, що він надає 

можливість побачити, які вміння та навички є важливими для продукування 

мовлення.  

Підсумовуючи ці визначення, можна стверджувати, що під мовною 

особистістю розуміється потенційно будь-який носій мови, а спосіб 

представлення (вивчення й опис) цієї мовної особистості передбачає 

відтворення її структури на основі відтворюваних і сприйманих нею текстів. 

Хоча поняття «лінгвокультурний типаж» і співвідноситься з поняттям 

«мовна особистість», вони не є рівнозначними, так як перше поняття є лише 

одним із підходів до вивчення мовної особистості та може мати як 

позитивну, так і негативну оцінку, а друге поняття – це загальна особистість, 

якій притаманні суто індивідуальні особливості мови та мовлення. Загалом, 

використовуючи термін «лінгвокультурний типаж», акцентують увагу, по-

перше, на культурно-діагностичній значущості типізованої особистості для 

розуміння відповідної культури, і по-друге, на вивченні цієї особистості з 
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позицій лінгвістики (з урахуванням визначення, вираження й опису 

відповідного концепту, який втілено в мові) [121, с. 5–25]. 

Розвиток теорії мовної особистості в бік співвідношення особистості в 

мові та мовленні дозволив дослідникам виокремити такі поняття, як «мовний 

портрет» і «мовленнєвий портрет», в основі розмежування яких лежить, 

насамперед, необхідність розрізнення мови та мовлення.  

Вивчення поняття «мовний портрет» починається з ідеї фонетичного 

портрета, запропонованої М. В. Пановим у середині 60-х рр. ХХ ст. На основі 

своєї теорії він створив ряд фонетичних портретів учених, письменників і 

політичних діячів.  

Після цього багато інших учених почали надавати свої визначення 

терміну «мовний портрет». Наведемо декілька з них.  

На думку С. В. Леорди [167], «мовний портрет» – це втілена в мові 

мовна особистість. Т. П. Тарасенко [264], своєю чергою, трактує поняття 

мовного портрета як сукупність мовних і мовленнєвих характеристик 

комунікативної особистості чи певного соціуму в окремо взятий період 

існування. Г. Г. Матвєєва [177] розширює поняття тим, що додає в своє 

визначення причини створення мовного портрета: на її думку, мовний 

портрет – це «набір мовних уподобань мовця в конкретних обставинах для 

актуалізації певних намірів і стратегій впливу на слухача» [177, c. 89]. Крім 

того, дослідниця зазначає, що, як і мовна особистість, мовний портрет буває 

індивідуальним (головним є індивідуальний стиль, який відображає 

особливості конкретної мовної особистості та може характеризувати мовні 

звички будь-якої соціальної групи) і колективним (дозволяє узагальнити 

явища, притаманні певному колу людей, об‘єднаних у національному, 

віковому, соціальному чи професійному плані) (цит. за: [72, ІР]). 

М. В. Китайгородська та Н. М. Розанова [132] називають «мовний портрет» 

«функціональною моделлю мовної особистості» [132, с. 6–23, 80] та 

вважають, що вона повинна включати в себе такі рівні [132, с. 82]: 
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→ лексикон мовної особистості – це той рівень, який відображає 

володіння людиною лексико-граматичним фондом мови; тобто при створенні 

мовного портрета даного рівня мовної особистості необхідно проаналізувати 

запас слів і словосполучень, яким користується конкретна мовна особистість; 

→ тезаурус мовної особистості – це мовна картина світу, яка при описі 

мовного портрета цього рівня віддзеркалюється у використанні улюблених 

розмовних формул, мовних зворотів, особливої лексики, за якими ми 

впізнаємо особистість; 

→ прагматикон мовної особистості – це система комунікативних 

ролей, мотивів, намірів, які керують особистістю у процесі комунікації. 

Загальновідомо, що людина в мові проявляється, насамперед, через свою 

комунікативну поведінку, а саме: через специфічне індивідуальне 

переломлення словесних норм, вибору певної лексики та свідомої відмови 

від ряду слів і виразів, вживання певних синтаксичних оборотів, володіння 

різними жанрами мовлення, індивідуальної паравербальної поведінки (жести, 

міміка, дистанції в спілкуванні та ін.) [123, с. 231–246]. Завдяки працям 

В. І. Карасика, відомого своїми дослідженнями проблеми комунікативної 

поведінки, з‘явилась чітка характеристика терміну «мовленнєвий портрет» 

людини – це систематичний опис особливостей комунікативної поведінки, 

також цей портрет може бути індивідуальним або колективним [123, с. 231–

246]. Дослідники відзначають, що за своєю суттю подібний опис 

комунікативної поведінки є «соціально-мовним портретом», оскільки кожен 

із портретів відображає особливості мови певного середовища [21, с. 91; 163]. 

Т. М. Миколаєва справедливо підкреслює, що для такого опису потрібно 

характеризувати не всі рівні та факти мовної системи, а лише їх найбільш 

яскраві приклади [190, с. 73–75].  

З точки зору кореляції понять «мовний портрет» і «мовленнєвий 

портрет» із поняттям «лінгвокультурний типаж» необхідно сказати, що ці 

поняття є доволі різними. Оскільки, мовний портрет особистості 

відрізняється навіть від мовленнєвого портрету, через його індивідуальні 
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мовні переваги, які враховуються при його складанні та саме тому він є 

більш точним. А, як було зазначено вище, якщо мовленнєвий портрет 

проявляється через його комунікативну поведінку, то тут найважливішим 

його компонентом є вербальний ряд. У цьому плані ці обидва поняття 

когнітивної лінгвістики є лише складовою, хоча не мало важливою, поняття 

ЛКТ, яке представляє загальну лінгвокультурну концептосферу того 

суспільства, в якому воно існує, а звідси, ЛКТ детермінує не лише мовну чи 

комунікативну поведінку особистості – він надає загальну національну, 

лінгвістичну та соціокультурну уяву про неї.  

Отже, зробивши короткий аналітичний огляд із когнітивної лінгвістики 

щодо питання кореляції понять «мовна особистість», «мовний портрет», 

«мовленнєвий портрет» і «лінгвокультурний типаж», можна дійти до 

висновку про те, що детальна типізація людини як певної мовної особистості 

неможлива лише на основі будь-якого одного параметру її відображення, а 

лише на основі її сукупних лінгвокультурних характеристик.  

 

1.2.5 Лінгвоперсонологія: «модельна особистість», «імідж», «амплуа» 

vs. «лінгвокультурний типаж». Як результат різнобічного вивчення поняття 

«мовна особистість» виникає самостійна дисципліна – лінгвоперсонологія, 

про яку вперше в своєму науковому дослідженні згадує В. П. Нерознак [188].  

Лінгвоперсонологія – це інтегративна галузь гуманітарного знання, яка 

базується на досягненнях лінгвістики, літературознавства, психології, 

соціології, культурології [120, с. 4]. За визначенням В. І. Карасика та 

дослідників Волгоградської школи лінгвокультурології, лінгвоперсонологія – 

це самостійний напрям мовознавства, який вивчає теорію мовної особистості 

та об‘єктом дослідження якого є суб‘єкт і його мовна поведінка [120; 121; 

122; 123]. З позицій цієї галузі, мовна особистість розглядається як 

індивідуальний або типовий носій комунікативних норм і мовних проявів у 

лінгвокультурах, де на перший план виступає мовний портрет людини.  
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Серед напрямів вивчення мовної особистості у лінгвоперсонології 

виділяють [120, с. 4–5]:  

→ дослідження характеристик конкретно-індивідуальної особистості; 

→ дослідження характеристик того чи іншого типу особистостей.  

Термінологічний апарат лінгвоперсонології містить низку термінів, які 

позначають поняття, суміжні з поняттям «мовна особистість», серед яких 

відзначимо такі, як: «модельна особистість», «імідж» і «амплуа». 

Одним із можливих підходів до вивчення мовної особистості може бути 

формування та характеристика модельної особистості.  

Термін «модельна особистість» розуміємо, за визначенням 

В. І. Карасика [119], як типовий представник певної етно-соціальної групи, 

який диференціюється специфічними характеристиками вербальної / 

невербальної поведінки та вихідної з неї ціннісної орієнтації. Багато 

характеристик цього терміну принципово розходяться в мовній свідомості 

тих, хто відносить себе до відповідного типу модельної особистості, та тих, 

хто протиставляє себе цьому типу [119, с. 10–11]. Зазвичай, говорять про 

специфіку епохи завдяки чітким і відомим модельним особистостям. У 

спільнотах, які стосуються того самого типу цивілізації, соціальні ролі 

значною мірою ізоморфні, разом із тим специфіка особистостей, які стають 

зразками для відповідних моделей поведінки, накладає значний відбиток на 

виконання таких ролей і дозволяє виділяти в рамках тієї чи іншої 

лінгвокультури саме модельну особистість. Таким чином, розуміємо 

модельну особистість як певний стереотип поведінки, що робить істотний 

вплив на культуру в цілому та служить своєрідним символом даної культури 

для представників інших етнокультур [119, с. 10–11].  

Порівнюючи поняття «модельна особистість» та «лінгвокультурний 

типаж», можна знайти чимало спільних рис, головна з яких – це вплив цих 

понять на загальну культуру суспільства чи нації в цілому. Щодо 

відмінностей, то тут виявляємо наступне: модельна особистість є хоча й 

прототипним образом, але його межі вельми варіативні, не чіткі, ЛКТ – це 

доволі чіткий, типізований концепт (див. 1.1.2). 
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У низці термінів, що співвідносяться з поняттям «лінгвокультурний 

типаж», фігурує поняття «імідж». У мовознавстві, як і в інших сферах, існує 

багато визначень цього поняття та підходів до його класифікації й типології. 

Таке різноманіття в цілому є результатом того, що імідж розглядається в 

різних аспектах: структурних, функціональних, предметних та ін. [120, с. 12–

13; 213]. Так, відомий фахівець в області прагмалінгвістики та теорії 

комунікації Г. Г. Почепцов [215] визначає імідж як знаковий замінник 

складного та поглибленого портрету людини, що відображає його основні 

риси або ті риси, які хочуть на нас спроектувати (цит. за: [120, с. 12–13]). 

Відіграючи значну роль у людській культурі, поняття «імідж» накопичує в 

собі різні культурно-історичні значення-знаки та саме знакова специфіка 

іміджу визначає його місце в ряду уявлень про людину.  

Найважливішою характеристикою знака, на думку В. І. Карасика [120], є 

одна певна відмітна ознака, тому імідж повинен бути не просто заміщенням у 

нашій свідомості знань і переживань про будь-яку людину чи групу людей, а 

елементарним заміщенням одного на інше. Подібно до того, як при 

найменуванні об'єкта ми вибираємо лише один із безлічі його ознак, при 

побудові іміджу ми висвічуємо тільки одну характеристику людини, 

неминуче стилізуючи, спрощуючи або карикатурно перебільшуючи її [120, 

с. 13]. За спостереженнями В. І. Карасика [120], думку якого ми цілком 

поділяємо, лінгвокультурний типаж має певні точки перетину з іміджем, 

відрізняючись від останнього багатовимірністю та відносною об‘єктивністю. 

Якщо імідж формується свідомо, будучи інструментом для обробки 

громадської думки, то типаж виникає стихійно в результаті розвитку 

суспільства, а в своєму редукованому варіанті типаж може, навіть, 

перетворитися на імідж. Сукупність типажів є зліпком культури, а сукупність 

іміджів являє собою певний інструментарій для впливу на адресата, і хоча він 

містить характеристики окремої культури, вони є виключно суб‘єктивними 

[120, с. 14].  
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Розглядаючи наступний термін лінгвоперсонології, а саме «амплуа», 

зазначимо, що він прийнятий у театральному середовищі й означає 

спеціалізацію актора на виконанні ролей, подібних за своїм типом (зазвичай 

найбільш відповідних зовнішніми даними, покликанням і т.п.), наприклад:  

амплуа коміка, трагедійного героя та ін. [120, с. 10].  

Як зазначає В. І. Карасик, в узагальненому тлумаченні це поняття 

синонімічно поняттю «роль», яке етимологічно у французькій мові позначало 

«рулон паперу, на якому була написана партія актора». Надалі науковець 

пояснює, що встановлюючи відмінності між роллю й амплуа, можна сказати, 

що роль є маскою та задана зробити ззовні шаблон поведінки, у той час як 

амплуа являє собою освоєну актором, наділену емоційними переживаннями 

та олюднену роль, яку впізнають глядачі [120, с. 10]. Крім того, набір амплуа 

досить обмежений, у той час як ролі варіюються нескінченно. У людини в 

будь-якому соціальному статусі завжди є вибір; поняття «амплуа» 

підкреслює її свідому асоціацію своєї ідентичності з типовою роллю [120, 

с. 10]. Амплуа за своєю внутрішньою формою (від фр. ‗вживання, 

застосування, використання, заняття‘) є самопрезентацією, це той образ, у 

якому актор хоче бути впізнаний. А. В. Оляніч зазначив, що амплуа в драмі – 

це спосіб типізації, споріднений драматургічному образу, певній «масці» та є 

протилежним характеру [199, с. 170]. Ознака типізованості стосовно образу 

людей об'єднує поняття «лінгвокультурний типаж» і «амплуа», але ці два 

поняття розрізняються за ознаками свідомого емоційно забарвленого вибору 

(амплуа – маркований, ЛКТ – нейтральний) і сфер поведінки (ЛКТ більшою 

мірою відображає фактичний стан справ, реальність, соціальний розподіл 

ролей, у той час як амплуа – це особистісно забарвлена презентація ролі, 

наприклад: роль учителя та відповідний їй у суспільстві типаж 

«учитель» / «учителька», але амплуа – «суворий учитель» [120, с. 10]. 

Наприкінці огляду ключових термінів лінгвоперсонології зазначаємо, 

що кожен із них є важливою складовою у формуванні поняття 
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«лінгвокультурний типаж» у цілому, хоча кожний термін має свої суто 

індивідуальні, а звідси й унікальні риси.  

 

1.2.6 Когнітивна поетика: «художній концепт» vs. «лінгвокультурний 

типаж». У сучасних лінгвістичних дослідженнях зі зміцненням 

міждисциплінарних зв'язків методика когнітивного аналізу поширилася на 

нові області знань, що дало імпульс розвитку когнітивної поетики. 

Родоначальником цієї науки прийнято вважати Ройвена Цура [393; 394], а 

подальші наукові розвідки в цій області пов'язані з іменами П. Стоквелла 

[385], М. Томаса [389], М. Тернера [396], М. Фрімен [336], 

Р. Дж. Штернберга [384], Е. Семіно [377], О. П. Воробйової [54], 

Л. І. Бєлєхової [25], О. М. Кагановської [116], В. Г. Ніконової [191; 192; 193; 

194; 195], І. А. Тарасової [265], Н. Й. Четової [291; 292; 293] та ін.  

Наукові розробки з когнітивної поетики, на думку В. Г. Ніконової [194, 

с. 113–122], характеризуються зосередженістю на з‘ясуванні закономірностей 

концептуалізації й категоризації світу у літературному творі, на визначенні 

реконструкції світорозуміння художника слова й експлікації 

концептуального змісту творів. Звідси, стає необхідним визначення 

центральної одиниці когнітивної парадигми дослідження художнього твору – 

художнього концепту.  

Когнітивні поетологи займаються дослідженням художніх концептів; 

їхні розробки дозволяють сформувати уявлення про смислову організацію 

художнього тексту, поглибити розуміння мовної картини світу автора 

певного художнього твору, повніше представити художній концепт як 

універсальний феномен, що відображає зміст всієї творчої діяльності мовної 

особистості. Але поняття художнього концепту все ще знаходиться на стадії 

обмірковування та розуміння.  

Існує декілька підходів до вивчення художніх концептів. Л. О. Чернейко 

[289; 290] та В. А. Долинський [289], приміром, підходять до вирішення 

проблеми художніх концептів крізь призму філософії мови. Концепти, 
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вважають дослідники, відображають різні типи свідомості суб'єктів: 

повсякденний (носія мови), науковий (людини науки), художній (людини 

мистецтва) та філософський (філософа, служителя культу). Художній 

концепт виникає при реалізації художнього типу свідомості [289, с. 35]. 

В. Г. Ніконова у статті «Художній концепт: процедури реконструкції та 

моделювання (на матеріалі трагедій В. Шекспіра)» [194] акцентує увагу на 

тому, що художній концепт відзначається своєю специфікою у зіставленні з 

іншими концептами, які досліджуються з двох позицій: когнітивної 

лінгвістики і лінгвокультурології. Художній концепт – це базова одиниця 

концептуальної картини світу окремого письменника (автора художнього 

твору), що втілює індивідуально-авторське світобачення, тим самим 

відрізняючись від «концепту культури» чи «мовного концепту» за змістом і 

способом експлікації, обсягом та історичною мінливістю [194, с. 113–115]. 

Говорячи про когнітивістику, дослідниця звертається до праць 

С. О. Аскольдова-Алексєєва (1870‒1945) [16], який поділяв концепти на 

художні (в мистецтві) і пізнавальні (в науці). На думку В. Г. Ніконової, ця 

класифікація є більш доцільною для позначення художнього концепту як 

одиниці авторської свідомості, що реалізується саме в художніх текстах, а не 

у текстах будь-якого функціонального стилю, як наприклад «текстовий 

концепт» [194, с. 113]. 

Художній концепт відрізняється від концепту культури, оскільки у 

працях із лінгвокультурології приділяється увага не всім, а лише ключовим 

компонентам національної культури, тому концепти в цій галузі, можуть 

бути виражені як мовними засобами, так і засобами мистецтва: живопису, 

скульптури, музики, що свідчить про важливість таких концептів для 

національної культури.  

Зіставлення понять «художній концепт» і «лінгвокультурний типаж» за 

двома параметрами – за змістом і формою експлікації, висвітлює як їх 

відмінності, так і ряд їхніх спільних характеристик.  
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За першим параметром, змістовим, ЛКТ ототожнюється з концептом, 

так як представники Волгоградської школи лінгвокультурології під 

керівництвом В. І. Карасика [15; 44; 78; 84; 87; 119; 120; 121; 122; 146; 147; 

149; 172; 181; 187; 226; 252; 280; 308], як зазначалося вище (див. п.п. 1.1.3), 

розглядають ЛКТ як різновид концепту культури. Розуміння ЛКТ з 

лінгвокультурної точки зору визначає його базовою одиницею певної 

культури, яка відображає колективні уявлення про особистості, узагальнені 

образи та типажі (цит. за: [119, с. 97]). Але для художнього концепту таке 

типізоване уявлення про певний об‘єкт культури не є властивим, оскільки 

художній концепт – це ментальна одиниця індивідуально-авторської 

свідомості, у структурі якій, крім колективного уявлення про узагальнену 

особистість (образ чи типаж), акумульовано ще й авторське розуміння цієї 

типізованої особистості. 

Другий параметр, за яким ЛКТ і художній концепт розрізняються, є 

форма їх матеріалізації. З одного боку, будучи ментальними моделями, 

реконструйованими на мовному матеріалі, вони мають лише вербальну 

репрезентацію, але з іншого, – обидва з них знаходять свою власну мовну 

репрезентацію. Якщо ЛКТ, для якого характерне національно-культурне 

забарвлення й емоційна маркованість, втілюється в певних тактиках мови та 

поведінки індивіда і може бути репрезентованим у текстах будь-якого 

функціонального стилю, то художній концепт актуалізується мовними 

засобами лише окремого художнього тексту або текстами, що належать до 

творчості одного письменника чи певного літературного жанру. 

Отже, художній концепт і ЛКТ розрізняються як за змістовим 

наповненням, так і за формою матеріалізації, хоча і знаходяться в тісному 

взаємозв'язку між собою. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Лінгвокультурологія, сформована на стику лінгвістики і культурології на 

рубежі III тисячоліття, розглядає мову в руслі антропоцентричної парадигми як 

певний «культурний код» нації, а не лише як засіб комунікації і пізнання, та 

орієнтується на культурний фактор у мові і мовний фактор у людині, тому 

ключовим поняттям лінгвокультурології постає поняття про людину в її 

культурі та мові, що позначається терміном «лінгвокультурний типаж». 

2. У теорії лінгвокультурології термін «лінгвокультурний типаж» 

уживається для позначення типової у культурологічному аспекті мовної 

особистості, яка сприймається як узагальнене уявлення про людину на основі 

релевантних об'єктивних соціально значущих етно- та соціоспецифічних 

характеристик і яка без труднощів упізнається у суспільстві, до якого ця 

особистість належить, і поведінка якої впливає на лінгвокультуру відповідної 

етнічної спільноти, разом із тим, створюючи її. 

3. Поняття «лінгвокультурний типаж» як базове поняття 

лінгвокультурології корелює з іншим ключовим поняттям цієї галузі знання – 

поняттям «концепт культури», яке у Волгоградській науковій школі 

розуміється як абстрактне ментальне утворення, змістом якого є певний 

соціально-історичний тип особистості, відзначений етнокультурною 

специфікою, тобто ЛКТ розглядається як різновид концепту культури. 

4. Відзначаючи схожість понять «лінгвокультурний типаж» і «концепт 

культури», зокрема, принципову значущість саме ціннісної складової у 

структурі і ЛКТ, і концепту культури, відомі лінгвокультурологи і 

лінгвоконцептологи єдині в тому, що національно-культурний зміст більш 

властивий концепту культури, оскільки він є емоційно-маркованим, 

детермінованим національною культурою і свідомістю етнокультурної 

спільноти і втілюється в певних тактиках мови індивіда, а лінгвокультурний 

типаж є лише одним із підходів до вивчення мовної особистості. 
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5. Теорія лінгвокультурних типажів, яка синтезує в собі досягнення 

лінгвістики, літературознавства, соціології, психології, гендерології та 

культурології, розвиває теорію мовної особистості у системі гуманітарних 

наук, тому поняття «лінгвокультурний типаж» як типізована особистість, 

значуща для певної культури, корелює з такими поняттями, як «тип», 

«соціокультурний тип», «гендерний стереотип», «мовна особистість», 

«модельна особистість», «художній образ» та ін. у новітніх наукових 

парадигмах, зокрема, у когнітивній лінгвістиці, когнітивній поетиці, 

лінгвоперсонології, лінгвогендерології та лінгвокультурології. 

6. Значущість ЛКТ для певного соціуму зумовлює необхідність 

відмежування цього поняття від базових термінів соціолінгвістики, а саме: 

«соціокультурний тип», «соціальний стереотип» і «соціокультурний 

стереотип», які використовуються у процесі вивчення соціальної природи 

мови та умов її функціонування в суспільстві і позначають уявлення, 

сформовані у свідомості етнічної спільноти, про певний тип особистості в 

будь-якому культурному та соціальному середовищі («соціокультурний 

тип»), про спрощений, схематизований образ будь-якої соціальної групи або 

спільноти («соціальний стереотип»), про складову частину будь-якої масової 

культури («соціокультурний стереотип»). На відміну від них, ЛКТ не є 

уявленням соціально-культурної спільноти, ‒ він конкретизується в реально 

існуючому індивідуумі або персонажі художнього твору. 

7. Дослідження мовних явищ у нерозривному зв‘язку із світоглядом як 

усього мовного колективу, так і окремого індивідуума як члена цього 

колективу зробило важливим питання про гендерний стереотип як базового 

поняття гендерології. Гендерні стереотипи як частина національних 

соціокультурних стереотипів утілюють маскулінні / фемінінні особливості 

бачення світу, виступаючи джерелом інформації про національну гендерну 

лінгвокультуру. Гендерному стереотипу, так само як і ЛКТ, властива 

оціночність, завдяки якій і стереотип, і типаж створюють систему ціннісних 

орієнтирів у суспільстві, але, на відміну від гендерного стереотипу, ЛКТ не 
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залежить від будь-яких гендерних характеристик особистості, які б могли 

його диференціювати.  

8. ЛКТ може конкретизуватися у художньому творі як «літературний 

персонаж» («літературний герой», «дійова особа») або «художній образ», але 

на відміну цих літературознавчих понять, які розуміються або як будь-яка 

дійова особа художнього твору («літературний персонаж»), або як спосіб 

художнього відтворення людських характерів, подій, предметів за 

допомогою слів у творі («художній образ»), поняття «лінгвокультурний 

типаж» є ширшим: його сферою функціонування є не тільки література та 

мистецтво, а й реальність, тобто буття; утілюючи у собі індивідуально-

специфічні характеристики людей, лінгвокультурний типаж являє собою 

узагальнення колективно-типових характеристик реально існуючих 

історичних осіб, тобто типізованість, нейтральність і реальність виступають 

його основними категоріальними ознаками. 

9. Розвиток теорії мовної особистості у ракурсі когнітивної лінгвістики 

ввів у науковий обіг такі терміни, як «мовна особистість» (будь-який носій 

мови, охарактеризований на основі аналізу здійснених ним текстів), «мовний 

портрет» (набір мовних уподобань мовця в конкретних обставинах для 

актуалізації впливу на слухача) і «мовленнєвий портрет» (систематичний 

опис особливостей комунікативної поведінки мовця). Поняття ЛКТ 

співвідноситься з цими поняттями як загальне і його частини, оскільки ЛКТ, 

представляючи лінгвокультурну концептосферу певного суспільства, 

детермінує не лише мовну («мовна особистість», «мовний портрет») чи 

комунікативну поведінку («мовленнєвий портрет») особистості, а й надає 

загальну національну, лінгвістичну та соціокультурну уяву про неї. 

10. У результаті всебічного вивчення поняття «мовна особистість» із 

позицій лінгвоперсонології виникає низка термінів, які позначають поняття, 

суміжні з поняттям «лінгвокультурний типаж», ‒ «мовна особистість» 

(індивідуальний або типовий носій комунікативних норм і мовних проявів у 

лінгвокультурах), «модельна особистість» (типовий представник певної етно-
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соціальної групи, який диференціюється специфічними характеристиками 

вербальної / невербальної поведінки), «імідж» (знаковий замінник складного 

та поглибленого портрету людини, що відображає його основні риси) і 

«амплуа» (особистісно-забарвлена презентація ролі). ЛКТ має певні точки 

перетину із зазначеними поняттями, але відрізняється від них 

багатовимірністю та відносною об‘єктивністю. 

11. ЛКТ корелює з базовим поняттям когнітивної поетики – художнім 

концептом. Будучи ментальною моделлю як різновид концепту культури, 

ЛКТ схожий із художнім концептом. Але ці дві ментальні моделі 

розрізняються за двома параметрами – за змістом і формою експлікації. За 

змістовими характеристиками ЛКТ властиво типізоване уявлення про певний 

об‘єкт культури, а змістом художнього концепту, крім колективного 

уявлення про узагальнену особистість, стає ще й авторське розуміння цієї 

типізованої особистості. За формальними характеристиками різниця між 

двома моделями полягає в тому, що способами експлікації концепту 

культури можуть бути як мовні, так і немовні (засоби мистецтва: живопису, 

скульптури, музики тощо), а художній концепт матеріалізовано лише 

засобами мови окремого художнього тексту або текстами, що належать до 

творчості одного письменника чи певного літературного жанру. 

12. Зіставлення поняття «лінгвокультурний типаж» з іншими поняттями 

у системі гуманітарних наук висвітлює як їх відмінності, так і ряд їхніх 

спільних характеристик, формуючи уявлення про унікальність ЛКТ як 

типізованої особистості, значущої для певної лінгвокультури, до якої вона 

належить та яку вона створює. 

Основні положення та висновки першого розділу відбито в одноосібних 

публікаціях дисертантки [231; 233; 234; 236; 249]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕМАНТИКО-

КОГНІТИВНОГО І ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТІВ ХУДОЖНЬОГО 

ВТІЛЕННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖУ «АВАНТЮРИСТКА» 

 

З позицій лінгвістики будь-який аспект визначення типажу як типового 

носія комунікативних норм і мовних проявів у лінгвокультурах, де на 

перший план виступає людина як особистість, має свою мету та завдання, які 

завжди зумовлюють ряд необхідних методик, прийомів і методів для 

проведення успішного та результативного лінгвістичного аналізу.  

Слово «метод» (від грецької methodos ‗прийом, спосіб, образ дії, путь‘) 

тлумачиться [7; 21; 100; 152; 179; 203] як спосіб досягнення певних цілей: 

практичних і теоретичних. У науці під терміном «метод» мається на увазі 

впорядкована послідовність інструментально-забезпечених дій, тобто певний 

тип продуктивної діяльності, що здійснюється за допомогою відповідного 

інструментарію [100]. З технологічної точки зору, метод фіксується терміном 

«методика», який розуміють як чітке й точне дотримання певної 

послідовності дій [100, с. 16‒17]. Коли дослідники стикаються з тим, що їм 

не вистачає тих чи інших знань, практичних навичок, інструментів для 

досягнення поставленої мети, то вони, як правило, спочатку звертають увагу 

на вже існуючи методи для їх корегування, вдосконалення та подальшого 

розвитку. Так і виникає «методологія наукових досліджень» як спосіб 

усвідомлення можливостей, методів, які ми вже маємо у розпорядженні, та 

практичного використання отриманих знань.  

Семантико-когнітивне дослідження художнього втілення ЛКТ 

«авантюристка» передбачає використання методів соціолінгвістичного, 

лінгвокультурологічного, літературознавчого та лінгвістичного аналізу, а 

також застосування різнобічної методології гендерних досліджень і методик 

поетико-когнітивного аналізу з метою моделювання художнього концепту 

АВАНТЮРИСТКА, що уможливить розуміння позиції письменника щодо 

засобів художнього втілення ЛКТ «авантюристка» у його творах. 
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2.1 Методи соціолінгвістичного аналізу: «авантюристка» як 

соціокультурний тип у сучасному американському соціумі 

 

Термін «соціолінгвівстика» вперше використовує американський 

соціолог Герман Керрі [325]. А вже у 1960-і рр. посилюється інтерес до 

соціологічних студій у США, де й виникає соціолінгвістика. Це, однак, не 

означає, що наука про соціальну зумовленість мови зародилася на початку 

1950-х рр. Лінгвістичні дослідження, що враховують зумовленість мовних 

явищ соціальними феноменами, проводилися ще на початку ХХ ст. у Франції 

(А. Мейє, П. Лафарг), Росії (Л. П. Якубінський, Є. Д. Поліванов, І. О. Бодуен 

де Куртене) та Чехії (Б. Гавранек, А. Матезіус) (цит. за: [152, с. 4–5]). 

Наряду з багатьма різноманітними визначеннями соціолінгвістики, 

наступне вважаємо найбільш уніфікованим і визнаним у лінгвістичних 

джерелах [7; 21; 152; 179; 203]: соціолінгвістика – це галузь мовознавства, 

яка вивчає мову у зв‘язку із соціальними умовами її існування, де під 

соціальними умовами мається на увазі комплекс обставин, у яких мова 

розвивається та функціонує, а саме: 

 суспільство людей, які використовують певну мову; 

 соціальна структура цього суспільства; 

 розбіжності між носіями мови за віком, соціальним статусом, рівнем 

культури й освіти, місцем проживання тощо; 

 розбіжності у мовній поведінці представників цього суспільства, 

залежно від ситуації спілкування (цит. за: [152, с. 4–5]). 

За В. Лабовим (англ. William Labov) [354], під об‘єктом соціолінгвістики 

розуміємо мову в її функціонуванні. А оскільки мова функціонує у 

суспільстві, яке має певну соціальну структуру, постільки й можна говорити 

про соціолінгвістику як про науку, яка досліджує мову в її соціальному 

контексті (цит. за: [7, с. 30–31, ІР]). 

Соціолінгвістика – це доволі молода наука, яка виникла на стику двох 

самостійних дисциплін: соціології та лінгвістики, і кожна з цих галузей 
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гуманітарного знання вже нараховує свій окремий методологічний апарат. 

Тому, що стосується методів соціолінгвістичного аналізу, необхідно 

відзначити факт синтезу лінгвістичних і соціологічних процедур, які 

зазнають практичних змін у залежності від специфіки матеріалу для 

соціолінгвістичного аналізу. Як зазначають Т. М. Миколаєва [190] та  

М. П. Кочерган [151], серед таких методів виділяють: 

1) методи польового дослідження – збирання матеріалу, коли дослідник, 

намагаючись отримати якомога повнішу інформацію про об‘єкт дослідження, 

застосовує різні форми опитування, а саме: анкетування, інтерв‘ю, 

тестування, а також безпосереднє спостереження, експериментування та 

вивчення документальних джерел; 

2) методи соціолінгвістичного аналізу – обробка й аналіз отриманої 

інформації [151, ІР]. 

Розглянемо кожен із вищезгаданих методів на матеріалі статті 

«Соціолінгвістичні і психологічні методи» [259, ІР], зокрема, методи 

польового дослідження: спостереження, анкетування, інтерв'ю, аналіз 

документальних джерел, тестування. 

Спостереження. Розрізняють два різновиди спостереження: включене і 

невключене. При включеному спостереженні, яке схоже на інтерв'ю, 

дослідник виступає як один із безпосередніх учасників бесіди, але й водночас 

непомітно для всіх контролює її хід. При невключеному спостереженні 

дослідник стежить за мовним актом, але сам не бере в ньому участі. 

Спостереження над мовленням інформантів треба здійснювати так, щоб 

усунути будь-який вплив експериментатора на їхню мовленнєву поведінку. 

Залежно від цілей спостереження прийоми збору матеріалу можна поділити 

на (ССТ, ІР):  

→ пробні спостереження, які відбуваються перед основним 

експериментом і використовуються для вироблення вихідної гіпотези та 

програми польових досліджень; 
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→ контрольні спостереження, які існують для перевірки 

експериментальних даних і для внесення поправок на ті чи інші неточності; 

→ основні спостереження, що призначені для виключення негативного 

впливу сторонніх чинників на результати експерименту в цілому. 

Анкетування (опитування). Це один із широко використовуваних 

інструментаріїв соціолінгвістичного обстеження, так як безпосереднє 

спостереження над окремими інформантами й малими групами не є завжди 

достатньо репрезентативним. 

Інтерв'ю. При цій процедурі спостереження за мовною діяльністю 

інформантів будуються таким чином, щоб виключити або звести до мінімуму 

вплив спостерігача на їхню мовну поведінку. Інтерв'ю розраховано на 

отримання глибоких і різнобічних відомостей про факти та їх оцінки, що 

цікавлять дослідника. 

Аналіз документальних джерел. Цей метод дозволяє отримувати дані 

про події, що відбулися і спостереження за якими вже неможливо. Вивчення 

документів нерідко дозволяє виявити тенденції та динаміку їх змін і 

розвитку. «Документом» у соціології прийнято називати створений людиною 

предмет, призначений для фіксації, передачі та зберігання інформації. 

Залежно від автора, документи поділяються на офіційні (створені 

юридичною або посадовою особою) та документи приватного походження. 

Існує два види методів аналізу документів: традиційний і контент-аналіз, 

який активно застосовується в дослідженнях засобів масової інформації, 

будучи незалежним формалізованим методом угрупування текстів. 

Застосовується також і біографічний метод, в основі якого лежить вивчення 

індивідуального життєвого шляху.  

Тестування (англ. test ‗перевірка, випробування‘). Це – 

експериментальний метод психодіагностики, застосовуваний у різних 

соціологічних дослідженнях, а також метод вимірювання й оцінки різних 

психологічних якостей і станів індивіда. Виникнення тестологічних процедур 

було обумовлено потребою зіставлення індивідів за рівнем їх розвитку або 
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ступенем вираження різних психологічних якостей. Широкому 

поширенню та вдосконаленню тестів сприяв цілий ряд переваг, які надає цей 

метод. Тести дозволяють надати оцінку індивіда відповідно до поставленої 

мети дослідження; забезпечують можливість отримання кількісної оцінки на 

основі квантифікації якісних параметрів особистості та зручність 

математичної обробки. Вони також є відносно оперативним способом оцінки 

великої кількості невідомих осіб, сприяють об'єктивності оцінок, що не 

залежать від суб'єктивних установок особи, яка проводить це дослідження. 

Після проведених методів польового дослідження, науковці в галузі 

соціолінгвістики мають перейти до методів соціолінгвістичного аналізу та 

майже завжди повинні використовувати певний статистичний апарат – це той 

матеріал, який було відібрано в ході їхніх соціолінгвістичних досліджень 

(ССТ, ІР). Обробка й аналіз цих даних здійснюється з метою виявлення 

об'єктивно існуючих закономірностей. У статистиці спосіб упорядкування 

інформації називається «виміром». У процесі вимірювання ряду 

соціолінгвістичних фактів ставиться у відповідність деяка множина чисел. 

Дані можуть вимірюватися різним рівнем точності, для чого застосовуються 

два методи: метод шкалювання і метод кореляційного аналізу. 

Метод шкалювання, тобто створення певної шкали виміру та 

розрахунку отриманих даних, має два типи шкал:  

→ номінальна шкала (тільки класифікує дані та вказує, до якої групи 

вони належать; така шкала може бути й багатозначною, наприклад, шкала з 

даними про мову, якою говорять у тій чи іншій лінгвокультурі); 

→ порядкова шкала (надає числову оцінку, яка вказує на ієрархію даних, 

порядок їх проходження, але про кількісні ознаки говорить дуже умовно). 

Метод кореляційного аналізу – дослідження взаємозалежності ознак у 

генеральній сукупності, які є випадковими величинами з нормальним 

характером розподілу. Основними вимогами до застосування кореляційного 

аналізу є: достатня кількість спостережень, сукупність факторних і 
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результативних показників, а також їх кількісний вимір і відображення в 

інформаційних джерелах (ССТ, ІР). 

Огляд теоретичних джерел із соціолінгвістики [2; 7; 21; 47; 56; 57; 80; 

94; 100; 103; 104; 106; 139; 150; 151; 152; 190; 253; 260; 297; 390; 391], 

присвячених дослідженню морально-етичних норм у сучасному 

американському соціумі [311; 312; 314; 315; 318; 319; 324; 329; 335; 344; 350; 

370; 351; 381], а також обробка даних, напрацьованих із застосуванням 

соціологічних методів і методик дослідження [255; 258; 259; 310; 316; 320; 

338; 354; 360; 362; 368; 392; 395; 397], уможливили визначення характерних 

рис соціокультурного типу «авантюристка», укоріненого у лінгвокультурній 

свідомості сучасного американського суспільства, а саме: 

→ вік: молода жінка, 30–35 років; 

→ соціальний статус: незаміжня, як правило, самотня; 

→ зовнішність: доглянута, яскрава, часто змінює свій зовнішній вигляд, 

«фатальна красуня»; 

→ характер: цілеспрямована, смілива, мила, загадкова, зухвала, 

аферистична, можливо, шахрайка; 

→ освіта: має вищу освіту, а іноді й володіє кількома спеціальностями. 

Отже, зазначимо, що дане соціолінгвістичне дослідження стало 

можливим лише завдяки використанню всього широкого спектру 

соціологічних методів і методик, а оскільки при дослідженні мови з позиції 

соціолінгвістики багато принципів запозичуються з інших напрямів 

мовознавства, це вказує на органічний зв'язок соціолінгвістики з іншими 

мовознавчими дисциплінами. Крім того, наявність різнобічної та 

всеохоплюючої методики соціолінгвістичного аналізу підтверджує те, що всі 

вищезгадані методи певною мірою доповнюють один одного та задля 

отримання найкращих результатів повинні використовуватися разом, у 

сукупності, у проведенні будь-якого соціолінгвістичного дослідження. 
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2.2 Методологія лінгвогендерології: стереотипні форми 

вираження маскулінності і фемінінності у мові 

 

Поняття «гендер» увійшло в сучасну лінгвістичну парадигму набагато 

пізніше, ніж в інші гуманітарні науки, а саме в другій половині ХХ ст. Надалі 

детальне вивчення цього поняття відбувалось та все ще відбувається 

настільки стрімко, що зараз із упевненістю можна говорити про те, що це 

надало поштовх появі ще однієї нової галузі мовознавства – лінгвістичної 

гендерології, або гендерної лінгвістики [141; 68, ІР; 270, ІР]. Як зазначає 

О. І. Горошко [68; 74], на сучасному етапі розвитку цієї науки вже з‘явився 

ряд цікавих наукових праць, одною з яких є монографія А. В. Кириліної 

«Гендер: лингвистические аспекты», 1999 [130], у якій дослідниця зробила 

спробу системного осмислення й опису мови в її зв‘язку з феноменом 

гендеру, створила теоретичну модель гендеру та провела систематизацію 

методологічних підходів до дослідження проблеми гендеру в мові [68, ІР]. 

Звернувшись до монографії А. В. Кириліної [130] та інших наукових 

досліджень провідних науковців на цю тему [68; 69; 74; 75; 76; 131; 133; 134; 

135; 144; 168; 169; 378; 380; 387; 388; 398], можна зазначити, що гендерні 

відношення в мові фіксуються у вигляді мовних стереотипів, які накладають 

відбиток на поведінку особистості, у тому числі й мовленнєву, та процеси її 

мовної соціалізації, а лінгвістика допомагає виявити відображення гендерних 

стереотипів (див. 1.2.2), які закріпилися в свідомості носіїв мови [85].  

Спираючись на здобутки західних учених, можна виділити три підходи у 

сучасних гендерних дослідженнях [68, ІР]. Перший підхід зводиться до 

трактування суто соціальної природи мови жінок і чоловіків та є націленим 

на виявлення тих мовних відмінностей, які можна пояснити особливостями 

перерозподілу соціальної влади в суспільстві. Другий підхід – соціо-

психолінгвістичний – науково обмежує мову чоловіків і жінок лише до 

особливостей мовної поведінки статей. Третій підхід – у цілому акцентує 

увагу на когнітивному аспекті фемінінних / маскулінних відмінностей у 



 

 

70 

поведінці статей. Тут головними факторами є: частотність цих 

відмінностей та оперування її показниками, на базі яких створюються цілісні 

лінгвістичні моделі когнітивних підстав мовних категорій.  

Як зазначає М. В. Томська [130], у сучасній вітчизняній науці 

спостерігається велика різноманітність методологічних установок у вивченні 

гендеру, що зумовлено різним розумінням його сутності в дискусіях 

прихильників біо- та соціо-детерміністскього підходів. Іншими словами, 

відбулося осмислення статі не тільки як природного, але й як 

конвенціонального феномену. Дослідниця підкреслює, що у контексті такого 

підходу було сформульовано загальні принципи гендерних досліджень, 

найважливіший з яких – це визнання конвенціональності гендеру 

(‗конвенціональний‘ – який відповідає певній традиції; умовний [СУМ, ІР]), 

що неоднаково виявляється в різних культурних і мовних спільнотах на 

різних етапах їх розвитку [131, ІР]. 

Методологію лінгвогендерології формують різноманітні методи, серед 

яких слід згадати, насамперед, про гендерний аналіз [68; 201], який був 

започаткований американськими (Д. Камерон, Р. Лакофф) та британськими 

(М. Адлер, Р. Макаулей, С. Ромейн) лінгвістами, а щодо вітчизняних 

досліджень, то тут проблеми лінгвістичної гендерологіїї активно вивчаються 

лише протягом останнього десятиріччя (О. Л. Бессонова, О. Л. Козачишина, 

А. П. Мартинюк, К. В. Пищикова, О. М. Холод) (цит. за: [201, ІР]). Проте 

дослідження цієї галузі не вичерпані, оскільки кожен із мовознавців вивчає 

окремі аспекти гендерних особливостей у мові: фонетичні (В. Лабов, 

Р. Макаулей, Р. Шай), граматичні (В. Вольфрам, Р. Фасольд, Дж. Холмс) та 

відмінності в реальному спілкуванні статей (Д. Камерон, Дж. Коутс, 

П. Ніколс, П. Фішман) (цит. за: [201, ІР]). 

Застосування методу гендерного аналізу у визначенні стереотипних 

форм вираження маскулінності і фемінінності у мові лінгвокультурного 

типажу «авантюристка» надало можливість встановити специфічні риси 

мовленнєвої поведінки особистості такого типу. Так, цей типаж володіє 
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переважно фемінінними рисами в мові (суто жіноча соціальна природа 

мови: різноманітні мовні явища, аспекти мовлення; доволі велика частотність 

та оперування лінгвістичними моделями мовних категорій; різноманітність 

комунікативних ліній; використання слів, які модифікують інші слова та 

використовуються для підкреслення своєї думки та ін.). Як для жінки, тут є 

головним прагнення до досягнення більшої близькості, спроба знайти 

підтримку та взаєморозуміння, прагнення зберегти близькі стосунки й 

уникнути самотності, тобто взаємозалежність і зв'язок. Однак, з точки зору 

ситуативних факторів, можна стверджувати, що соціо-психолінгвістичні 

особливості мовної поведінки лінгвокультурного типажу «авантюристка» 

змінюються та вже мають маскулінний характер (стриманість мовних 

виразів, невелика частотність мовлення та комунікативних ліній тощо), тому 

що для чоловіка найголовнішою метою є відстоювання власної незалежності, 

спроможності та самоствердження. Саме таким виявляється ЛКТ 

«авантюристка» при гендерному аналізі романів Сідні Шелдона. 

Інший новий та доволі якісний метод, за визначенням Н. М. Гапон [65], 

який почали використовувати в сучасних гендерних міждисциплінарних 

дослідженнях, є метод наративу [317; 331; 332; 366; 369; 376]. Як 

соціальний конструкт, наратив, чи «розповідь», має на меті творити й 

зберігати колективне знання, а також збагачує зміст досліджуваного явища 

[65, ІР]. Найчастіше наратив використовують у дослідженні 

автобіографічної, історичної пам'яті, тому в цьому сенсі він є важливим 

методом оцінювання історичних, культурних, політичних ситуацій і 

процесів. Таким чином, наратив як метод дослідження надає змогу повніше 

розглянути і з'ясувати лінгвістичну специфіку гендеру [65, ІР].  

Але застосовування методу наративу не є доцільним у дисертаційному 

дослідженні, оскільки матеріал для практичного аналізу художнього втілення 

ЛКТ «авантюристка», а саме твори Сідні Шелдона, не містить жодних 

історичних чи біографічних довідок щодо загального сприйняття 
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американської культури та інших сфер людської діяльності, які б могли 

повніше відобразити та розкрити ЛКТ «авантюристка». 

Оскільки лінгвістична гендерологія, або гендерна лінгвістика, як новітня 

галузь мовознавства вивчає особливості гендерних відмінностей у мові, які 

прийнято вважати соціолінгвістичними перемінними, то вважаємо, що ці дві 

науки, а саме соціолінгвістика та лінгвогендерологія, є взаємопов‘язаними 

через схожість методології своїх досліджень, де всі підходи вважаються 

взаємодоповнюючими та лише у своїй сукупності володіють чіткою 

пояснювальною силою.  

 

2.3 Методи літературознавчого аналізу: художній образ героїні-

«авантюристки»  в романах Сідні Шелдона 

 

За спостереженнями В. В. Виноградова [46], П. В. Білоус [26], 

В. А. Кухаренко [158], В. П. Мещєрякова [180] та ін., основою інтерпретації 

художнього твору є розуміння його естетичної цінності та національно-

культурної специфіки, що стає можливим лише за умови знання задуму 

автора, його оцінної позиції, моральних, політичних, естетичних та етичних 

настанов, фактів біографії автора, його переживань під час написання твору, 

а також емоційних, оцінних, етичних та естетичних настанов реципієнта, які 

він (реципієнт) використовує з метою інтерпретації тексту. Дослідження 

такого матеріалу, як художній текст, потребує звернення до всієї повноти 

людського досвіду буття, віддзеркаленого у творі [191].  

Починаючи з першої половини ХІХ ст. історія літературознавства – це 

історія наукових напрямів, яка супроводжується вивченням та осмисленням 

відповідних наукових ідей і методів. У цей час виникло декілька 

літературознавчих шкіл: міфологічна, біографічна, культурно-історична, 

школа компаративістики, які надалі стали науковими напрямами та 

сформували дієві методи наукового дослідження [184, с. 338–339].  
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І. В. Козлик у своїй статті «Методологічний стан сучасного 

українського літературознавства: деякі аспекти проблеми» [142] стверджує, 

що, як показує практика, саме сфери методології літературознавства і теорії 

літератури не можна сьогодні віднести до реально пріоритетних чи таких, що 

активно викликають до себе стійкий інтерес і привертають належну увагу 

дослідників. На такому тлі, за словами науковця, звертають на себе особливу 

увагу спроби українських авторів (С. Андрусіва, І. Дзюби, О. Домащенко, 

М. Наєнка, С. Павличка, В. Фьодорова та ін.) звернутися до розгляду 

методологічного стану саме українського літературознавства, тому що сам 

факт їх періодичної появи не тільки засвідчує можливість виникнення уваги 

українських літературознавців до проблем методології та теоретичних засад 

власної наукової діяльності, а й об‘єктивує ті світоглядні тенденції, на 

співіснуванні та зіткненні яких реально функціонує сучасна літературознавча 

свідомість (цит. за [142, с. 36–61.]). 

Аналіз є найважливішим методом наукового осягнення літературного 

твору. Але аналітичне розчленування цілого на складові не може бути 

самоціллю. Художній твір є системою, в чомусь схожої на живий організм, а 

це означає, що вона (система) має властивість цілісності. Кінцева мета 

наукового аналізу літературно-художнього твору ‒ це пізнання саме цієї 

естетичної цілісності. Тільки таке пізнання адекватно самій природі 

мистецтва, яке і за своєю структурою, і за способом впливу на читача є 

цілісним організмом. Таким чином, аналіз у науковому розгляді твору постає 

хоча й важливим, але все ж допоміжним етапом роботи; він готує 

синтетичне, цілісне осмислення художнього твору [97, с. 3‒17; 271].  

Говорячи про аналіз літературного твору, вважаємо доцільним згадати, 

насамперед, про сам жанр роману, а саме авантюрного роману, тому що 

матеріалом для нашого практичного наукового дослідження є авантюрно-

пригодницькі романи американського письменника Сідні Шелдона.  

У своїй науковій статті «Жанрова специфіка малих епічних форм у 

теоретико-літературознавчому дискурсі» С. В. Ленська [166] досить 
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справедливо зазначає, що поняття жанру є одним із ключових у теорії та 

історії літератури, теоретичні засади якого були започатковані у трактатах 

Аристотеля та Платона [170]. Але наукові уявлення про сутність жанру, його 

роль у творчому акті письменника з часом коливалися від визнання його 

художньою категорією до його повного заперечення. Також, погоджуючись 

із дослідницею, визначаємо, що, незважаючи на колосальну кількість 

наукових праць, створених упродовж тривалого розвитку світового 

літературного процесу, багато питань жанрології залишаються дискусійними 

й дотепер (цит. за: [166, ІР]). Це стосується і визначення жанру «авантюрний 

роман». Але спочатку пропонуємо надати поняття роману як одному з 

епічних жанрів літератури.  

За О. А. Галич, В. М. Назарець, авторами підручника з теорії літератури 

[61], розуміємо «роман» (з фр. ‗roman‘, англ. ‗novel‘) як великий епічний 

жанр, в основі якого лежить зображення приватного життя людини в 

нерозривному зв‘язку із суспільним розвитком. Науковці стверджують, що 

вперше це поняття використав англійський дослідник літератури 

Дж. Патенхем у ХVI ст. Жанровими ознаками роману прийнято вважати 

розгалуженість фабульних ліній сюжету, детальне розкриття життєвих доль 

багатьох героїв протягом тривалого часу, а іноді всього життя. Герої тут 

зображуються в суспільних взаєминах і побуті, наодинці із собою, зі своїми 

проблемами та переживаннями, де розкривається їхня психологія та настрій 

(цит. за: [61, c. 264‒265]).  

За ідейно-художнім змістом романи можна поділити на: 

 соціальні; 

 філософські; 

 сатиричні; 

 історичні; 

 родинно-побутові; 

 пригодницькі; 

 авантюрні. 

Намагаючись установити хронологію розвитку та надати чітку 

характеристику саме авантюрного роману, вважаємо доцільним звернутись 

до статті Д. Благоя «Авантюрний роман» (1925 р.) [27], надрукованій у 
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Словнику літературних термінів (ФЕБ, ІР). Це дослідження було першою 

спробою презентувати типологію пригодницького жанру літератури. Тут 

автор поступово висвітлює розвиток роману пригод із моменту його 

зародження до сучасного стану, визначивши ті історичні модифікації, які 

з‘являлися продовж його довгого історичного розвитку.  

І. В. Лебедєв у статті «Проблема жанровой классификации фентези как 

вида приключенческой литературы» [162, с. 362‒363] також надає стислий 

огляд розвитку авантюрного роману та роману пригод. Він зазначає, що 

Д. Благой [27] послідовно простежує ґенезу авантюрного роману, яка 

почалася з елліністичних, лицарських романів і середньовічних повістей про 

кохання. Лише наприкінці Середньовіччя з‘являється перший роман у 

сучасному розумінні цього поняття – авантюрний лицарський епос («Амадіс 

Гальский», автором якого є Васко де Лобейра), який надав поштовх 

подальшому розвитку художнім творам цього жанру, а саме [162, с. 364]:  

 шахрайському роману; 

 любовно-психологічному роману; 

 екзотичному роману; 

 побутовому роману; 

 містичному роману; 

 окультному роману; 

 історико-авантюрному роману; 

 комічному роману; 

 кримінальному та детективному 

роману.

Спираючись на думку Д. Благоя [27], І. В. Лебедєва [162] та багатьох 

інших істориків літератури, зазначаємо, що роман Д. Дефо «Робінзон Крузо», 

який був написаний у 1719 р., започаткував сучасний пригодницько-

авантюрний роман. У статті В. С. Муравйова «Пригодницька література» 

[186] знаходимо визначення цього жанру.  

«Авантюрний роман» (від фр. аventure ‗пригода‘) ‒ це жанр роману, 

який формується в середині XIX ст. на хвилі романтизму і неоромантизму, з 

характерним для них прагненням утекти від міщанської повсякденності у 

світ екзотики, лицарства та героїзму. Завданням пригодницької літератури є 

не стільки повчання, аналіз або опис реальності, а, насамперед, – розважання 

читача [186, ІР].  
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В. С. Муравйов [186, ІР] окреслює загальні риси, характерні для 

жанру пригодницької літератури взагалі, проаналізувавши які вважаємо, що 

всі вони притаманні й авантюрному роману, а саме:  

→ доволі чіткий розподіл між персонажами твору на героїв і лиходіїв; 

→ стрімкість розвитку дії; 

→ мінливість і гострота сюжетних ситуацій упродовж усього твору; 

→ велика кількість і, навіть, перебільшення переживань; 

→ факт наявності викрадання, вбивства чи переслідування; 

→ присутність таємниць і загадок. 

Серед письменників сучасності, які творили в руслі авантюрної 

літератури, можна, безумовно, назвати популярного американського 

письменника ХХ ст. Сідні Шелдона (див. біографічні дані та творчий шлях 

автора у Додатку А), який є автором цілого ряду авантюрних романів, що 

відразу ставали бестселерами. Використовуючи стереотипи масової 

свідомості й популістську стратегію завоювання публіки, твори Шелдона 

передбачають спрощене, комфортне читання. Їхні типові ознаки ‒ 

пригодницько-авантюрний сюжет, який має зовнішню напружену динаміку і 

часто щасливий фінал ‒ happy end (‗гарна розв‘язка, кінцівка твору‘). Його 

книги були перекладені на 51 мову й опубліковані в десятках країн загальним 

тиражем у 275 мільйонів екземплярів (а за деякими оцінками в 300 

мільйонів) (ВКП, ІР). Майстер гостро сюжетного роману, Шелдон за своє 

довге життя написав не так уже й багато книг ‒ 18 романів і книгу мемуарів 

(див. зміст аналізованих романів у Додатку А). 

Після стислого літературознавчого огляду поняття «роман» та 

«авантюрний роман» постає необхідність визначення головних методів 

літературознавчого аналізу для подальшого опису образу художньої 

героїні-авантюристки як ключового поняття нашого наукового дослідження.  

Як зазначає П. В. Білоус [26], «метод у літературознавстві» – це 

система наукових засобів тлумачення літературного феномену, спосіб його 

розуміння і висвітлення. Він формується у процесі осмислення словесних 
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творів і залежить від світогляду та естетичних смаків інтерпретатора, які 

підлягають основним засадам суспільної свідомості або вступають із ними в 

суперечність, чим забезпечується оновлення цього методу або вироблення 

нового способу пізнання [26, с. 40]. Оскільки, застосування різнобічних 

методів літературознавства призводить до глибшого розуміння художнього 

твору і позиції автора, то вважаємо необхідним стисло їх розглянути.  

Багато відомих літературознавців у своїх працях із теорії літератури [6; 

10; 26; 35; 36; 38; 46; 51; 61; 92; 93; 97; 99; 109; 137; 142; 148; 158; 184; 373; 

374] виокремлюють ряд наукових напрямів у методології літературознавчого 

дослідження художнього тексту. 

Міфологічна школа [10; 26; 6; 35; 38; 46; 109; 137]: з античних часів 

міф і міфологію пов‘язували з літературною творчістю, де міф виступав 

складником художньої структури твору. У сучасному літературознавстві 

міфологічна школа переформатувалася в неоміфологізм (на основі праць 

Ж. Дюмезіля, Дж. Кемпбелла, Е. Тейлора, Дж. Фрезера та ін.) та міфологічну 

критику (праці М. Еліаде, Н. Фрай та концепція про архетипи К. Г. Юнга). 

Методика міфологічного аналізу налаштована на розпізнання і виявлення в 

художній канві міфів або міфологічних структур, ідентифікацію 

літературного варіанта міфу з інваріантом, сформованим у фольклорі, 

з‘ясування художньої функції міфологічного образу в контексті 

літературного твору та дослідження мотиву звернення письменника до нього. 

Біографічний метод [184, с. 341]: цей метод вивчення літературного 

твору в тісному зв‘язку з біографією автора зародився ще в давньоримській 

літературі, а вже як метод літературознавства був започаткований 

Ш. О. Сент-Бевом у ХІХ ст., який запропонував новий підхід до аналізу 

творчості письменника. За його думкою, кожен твір необхідно пов‘язувати з 

біографічним фактом, оскільки особисте життя автора так чи інакше 

відбивається в його творчості, навіть, якщо письменник фантазує, вигадує 

сюжети, які не пов‘язані з його біографією. Встановити глибинний зв'язок 

творчості та біографічних даних означає поглибити розуміння і самих творів, 
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і процесу творчості, зазирнути у внутрішній світ митця, збагнути його 

мотивацію та простежити історію виникнення твору від самих його витоків. 

Філологічний метод [6; 10; 26; 35; 61; 109; 158]: специфіка цього 

методу полягає у збиранні, систематизації та тлумаченні текстів з огляду на 

їхні мовні особливості. Найпомітнішими представниками є: Р. Бентлі, 

В. Істрін, О. Потебня, О. Шахматов, В. Ягич та ін. Філологічний метод 

аналізу асоціюється з виникненням формалізму в літературі авангардизму 

(кубізм, футуризм, конструктивізм та ін.). З філологічним методом пов‘язані 

текстологія (В. Бородін, М. Гнатюк, М. Коцюбинська, В. Смілянська) і 

дослідження поетики літературного твору (Т. Горчак, В. Гуменюк, 

О. Камінчук, С. Луцак, В. Моренець, М. Ткачук та ін.). Елементи 

філологічного методу також наявні при вивченні поетики, тропіки, риторики, 

стилістики, а також сюжетної та образної структури словесного твору. 

Культурно-історична школа [26; 61; 373]: теоретичною основою цієї 

школи та її методу стала філософія позитивізму, тобто розуміння мистецтва 

як відтворення соціального життя суспільства. Засновником культурно-

історичної школи вважають французького вченого І. Тена (1828‒1893). У 

трактуванні представників цієї школи культура – це соціальна пам'ять 

людства, суспільний продукт діяльності людей. Тільки в її лоні художній твір 

виникає й реалізовує себе як соціальний феномен та може бути зрозумілим. 

Психологічна школа [26; 51; 148; 184]: системні основи школи у 

літературознавстві сформувалися наприкінці ХІХ ст. під впливом праць 

німецького філософа та етнопсихолога В. Вундта (1832‒1920) та 

українського мовознавця О. Потебні (1835‒1891). Однією з досліджуваних 

психологічною школою проблем є психологія творчості, завдання якої 

полягає у вивченні психологічних передумов творчої діяльності, перебігу 

творчого процесу – від зародження задуму автора до завершення його роботи 

над письмовим текстом, ірраціональної природи натхнення та формування 

індивідуального стилю. А вже наприкінці ХІХ ст. сформувався інший метод, 

заснований також на психології, – психоаналітичний метод («фройдизм»), 
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започаткований австрійським лікарем-невропатологом З. Фройдом 

(1856‒1939). Суть цього методу полягає у тлумаченні підсвідомого у 

психічній (творчій) діяльності людини, де художню творчість фройдисти 

розглядають крізь призму примирення «принципу задоволення» і «принципу 

реальності». Джерела художньої творчості вони вбачають у прагненні 

людини здійснити незадоволені бажання, пов‘язані із сексуальними 

переживаннями. Такою є, на думку прихильників фройдизму, і мотивація 

вчинків літературних героїв. 

Компаративістика [26; 51; 184]: школа та методи компаративістики 

(порівняльного літературознавства) сформувалися у ХІХ ст. під впливом 

праць таких дослідників, як: Т. Бенфей (1809‒1888) та О. Веселовський 

(1838‒1906). Компаративістські дослідження зорієнтовані на такі проблеми:  

→ міграція сюжетів, мотивів та їх варіанти в національних літературах; 

→ типологія художніх форм; 

→ історична еволюція художніх форм; 

→ культурний контекст окремих літературно-мистецьких явищ. 

Компаративістика розвивається у взаємодії з теорією літератури, 

культурологією, філософією та психологією, а також вона орієнтується на 

методологічні засади феноменології, герменевтики та рецептивної естетики. 

Феноменологія [6; 10; 26; 35]: на початку ХХ ст. у філософії, а згодом й 

у літературознавстві, поширилася феноменологія (від грец. Phainomenon ‗те, 

що з‘являється‘ і logos ‗наука, слово‘) – науковий метод літературно-

критичної інтерпретації словесних творів, оснований на з‘ясуванні його 

мовно-смислових джерел і психологічних передумов виникнення. 

Засновником цього методу вважають німецького філософа Е. Гуссерля 

(1859‒1938), який досліджував проблему людської свідомості, яка була б 

актуальною для розуміння мистецтва слова. 

Літературна герменевтика [26; 92; 97 184]: основи сучасного методу 

герменевтики заклали М. Гайдеггер (1889‒1976), Г. Г. Гадамер (1900‒2002) 

та П. Рікер (1913‒2005). Що стосується герменевтики в літературознавстві, то 



 

 

80 

тут її ключовим поняттям є розуміння художнього тексту. Герменевтика 

передбачає індивідуальне прочитання, освоєння тексту, яке спирається на 

попередній естетичний і мисленнєвий досвід реципієнта. На думку 

представників цього напряму літературознавчого аналізу, між твором та 

інтерпретатором виникає певний діалог, як між минулим і сучасним, а також 

розуміння тексту трактується як саморозуміння реципієнта, однак власне 

інтерпретація є принципово відкритою та ніколи не буває завершеною.  

За П. Рікером (1913‒2005), можна виділити три етапи розуміння 

літературного тексту: 

→ аналіз змісту і форми твору; 

→ процес читання, який зумовлює певну реакцію читача; 

→ привласнення значення тексту, оскільки текст уже стає надбанням 

уяви та свідомості читача. 

Рецептивна естетика [26; 51; 93; 184]: теорія рецепції була 

започаткована у 60-ті роки ХХ ст. Г. Р. Яуссом (1921‒1997) та В. Ізером 

(1926‒2007). Головна засада рецептивної естетики – активна роль читача у 

процесі пізнання літературного тексту, тому у системі «автор – твір – читач» 

увага акцентується на останньому компоненті. Таким чином, метод 

рецептивної естетики, який використовується в літературознавчому аналізі, 

надає змогу розглядати художній текст як зорієнтовану на читача структуру, 

а також вивчати читацькі реакції та оцінки. 

Структуралізм і семіотика [26; 35; 142; 374]: це два літературознавчих 

напрями, що розглядають мистецтво як особливу мову або систему знаків, а 

сам художній твір – як знак чи знаки цієї системи. Структуралізм (від лат. 

struktura ‗будова, розташування, порядок‘) як теоретичний напрям 

мовознавства започаткував відомий лінгвіст Ф. де Соссюр (1857‒1913), який 

розглядав мову як систему знаків. А семіотика (від грець. semiotike ‗вчення 

про знаки‘), находячись у тісному зв‘язку зі структуралізмом, головним 

об‘єктом своїх досліджень уважає всі сфери культурної діяльності (театр, 

архітектура, література), які можна розглядати як системи знаків. 
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Має рацію М. В. Моклиця [184], яка стверджує, що, відкриваючи 

глибинну структуру твору, можна відкрити взаємозалежність форми і змісту. 

Твір – це структура, де всі елементи розміщені певним чином, а якщо 

вийняти хоча б один із цих елементів, то вся структура втратить свою 

цілісність або зруйнується. Оскільки у літературознавчому творі 

переплетення елементів відбувається за посередництвом мовних знаків, тому 

тут діють закони мови, яка є зовнішньою та внутрішньою формою 

літературного твору. Таким чином, шлях до розуміння твору полягає через 

вивчення його знакової системи, через тлумачення її знаків, які набувають 

певного значення у взаємозв‘язку [184, с. 348]. 

Стосовно методів літературознавчого аналізу, які було застосовано у 

дослідженні образу авантюрної героїні у художніх творах американського 

письменника С. Шелдона, то серед них слід виділити такі: 

1. Біографічний метод. 

2. Філологічний метод. 

3. Культурно-історичний метод. 

4. Компаративний метод. 

5. Метод літературної 

герменевтики. 

6. Метод рецептивної естетики. 

Всі вони, кожен у вимірі своєї специфіки, уможливили формування 

чіткого уявлення та виокремлення характерних ознак художнього образу 

авантюрної героїні у творах С. Шелдона, серед яких зазначаємо такі: 

1) за специфікою образу дійової особи: авантюрна героїня виступає в 

творах як суб‘єкт розповіді й водночас як її об‘єкт;  

2) за своїм соціальним і матеріальним становищем: авантюрна героїня 

є представником середнього класу, це – незаміжня дівчина чи жінка; 

3) за зовнішністю: авантюрна героїня – молода особа, чарівна, 

приваблива, а іноді й фатальна жінка; 

4) за характером: героїня-авантюристка є рішучою, сміливою, а іноді і 

доволі відчайдушною та жорстокою, розумною, в міру хитрою, освіченою та 

ввічливою жінкою; 
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5) за особливостями поведінки: вчинки і поведінка авантюрної 

героїні майже завжди зумовлені тими життєвими ситуаціями, у які потрапляє 

авантюристка продовж усього роману;  

6) за характером діяльності: героїню-авантюристку можна 

охарактеризувати з двох позицій: з одного боку, вона має 

середньостатистичну роботу (секретарки, менеджера офісу та ін.), а з іншого, 

– займається крупним бізнесом чи, навіть, аферистичними та кримінальними 

видами діяльності; спектр дій авантюрної героїні в більшості випадків 

реалізується спочатку у її особистому житті, а вже потім розповсюджується 

на професійні чи будь-які інші соціальні сфери її буття; 

7) за життєвим кредом: метою героїні-авантюристки є жага до помсти 

чи влади, яка їй властива з самого початку художнього твору, або вона 

здобуває її завдяки розвитку сюжету твору; 

8) за мовною характеристикою: художній образ авантюрної героїні 

майже не виокремлюється специфічними чи особливими мовними засобами; 

9) за авторським ставленням: авантюрна героїня користується повагою 

та співчуттям автора; 

10) за персонажним ставленням: особисті стосунки чи зв‘язки, у яких 

перебуває героїня-авантюристка з іншими персонажами твору, зумовлюють 

їхнє ставлення до неї. 

Всі ці риси художнього образу авантюрної героїні були ретельно зібрані 

та угруповані із залученням методологічного апарату літературознавства в 

його нерозривному зв‘язку з мовознавством. Оскільки немає єдиного 

загальноприйнятого методу літературознавчого аналізу для розгляду певних 

структурних елементів художнього твору, кожен науковець повинен сам 

вирішувати, який із них буде найбільш оптимальним для дослідження, а 

різноманітність підходів до явищ художньої творчості та розвиненість 

літературознавчої методології лише допомагають глибше проаналізувати, 

збагнути й оцінити їх. 
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2.4 Методи поетико-когнітивного аналізу: моделювання 

художнього концепту АВАНТЮРИСТКА  

 

Наука про знання та пізнання, про сприйняття світу в процесі діяльності 

людей, що відноситься до актуальних напрямів досліджень, отримало назву 

«когнітивізм» [283, с. 6]. Звідси витікає, що процеси, пов'язані зі знанням та 

інформацією, називаються «когнітивними», або «когніцією», синонімами 

яких уважаються слова «інтелектуальний», «ментальний», «розумовий». 

Окрім цього, на базі когнітивізму в рамках сучасної антропоцентричної 

парадигми виникає «когнітивна лінгвістика» [283, с. 6‒7].  

Когнітивна лінгвістика (від англ. cognition ‗знання‘, ‗пізнання‘, 

‗пізнавальна здатність‘) – це самостійний напрям мовознавства, який 

розглядає функціонування мови як різновид когнітивної, тобто пізнавальної, 

діяльності, і досліджує когнітивні механізми і структури людської свідомості 

крізь призму мовних явищ, так як мова надає можливість зрозуміти людську 

поведінку. Звичайно, разом із цим напрямом мовознавства, розвивається і 

його поняттєвий апарат, до якого належать такі поняття, як: концепт, 

концептуалізація, концептосфера (картина світу), когніція, світобачення, 

категоризація та ін. Як зауважують Й. А. Стернін і З. Д. Попова у своїй 

монографії «Очерки по когнитивной лингвистике» [207], загальна 

проблематика сучасної когнітивної лінгвістики обертається навколо її 

головних категорій, хоча ключовою все ж таки є «концепт», категорія якого 

фігурує і в дослідженнях філософів, логіків і психологів та включає в себе всі 

ці позалінгвістичні інтерпретації [207, с. 6].   

Вагомий внесок у розвиток когнітивної лінгвістики внесли завдяки своїм 

науковим працям відомі мовознавці Америки (Дж. Лакофф, Р. Лангакер, 

Р. Джакендофф та ін.), Росії (Н. Д. Арутюнова, О. Б. Борисова, 

Л. О. Бутакова, О. С. Кубрякова, В. І. Писаренко, З. Д. Попова, Й. А. Стернін, 

Ю. С. Степанов та ін.) і сучасні вітчизняні науковці (Л. І. Бєлєхова, 
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О. М. Кагановська, В. Г. Ніконова, А. П. Мартинюк, А. М. Приходько, 

Г. І. Приходько та ін.).  

Згодом, когнітивний підхід змінює парадигму поняття аналізу тексту. 

Саме тому в рамках когнітології доволі стрімко розвивається нова галузь – 

«когнітивна поетика» (когнітивні теорія літератури). Її метою є 

дослідження тих когнітивних процесів, які лежать в основі продукування, 

сприйняття й інтерпретації художнього тексту. 

Основні теоретичні положення цього напряму когнітології розробив 

ізраїльський учений Ройвен Цур [393; 394], які надалі отримали позитивний 

відгук серед дослідників Америки (Д. Фрімен, М. Фрімен) та Британії 

(Дж. Кулпепер, Е. Семіно, П. Стоквел, М. Тернер). Школу когнітивної 

поетики в Україні представлено науковими працями Л. І. Бєлєхової, 

О. П. Воробйової, О. М. Кагановської, А. П. Мартинюк, В. Г. Ніконової, 

А. М. Приходька, Г. І. Приходько та ін.  

За В. Г. Ніконовою [194] з‘ясовуємо, що сучасні поетико-когнітивні студії 

характеризуються зосередженістю на з‘ясуванні закономірностей 

концептуалізації й категоризації світу у літературному творі, на визначенні 

принципів реконструкцій світорозуміння автора та експлікації 

концептуального змісту творів [194, с. 113‒122]. Когнітивний напрям не 

зосереджується лише на самому текстові та на його внутрішніх 

закономірностях побудови. Він прагне синтезу пізнавальних, комунікативно-

діяльнісних аспектів буття та вивчення функціонування мови разом з її носієм. 

Оскільки існує декілька підходів до визначення концептів у художньому 

творі, то вважаємо доцільним розглянути кожен із них.  

Для позначення концепту як об‘єкту лінгвокогнітивних досліджень було 

запропоновано термін «мовний концепт» чи «концепт мови» [154], де під 

концептом розуміють будь-який концепт, який актуалізується засобами мови. 

Для позначення концептів як об‘єктів лінгвокультурології дослідниками 

Волгоградської школи лінгвокультурології під керівництвом В. І. Карасика 

[121] використовуються такі терміни, як: «концепт культури» чи 
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«культурний концепт». За О. М. Кагановською [116], у художньому творі 

існують «текстові концепти», які необхідно розглядати лише при наявності 

будь-якого тексту, а не тільки тексту художнього твору.  

Підтримуючи думку В. Г. Ніконової [194, с. 113‒114], вважаємо, що 

специфіка концептів саме у художньому творі вимагає застосування нового 

підходу для їх аналізу, який би відрізнявся від лінгвокогнітивного чи 

лінгвокультурологічного. Такий підхід має поєднувати традиційні методи 

стилістичного, семіотичного, герменевтичного й інших методів аналізу 

художнього тексту, які були б переломлені крізь призму домінантного, 

концептуального методу інтерпретації художнього тексту. Такою видається 

методика поетико-когнітивного аналізу, яка була запропонована 

В. Г. Ніконовою [191; 194]. В її основі – положення лінгвопоетики, 

переломлені крізь призму когнітивної парадигми [194, с. 114‒116]. 

Застосування цієї методики реконструкції художнього концепту, зокрема 

художнього концепту АВАНТЮРИСТКА, передбачає проведення дослідження у 

двох головних напрямках:  

1. «Жанр – текст – мова – концепт»: дослідження проводиться від 

загальної характеристики творчості письменника до аналізу мови його творів 

та ідентифікації художнього концепту АВАНТЮРИСТКА. 

2. «Концепт – концептуальна схема – смисл»: аналіз проводиться від 

реконструкції концептуальної системи художнього твору і визначення 

концептуальних пріоритетів письменника до моделювання смислової 

структури художнього концепту АВАНТЮРИСТКА та експлікації 

концептуального змісту художнього твору [191; 194, с. 116‒118]. 

Використання методики поетико-когнітивного аналізу художнього 

концепту АВАНТЮРИСТКА, реконструйованого на матеріалі творів сучасного 

американського письменника Сідні Шелдона, буде продемонстровано у 

практичному, четвертому, розділі дисертаційного дослідження. 
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2.5 Методика дослідження семантико-когнітивного і гендерного 

аспектів художнього втілення лінгвокультурного типажу «авантюристка» 

у романах Сідні Шелдона 

 

Дослідження семантико-когнітивного і гендерного аспектів художнього 

втілення ЛКТ «авантюристка» у романах Сідні Шелдона зумовлює 

комплексний поліпарадигмальний підхід, який базується на методах, 

методиках і процедурах аналізу, що використовуються у соціолінгвістиці, 

лінгвогендерології, лінгвопоетиці і когнітивній лінгвістиці. 

Застосування методики комплексного аналізу художнього втілення ЛКТ 

«авантюристка» у романах Сідні Шелдона передбачає поетапне проведення 

дисертаційного дослідження. 

Перший етап – це використання загальнонаукових методів індукції і 

дедукції, емпірико-теоретичних методів аналізу і синтезу, а також 

соціолінгвістичних методів, зокрема методів польового дослідження 

(вивчення документальних джерел) та соціолінгвістичного аналізу ‒ для 

визначення характерних рис авантюриста як соціокультурного типу, 

укоріненого у свідомості сучасного американського соціуму, методів 

лінгвокультурологічного аналізу, зокрема методу лінгвокультурологічного, 

культурно-історичного і кореляційного аналізу ‒ для відтворення портрету 

ЛКТ «авантюристка», а також методик лінгвогендерології, зокрема соціо-

психолінгвістичного методу та методу гендерного аналізу ‒ для встановлення 

стереотипних форм вираження маскулінності і фемінінності у мові (аналіз 

надано у підрозділах 2.1 і 2.2). 

На другому етапі застосування методологічної бази літературознавства, 

зокрема біографічного, філологічного, компаративного, культурно-

історичного, герменевтичного методів, та загальнонаукових методів 

спостереження, опису, систематизації і зіставлення уможливило 

визначення специфіки творчої манери Сідні Шелдона як неперевершеного 

творця сучасних авантюрних романів (аналіз надано у підрозділі 2.3), а також 
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особливості художнього образу авантюрної героїні, створеного у його 

романах (див. Додаток А). 

Третій етап – це інтерпретаційно-текстовий і контекстуальний аналіз 

авантюрних романів Сідні Шелдона з метою виокремлення текстових 

фрагментів, у яких міститься авторська або персонажна номінація або 

самопрезентація (внутрішня мова) головної героїні роману – жінки-

«авантюристки»: опис її зовнішності, характеру, емоційного стану, думок, 

дій або наслідків її вчинків тощо. Такі фрагменти тексту називаємо 

авантюрно маркованими контекстами (далі АМК), оскільки аналіз саме 

таких текстових фрагментів надає можливість розкрити особливості 

авторського втілення ЛКТ «авантюристка» у романах С. Шелдона. 

У результаті проведення суцільної вибірки із аналізованих художніх 

текстів загальним обсягом 2336 сторінок було виокремлено 13104 АМК 

(табл. 2.1).   

Таблиця 2.1 

Авантюрно марковані контексти у романах Сідні Шелдона 

Аналізовані художні 

тексти 

Кількість 

авантюрно 

маркованих 

контекстів 

(АМК)  

Обсяг 

проаналізованого 

матеріалу 

(кількість сторінок) 

Середня кількість 

АМК на одну 

сторінку 

проаналізованого 

матеріалу 

If Tomorrow Comes  

‗Якщо настане завтра‘ 
2990 480 6,2 

Mistress of the Game 

‗Інтриганка‘ 
2406 512 4,7 

The Other Side of 

Midnight  

‗Зворотній бік 

опівночі‘ 

2708 512 5,3 

The Sands of Time  

‗Піски часу‘ 
1862 416 4,4 

The Stars Shine Down   

‗Зірки сяють з небес‘ 
3138 416 7,5 

Разом 13104 2336 5,62 
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Досить високі показники середньої кількості АМК на одну сторінку 

проаналізованого матеріалу – 5,62 – свідчить про значне місце головної 

героїні-«авантюристки» у художній оповіді Сідні Шелдона і її провідну роль 

у розвитку сюжету авантюрного роману. 

Характер змалювання головної героїні у виокремлених АМК зумовлює 

типологію авантюрно маркованих контекстів, які розрізняються за 

комунікативною спрямованістю й обсягом (рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

За комунікативною спрямованістю, тобто хто саме презентує головну 

героїню-авантюристку – автор, інший художній персонаж або сама 

«авантюристка», розрізняємо відповідні АМК. 

А) Контексти, у яких «авантюристку» репрезентує сам автор, – 

авторські авантюрно марковані контексти (далі ААМК), наприклад: 

Noelle glanced toward the hotel and saw the detective. (TOSM, IР). 

Типологія авантюрно 

маркованих  

контекстів 

ЗА  

КОМУНІКАТИВНОЮ 

СПРЯМОВАНІСТЮ 

 

ЗА ОБСЯГОМ 

Авторські  

АМК 

Персонажні  

АМК 

Саморепрезентативні 

АМК 

Пропозитивні  

АМК 

Композитні  

АМК 

Комплексні 

АМК 

Рис. 2. 1. Типологія авантюрно маркованих контекстів 
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Б) Контексти, у яких «авантюристку» репрезентує інший художній 

персонаж, – персонажні авантюрно марковані контексти (далі ПАМК), 

наприклад: "Wherever you look," the mayor continued, "you can see Lara 

Cameron's contribution written in concrete." he pointed. "Uptown is the Cameron 

Center. And near it, Cameron Plaza and half a dozen housing projects. And across 

the country is the great Cameron hotel chain." The mayor turned to Lara and 

smiled. "And she's not only brainy, she's beautiful." (TSSD, IР). 

В) Контексти, у яких «авантюристка» репрезентує сама себе у своїх 

думках, коментуючи або плануючи якісь дії, – саморепрезентативні 

авантюрно марковані контексти (далі САМК), наприклад:―I'll never live in 

a place like this again.‖ Tracy promised herself.‖ (ITC, IР).  

Залежно від обсягу авантюрно маркованого контексту, у якому 

достатньо повно розкривається тема, виділяються такі типи контекстів. 

А) Пропозитивні АМК, обсяг яких дорівнює одному реченню, у якому 

розкривається одна тема, наприклад, описано зовнішність героїні: The woman 

was beautiful, with shiny black hair swept up in a crown, a flawless complexion, 

intelligent eyes, cat-gray. (TSSD, IР).  

Б) Композитні АМК, обсяг яких охоплює кілька речень, які 

створюють один абзац і розкривають декілька тем, наприклад, тему «родинні 

зв‘язки» і «бізнес сферу»: She wanted the Wyatt Oil & Tool Company. Charlie 

Wyatt had no intention of merging or selling his company. But every man has a 

weakness, and Kate had found his: his daughter. If Lucy were to marry into the 

Blackwell family, a merger of some kind would become inevitable. Tony looked 

across the breakfast table at his mother, despising her. She had baited the trap well. 

Lucy was not only beautiful, she was intelligent and charming. But she was as much 

of a pawn in this sick game as Tony was, and nothing in the world could induce him 

to touch her. This was a battle between his mother and himself. (MTG, IР).  

В) Комплексні АМК, обсяг яких виходить за межі одного абзацу у 

розкритті декількох тем, які мають різні схеми розвитку (перетинаються, 

розвиваються паралельно тощо), наприклад, тема «родинної помсти» 
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вклинюється в розвиток теми «переслідування» та «планів на майбутнє» у 

нижченаведеному АМК із роману С. Шелдона The Sands of Time ‗Піски часу‘:  

A few minutes later she was clothed again, and the pin had been replaced in 

her hair. Benito was under the blanket, his eyes closed. Lucia knocked at the cell 

door and smiled at the guard who opened it to let her out. "He's asleep," she 

whispered.  

In the beginning, Lucia's only thought had been to avenge the honor of her 

father and brothers. She had fully expected to be caught and was prepared to 

sacrifice herself. When she had managed to walk out of the prison and make her 

escape, however, her thoughts changed from vengeance to survival. Now that she 

had accomplished what she had set out to do, life suddenly became precious again. 

―I'm not going to let them capture me‖, she vowed to herself. ―Never!‖ (TST, IР). 

Застосування контекстуального аналізу виокремлених АМК 

продемонструвало, що контексти, визначені за комунікативною 

спрямованістю (авторські, персонажні і саморепрезентативні), є різними за 

обсягом. Якщо обсяг авторських АМК може варіюватися від одного речення 

(пропозитивні АМК) до абзацу (композитні АМК) і більше (комплексні 

АМК), то для персонажних і саморепрезентативних АМК більш 

характерними є пропозитивні АМК, і рідше – композитні АМК; комплексні 

АМК майже відсутні (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Кореляція типів авантюрно маркованих контекстів 

Тип АМК  

за обсягом 

Тип АМК за комунікативною спрямованістю 

Усього 
Авторські  Персонажні  

Саморепрезентатив

ні  

Кількіст

ь  

Частка 

(%) 

Кількіст

ь  

Частка 

(%) 

Кількіст

ь  

Частка 

(%) 

Кількіст

ь  

Частк

а 

(%) 

Пропозитивні 1602 12,3  944 7,2  2422 18,5  4968 37,9  

Композитні 1827 13,9  1687 12,9  1674 12,8  5188 39,6  

Комплексні 2195 16,7  412 3,2  341 2,5 2355 22,5  

Усього 5624 42,9  3043 23,3  4437 33,8  13104 100  
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Четвертий етап – це аналіз лексико-семантичних засобів номінації 

ЛКТ «авантюристка» у романах Сідні Шелдона. Такі вербальні засоби 

розглядаємо як гендерно зумовлені, оскільки їх вилучено із досліджуваних 

АМК, у яких ці номінативні одиниці вживаються для індивідуально-

авторського художнього змалювання головної героїні-«авантюристки». 

Шляхом використання загальнонаукових методів індукції і дедукції, 

емпірико-теоретичних методів аналізу й синтезу, а також спеціальних 

лінгвістичних методів семантичного, компонентного, дескриптивного і 

лінгвостилістичного аналізу із 13104 АМК виокремлено 594 засоби гендерно 

зумовленої лексичної номінації (далі ГЗЛН), контекстуальна реалізація яких 

у різних типах АМК є різною (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Контекстуальна реалізація засобів гендерно зумовленої лексичної номінації 

головної героїні-«авантюристки» в романах Сідні Шелдона 

Тип АМК 

за комунікативною спрямованістю 

Кількість  

КА 

Частка 

(%) 

Авторські АМК 41617 43,8 

Персонажні АМК 34348 36,1 

Саморепрезентативні АМК 19128 20,1 

Разом: 95093 100  

 

Розподіл засобів ГЗЛН у виокремлених АМК зумовлюється обсягом 

контекстних актуалізацій: найменша кількість таких засобів у пропозитивних 

АМК, обсяг яких дорівнює одному реченню, – 29796 КА, 31,3 %, найбільша – 

у комплексних АМК (два абзаци і більше) – 34707 КА, 36,5 % (Додаток Б, 

табл. Б.1). 

Всі 594 засобів ГЗЛН класифіковано за їхньою частиномовною 

належністю (ГЗЛН предметності: займенникові й іменникові; ГЗЛН 

процесуальності: дієслівні; ГЗЛН ознаковості: прикметникові, прислівникові і 

дієприкметникові), типом значення (експресивно-оцінну лексичну номінацію, 
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експресивно-емотивну лексичну номінацію й образну лексичну номінацію) і 

змістовим наповненням (Додаток Б, табл. табл. Б.2, Б.4, Б.7). 

П’ятий етап дисертаційного дослідження – це застосування методик 

концептуального аналізу для моделювання ЛКТ «авантюристка» у 

художньому втіленні як багаторівневого когнітивно-семіотичного конструкту, 

яким постає художній мегаконцепт АВАНТЮРИСТКА, який складається з 

поняттєво-ціннісного шару й образно-ціннісного шару. 

Для моделювання поняттєво-ціннісного шару художнього мегаконцепту 

АВАНТЮРИСТКА застосовано методику реконструкції та ідентифікації 

текстових концептів, розроблену В. Г. Ніконовою [191; 192], у результаті 

використання якої у 13104 АМК із романів Сідні Шелдона було ідентифіковано 

109 художніх концептів авантюрного. Угрупування художніх концептів 

авантюрного за змістовим наповненням у 11 парцел (Додаток Д, табл. Д.1), 

які далі угруповувалися у три концептуальні домени («Авантюристка як 

фізичний феномен», «Авантюристка як психологічний феномен» і 

«Авантюристка як соціальний феномен») як складники поняттєво-ціннісного 

шару художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА, а також застосування 

методики когнітивного моделювання для побудови фреймів кожного з трьох 

концептуальних доменів мало на меті структурування авторського розуміння 

феномена «авантюристки» (Додаток Д, рис. Д.1).  

Моделювання образно-ціннісного шару художнього мегаконцепту 

АВАНТЮРИСТКА здійснювалося із використанням інструментарію теорії 

концептуальної метафори для структурування узуальних характеристик ЛКТ 

«авантюристка» у конвенційних концептуальних метафорах, а також 

структурування авторських характеристик художньо втіленого ЛКТ 

«авантюристка» в оказіональних концептуальних метафорах, що уможливило 

розкриття специфіки індивідуально-авторського мислення і виявлення 

концептуальних пріоритетів письменника у художньому зображенні героїні-

«авантюристки».  

 



 

 

93 

Висновки до розділу 2  

 

1. Теорія ЛКТ, яка розвивається у межах теорії мовної особистості у 

системі гуманітарних наук, акумулює досягнення таких галузей науки, як 

лінгвістика, літературознавство, соціологія, психологія, гендерологія та 

культурологія та їх новітніх відгалужень – когнітивної лінгвістики, 

когнітивної поетики, лінгвоперсонології, лінгвогендерології та 

лінгвокультурології.  

2. Дослідження семантико-когнітивного і гендерного аспектів 

художнього втілення ЛКТ «авантюристка» у романах Сідні Шелдона 

зумовлює комплексний поліпарадигмальний підхід, який базується на 

методах, методиках і процедурах аналізу, що використовуються у 

соціолінгвістиці, лінгвокультурології, лінгвогендерології, лінгвопоетиці і 

когнітивній лінгвістиці. 

3. Методологічна база соціолінгвістики, яка вивчає мову у зв‘язку із 

соціальними умовами її існування шляхом застосування методів польового 

дослідження (спостереження, анкетування, інтерв'ю, вивчення 

документальних джерел, тестування) і соціолінгвістичного аналізу (обробка й 

аналіз отриманої інформації за допомогою методу шкалювання і методу 

кореляційного аналізу), а також методи лінгвокультурології як одного з 

головних напрямів сучасної лінгвістики, що формується в рамках 

антропоцентричної парадигми, зокрема методи лінгвокультурологічного, 

культурно-історичного і кореляційного аналізу, надали можливість 

охарактеризувати соціокультурний тип «авантюристка», закарбований у 

свідомості сучасної американської лінгвокультурної спільноти. 

4. Методологію лінгвогендерології як науки про мовну / мовленнєву 

поведінку особистості, зумовлену гендерними стереотипами, зокрема соціо-

психолінгвістичний метод і метод гендерного аналізу, застосовано у 

дисертаційному дослідженні для встановлення стереотипних форм 

вираження маскулінності і фемінінності у мові, а також виявлення соціо-



 

 

94 

психолінгвістичних особливостей мовної поведінки ЛКТ «авантюристка», 

втіленої у романах Сідні Шелдона. 

5. Методологічні засади лінгвопоетики, які передбачають застосування 

спеціальних методів літературознавства та лінгвістики, зокрема 

лінгвостилістики, стають ефективними у дослідженні художніх творів, у 

розкритті внутрішніх закономірностей художніх текстів. 

5.1 Методологія літературознавства, представлена такими методами, як 

біографічний, філологічний, культурно-історичний, компаративний, 

герменевтичний, уможливила визначення особливостей авантюрного роману 

як одного з епічних жанрів літератури, зокрема пригодницької літератури, 

сформованого в середині XIX ст. на хвилі романтизму і неоромантизму з 

метою розважання читача, який намагається втекти від міщанської 

повсякденності у світ екзотики, лицарства та героїзму.  

5.2 Методологію лінгвостилістики, зокрема інтерпретаційно-

текстовий і контекстуальний аналіз, застосовано для виокремлення 

текстових фрагментів – авантюрно маркованих контекстів, у яких 

розкривається художній образ героїні, створений у авантюрних романах 

Сідні Шелдона. Такі контексти розрізняються за комунікативною 

спрямованістю залежно від того, хто саме презентує головну героїню-

авантюристку – автор, інший художній персонаж або сама «авантюристка» 

(авторські, персонажні і саморепрезентативні авантюрно марковані 

контексти) й обсягом, у якому достатньо повно розкривається тема 

(пропозитивні, композитні і комплексні авантюрно марковані контексти). 

5.3 Спеціальні методи лінгвістичного аналізу (семантичний, 

компонентний, дескриптивний, лінгвостилістичний) і процедури кількісних 

підрахунків використано для вилучення із досліджуваних авантюрно 

маркованих контекстів та опису лексико-семантичних номінативних 

одиниць, які вживаються письменником для художнього зображення 

головної героїні-«авантюристки», тобто засобів гендерно зумовленої 

лексичної номінації. 
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6. Методологічні засади когнітивної поетики як відгалуження 

новітньої наукової парадигми когнітивної лінгвістики використано у 

дисертації у сукупності таких методик, як: методика реконструкції та 

ідентифікації текстових концептів – для визначення номенклатури художніх 

концептів авантюрного, у яких акумульовано інформацію про героїню-

«авантюристку»; методика когнітивного моделювання, зокрема побудова 

фреймів, – для систематизації інформації, утіленої у концептуальних доменах 

як угруповань художніх концептів авантюрного, і структурування поняттєво-

ціннісного шару художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА; аналіз у термінах 

концептуальних метафор – для реконструкції конвенціональних і поетично-

переосмислених концептуальних метафор, набір яких характеризує зміст 

образно-ціннісного шару художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА і 

розкриває ціннісні домінанти авторського розуміння феномена 

«авантюристки». 

Основні положення другого розділу відбито в одноосібних публікаціях 

дисертантки [229; 230; 232; 235; 237; 238; 245]. 
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РОЗДІЛ 3 

ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНА ЛЕКСИЧНА НОМІНАЦІЯ 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖУ «АВАНТЮРИСТКА»  

В ХУДОЖНЬОМУ ВТІЛЕННІ 

 

Номінація (від лат. nominatio ‗називання‘) – це «закріплення за мовним 

знаком поняття-сигніфіката, який відображає конкретні ознаки денотата – 

властивості, якості і відношення, завдяки чому мовні одиниці виражають 

змістовні елементи вербальної комунікації» [115, с. 112]. Номінацію 

розуміють і як процес створення мовних одиниць із номінативною функцією, 

які служать для найменування виділених фрагментів дійсності, формування 

відповідних понять про них у формі слів, словосполучень, фразеологізмів чи 

речень, так і як результат цього процесу, коли мовні елементи співвідносяться 

з позамовними об‘єктами, які позначаються цими мовними елементами [60, 

с. 237]. Як розділ мовознавства, ономасіологія, або теорія номінації, – напрям 

дослідження мови, який сформувався у другій половині ХХ ст. і який вивчає 

структуру актів найменування певних об‘єктів, розв‘язує сукупність проблем 

при вивченні актів найменування, розглядає загальний комплекс лінгвістичних 

проблем, пов'язаних із найменуванням, словотвотворенням, полісемією та 

фразеологією в номінативному аспекті [СЛТ; ЭЯ, ІР; ЛЭС, ІР; ФЭБ, ІР]. У той 

час як науковці тлумачили номінацію лише як процес створення нових 

найменувань, такі відомі ономасіологи, як Н. Д. Арутюнова [11; 12], 

О. С. Кубрякова [154; 155; 156; 157], В. М. Телія [269], виявляли інтерес до 

номінації як до конкретного співвідношення з певним референтом. 

Таким референтом, з яким співвідносяться вербальні ідентифікатори 

(лексико-семантичні засоби номінації) в АМК, вилучених із досліджуваних 

художніх творів, виступає головна героїня у сучасних американських 

бестселерах Сідні Шелдона – «авантюристка». Лінгвостилістичний аналіз 

гендерно зумовлених лексико-семантичних засобів номінації, виокремлених 

із АМК, спрямовано на відтворення мовленнєвого портрету головної героїні-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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«авантюристки». Дослідження засобів гендерно зумовленої лексичної 

номінації за частиномовною належністю, типом значення і змістовим 

наповненням сприяє розкриттю специфіки індивідуально-авторського 

художнього змалювання головної героїні-«авантюристки» у зіставленні зі 

стереотипізованим ЛКТ «авантюристка». 

 

3.1 Лексико-граматична класифікація гендерно зумовленої лексичної 

номінації героїні-«авантюристки» у творах Сідні Шелдона 

 

Засоби гендерно зумовленої лексичної номінації (далі ГЗЛН) – це слова, 

які передають якусь інформацію про головну героїню в авантюрно 

маркованих контекстах, вилучених із романів С. Шелдона, а саме: називають 

жінку-авантюристку, описують її зовнішність або її характер, виражають її 

емоційний стан або її думки, характеризують її дії або наслідки її вчинків 

тощо. Таких засобів ГЗЛН із виокремлених 13104 АМК визначено 594.  

Застосування ономасіологічного підходу (від поняття до слова) у 

дослідженні засобів ГЗЛН героїні-«авантюристки» в творах Сідні Шелдона 

спрямовано на визначення угруповань слів, що мають однакові лексико-

граматичні категорії, – частин мови. Належність засобів ГЗЛН до відповідних 

частин мови стає підставою для їх розподілу за частиномовною 

належністю на іменникові, займенникові, дієслівні, прикметникові, 

дієприкметникові й прислівникові. 

Категоріальна класифікація мовних засобів за частиномовною 

належністю має у своєму підґрунті уявлення про три когнітивні категорії, що 

відрізняються одна від одної, – предметності, процесуальності та ознаковості. 

 

3.1.1 Гендерно зумовлені лексичні засоби номінації предметності. 

Когнітивна категорія предметності знаходить свої словесне втілення за 

допомогою засобів іменникової ГЗЛН, виражених іменниками, які називають 

героїню-«авантюристку», та засобів займенникової ГЗЛН, виражених 
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особовими займенниками першої особи (I ‗я‘) і третьої особи (she ‗вона‘), 

які позначають референційну віднесеність до героїні-«авантюристки». 

Засоби іменникової ГЗЛН предметності утворюють четверту за 

кількістю контекстних актуалізацій (далі КА) групу, порівняно з іншими 

засобами ГЗЛН (дієслівними, займенниковими, прикметниковими, 

прислівниковими і дієприкметниковими), ‒ 15723 КА, що становить 16,5 % 

від загальної кількості КА (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Типологія засобів гендерно зумовленої лексичної номінації  

героїні-«авантюристки» за частиномовною належністю 

Тип частиномовної 

належності 

засобів ГЗЛН 

Кількість 

КА  

Частка (%) від 

загальної 

кількості 

Кількість 

ГЗЛО  

Частка (%) 

від загальної 

кількості 

Займенниковий  30521  32,1 2 0,4 

Прикметниковий  20276 21,4 159 26,7 

Дієслівний 17355 18,2 101 17,1 

Іменниковий 15723 16,5 201 33,8 

Прислівниковий 10236 10,7 90 15,1 

Дієприкметниковий 982 1,1 41 6,9 

Усього: 95093 100 594 100  
 

Іменники, що реалізують іменникову ГЗЛН предметності, 

розподіляються, за загальноприйнятою семантичною класифікацією 

іменників, на власні і загальні, загальні, своєю чергою, ‒ на конкретні й 

абстрактні (Додаток Б, табл. Б.2). Абстрактні іменники – це «слова з 

узагальненим значенням», а конкретні іменники визначаються як «слова з 

предметним, речовим значенням» (ЛЭС, с. 258). 

Іменникові лексичні засоби ГЗЛН предметності, виражені власними 

іменниками, виконують ідентифікуючу функцію, позначаючи ім‘я або 

прізвище героїні-«авантюристки» (Додаток Б, табл. Б.2 і Б.3), яке є або 

розповсюдженим в англомовних країнах, приміром, Kate ‗Кейт‘, Catherine 

‗Кетрін‘, та ін., наприклад: Kate caught a wavy reflection of herself in the 

window. (MTG, ІР), або не є типовим для американського соціуму, оскільки 

таким іменам притаманний яскраво виражений національний колорит інших 
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країн, приміром, Lara ‗Лара‘, та ін., наприклад: Lara smiled, and he could 

see that her smile was genuine. (TSSD, ІР).  

Група власних іменників на позначення імен і прізвищ героїнь-

«авантюристок» не є чисельною за кількістю лексичних одиниць (9 ЛО), але 

досить репрезентативною за кількістю їх контекстних актуалізацій – 4904 КА 

(див. Додаток Б, табл. Б.2 і Б.3). 

Іменникові лексичні засоби ГЗЛН предметності, виражені загальними 

конкретними іменниками, виконують релятивну функцію і можуть бути 

розподілені у тематичні групи, що мають «досить тісний смисловий зв'язок» 

[125, с. 57] і позначають (див. Додаток Б, табл. Б.3): 

→ стать і вік героїні-«авантюристки» (8 ЛО у 628 КА): a girl ‗дівчина‘ 

(―a female child; a young woman‖, OALD, ІР), a child ‗дитина‘(―a young human 

who is not yet an adult‖, OALD, ІР), a woman ‗жінка‘ (―an adult female human‖, 

OALD, ІР) та ін., наприклад: The principal, Mrs. Cummings studied the shabbily 

dressed little girl standing before her. "Lara. What a pretty name," she said, 

smiling. (TSSD, ІР); 

→ фізичний стан героїні-«авантюристки» (32 ЛО у 2106 КА): eyes ‗очі‘, 

hair ‗волосся‘, face ‗обличчя‘ та ін., наприклад: Kate caught a wavy reflection of 

herself in the window. She was a beautiful woman, with her father's light-gray eyes 

and her mother's full figure. (MTG, ІР); 

→ зовнішній вигляд героїні-«авантюристки» (36 ЛО у 2408 КА): dress 

‗сукня‘, shoes ‗взуття‘, jewelry ‗ювелірні вироби‘ та ін., наприклад: Tracy 

stood in the shadows, wearing black coveralls, gum-soled shoes, and supple black 

kid gloves, carrying a shoulder bag (ITC, ІР);  

→ матримоніальний статус героїні-«авантюристки» (8 ЛО у 537 КА): 

Miss – звертання до незаміжньої дівчина, Mrs – звертання до заміжньої жінки 

та ін., наприклад: Miss Cameron has invaded the traditionally male turf of real 

estate developers and has proved that a woman can outshine them all! (TSSD, ІР); 

→ родинні зв’язки героїні-«авантюристки» (10 ЛО у 605 КА): mother 

‗мати‘, wife ‗дружина‘ та ін., наприклад: Tony looked across the breakfast table 
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at his mother, despising her (MTG, ІР); Sorel congratulated himself on having 

found the perfect wife (TOSM, ІР);  

→ соціальний статус і сфера занять героїні-«авантюристки» (19 ЛО у 

1036 КА): a thief ‗злодій, крадій‘(―a person who steals something from another 

person or place‖, OALD, ІР), a prisoner ‗арештант, ув‘язнений‘ (―a person who 

is kept in prison as a punishment, or while they are waiting for trial‖) та ін., 

наприклад: Tracy became a model prisoner. Her body responded automatically to 

the sounds of prison routine. (ITC, ІР). 

Іменникові лексичні засоби ГЗЛН, виражені загальними абстрактними 

іменниками, виконують характеризуючу функцію, якщо вони позначають 

(див. Додаток Б, табл. Б.2 і Б.3): 

→ емоційний стан героїні-«авантюристки» (36 ЛО у 2261 КА): 

loneliness ‗самотність‘, excitement ‗збудження‘, embarrassment ‗збентеження‘, 

uncertainty ‗невпевненість‘ та ін., наприклад: Tracy was filled with a sudden fear. 

Did it mean that she was going to be transferred back to the prison? (ITC, ІР);  

→ характер героїні-«авантюристки» (16 ЛО у 489 КА): sincerity 

‗щирість‘, ‗відданість‘, intelligence ‗кмітливість‘, composure ‗самовладання‘, 

courage ‗сміливість‘ та ін., наприклад: She had a wary, arms-length relationship 

with the other children and was terrified of her teachers, who misinterpreted her 

lonely standoffishness as conceit. (TOSM, ІР). 

Загальні абстрактні іменники, як відомо, називають поняття, що не 

мають реального втілення (хоча їх виникнення та існування неможливе без 

такої реальності). Як іменникові лексичні засоби ГЗЛН, загальні абстрактні 

іменники не характеризують героїню-«авантюристку» безпосередньо, але 

визначають ті основні етичні й естетичні орієнтири, якими керується героїня-

«авантюристка» у суспільному житті. Такі абстрактні іменники виконують 

гносеологічну (пізнавальну) функцію, якщо вони позначають (див. Додаток 

Б, табл. Б.3): 
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→ етичні поняття: justice ‗справедливість‘, sacrifice ‗самопожертва‘, 

innocence ‗невинність‘ та ін., наприклад: Her green eyes had a look of 

innocence, and her face looked guileless and vulnerable. (ITC, ІР); 

→ естетичні поняття: beauty ‗краса‘, ‗щирість‘, ugliness ‗потворність‘, 

success ‗успіх‘ та ін., наприклад: Her name on a building seemed to ensure 

success.(TSSD, ІР); 

→ суспільні відносини: unfairness ‗нечесність‘, murder ‗вбивство‘ та ін., 

наприклад: It seemed to Tracy that the men upon whom she had exacted 

vengeance had had the last word after all. The unfairness of what was happening 

to her was corrosive. (ITC, ІР). 

Група іменникових засобів ГЗЛН героїнь-«авантюристок, утворена 

загальними іменниками (конкретними й абстрактними), хоча й нараховує 201 

ЛО, є досить різноманітною за змістом і репрезентативною за кількістю 

контекстних актуалізацій – 15723 КА (див. Додаток Б, табл. Б.2 і Б.3).  

Серед угруповань іменникових засобів ГЗЛН предметності, виокремлених 

за їх тематичною спрямованістю, за кількісними показниками гендерно 

зумовлених лексичних одиниць (далі ГЗЛО) та їх контекстних актуалізацій 

уособлюються три групи: позначення емоційного стану героїні-«авантюристки» 

(36 ЛО у 2261 КА), зображення її фізичного стану (32 ЛО у 2106 КА) і 

змалювання її зовнішнього вигляду (36 ЛО у 2408 КА). Увага письменника до 

зовнішності героїні, акцентування на тому враженні, яке справляє її присутність 

на людей (інших персонажів у романах) надає можливість зрозуміти, чому 

героїня досягає успіху у реалізації її авантюрно-злочинних схем. 

Займенниковими засобами ГЗЛН героїні-«авантюристки» вважаються 

особові займенники, зокрема, займенник третьої особи однини she ‗вона‘ і 

займенник першої особи однини I ‗я‘ (див. Додаток Б, табл. Б.2). 

Займенник третьої особи однини she ‗вона‘ має значення: ―a female 

person or animal that has already been mentioned or is easily identified‖ (OALD, 

ІР). У контекстах із займенником третьої особи однини she ‗вона‘ завжди 

існує власний іменник на позначення імені чи прізвища для ідентифікації 
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героїні-«авантюристки», як, приміром, у АМК із роману The Sands of Time 

‗Піски часу‘: Wherever she went, Lucia found hidden little bars and nightclubs 

and romantic, good-looking men, and she thought: Dear Papa was so right. Travel 

has rounded out my education (TST, ІР). 

Не виключенням є АМК, у яких відсутній власний іменник на 

позначення імені чи прізвища для ідентифікації героїні. Референтна 

віднесеність займенника третьої особи однини she ‗вона‘ до героїні-

«авантюристки» у такому контексті стає зрозумілою з попередніх АМК, у 

яких розкривається та сама тематична лінія, наприклад: She was locked away 

for fifteen years, with no money, no friends, no resources of any kind. <…> She 

began to plan her escape. (ITC, ІР). 

Займенник першої особи однини I ‘я’, який тлумачиться за словником 

у такий спосіб: ―used as the subject of a verb when the speaker or writer is 

referring to himself / herself‖ (OALD, ІР), може вживатися лише в 

саморепрезентативних авантюрно маркованих контекстах (САМК): 

→ в прямій мові героїні; у такому випадку його референтна віднесеність 

до героїні-«авантюристки» унаочнюється наявністю у словах автора власного 

іменника на позначення імені або прізвища героїні, наприклад: ―I'll never live 

in a place like this again‖. Tracy promised herself. <…> ―I will survive,‖ Tracy 

thought. ―I face mine enemies naked, and my courage is my shield.‖ (ITC, ІР); 

→ у внутрішніх монологах героїні, у яких вона доволі часто розмірковує 

над планом своїх дій, зокрема помсти, вдається у власні роздуми; у такому 

випадку референтна віднесеність займенника першої особи однини I ‗я‘ до 

героїні-«авантюристки» стає очевидною зі змісту всього АМК, наприклад: He 

had built a wall around himself that no one was able to breach. He needs a wife to 

care for him, Kate thought. I must help him. I must. (MTG, ІР). 

Аналіз вживання засобів гендерно зумовленої лексичної номінації 

предметності (займенникової та іменникової) у різних типах АМК, 

визначених за комунікативною спрямованістю, – авторських авантюрно 

маркованих контекстах (ААМК), персонажних авантюрно маркованих 
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контекстах (ПАМК) і саморепрезентативних авантюрно маркованих 

контекстах (САМК) – унаочнює таку закономірність (результати аналізу 

надано у Додатку Б, табл. Б.2 і Б.3): 

→ засоби займенникової номінації предметності утворюють найменшу 

групу за кількістю лексичних одиниць – 2 ЛО (займенник першої особи 

однини I ‗я‘ і займенник третьої особи однини she ‗вона‘), але найбільшу 

групу за кількістю контекстних актуалізацій – 30521 КА (32,1%), при цьому 

займенник першої особи однини I ‗я‘ вживається лише в САМК – 12978 КА 

(13,8%), а займенник третьої особи однини she ‗вона‘ – як у ААМК (9012 КА, 

9,4%), так і в ПАМК (8531 КА, 8,9%); 

→ за кількістю контекстних актуалізацій засобів іменникової номінації 

предметності суттєво не відрізняються авторські і саморепрезентативні 

АМК: 4480 КА (34,2%) у САМК і 4708 КА (35,9%) у ААМК; найменшу 

групу складають персонажні АМК – 3916 КА (29,9 %); 

→ за різноманітністю засобів ГЗЛН предметності цілком схожі авторські і 

персонажні АМК: для ідентифікації героїні-«авантюристки» в ААМК і ПАМК 

уживаються загальні і власні іменники, а також особовий займенник третьої 

особи однини she ‗вона‘; не вживається лише займенник першої особи однини 

I ‗я‘; саморепрезентативні АМК помітно вирізняються своєю однотипністю: у 

САМК ідентифікація персонажа відбувається лише за допомогою займенника 

першої особи однини I ‗я‘ у прямій або внутрішній мові. 

Отже, гендерно зумовлені іменникові засоби номінації предметності, 

хоча й утворюють четверту за кількістю контекстних актуалізацій групу, 

порівняно з іншими засобами ГЗЛН (процесуальності й ознаковості), 

покликані, на думку Н. Г. Єсипeнкo [96, с. 97], «пoзнaчити цiлий кoмплeкс 

життєвих явищ, пeвнe кoлo дiйoвих oсiб, їхнi взaємoвiднoсини, пpeдмeтнe, 

пpиpoднe, сoцiaльнe сepeдoвищe, щo їх oтoчує» (цит. за: [293, с. 84]), і 

формують стрижневу, базову основу, наволоко якої нашаровуються пласти 

інших засобів номінації. 

 



 

 

104 

3.1.2 Гендерно зумовлені лексичні засоби номінації 

процесуальності. Категоріальне значення процесуальності, яке виступає 

єдністю двох аспектів: статичного, тобто системно-семіологічного, та 

динамічного, тобто функціонально-семіологічного [34], актуалізується 

предикатами у реченнях. Предикати, за традиційною класифікацією, 

поділяють на дві групи – предикати дії і стану [48, с. 85], aбo процесу і стану 

[364, с. 485]. Серед динамічних предикатів за ознакою часової тривалості 

подалі виокремлюють предикати «процесів» і «подій» [42, с. 84], де процеси 

відрізняються від подій тривалістю в часі. 

Засоби ГЗЛН процесуальності у складі досліджуваних АМК виступають 

предикатами і виражають дію або стан (фізіологічний чи психологічний) 

героїні-«авантюристки» (Додаток Б, табл. Б.4).  

Позначення дії здійснюється за допомогою дієслівних ГЗЛО, які 

позначають дії героїні-«авантюристки», що вона виконує у ситуаціях, 

змальованих у ААМК (а) або ПАМК (б), чи планує виконати, розмірковуючи 

про плани помсти у САМК (в), наприклад: 

(а) Megan went to church regularly, and she enjoyed the solemn rituals, 

mass, receiving communion, Benediction. Perhaps most of all, she loved the 

wonderful feeling of serenity that always stole over her in church (TST, ІР); 

(б) She had no plan. She knew only that she was not going to let Joe Romano 

get away with what he had done, that she would find some way to avenge her 

mother. (ITC, ІР); 

(в) General Scheider was talking to her, but Noelle only half-heard the words. 

Her mind was visualizing what was happening downstairs. She must be very 

careful. If she moved too quickly or too slowly him it would be fatal. For everyone. 

(TOSM, ІР). 

Засоби дієслівної ГЗЛН утворюють третю за кількістю контекстних 

актуалізацій групу ‒ 101 ЛО у 17355 КА в 13104 АМК, що становить 18,2 % 

від загальної кількості КА (див. табл. 3.1).  
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Приналежність дієслів до одного лексико-граматичного класу, а 

також їхня тематична різноманітність уможливлює їх розподіл у лексико-

семантичні групи (ЛСГ). Традиційно, до ЛСГ входять слова одного лексико-

граматичного класу, які вирізняються спільністю одного з дескриптивних 

ознак їхнього значення, найчастіше видо-родового. Компоненти ЛСГ 

об'єднані загальною дескриптивною родо-видовою ознакою та 

протиставляються за будь-якою третьою з розпізнавальних ознак. 

За тематичною спрямованістю засоби дієслівної ГЗЛН можливо 

угрупувати у 7 ЛСГ, які позначають (Додаток Б, табл. Б.4 і Б.5): 

→ мовленнєву діяльність героїні-«авантюристки» (10 ЛО у 1175 КА): 

to talk ‗говорити‘, to swear ‗присягатись‘ та ін., наприклад: "I'm not going to 

get married," Lara swore. (TSSD, ІР); 

→ когнітивно-пізнавальну діяльність героїні-«авантюристки» (14 ЛО 

у 4003 КА): to think ‗думати‘, to dwell ‗міркувати‘, to imagine ‗уявляти‘ та ін., 

наприклад: She sat in the kitchen thinking about her mother. It was impossible 

that she was dead. ―Oh, Mother!‖ Tracy thought. (ITC, ІР); 

→ тривалу дію героїні-«авантюристки» (9 ЛО у 827 КА): to work 

‗працювати‘, to study ‗вивчати‘, to build ‗будувати‘ та ін., наприклад: She 

stood in the shadows, studying the house, conscious of the heavy weight of the gun 

in her purse. (ITC, ІР); 

→ подію героїні-«авантюристки» (13 ЛО у 522 КА): to join 

‗приєднатися‘, to pick up ‗підіймати‘, to arrive ‗прибувати‘ та ін.,  наприклад: 

She picked up her suitcase and started toward the exit. (TOSM, ІР); 

→ рух героїні-«авантюристки» (15 ЛО у 719 КА): to go ‗ходити, їхати‘, 

to run ‗бігати‘, to jog  ‗бігати‘ та ін.,  наприклад: but Tracy <…> on Sunday 

mornings jogged along the West River Drive or on the promenade skirting the 

Schuylkill River (ITC, ІР);  

→ вираження почуттів та емоцій героїні-«авантюристки» (20 ЛО у 

4688 КА): to love ‗любити‘, to smile ‗посміхатись‘, to cry ‗плакати‘, to feel 
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‗відчувати‘ та ін.,  наприклад: Noelle was neither shocked nor upset by what 

had happened. (TOSM, ІР);  

→ кримінальну діяльність героїні-«авантюристки» (20 ЛО у 5421 КА): 

to revenge ‗помститися‘, to cheat ‗надурити‘, to threaten ‗погрожувати‘ та ін., 

наприклад: She had to escape. She opened the door on the driver's side and 

stepped out. (TST, ІР). 

Засоби дієслівної ГЗЛН процесуальності на позначення дії 

репрезентують цілеспрямовану динамічну діяльність героїні-

«авантюристки», яка є багатогранною, тому в одному АМК часто 

вживаються дієслова, що належать до різних ЛСГ, наприклад: The plan she 

had worked out was simple. She was going to reason with Joe Romano, ask him to 

clear her mother's name. If he refused, she would threaten him with the gun and 

force him to write out a confession. (ITC, ІР). 

За кількісними показниками дієслівних ГЗЛО та їх контекстних 

актуалізацій вирізняються три групи – ЛСГ «Когнітивно-пізнавальна 

діяльність» (14 ЛО у 4003 КА), ЛСГ «Вираження почуттів та емоцій» (20 ЛО у 

4688 КА) та ЛСГ «Кримінальна діяльність» (20 ЛО у 5421 КА).  

Превалювання дієслів когнітивно-пізнавальної діяльності і численність 

дієслів на позначення кримінальної діяльності акцентує на активній ментальній 

діяльності героїні-«авантюристки», спрямованій на розробку, підготовку і 

впровадження планів своїх авантюрно-кримінальних дій. Значна кількість 

дієслів на позначення почуттів та емоцій героїні свідчить про її психологічну 

вразливість, емоційну неврівноваженість і душевний неспокій, що перетворює 

героїню-«авантюристку» із злодія на жертву. 

Категоріальне значення процесуальності виражається також  

предикатами стану, які є результатом внутрішніх процесів або зовнішніх 

впливів і передають статичну ознаку, яка зазвичай характеризується 

незмінністю, стабільністю і постійністю. 
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Позначення стану здійснюється в досліджуваних АМК за 

допомогою дієприкметникових ГЗЛО, які утворюють найменшу групу в 

ієрархії номінативних груп ГЗЛО – 41 ЛО у 982 КА (див. табл. 3.1). 

Дієприкметники у складі предикатів стану виражають різний стан 

героїні-«авантюристки» (див. Додаток Б, табл. Б.6), а саме: 

(а) фізіологічний стан героїні-«авантюристки» (6 ЛО у 193 КА): to be 

physically exhausted ‗бути фізично знесиленим‘, to be exhilarated ‗бути 

жвавим, бадьорим‘ та ін.,  наприклад: Sister Teresa was physically exhausted. 

But something was happening to her emotionally that was far more disturbing. She 

felt she was losing touch with reality. (TST, ІР); 

(б) психологічний стан героїні-«авантюристки» (25 ЛО у 571 КА): to be 

filled with terror ‗наповнений жахом‘, to be excited ‗бути захопленим‘, to be 

shocked ‗бути шокованим‘ та ін., наприклад: And as she hit the water, Tracy 

thought: ―Oh, my God! I can't swim....‖ She was drowning, and she was filled with 

terror. (ITC, ІР);  

(в) соціально зумовлений стан героїні-«авантюристки» (10 ЛО у 218 

КА): to be married ‗бути одруженим‘, to be unmarried ‗бути неодруженим‘ та 

ін., наприклад: In a few hours she would be with Jeff. They would be married in 

Brazil. No more capers, Tracy thought, but I won't miss them. (ITC, ІР). 

Серед засобів ГЗЛН процесуальності значно превалюють 

дієприкметникові ГЗЛО на позначення психологічного стану героїні-

«авантюристки» (25 ЛО у 571 КА, що становить 0,61 %), більшість із яких 

мають негативну конотацію, наприклад: He was obsessed with her. Lara made 

him feel young again, and she made everything exciting for him. I never want to 

lose you, he thought (TSSD, ІР) та ін. (див. Додаток Б, Таблиця Б.6).  

Превалювання дієприкметникових ГЗЛО на позначення психологічного 

стану героїні, разом із значною кількістю дієслів на позначення її почуттів та 

емоцій, підсилює те враження, яке намагається створити письменник, 

змальовуючи героїню-«авантюристку» у своїх романах: вона – жертва 

обставин, які виявилися сильніше за неї та за її волю. 
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Аналіз вживання засобів ГЗЛН процесуальності (дієслівної та 

дієприкметникової) у різних типах АМК, визначених за комунікативною 

спрямованістю, – авторських, персонажних і саморепрезентативних – унаочнює 

таку закономірність (результати аналізу надано у Додатку Б, табл. Б.4): 

→ засоби дієприкметникової номінації процесуальності значно 

поступаються за кількісними параметрами засобам дієслівної ГЗЛН, пор.: 101 

дієслівних ГЗЛО у 17355 КА (18,2 %) і 41 дієприкметникових ГЗЛО у 982 КА 

(1,1%), при цьому дієприкметникові ГЗЛО майже не вживаються у само 

репрезентативних АМК, у той час як дієслівні ГЗЛО поширені у всіх типах 

аналізованих контекстів; 

→ за кількістю контекстних актуалізацій дієслівних засобів ГЗЛН 

процесуальності авторські АМК посідають перше місце, а 

саморепрезентативні АМК складають найменшу групу, пор.: 9522 КА 

(10,1%) у ААМК, 4326 КА (4,6%) у ПАМК і 3145 КА (3,3%) у САМК; 

→ за різноманітністю дієслівних засобів ГЗЛН процесуальності суттєво 

вирізняються авторські АМК, у яких описано всі види діяльності героїні: 

мовленнєвої, когнітивно-пізнавальної, кримінальної тощо; для 

саморепрезентативних АМК характерним виявилася реалізація дієслівних 

ГЗЛО, що позначають вираження почуттів та емоцій, а також кримінальної 

діяльності героїні-«авантюристки». 

Отже, значення процесуальності зумовлює зв'язок гендерно зумовленої 

лексичної номінації дій і стану героїні-«авантюристки» із ситуацією, яка 

описується, та її учасниками, у той час як значення предметності – 

незалежність від неї.  

 

3.1.3 Гендерно зумовлені лексичні засоби номінації ознаковості. 

Ономасіологічна категорія, яка характеризується як «ознаковість», інтерпретує 

реалії світу, деталізуючи або уточнюючи уявлення про них» [156, с. 239]. 

Категорія ознаковості лежить в основі значення прикметників (якісних чи 
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відносних), які своїми значеннями виражають властивості, ознаки або 

якості людей, предметів, явищ, процесів дійсності [303, с. 130]. 

Засоби прикметникової ГЗЛН утворюють другу групу (після 

займенникової ГЗЛН) за кількістю контекстних актуалізацій ‒ 159 ЛО у 

20276 КА в 13104 АМК, що становить 21,4% від загальної кількості КА (див. 

табл. 3.1). Засоби прикметникової ГЗЛН ознаковості позначають ознаку 

предметності, виступаючи у функції: 

→ атрибута, який характеризує об‘єкти, виражені іменниками, 

наприклад: She thought of the years during which she had planned to destroy Larry 

and of the fierce pleasure she had taken imagining his destruction (TOSM, ІР); 

→ оцінного предиката, наприклад: So it was true: She was free. Tracy felt 

so weak that she had to steady herself against the arm of the chair. When she 

finally spoke, her voice was firm (ITC, ІР). 

За тематичною спрямованістю засоби прикметникової ГЗЛН ознаковості 

на позначення ознаки предметності можливо поєднати у 10 ЛСГ, які 

виражають (Додаток Б, табл. Б.7 і Б.8): 

→ ознаку статі і віку (6 ЛО у 462 КА): young ‗молодий‘, old ‗старий‘ та 

ін., наприклад: At fifteen Megan had become a beautiful young woman. (TST, ІР); 

→ ознаку фізичного стану (17 ЛО у 5581 КА): seductive ‗спокусливий‘, 

healthy ‗здоровий‘, pregnant ‗вагітна‘, sore ‗болючий‘ та ін., наприклад: Her 

body felt battered and sore, and she had the feeling that she had returned from a 

long, wearying journey. (ITC, ІР);  

→ ознаку зовнішнього вигляду (32 ЛО у 6307 КА): pretty ‗гарний‘, 

attractive ‗привабливий‘, beautiful ‗прекрасний‘ та ін., наприклад: The woman 

was beautiful, with shiny black hair swept up in a crown, a flawless complexion, 

intelligent eyes, cat-gray. (TSSD, ІР); 

→ ознаку матримоніального статусу (3 ЛО у 312 КА): married 

‗одружений‘, unmarried ‗неодружений‘, single ‗самотній‘ та ін., наприклад: 

"For Christ's sake, Noelle," he pleaded. "Don‘t do this! We love each other. We're 

going to get married." (TOSM, ІР); 



 

 

110 

→ ознака емоційного стану (35 ЛО у 4936 КА): desperate 

‗відчайдушний‘, hopeless ‗безнадійний‘, angry ‗злий, сердитий‘, наприклад: 

Kate was desperate in her wish to help her favourite son, Tony. (MTG, ІР); 

→ ознаку характеру (37 ЛО у 1057 КА): deceitful ‗брехливий‘, terrible 

‗жахливий‘, unpleasant ‗неприємний‘, patient ‗теплячий‘ та ін., наприклад: 

She was a wild child, stubborn and opinionated and intractable. (MTG, ІР); 

→ ознаку понять етики й естетики (7 ЛО у 492 КА): innocent 

‗невинний‘, truthful ‗правдивий‘ та ін., наприклад: She was free. Tracy felt so 

weak that she had to steady herself against the arm of the chair. (ITC, ІР); 

→ ознаку родинних відносин (8 ЛО у 244 КА): reserved ‗потайливий, 

скритний‘, friendly ‗дружелюбний‘, funny ‗веселий, кумедний‘, pleasant 

‗ввічливий, задовільнений‘ та ін., наприклад: Lara was pleasant to all of the 

men, but she never permitted any relationship to go further than a good-night 

handshake at the door. (TSSD, ІР); 

→ ознаку соціального статусу і сфери занять (7 ЛО у 508 КА):  free 

‗вільний‘, bossy ‗керівничий‘, powerful ‗владний‘, clever ‗розумний‘ та ін., 

наприклад: She was free to go anywhere, do anything she pleased. (ITC, ІР); 

→ ознаку суспільних відносин (7 ЛО у 377 КА): confident ‗впевнений у 

собі‘, well-bred ‗вихований‘, prudent ‗розсудливий‘ та ін., наприклад: She took 

one look at the smartly dressed women walking through the lobby and became self-

conscious about the clothes. (TSSD, ІР). 

Серед прикметникових засобів ГЗЛН ознаковості за кількістю лексичних 

одиниць та їх контекстних актуалізацій значно превалюють 3 ЛСГ, а саме: 

ЛСГ на позначення ознаки фізичного стану (17 ЛО у 5581 КА), ЛСГ на 

позначення ознаки зовнішнього вигляду (32 ЛО у 6307 КА) і ЛСГ на 

позначення ознаки емоційного стану (35 ЛО у 4936 КА).  

Прикметникові ГЗЛО унаочнюють образ героїні-«авантюристки» як 

вродливої жінки, яка притягує своїм чарівним обличчям (lively, intelligent face 

‗живе, інтелігентне обличчя‘, a full, sensuous mouth ‗повний, чуттєвий рот‘, 

sparkling eyes ‗блискучі очі‘ тощо), стрункою фігурою (a trim, athletic figure 
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‗акуратна, спортивна фігура‘, a glamorous figure ‗гламурна фігура‘ тощо); 

її чудовий смак і вміння гарно одягатися справляють на людей карколомне 

враження, наприклад: She wore a white dress circled in by a black velvet belt that 

accentuated her lovely bosom (MTG, ІР). 

Але сильні емоції і глибокі почуття (an overpowering hatred ‗гнітюча 

ненависть‘, a sudden fear ‗раптовий страх‘, strong hatred ‗сильна ненависть‘), 

які переживають героїні, зіштовхуючись із життєвими перипетіями (як, 

наприклад, Трейсі із роману If tomorrow comes ‗Якщо настане завтра‘, яка 

стає жертвою інтриг мафії та потрапляє до в'язниці, або Лара Камерон, 

королева власної будівельної імперії, із роману The Stars Shine Down ‗Зірки 

сяють з небес‘, якій доводилось пізнавати зраду друзів і помсту ворогів на 

шляху до слави і багатства), викликають у читача співчуття до цих 

вродливих та успішних, але нещасливих жінок. 

Засоби прислівникової ГЗЛН утворюють значно меншу групу, ніж 

прикметникові ГЗЛО, і посідають передостаннє, п‘яте місце у системі засобів 

ГЗЛН героїні-«авантюристки» за кількістю лексичних одиниць та їх 

контекстних актуалізацій ‒ 90 ЛО у 10236 КА в 13104 АМК, що становить 

10,7 % від загальної кількості КА (див. табл. 3.1). Але, незважаючи на 

значно менші кількісні показники (кількість лексичних одиниць і 

контекстних актуалізацій), засоби прислівникової ГЗЛН ознаковості на 

позначення ознаки процесуальності також можна поєднати у 10 ЛСГ за їх 

тематичною спрямованістю (див. Додаток Б, табл. табл. Б.7 і Б.9), а саме: 

→ ознака мовленнєвої діяльності (12 ЛО у 1825 КА): sharply ‗різко, 

категорично‘, abruptly ‗раптово, різко‘ та ін., наприклад: When they returned to 

the chateau, Teresa said quietly, "Please don't worry about me. I promise you that 

everything is going to be fine." (TST, IP); 

→ ознака когнітивно-пізнавальної діяльності (5 ЛО у 135 КА): deeply 

‗глубоко‘, completely ‗повністю‘, dreamily ‗мрійливо‘ та ін., наприклад: "No. I 

honestly believe that if someone stood in Lara Cameron's way...she would kill." 

(TSSD, IP); 
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→ ознака тривалої дії (6 ЛО у 218 КА): constantly ‗постіно‘, 

hauntingly ‗нав‘язливо‘, thoroughly  ‗ретельно‘ та ін., наприклад: The thrill of 

each daring escapade acted like a drug, and Tracy found that she constantly 

needed new and bigger challenges. (ITC, IP); 

→ ознака події (6 ЛО у 408 КА): successfully  ‗успішно‘, guilelessly 

‗відкрито‘ та ін., наприклад: Lara suddenly looked like a little girl. "Genes." 

"Your genes?" "My father's." (TSSD, IP); 

→ ознака руху (13 ЛО у 2431 КА): quickly ‗швидко‘, decisively ‗рішуче‘, 

slowly ‗повільно‘ та ін., наприклад: Noelle's mind was racing quickly. (TOSM, 

IP); 

→ ознака вираження почуттів та емоцій (14 ЛО у 2386 КА): impatiently 

‗нетерпляче‘, hopelessly ‗безнадійно‘, woefully ‗похмуро‘ та ін., наприклад: 

Lucia said impatiently: "The mountains. Get up to the mountains. Follow me!" 

(TST, IP); 

→ ознака кримінальної діяльності (13 ЛО у 2271 КА): atrociously 

‗люто‘, carefully ‗уважно‘, surreptitiously ‗таємно‘ та ін., наприклад: She 

opened the drawer of the bedside table and carefully removed the gun. (ITC, IP); 

→ ознака фізіологічного стану (8 ЛО у 116 КА): cheerfully ‗жваво‘, 

exhaustingly ‗знесилююче‘, hard ‗тяжко, важко‘ та ін., наприклад: If Noelle 

had never met Larry, she could have been happy with Demiris. They complemented 

each other perfectly. (TOSM, IP); 

→ ознака психологічного стану (6 ЛО у 277 КА): excitingly ‗вражаюче‘, 

wretchedly ‗нещасно‘, wickedly ‗злобно‘ та ін., наприклад: One day when Kate 

and David were fishing and Kate gleefully pulled in a trout larger than anything 

David had caught, he said, "You should have been born a boy." (MTG, IP); 

→ ознака соціально зумовленого стану (7 ЛО у 160 КА): superiorly 

‗бездоганно‘, enviably ‗заздрісно‘, freely ‗вільно, легко‘ та ін., наприклад: 

Only Lucia seemed uninhibited and sure of herself, and the others automatically 

turned to her for leadership. (TST, IP). 
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Превалювання прислівникових ГЗЛО на позначення ознак 

мовленнєвої діяльності (12 ЛО у 1825 КА) і руху (13 ЛО у 2431 КА) акцентує 

на енергійності і цілеспрямованості героїнь. Підсилююча функція 

прислівників у вираженні почуттів та емоцій героїнь (14 ЛО у 2386 КА), 

особливо під час їх кримінальної діяльності (13 ЛО у 2271 КА), справляє 

враження про героїнь як сильних, вольових і волелюбних жінок, які знають, 

що саме вони хочуть досягти у житті: Lara let nothing stand in her way. She 

was becoming an utterly irresistible force, and there was no stopping her. She was 

a perfectionist. She knew what she wanted and insisted on getting it (TSSD, ІР). 

Аналіз вживання засобів ГЗЛН ознаковості (прикметникової та 

прислівникової) у різних типах АМК, визначених за комунікативною 

спрямованістю, – авторських, персонажних і саморепрезентативних – унаочнює 

таку закономірність (результати аналізу надано у Додатку Б, табл. табл. Б.7): 

→ засоби прислівникової номінації ознаковості значно поступаються за 

кількісними параметрами засобам прикметникової ГЗЛН, пор.: 159 

прикметникових ГЗЛО у 20276 КА (21,4%) і 90 прислівникових ГЗЛО у 10236 

КА (10,7%), при цьому прислівникові ГЗЛО не вживаються у САМК, у той час 

як прикметникові ГЗЛО поширені у всіх типах аналізованих контекстів; 

→ за кількістю контекстних актуалізацій засобів ГЗЛН ознаковості 

авторські АМК значно превалюють над персонажними і 

саморепрезентативними АМК, пор.: 14108 КА (14,8%) у ААМК, 11064 КА 

(11,6%) у ПАМК і 5128 КА (5,4%) у САМК; 

→ за різноманітністю засобів ГЗЛН ознаковості (прикметникової та 

прислівникової) також якісно вирізняються серед інших типів контекстів 

авторські АМК, у яких письменник намагається зобразити героїнь своїх 

романів у всіх проявах їхнього приватного і суспільного життя. 

Отже, прикметникові і прислівникові ГЗЛО у вираженні значення 

ознаковості співвідносяться у виокремлених АМК із конкретними об‘єктами 

і ситуаціями: вони містять процесуальну складову, яка вказує на певний засіб 

використання відповідного об‘єкта. 
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3.2 Семантична класифікація гендерно зумовленої лексичної 

номінації героїні-«авантюристки» у творах Сідні Шелдона 

 

Оскільки номінативні одиниці мають «різний функціонально-

семантичний потенціал, відображаючи різноманітні категоріальні сутності, і 

передають поняття, які різняться своїми когнітивними й ономасіологічними 

показниками» [161, с. 66], категоріальна диференціація номінативних 

одиниць за типом їх значення – денотативного (категоріального) і 

конотативного (диференційного) стає підставою для їх угрупувань за 

семантичним критерієм.  

Застосування компонентного і семантичного аналізу засобів ГЗЛН 

героїні-«авантюристки» в творах Сідні Шелдона уможливило їх розподіл у 

дві групи: категоріальна лексична номінація і диференційна лексична 

номінація, яка, своєю чергою, поділяється на три групи: експресивно-оцінну 

лексичну номінацію, експресивно-емотивну лексичну номінацію і образну 

лексичну номінацію (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Типологія засобів гендерно зумовленої лексичної номінації  

героїні-«авантюристки» за типом значення 

Категоріальна 

лексична 

номінація 

Диференційна лексична номінація 

Експресивно-

оцінна лексична 

номінація 

Експресивно-

емотивна 

лексична 

номінація 

Образна  

лексична 

номінація 

Кількість 

АМК 

Частка 

(%) 

Кількість 

АМК 

Частка 

(%) 

Кількість 

АМК 

Частка 

(%) 

Кількість 

АМК 

Частка 

(%) 

8106 61,8 2471 18,8 1462 11,2 1065 8,2 

Кількість 

засобів 

ГЗЛН  

Частка 

(%) 

Кількість 

засобів 

ГЗЛН 

Частка 

(%) 

Кількість 

засобів 

ГЗЛН 

Частка 

(%) 

Кількість 

засобів 

ГЗЛН 

Частка 

(%) 

22337 38,7 16362 28,4 11995 20,8 6916 12,1 
 

Засоби категоріальної лексичної номінації мають лише денотативне 

значення, виражаючи інформацію про денотат без диференційних ознак, і 
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позбавлені будь-яких відтінків конотативного значення. Такі засоби 

ГЗЛН героїні-«авантюристки» значно превалюють у досліджуваних АМК 

(пор.: категоріальна лексична номінація репрезентована 22337 засобами 

ГЗЛН (38,7 %) у 8106 АМК (61,8 %), а диференційна лексична номінація 

представлена 35273 засобами ГЗЛН (61,3 %) у 4998 АМК (38,2 %). Така 

нерівнозначність у кількісному складі двох груп зумовлена особливостями 

авторського стилю, для якого характерна простота викладу лише фактуальної 

інформації та апелювання до розуму читача, а не до його емоцій. 

Диференційна лексична номінація (експресивно-оціночна, експресивно-

емотивна й образна), хоча і складає меншу групу (див. табл. 3.2), є 

цікавішою для розв‘язання завдань дисертаційного дослідження, оскільки 

використовується в АМК для створення художніх образів, характеристики 

персонажів, для акцентування саме на тій інформації, яка, на думку автора, є 

найважливішою і до якої письменник намагається привернути увагу читача. 

 

3.2.1 Експресивно-оцінна лексична номінація. Визначення засобів 

експресивно-оцінної гендерно зумовленої лексичної номінації (далі ЕОГЗЛН) 

ґрунтується на засадах лінгвістичної аксіології («аксіологія» – 

старогрецького походження, від др.-гр. axia ‗цінність‘ [ФЕС, с. 765]), 

зокрема, на важливому спостереженні теоретиків (Н. Д. Арутюнової, 

В. М. Богуславського, Ю. С. Степанова, О. М. Старікової, В. М. Телія, 

О. Л. Бєссонової, О. М. Вольф, М. В. Гамзюка, В. І. Говердовського, 

Г. І. Приходько, В. І. Шаховського та ін.) щодо оцінки як універсальної 

категорії. Оцінка виражає позитивне чи негативне ставлення мовця до змісту 

мовлення і реалізується на різних рівнях, а саме: «у семантичній структурі 

лексичної одиниці як аспект її значення, у загальній семантиці висловлення 

як різновид модальності, у тексті як його аксіологічна категорія» [31, с. 29]. 

Така різнорівнева реалізація оцінки як одного із системно-зумовлених 

складників конотативного аспекту значення мовної одиниці зумовлена 

тлумаченням проблеми конотації, яка набуває нової комунікативно-
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функціональної орієнтації [286, с. 79–83], у трьох ракурсах, які 

В. І. Говердовський [70, с. 153–159] визначає у такий спосіб:  

1) конотація розглядається як додаткові системно-зумовлені складники 

значення (оцінка, емотивність, експресивність і функціонально-стилістична 

забарвленість);  

2) конотація обмежується лише тими елементами змісту, які додаються в 

мовленні (асоціативними, контекстуальними, прагматичними); 

3) конотація розуміється як багатоаспектне явище, складниками якого є 

ситуаційно-психологічний (іронічна, евфемістична, меліоративна, 

пейоративна, експресивна конотації), соціально-лінгвістичний (жаргонна, 

розмовна, книжна конотації), власне лінгвістичний (конотації новизни, 

іншомовності, архаїзації), культурний (культурна конотація), ідеологічний 

(ідеологічна конотація) та ін. 

У дисертаційному дослідженні категорія оцінки розглядається лише на 

мовному рівні, тобто оцінні значення як один із компонентів конотації 

виявляються із застосуванням компонентного аналізу семантичної структури 

слова (одиниці мови), а саме: гендерно зумовленої лексичної одиниці у 

складі АМК. Компонентний аналіз здійснюється на основі словникових 

дефініцій, які розглядаються як «форма фіксації ознак, необхідних і достатніх 

для парадигматичного розрізнення одного значення від інших мовних 

значень» [212, c. 52], наприклад: ―gorgeous adj splendid, sumptuous, 

magnificent || (pop.) excellent, fine, nice, good‖ [NWDTEL, c. 412]. 

Засобами експресивно-оцінної ГЗЛН називаємо такі лексичні одиниці, 

виокремлені в АМК, у семантичній структурі яких виявлено аксіологічно 

забарвлені семи, які репрезентують позитивне або негативне ставлення носія 

мови (письменника) до ознак референта (героїні-«авантюристки»). 

Аксіологічно забарвлені семи диференціюються за різними ознаками, але 

абсолютною аксіологічною моделлю прийнято вважати модель: «добре – 

нейтрально / байдуже – погано», у якій точкою відліку є «нульова» оцінка, 

що виражає індиферентне ставлення носіїв мови до ознак референта.  
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У результаті компонентного аналізу засобів ГЗЛН встановлено (табл. 

3.3), що нейтральна, «нульова», оцінка репрезентована найбільшою кількістю 

лексичних одиниць (493 ГЗЛН, 82,9 %, у 8106 АМК, 61,8%, Додаток В, табл. 

В.2), які формують найбільшу групу і за кількістю контекстних актуалізацій – 

23361 КА, 24,5 % (Додаток В, табл. В.1), наприклад: The following morning, 

Lara went into action. She visited Kane's and Ultimo for designer dresses, Joseph's 

for shoes, Saks Fifth Avenue and Marshall Field's for lingerie, Trabert and Hoeffer 

for jewelry, and Ware for a mink coat (TSSD, ІР); Lucia picked out panties and a 

bra and a pair of soft boots, then stepped behind a clothes rack, stripped, and in a 

matter of minutes was dressed and ready to go. The others were slowly selecting 

their outfits. Graciela chose a white cotton dress that set off her black hair and dark 

complexion, and a pair of sandals. Megan chose a patterned blue cotton dress that 

fell below the knees and low-heeled shoes. Sister Teresa had the most difficult time 

choosing something to wear. The array of choices was too dazzling. (TST, ІР). 

Таблиця 3.3 

Типологія засобів гендерно зумовленої лексичної номінації 

героїні-«авантюристки» за оціночним компонентом конотації 

Тип гендерно зумовленої лексичної номінації  

за наявністю / відсутністю оціночного компонента конотації 

Нейтральна лексична 

номінація 

Емотивно-оцінна лексична номінація 

(ЕОГЗЛН) 

Кількість АМК Частка (%) 
Кількість АМК Частка (%) 

2471 18,8 

 

8106 

 

61,8 
Негативна оцінка Позитивна оцінка 

Кількість засобів 

ГЗЛН 
Частка (%) 

Кількість 

АМК 

Частка 

(%) 

Кількість 

АМК 

Частка 

(%) 

983 7,5 1488 11,3 

 

 

493 

 

 

82,9 

Кількість 

засобів 

ЕОГЗЛН 

Частка 

(%) 

Кількість 

засобів 

ЕОГЗЛН 

Частка 

(%) 

46 7,8 55 9,3 
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Компонентний аналіз семантики 101 експресивно-оцінних гендерно 

зумовлених лексичних одиниць (далі ЕОГЗЛО) в досліджуваних АМК показав 

превалювання позитивної оцінки (55 ЕОГЗЛО 9,3 %, у 1488 АМК, 11,3%, 

див. табл. 3.3, Додаток В, табл. В.2) над негативною оцінкою (46 ЕОГЗЛО 

7,8 %, у 983 АМК, 7,5 %). 

Позитивна оцінка виражається семами у семантичній структурі різних 

частин мови, але найбільш репрезентативною вона представлена у таких ЛСГ 

(Додаток В, табл. В.3):  

→ ЛСГ абстрактних іменників на позначення характеру героїні-

«авантюристки» (13 ЛО у 284 КА): patience ‗терпіння‘, care ‗турбота‘, 

truthfulness ‗правдивість‘, confidence/certainty ‗впевненість‘ та ін., наприклад: 

I face mine enemies naked, and my courage is my shield. (ITC, ІР); 

→ ЛСГ прикметників на позначення ознаки статі і віку (4 ЛО у 324 

КА): young ‗молодий‘,  feminine ‗жіночна‘, ageless ‗нестаріючий, без віку‘ та 

ін., наприклад: At fifteen Megan had become a beautiful young woman. (TST, ІР);  

→ ЛСГ прикметників на позначення ознаки фізичного стану (7 ЛО у 

321 КА): healthy ‗здоровий‘, lively ‗живий, рухливий‘, strong ‗сильний‘ та ін., 

наприклад: Tracy knew that the first thing she had to do was regain her physical 

strength. So she was rather strong for t'ai chi ch'uan, the centuries old martial art 

(ITC, ІР); 

→ ЛСГ прикметників на позначення ознаки зовнішнього вигляду (8 

ЛО у 317 КА): attractive ‗привабливий‘, slim ‗стрункий‘, shiny ‗сяючий‘ та ін., 

наприклад: The woman was beautiful, with shiny black hair swept up in a crown, 

a flawless complexion, intelligent eyes, cat-gray. (TSSD, ІР). 

Негативна оцінка не є такою репрезентативною, як позитивна, але 

найчастіше вона представлена у таких ЛСГ (Додаток В, табл. В.3):  

→ ЛСГ абстрактних іменників на позначення емоційного стану 

героїні-«авантюристки» (6 ЛО у 174 КА): fear ‗страх‘, terror ‗жах‘, hatred 

‗ненависть‘, desperation ‗відчай‘, standoffishness ‗стриманість‘ та ін., 
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наприклад: She had no idea how she was going to live, and for the first time 

she began to have a feeling of desperation. (ITC, ІР); 

→ ЛСГ дієслів, що виражають почуття й емоції героїні-

«авантюристки» (6 ЛО у 72 АМК): to hate ‗ненавидіти‘, to cry ‗плакати‘,  to 

weep ‗скімлити, плакати‘, to break down ‗не витримувати чогось, втратити 

самовладання‘ та ін., наприклад: You'll never meet Charles, and you'll never see 

your grandchild, and she began to weep. (ITC, ІР);  

→ ЛСГ дієслів, що позначають кримінальну діяльність героїні-

«авантюристки» (6 ЛО у 139 АМК): to shoot ‗стріляти‘, to revenge 

‗помститися‘, to cheat ‗надурити‘, to kill ‗убити‘, та ін., наприклад: She had to 

escape. She opened the door on the driver's side and stepped out. (TST, ІР); 

→ ЛСГ прикметників на позначення фізіологічного стану героїні-

«авантюристки» (5 ЛО у 98 КА): weak ‗слабкий‘, ill ‗хворий‘, sick ‗хворий, 

нещасний‘ та ін., наприклад: Tracy felt so weak that she had to steady herself 

against the arm of the chair. (ITC, ІР); 

→ ЛСГ дієприкметників на позначення психологічного стану героїні-

«авантюристки» (5 ЛО у 54 КА): to be shocked ‗бути шокованим‘, to be 

frightened ‗бути наляканим‘ та ін., наприклад: For the first time in her life 

Noelle felt frightened. (TOSM, ІР); 

→ ЛСГ прикметників на позначення ознаки характеру (6 ЛО у 125 

КА): terrible ‗жахливий‘, unpleasant ‗неприємний‘, opinionated 

‗самовпевнений‘ та ін., наприклад: She was a wild child, stubborn and 

opinionated and intractable. (MTG, ІР); 

→ ЛСГ прикметників на позначення ознаки емоційного стану (5 ЛО у 

207 КА): lonely ‗самотній‘, unaware ‗несвідомий, розгублений‘, hopeless 

‗безнадійний‘, angry ‗злий, сердитий‘ та ін., наприклад: Catherine was alone hi 

the stormy night…The boat began to rock treacherously as the huge waves 

smashed against it. (TOSM, ІР); 

→ ЛСГ прислівників на позначення ознаки кримінальної діяльності 

(7 ЛО у 114 КА): closely ‗ретельно, пильно‘, illegally ‗незаконно‘, fiercely 
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‗жорстоко‘, dizzyingly ‗спантеличено‘ та ін., наприклад: Lucia was 

watching Sister Teresa closely. (TST, ІР). 

Аналіз вживання засобів експресивно-оцінної ГЗЛН у різних типах АМК, 

визначених за комунікативною спрямованістю, – авторських, персонажних і 

саморепрезентативних – унаочнює таку закономірність (результати аналізу 

надано у Додатку В, табл. В.1 і табл. В.2): 

→ за кількістю контекстних актуалізацій засобів експресивно-оцінної 

ГЗЛН авторські АМК значно превалюють над персонажними і 

саморепрезентативними АМК, пор.: 22894 КА (24,1%) у ААМК, 15073 КА 

(15,8%) у ПАМК і 10756 КА (11,3%) у САМК; 

→ за різноманітністю ЛСГ експресивно-оцінної ГЗЛН також якісно 

вирізняються серед інших типів контекстів авторські АМК, у яких 

письменник виражає своє позитивне чи негативне ставлення до героїнь-

«авантюристок»: їхній зовнішності і характеру (іменникова, прикметникова 

номінація), їхнього емоційного і психологічного стану (іменникова, 

дієприкметникова номінація), їхній діяльності (дієслівна, прислівникова 

номінація) тощо; 

→ превалювання позитивної оцінки у семантиці засобів експресивно-

оцінної ГЗЛН зумовлено репрезентативністю ЛСГ прикметників на 

позначення ознаки статі і віку, ознаки фізичного стану й ознаки зовнішнього 

вигляду героїнь-«авантюристок», у той час як негативна оцінка характеризує  

семантику ЛСГ абстрактних іменників на позначення емоційного стану та 

ЛСГ дієслів, що виражають почуття й емоції героїнь-«авантюристок». 

Отже, актуалізація позитивної чи негативної оцінки в семантичних 

структурах засобів експресивно-оцінної ГЗЛН у різних типах АМК із романів 

Сідні Шелдона розкриває ціннісні орієнтири письменника, зумовлені 

соціокультурним контекстом, оцінне осмислення письменником норм та 

ідеалів суспільства й особистості, які перебувають у тісному взаємозв‘язку. 
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3.2.2 Експресивно-емотивна лексична номінація. Визначення 

засобів експресивно-емотивної гендерно зумовленої лексичної номінації (далі 

ЕЕГЗЛН) ґрунтується на засадах лінгвістичної емотіології – науки, 

сформованої у ХХ ст. на стику психології і мовознавства, яка вивчає способи 

вираження емоцій за допомогою системи мовних засобів. Серед проблем 

лінгвістики емоцій, на розв‘язанні яких зосереджують свою увагу теоретики 

(А. Вежбицька [45], М. В. Гамзюк [63], К. Е. Ізард [113], Г. І. Приходько [216] 

В. М. Телія [269], В. І. Шаховський [298; 299; 300; 301] та багато ін.), слід 

виокремити такі: розробка класифікації емоційних станів, визначення місця 

емоцій у мові і розмежування понять «емоційність» та «емотивність», 

диференціація понять «емотивність», «експресивність» та «оцінка», 

різнорівневий категоріальний статус емотивності, тобто здатність 

емотивності проявляться на різних рівнях мовної системи та в мовленні.  

Спираючись на результати досліджень теоретиків міждисциплінарної 

науки емотіології, і лінгвістики емоцій зокрема, розглядаємо «емоційність» 

як психологічну категорію, протиставляючи її мовній категорії 

«емотивність», оскільки, як зазначав О. В. Кунін, емотивність – це 

«вербалізація емоцій у мові, вираження мовними засобами почуттів, 

настроїв, переживань людини» (ВКП, ІР).  

Стосовно класифікації емоційних станів, що здійснюється за різними 

критеріями, як от: природою емоцій, їхнім характером, інтенсивністю, 

знаком, часом появи, спрямованістю тощо (див. теоретичний огляд різних 

підходів до класифікації емоцій у гуманітарних науках [262, с. 24‒29]), у 

дослідженні емоційних станів героїнь-«авантюристок» у романах Сідні 

Шелдона розрізняємо їх за знаком – на позитивні і негативні. 

Встановлення «гедоністичного тону», у термінології В. Вундта (цит. за 

[262, с. 25]), тобто визначення позитивних / негативних емоцій, відбувається 

у дисертаційному дослідженні лише на мовному рівні, хоча емотивність, як і 

оцінка, здатна проявляти своє категоріальне значення не тільки на різних 
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рівнях мовної системи (фонологічному, лексичному і граматичному), а й 

у мовленні (на рівні речення і тексту) [281, с. 134].  

Визначення емотивності у структурі конотативного значення слова 

відбувається із застосуванням компонентного аналізу семантичної структури 

слова (одиниці мови), а саме: гендерно зумовленої лексичної одиниці у 

складі АМК. Компонентний аналіз значення ГЗЛО здійснюється на основі 

словникових дефініцій, наприклад: ―joy, n – great happiness and pleasure‖ 

(LDCE, ІР); ―joy, n – a feeling of great happiness‖ (MED, ІР); ―joy, n – a feeling or 

state of well-being and contentment‖ (MWD, ІР).  

«Гедоністичний тон» засобів ГЗЛН сигналізується відповідними семами 

у семантичній структурі ГЗЛО, які безпосередньо називають тип емоційного 

стану, у якому перебуває героїня-«авантюристка», наприклад:  

She was filled with such a deep agony that she wanted to die. But she would 

not let herself die. She had done what was right. They were wrong. Tony was a 

weakling. They had all been weaklings. Her father had been too weak to face his 

son's death. Her mother had been too weak to face life alone. But I am not weak, 

Kate thought. I can face this. I can face anything. I'm going to live. I'll survive. The 

company will survive. (MTG, ІР). 

У наведеному ЕМК напруженість ситуації cпочатку відтворено 

дієслівним зворотом ―filled with such a deep agony ‖ (‗наповнена глибоким 

почуттям страждання, болю‘) та вживанням дієслова з різко негативною 

оцінкою (wanted to die  ‗бажала загинути‘). Тип емоційного стану головної 

героїні Кейт Блекуел, а саме ―агонія, муки, біль, страждання, гнівне 

обурення‖, називається у наведеному ЕМК іменником agony ‗муки, біль, 

страждання‘ і дієсловом to die ‗вмирати‘, що підтверджується наявністю 

відповідних сем у їхніх словникових дефініціях: ―agony n extreme physical or 

mental pain; to die v to stop existing; to stop living; to disappear.‖ (OAAD, IP). 

Хоча наприкінці цього ЕМК, бажання героїні-авантюристки приймає 

абсолютно зворотній напрям – вона бажає вижити та готова витримати будь-

які виклики долі, що стає очевидним завдяки дієсловам із суто позитивною 
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оцінкою to face ‗стикнутися, зустрітися‘, to live ‗жити‘, to survive 

‗виживати‘, підтвердженням чого є наявні семи в їхніх словникових 

дефініціях: ―to face v to deal with problems or difficult situations; to accept that a 

difficult situation exists, although you would prefer not to; to live v to be or remain 

alive; to continue to exist; to survive v to continue to live or exist despite a 

dangerous event or time.‖ (OAAD, IP). 

У результаті проведеного компонентного аналізу засобів ГЗЛН 

встановлено, що гендерно зумовлені лексичні одиниці (ГЗЛО), у семантичній 

структурі яких відсутній емотивний компонент конотації, превалюють над 

експресивно-емотивними гендерно зумовленими лексичними одиницями (далі 

ЕЕГЗЛО), пор.: 369 ГЗЛН, 62,1 %, у 5847 АМК, 44,6 % і 225 ЕЕГЗЛН, 37,9 %, 

у 1462 АМК, 11,2 %, при чому негативні емоції превалюють над позитивними 

(табл. 3.4). Неемотивна лексика формує найбільшу групу і за кількістю 

контекстних актуалізацій – 24153 КА, 25,4% (Додаток В, табл. В.1). 

Таблиця 3.4 

Типологія засобів гендерно зумовленої лексичної номінації 

героїні-«авантюристки» за емотивним компонентом конотації 

Тип гендерно зумовленої лексичної номінації  

за наявністю / відсутністю емотивного компонента конотації 

Неемотивна лексична 

номінація 

Емотивно-експресивна лексична номінація 

(ЕЕГЗЛН) 

Кількість АМК Частка (%) 
Кількість АМК Частка (%) 

1462 11,2 

5847 44,6 Негативна ЕЕГЗЛН Позитивна ЕЕГЗЛН 

Кількість засобів 

ГЗЛН 
Частка (%) 

Кількість 

АМК 

Частка 

(%) 

Кількість 

АМК 

Частка 

(%) 

880 6,7 582 4,4 

 

 

369 

 

 

62,1 

Кількість 

засобів 

ЕЕГЗЛН 

Частка 

(%) 

Кількість 

засобів 

ЕЕГЗЛН 

Частка 

(%) 

146 24,5 79 13,3 
 



 

 

124 

Компонентний аналіз семантики ЕЕГЗЛО в досліджуваних АМК 

уможливив виявлення декількох різновидів негативних і позитивних 

емоційних станів (Додаток В, табл. В.2). 

Негативні емоційні стани героїнь-«авантюристок» (146 ЕЕГЗЛО 64,8 

%, у 880 АМК, 6,7 %, див. табл. 3.4) репрезентують такі групи ЛО. 

ЕЕГЗЛО на позначення злості героїні-«авантюристки» (24 ЛО у 212 

КА), які виражені різними частинами мови (Додаток В, табл. В.4), а саме: 

іменниками: anger ‗злість‘, violence ‗жорстокість‘; прикметниками: furious 

‗лютий‘, rude ‗грубий‘; дієсловами: to shout ‗кричати‘, to rage ‗лютувати‘; 

прислівниками: brutally ‗грубо‘, fiercely ‗жорстоко‘; дієприкметниками: to be 

vexed  ‗бути розлюченим‘, та ін., наприклад: Lucia opened her eyes and sat up, 

trembling, looking around wildly. (TST, IP). 

ЕЕГЗЛО на позначення роздратування героїні-«авантюристки» (23 

ЛО у 232 КА), які виражені різними частинами мови (див. Додаток В, табл. 

В.4), а саме: іменниками: irritation ‗роздратованість‘, annoyance 

‗роздратування‘; прикметниками: cross ‗лютий‘, anxious ‗спантеличений, 

знервований‘; дієсловами: to bother ‗турбувати‘, to disturb ‗заважати, 

бентежити‘; прислівниками: crossly ‗різко‘, annoyingly ‗дратливо‘; 

дієприкметниками: to be irritated ‗бути роздратованим‘, та ін., наприклад: 

She's cracking up, Lucia thought. She's not going to make it. (TST, IP). 

ЕЕГЗЛО на позначення відчаю  героїні-«авантюристки» (28 ЛО у 195 

КА), які виражені різними частинами мови (див. Додаток В, табл. В.4), а 

саме: іменниками: despair ‗відчай‘, dead end ‗глухий кут‘, hopelessness 

‗безвихідність‘; прикметниками: hopeless ‗безнадійний‘, desperate 

‗відчайдушний‘; дієсловами: to despair ‗впадати у відчай‘, to lose hope 

‗втрачати надію‘; прислівниками: hopelessly ‗безнадійно‘, desperately 

‗відчайдушно‘; дієприкметниками: to be broken down ‗бути розгромленим, 

розчавленим‘, та ін., наприклад: She had finally reached a dead end. She had 

risked everything and she had lost it. (TSSD, IP). 
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ЕЕГЗЛО на позначення страху героїні-«авантюристки» (22 ЛО у 

172 КА), які виражені різними частинами мови (див. Додаток В, табл. В.4), а 

саме: іменниками: fear ‗жах‘, horror ‗страх‘; прикметниками: afraid ‗той, що 

боїться‘; дієсловами: to terrify ‗бентежити, злякати‘, to scare ‗лякати‘; 

прислівниками: horrifyingly ‗жахливо‘, appallingly ‗страшно, страхітливо‘; 

дієприкметниками: to be frightened ‗бути наляканим‘, та ін., наприклад: Tracy 

was filled with a sudden fear. Did it mean that she was going to be transferred 

back to the prison? (ITC, IP). 

ЕЕГЗЛО на позначення ненависті  героїні-«авантюристки» (20 ЛО у 

234 КА), які виражені різними частинами мови (див. Додаток В, табл. В.4), а 

саме: іменниками: fierce ‗лють‘, hatred ‗ненависть‘; прикметниками: hateful 

‗зненависний‘, odious ‗огидний, зненавиджений‘; дієсловами: to hate 

‗ненавидіти‘, to dislike ‗не полюбляти‘; прислівниками: bitterly ‗жорстко‘; 

дієприкметниками: to be hated ‗бути ненависним‘, та ін., наприклад: She took 

one last quick look at herself in the mirror and then went downstairs to meet the 

man she was about to destroy.(TOSM , IP). 

ЕЕГЗЛО на позначення збудження героїні-«авантюристки» (29 ЛО у 

220 КА), які виражені різними частинами мови (див. Додаток В, табл. В.4), а 

саме: іменниками: thrill ‗тревога‘, nervousness ‗нервування‘; прикметниками: 

uneasy ‗неспокійний‘, restive ‗нетерплячий‘; дієсловами: to trouble 

‗турбуватись‘, to worry ‗непокоїтися‘; прислівниками: uneasily ‗неспокійно‘, 

restlessly ‗непокійливо‘; дієприкметниками: to be worried ‗бути стурбованим‘, 

та ін., наприклад: She was nervous. Her beautiful hairdo had succumbed to the 

dampness in the air (ITC, IP).  

Позитивні емоційні стани героїнь-«авантюристок» (79 ЕЕГЗЛО 35,2%, 

у 582 АМК, 4,4 %, див. табл. 3.3) репрезентують такі групи ЛО. 

ЕЕГЗЛО на позначення радості героїні-«авантюристки» (28 ЛО у 296 

КА), які виражені різними частинами мови (Додаток В, табл. В.4), а саме: 

іменниками: joy ‗радість‘, enthusiasm ‗захват‘; прикметниками: delightful 

‗радісний‘, joyous ‗веселий‘, glad ‗щасливий‘; дієсловами: to cheer up 
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‗підбадьорювати‘, to elate ‗радіти‘; прислівниками: emotionally ‗емоційно‘, 

excitingly ‗приголомшливо‘; дієприкметниками: to be delighted ‗бути радісним‘ 

та ін., наприклад: Lara's enthusiasm was irresistible. (TSSD, IP). 

ЕЕГЗЛО на позначення задоволення героїні-«авантюристки» (27 ЛО у 

408 КА), які виражені різними частинами мови (Додаток В, табл. В.4), а 

саме: іменниками: calmness ‗спокій‘, satisfaction ‗задоволення‘; 

прикметниками: content ‗задоволений‘; дієсловами: to satisfy ‗доставляти 

задоволення‘, to please ‗задовільняти‘; прислівниками: contentedly 

‗задоволено‘, satisfactorily ‗задовільно‘; дієприкметниками: to be satisfied 

‗бути задоволеним‘ та ін., наприклад: "The man who marries you is going to 

have one hell of a life." Kate smiled dreamily. (MTG, IP). 

ЕЕГЗЛО на позначення щастя героїні-«авантюристки» (24 ЛО у 272 

КА), які виражені різними частинами мови (Додаток В, табл. В.4), а саме: 

іменниками: happiness ‗щастя‘,  pleasure ‗радість‘; прикметниками:  happy 

‗щасливий‘, merry ‗веселий, щасливий‘; дієсловами: to enjoy 

‗насолоджуватись‘, to like ‗полюбляти‘; прислівниками: happily ‗щасливо‘, 

incredibly ‗неймовірно‘; дієприкметниками: to be pleased ‗бути щасливим, 

задоволеним‘ та ін., наприклад: On a Matriculation day at Northwestern 

Catherine was filled with an almost unbearable excitement. (TOSM, IP). 

Аналіз вживання засобів експресивно-емотивної ГЗЛН у різних типах 

АМК, визначених за комунікативною спрямованістю, – авторських, 

персонажних і саморепрезентативних – унаочнює таку закономірність 

(результати аналізу надано у Додатку В, табл. В.1 і табл. В.2): 

→ за кількістю контекстних актуалізацій засобів експресивно-емотивної 

ГЗЛН авторські і саморепрезентативні АМК не відрізняються суттєво, пор.: 

1189 КА (1,2%) у ААМК і 632 КА (0,67 %) у САМК, при цьому персонажні 

АМК утворюють найменшу групу – 420 КА (0,44%); 

→ за різноманітністю видів емоційних станів (позитивних і негативних), 

які позначаються засобами ЕЕГЗЛН у контекстах, авторські АМК кількісно 

вирізняються серед інших типів контекстів, оскільки в них зображено всі 
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види емоційних станів героїнь-«авантюристок», у той час як у САМК і 

ПАМК виражено не всі види емоційних станів;  

→ превалювання засобів ЕЕГЗЛН на позначення негативних емоційних 

станів (злості, роздратування, відчаю, страху, ненависті, збудження) 

зумовлено вимогами жанру авантюрно-пригодницького роману, у якому 

передбачено змалювання життєвих перипетій художніх персонажів, їх 

зльотів і падінь, зради їхніх друзів і помсти ворогів, їхньої кримінальної 

діяльності, спрямованої на подолання перешкод і досягнення своєї мети. 

Отже, емоційний стан героїнь-«авантюристок» виражається в 

досліджуваних АМК або у прямій чи непрямій мові самих персонажів, які 

характеризують власні емоції та емоції інших людей (персонажні або 

саморепрезентативні АМК), або у мові автора, який визначає емоційний стан 

своїх героїнь (авторські АМК). Емоції позначаються за допомогою 

експресивно-емотивних засобів ГЗЛН, які належать до різних частин, у 

семантичній структурі яких відповідні семи безпосередньо називають вид 

емоційного стану. 

 

3.2.3 Образна лексична номінація. Хоча не всі мовознавці є 

одностайними у визначенні критеріїв виділення первинної і вторинної 

номінації [101, с. 50], або прямої та непрямої номінації [115, с. 142] 

(наприклад, О. А. Габинська пропонує трактувати первинну номінацію як 

номінацію за допомогою загальновживаних слів, що вже закріпилися у 

традиційному слововживання, а вторинну – за допомогою словотвірних 

процесів, які ще не закріпилися в загальновживаній мові [59, с. 12]), більшість 

дослідників пов‘язують вторинну (непряму, диференційну) номінацію із 

тропами – стилістично забарвленими номінаціями, які номінують денотат, який 

уже має найменування, і визначають його диференційні ознаки за допомогою 

додаткових і перенесених значень. 

Залежно від наявності / відсутності семантичної транспозиції у значенні 

лексичних одиниць, виявленої шляхом застосування семантичного аналізу, 
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досліджувані 594 ГЗЛО, які вилучено із 13104 АМК, розподілено у дві 

нерівні групи: первинна (пряма, буквальна, нетранспонована) ГЗЛН і вторинна 

(непряма, фігуральна, транспонована) ГЗЛН (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5 

Типологія засобів гендерно зумовленої лексичної номінації 

героїні-«авантюристки» за образним компонентом конотації 

Тип гендерно зумовленої лексичної номінації (ГЗЛН) 

за наявністю / відсутністю образного компонента конотації 

Первинна ГЗЛН 

(ПГЗЛН) 

Вторинна ГЗЛН (ВГЗЛН) 

Кількість 

АМК 

Частка 

(%) 

Кількість АМК Частка (%) 

1065 8,2 

1598 12,2 

Кількість засобів ВГЗЛН Частка (%) 

87 14,6 

Епітети Метафори 
Образні 

порівняння 

Кількість 

ПГЗЛН 

Частка 

(%) 

Кількість 

АМК 

Частка 

(%) 

Кількість 

АМК 

Частка 

(%) 

Кількість 

АМК 

Частка 

(%) 

356 2,7 428 3,2 281 2,1 

507  85,3 

Кількість 

засобів 

ВГЗЛН 

Частка 

(%) 

Кількість 

засобів 

ВГЗЛН 

Частка 

(%) 

Кількість 

засобів 

ВГЗЛН 

Частка 

(%) 

33 5,5 38 6,4 16 2,7 
 

Первинна номінація – це позначення різноманітних категоріальних 

сутностей шляхом актуалізації денотативного значення лексичних одиниць. 

Засоби прямої ГЗЛН, які превалюють у АМК над засобами вторинної ГЗЛН 

(пор.: 507 засобів ПГЗЛН, 85,3%, у 1598 АМК, 12,2% і 87 засобів ВГЗЛН, 

14,6%, у 1065АМК, 8,2%), у своїх буквальних, нетранспонованих значеннях 

передають фактуальну інформацію про героїнь-«авантюристок», наприклад: 

"All the doctors say that it is a miracle you're alive, Noelle." (TOSM, IP); "You 

drive your poor mother crazy."  Kate put her hand over his. (MTG, IP). 

Вторинна номінація, як відомо з теоретичних досліджень ([10; 62; 185; 

200] та ін.), зазвичай виражається стилістично забарвленими номінаціями – 

тропами, основою яких є семантична транспозиція (метафорична, метонімічна  
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та ін.). Тропи характеризуються одночасною реалізацією двох значень: 

словникового (прямого, предметно-логічного) і контекстуального 

(фігурального, транспонованого). Осмислення тропів становить складний 

процес, який супроводжується виявленням зв‘язків між трьома компонентами 

– словниковими значеннями компонентів тропа, їхніми контекстуальними 

значеннями і значеннями тих слів, що утворюють контекст [13, с. 72]. У 

дослідженні тропеїки у складі образної системи художнього твору серед 

науковців немає єдності у розумінні ступеня впливу контексту на реалізацію й 

інтерпретацію тропів, хоча вважається, що «саме контекстний простір є 

базовим для конотативної інтерпретації елементів тексту, включаючи ті, що 

ґрунтуються на вторинній номінації» [250, с. 26]. 

У результаті проведеного стилістичного аналізу засобів вторинної ГЗЛН 

встановлено, що домінуючим типом семантичної транспозиції в образних 

гендерно зумовлених лексичних одиницях (далі ОГЗЛО) виявився 

метафоричний тип семантичного зсуву, який лежить в основі механізму 

утворення таких фігур якості (за класифікацією О. М. Мороховського [185], як: 

метафора, епітет (метафоричне означення) й образне порівняння, яке також 

базується на метафоричному перенесенні. 

Метафора за результатами кількісних підрахунків посідає перше місце в 

ієрархії засобів вторинної ГЗЛН –  38 ОГЗЛО, 6,4 %, у 428 АМК, 3,2% (див. 

табл. 3.5) і 3208 КА, 3,3 % (див. Додаток В, табл. В.1).  

Проблемі метафори (від гр. metaphora ‗переміщення, образ‘) присвячено  

численні наукові розвідки, у яких різноманітні тлумачення метафори як одного 

з провідних засобів репрезентації знання в мовній формі походять із 

арістотелівського визначення: «Метафора – це перенесення поетичного імені 

або з роду на вид, або з виду на рід, або з виду на вид, або за аналогією» [9, 

с. 23]. Із розвитком когнітивної лінгвістики метафора розглядається вже не 

тільки як феномен мови, а й як один із засобів мислення – метафоричного 

мислення, у якому пізнання і пояснення світу відбувається як усвідомлення 

одного предмету (А) через приховане порівняння його з іншим предметом (В). 
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В основі метафоричного мислення – аналогове осмислення світу 

людиною, тобто встановлення аналогії між гетерогенними сутностями різної 

природи та переосмислення їх у термінах інших сутностей; метафорична 

модель [Х подібне до (аналогічне) А] є основним когнітивним засобом 

обробки інформації [25, с. 17]. 

Аналіз 38 метафоричних ОГЗЛО, виокремлених із досліджуваних 428 

АМК показав, що в основі метафоричного переносу лежать такі когнітивні 

процеси, як аналогія, порівняння, подібність, тотожність. Наприклад: Noelle 

was born as Royal Princess.(TOSM, IP). 

Метафоричні ОГЗЛО у проаналізованих АМК розрізняються за двома 

критеріями: за лексико-граматичною приналежністю і семантикою.  

За лексико-граматичною приналежністю виділяються дві основні групи: 

іменникові метафори і дієслівні метафори. 

Іменникові метафори, зокрема, зооморфні, шляхом прихованого 

порівняння з тваринами, нереальними істотами, фізичним середовищем, 

погодою, тощо в образній формі характеризують (Додаток В, табл. В.5): 

емоційний стан (3 ОГЗЛО у 1735 КА), характер (15 ОГЗЛО у 1735 КА), 

соціальний статус і сферу занять (5 ОГЗЛО у 1735 КА) героїні-

«авантюристки», наприклад: They called her "Megan the Terror." They called 

her "Megan the Blue-eyed Devil." They called her "Megan the Impossible."She 

was ten years old. (TST, IP). 

Дієслівні метафори, зокрема метафори руху, метафори опису 

завнішності, метафори будівництва, соматичні метафори (у складі є назви 

частин тіла), тощо в образній формі характеризують (Додаток В, табл. Б.5): 

вираження почуттів та емоцій (7 ОГЗЛО у 1473 КА), кримінальну 

діяльність (3 ОГЗЛО у 1473 КА), психологічний стан (1 ОГЗЛО у 1473 

КА), когнітивно-пізнавальну діяльність (5 ОГЗЛО у 1473 КА) героїні-

«авантюристки», наприклад: Noelle‘s skin was fresh and golden as though she 

had been dipped in honey. (TOSM, IP). 
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Епітет за результатами кількісних підрахунків посідає друге місце в 

ієрархії засобів вторинної ГЗЛН –  33 ОГЗЛО, 5,5 %, у 356 АМК, 2,7% (див. 

табл. 3.5) і 2736 КА, 2,9% (див. Додаток В, табл. В.1).  

Епітет (англ. epithet) – це метафоричне означення, яке завжди 

відзначається суб‘єктивно-оцінним характером у визначенні певного 

денотата і цим відрізняється від логічного означення, яке є суто об‘єктивним. 

Оскільки епітет як лексико-синтаксичний троп «виконує функцію означення 

(а silvery laugh) або обставини (to smile cuttingly) або звертання (my sweet!) і 

вирізняється <…> обов'язковою наявністю в ньому мотивів або експресивних 

і інших конотацій, завдяки яким виражається ставлення автора до предмету» 

[10, c. 130], він виражається такими лексико-граматичними класами слів, як 

(див. Додаток В, табл. В.5): прикметники (16 ОГЗЛО у 1862 КА): shiny 

‗сяючий‘, fine ‗гарний, витончений‘, sparkling ‗мерехтливий‘, gaunt 

‗сухорлявий, худорлявий‘, та прислівники (17 ОГЗЛО у 874 КА): exclusively 

‗надзвичайно‘, breathtakingly ‗захоплююче‘ та ін., наприклад: Seventeen, the 

spindly, gaunt little girl had grown into a woman. It was hard to look away from 

Lara‘s face. (TSSD, IP). 

Епітети, виражені прикметниками (див. Додаток В, табл. В.5), 

характеризують суб‘єктивно-оцінне ставлення автора до: статі і віку (3 

ОГЗЛО у 1862 КА), фізичного стану (5 ОГЗЛО у 1862 КА), зовнішнього 

вигляду (2 ОГЗЛО у 1862 КА), соціального статусу і сфери занять (1 

ОГЗЛО у 1862 КА), емоційного стану (3 ОГЗЛО у 1862 КА), характеру (2 

ОГЗЛО у 1862 КА) героїні-«авантюристки», наприклад: The dress code of the 

Orient Express recommended evening clothes, and Tracy chose a stunning dove-

gray chiffon gown with gray hose and gray satin shoes. Her only jewelry was a 

single strand of matched pearls. Her green eyes had a look of innocence, and her 

face looked guileless and vulnerable. (ITC, IR). 

Аналіз епітетів, виражених прикметниками, виявив такий різновид 

епітета, як персоніфікований епітет, заснований на приписуванні неживим 

предметам ознак і властивостей живих істот: pitiless ‗безжалісний‘, thievish 
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‗злодійський‘, lying ‗брехливий, неправдивий‘, unreasonable 

‗безрозсудний‘ та ін. Порушення сполучуваності створює ефект живої істоти, 

наприклад: Tracy was seething with a wave of helpless anger. (ITC, IR). 

Епітети, виражені прислівниками (див. Додаток В, табл. В.5), 

позначають суб‘єктивно-оцінне ставлення автора до обставини дії, а саме: 

мовленнєвої діяльності (4 ОГЗЛО у 874 КА), когнітивно-пізнавальної 

діяльності (3 ОГЗЛО у 874 КА), події (2 ОГЗЛО у 874 КА), руху (2 ОГЗЛО у 

874 КА), вираження почуттів та емоцій (3 ОГЗЛО у 874 КА), кримінальної 

діяльності (3 ОГЗЛО у 874 КА) героїні-«авантюристки», наприклад:  Her 

mother‘s death shook Kate deeply. (MTG, IP); ―I don‘t want to last, Tracy thought 

hopelessly. I want to die!‖(ITC, IR). 

За своєю морфологічною будовою епітети розрізняються за кількістю 

морфологічних компонентів у їхньому складі, а саме: прості епітети – 

виражені одним простим словом (прикметником, прислівником); складні 

епітети – виражені одним складним словом (прикметником, прислівником) 

та складені епітети – виражені цілим словосполученням. Так, наприклад: 

Her face bore the imprint of her Scottish forebears: the gleaming skin, the arched, 

fine eyebrows, the thundercloud gray eyes, the stormy black hair. (TSSD, IP). 

Образні порівняння за результатами кількісних підрахунків посідає 

третє місце в ієрархії засобів вторинної ГЗЛН – 16 ОГЗЛО, 2,7 %, у 281 АМК, 

2,1 % (див. табл. 3.5) і 2543 КА, 2,6% (див. Додаток В, табл. В.1).  

Образне порівняння (англ. simile від лат. similis ‗подібне‘) – це 

метафоричне порівняння двох об‘єктів дійсності (або їх властивостей), які 

належать до різних класів, і полягає в частковому їх уподібненні [185, с. 183]. 

Образність метафоричного порівняння виникає завдяки тому, що перший 

компонент порівняльної конструкції, який вживається у своєму прямому 

значенні, відноситься до іншого класу предметів, явищ або осіб, який 

позначає його другий компонент, наприклад: Graciela dared not look directly 

at him; Megan studied him with quick, interested glances; and Sister Teresa 

regarded him as a messenger sent by God who would lead them to the convent at 
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Mendavia.(TST, IP). Функція другого компоненту завжди підсилювальна, 

так як він позначає ступінь ознаки, вираженої першим компонентом. Перший 

компонент називається основою порівняння, а другий – об‘єктом порівняння.  

Основою образного порівняння як мовного втілення аналогії слугують у 

досліджуваних АМК іменникові лексичні засоби ГЗЛН предметності, 

розподілені у тематичні групи, які позначають (див. Додаток Б, табл. Б.3): 

стать і вік (8 ОГЗЛО у 603 КА), фізичний стан героїні-«авантюристки» (32 

ОГЗЛО у 631 КА), зовнішній вигляд (36 ОГЗЛО у 957 КА), емоційний стан 

(36 ОГЗЛО у 2396 КА), характер (16 ОГЗЛО у 1095 КА) героїні-

«авантюристки», наприклад: The woman being tried for murder by the state was 

a superwoman, a goddess on a golden pedestal, who was high above them, and 

they were there to watch their idol being brought down to their level and 

destroyed. (ITC, IR) 

Об’єкти образного порівняння, які позначають живих істот, природні 

явища, абстрактні феномени, абстрактні та міфічні істоти тощо, передають 

додаткову інформацію, підсилюючи ступінь ознаки, яку виражає перший 

компонент метафоричного порівняння, наприклад: ―Your competitors call you 

the Iron Butterfly, Lara. You've made it big in a business traditionally dominated 

by men.‖ (TSSD, IR). 

Аналіз вживання засобів вторинної гендерно зумовленої лексичної 

номінації (метафор, епітетів, образних порівнянь) у різних типах АМК, 

визначених за комунікативною спрямованістю, – авторських, персонажних і 

саморепрезентативних АМК – унаочнює таку закономірність (результати 

аналізу надано у Додатку В, табл. В.2 і В.5): 

→ за кількістю контекстних актуалізацій засобів ВГЗЛН суттєво не 

відрізняються персонажні і саморепрезентативні АМК, пор.: 1452 КА (1,5%) 

у ПАМК і 1253 КА (1,3%) у САМК; найбільшу групу складають авторські 

АМК – 5782 КА (6,1%);  

→ за різноманітністю засобів ВГЗЛН суттєво вирізняються авторські 

АМК, у яких реалізовано всі види метафоричного зсуву – метафори, епітети, 
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образні порівняння; у персонажних АМК відсутні метафори, а у само 

репрезентативних – образні порівняння. 

Отже, застосування у різних типах АМК із романів Сідні Шелдона 

метафор, епітетів та образних порівнянь як засобів вторинної ГЗЛН, основою 

яких є метафоричне мислення у ході пізнання і пояснення світу, розкриває 

особливості індивідуально-авторського структурування й осмислення 

феномену «авантюристка». 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. У результаті різних видів лінгвістичного аналізу (семантичного, 

компонентного і дескриптивного) авантюрно маркованих контекстів 

(авторських, персонажних і саморепрезентативних), виокремлених із романів 

Сідні Шелдона, було сформовано інвентар лексико-семантичних 

номінативних одиниць, які вживаються письменником для художнього 

зображення головної героїні-«авантюристки». Оскільки референтом, з яким 

співвідносяться такі лексико-семантичні засоби номінації, виступає головна 

героїня у сучасних американських бестселлерах Сідні Шелдона – 

«авантюристка» (її зовнішність або характер, її емоційний стан або думки, її 

дії або наслідки її вчинків тощо), вони розглядаються як засоби гендерно 

зумовленої лексичної номінації у межах авантюрно маркованих контекстів. 

2. Ономасіологічний підхід (від поняття до слова) у дослідженні засобів 

гендерно зумовленої лексичної номінації героїні-«авантюристки» у творах 

Сідні Шелдона спрямовано на здійснення категоріальної класифікації мовних 

засобів за частиномовною належністю, типом значення і змістовим 

наповненням, що сприяє розкриттю специфіки індивідуально-авторського 

художнього змалювання головної героїні-«авантюристки» у зіставленні зі 

стереотипізованим ЛКТ «авантюристка». 

3. В основі категоріального розподілу засобів гендерно зумовленої 

лексичної номінації за частиномовною належністю на іменникові, 
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займенникові, дієслівні, прикметникові, дієприкметникові і прислівникові 

постає уявлення про три когнітивні категорії, що відрізняються одна від 

одної, – предметності (іменникові і займенникові засоби ГЗЛН), 

процесуальності (дієслівні і дієприкметникові засоби ГЗЛН) та ознаковості 

(прикметникові і прислівникові засоби ГЗЛН). 

4. Гендерно зумовлені лексичні засоби номінації предметності 

(іменникові і займенникові) хоча і посідають четверту за кількістю 

контекстних актуалізацій групу, порівняно з іншими засобами ГЗЛН 

(процесуальності й ознаковості), але формують стрижневу, базову основу, 

наволоко якої нашаровуються пласти інших засобів номінації. 

4.1 Гендерно зумовлені лексичні засоби номінації предметності 

виконують ідентифікуючу функцію (власні іменники на позначення імені або 

прізвища героїні-«авантюристки»), релятивну функцію (загальні конкретні 

іменники, які позначають стать і вік героїні-«авантюристки», її фізичний 

стан, зовнішній вигляд, матримоніальний статус, родинні зв‘язки, соціальний 

статус і сферу занять), характеризуючу функцію (загальні абстрактні 

іменники на позначення емоційного стану і характеру героїні-

«авантюристки»), гносеологічну (пізнавальну) функцію (загальні абстрактні 

іменники, які позначають етичні й естетичні поняття, суспільні відносини), 

функцію референції до героїні (займенник третьої особи однини she ‗вона‘) і 

функцію саморепрезентації героїні (займенник першої особи однини I ‗я‘). 

4.2 Тематичні групи гендерно зумовлених лексичних засобів номінації 

предметності є нерівнозначними за кількісними показниками гендерно 

зумовлених лексичних одиниць та їх контекстних актуалізацій. Пріоритетні 

позиції посідають групи на позначення емоційного стану героїні-

«авантюристки», зображення її фізичного стану і змалювання її зовнішнього 

вигляду. Акцентуючи увагу на привабливій зовнішності героїні, письменник 

пояснює причину успіху героїні у реалізації її авантюрно-злочинних схем. 

5. Гендерно зумовлені лексичні засоби номінації процесуальності 

(дієслівні і дієприкметникові) виступають предикатами і виражають дію або 
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стан героїні-«авантюристки», утворюючи третю за кількістю контекстних 

актуалізацій групу. 

5.1 Дії, які героїні-«авантюристки» або виконують, або планують 

виконати, позначаються дієслівними гендерно зумовленими засобами 

лексичної номінації, які розподіляються у 7 тематичних груп: мовленнєва 

діяльність, когнітивно-пізнавальна діяльність, тривала дія, подія, рух, 

вираження почуттів та емоцій і кримінальна діяльність, серед яких 

превалюють дієслова когнітивно-пізнавальної діяльності, кримінальної 

діяльності і дієслова, що виражають почуття й емоції. Значна кількість таких 

дієслів свідчить про активну ментальну діяльності героїні-«авантюристки», 

спрямовану на підготовку і впровадження планів своїх авантюрно-

кримінальних дій. Психологічна вразливість та емоційна неврівноваженість, 

виражені численними дієсловами на позначення почуттів та емоцій, акцентують 

на душевному неспокої героїні, що перетворює її із злодія на жертву. 

5.2 Стан героїні-«авантюристки» виражається за допомогою 

дієприкметників, які позначають її фізіологічний, психологічний чи 

соціально зумовлений стан та утворюють найменшу групу в ієрархії засобів 

гендерно зумовленої лексичної номінації. Серед дієприкметників 

превалюють ті, що номінують психологічний стан героїні, які, разом із 

численними дієсловами на позначення її почуттів та емоцій, підсилюють образ 

героїні – жертви обставин, які виявилися сильніше за неї та за її волю. 

6. Гендерно зумовлені лексичні засоби номінації ознаковості 

(прикметникові і прислівникові) виражають властивості або якості героїні, 

ознаки процесів її діяльності.  

6.1 Прикметникові засоби гендерно зумовленої номінації ознаковості 

позначають ознаку предметності, виконуючи функцію атрибута або оцінного 

предиката, і формують другу групу за кількістю контекстних актуалізацій. 

Серед 10 тематичних груп, які виражають ознаку статі і віку, фізичного 

стану, зовнішнього вигляду, матримоніального статусу, родинних відносин, 

соціального статусу і сфери занять, емоційного стану, характеру, понять 
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етики й естетики, суспільних відносин, значно превалюють за кількістю 

лексичних одиниць та їх контекстних актуалізацій три групи: ознака 

фізичного стану, зовнішнього вигляду й емоційного стану. 

6.2  Дієприкметникові засоби гендерно зумовленої номінації ознаковості, 

які позначають ознаку стану і дії, хоча і поступаються прикметниковим за 

кількістю лексичних одиниць, але також розподіляються у 10 тематичних груп, 

які виражають ознаку мовленнєвої діяльності, когнітивно-пізнавальної 

діяльності, тривалої дії, події, руху, вираження почуттів та емоцій, 

кримінальної діяльності, фізіологічного стану, психологічного стану і 

соціально зумовленого стану, превалюючими серед яких визначено групи 

ознак мовленнєвої діяльності, вираження почуттів та емоцій і кримінальної 

діяльності, що створюють враження про енергійних, цілеспрямованих і 

вольових жінок, які досягають усього, чого прагнуть у житті. 

7. Лінгвостилістичний аналіз гендерно зумовлених лексико-семантичних 

засобів номінації уможливив їх розподіл за типом значення (денотативного 

чи конотативного) у дві групи: категоріальна і диференційна лексична 

номінація, яка, своєю чергою, поділяється на три групи: експресивно-оцінну, 

експресивно-емотивну і образну лексичну номінацію. 

7.1 Експресивно-оцінна гендерно зумовлена лексична номінація 

репрезентує у своїй семантиці позитивне або негативне ставлення носія мови 

(письменника) до ознак референта (героїні-«авантюристки»). Превалювання 

позитивної оцінки (у семантиці абстрактних іменників на позначення 

характеру; прикметників на позначення ознаки статі і віку, фізичного стану, 

зовнішнього вигляду) над негативною оцінкою (у семантиці абстрактних 

іменників на позначення емоційного стану; дієслів, що виражають 

кримінальну діяльність, почуття й емоції; прикметників / дієприкметників на 

позначення фізіологічного, психологічного й емоційного стану) зумовлено 

ціннісними орієнтирами письменника стосовно норм та ідеалів у суспільстві. 

7.2 Експресивно-емотивна гендерно зумовлена лексична номінація – це 

вираження емоцій героїні-«авантюристки» за допомогою системи мовних 
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засобів, у семантичній структурі яких відповідні семи безпосередньо 

називають вид емоційного стану. Негативні емоції (злість, роздратування, 

відчай, страх, ненависть, збудження) превалюють над позитивними (радість, 

задоволення, щастя), що зумовлено вимогами жанру авантюрно-

пригодницького роману, у якому описано життєві перипетії художніх 

персонажів, зради їхніх друзів і помсти ворогів, їхня кримінальна діяльність, 

яку спрямовано на подолання перешкод і досягнення своєї мети. 

7.3 Образна гендерно зумовлена лексична номінація вирізняється 

наявністю семантичної транспозиції (метафоричної, метонімічної тощо) у 

значенні лексичних одиниць. У результаті стилістичного аналізу засобів 

образної гендерно зумовленої лексичної номінації (метафор, епітетів і 

образних порівнянь) визначено домінуючи метафоричний тип семантичного 

зсуву. Метафори (іменникові і дієслівні) шляхом прихованого порівняння з 

тваринами, нереальними істотами та ін. характеризують емоційний стан 

героїні-«авантюристки», її характер, соціальний статус і сферу занять. 

Епітети, виражені прикметниками, іменниками і прислівниками, виражають 

суб‘єктивно-оцінне ставлення автора до статі і віку героїні-«авантюристки», 

її фізичного стану і зовнішнього вигляду, соціального статусу і сфери занять, 

емоційного стану і характеру. Образні порівняння мають своєю основою 

іменникові засоби на позначення статі і віку, фізичного стану і зовнішнього 

вигляду, емоційного стану і характеру героїні-«авантюристки», а об‘єктами 

образного порівняння постають природні явища й абстрактні феномени, які 

передають додаткові характеристики в образній формі. 

Основні положення третього розділу відбито в одноосібних публікаціях 

дисертантки [239; 240; 241; 242; 243; 244; 246; 247]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТИПАЖ «АВАНТЮРИСТКА»  

В ХУДОЖНЬОМУ ВТІЛЕННІ ЯК БАГАТОРІВНЕВИЙ КОГНІТИВНО-

СЕМІОТИЧНИЙ КОНСТРУКТ 

 

Когнітивний підхід у дослідженні мови художнього твору розкриває 

особливості репрезентації «індивідуально-авторського художнього 

світобачення, зумовленого складним процесом словесно-образотворчої 

діяльності письменника з метою відображення реальної дійсності (або її 

фрагмента)» [193, с. 88]. Семантико-когнітивний аналіз гендерно 

зумовлених лексичних одиниць в авантюрно-маркованих контекстах як 

фрагментах мовної картини у творах Сідні Шелдона дозволяє дослідити 

ментальну діяльність письменника та виявити відповідні фрагменти 

концептуальної картини світу – художні концепти авантюрного, які є 

складниками художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА.  

Під «мегаконцептом» дослідники [111] розуміють «певні універсалії, 

―стислі‖ до свого ―ядра‖ і представлені в етнокультурних хронотопах 

макроконцептами-маніфестантими, які мають складну структуру й об‘єднують 

усередині своїх концептосфер не менш значущі концептополя <…> в когнітивній 

структурі мегаконцепту виявляються менш об‘ємні когнітивні утворення 

(концепти, фрейми тощо)» [111, с. 38–44]. Системна взаємодія художніх 

концептів авантюрного зумовлює структурування художнього мегаконцепту 

АВАНТЮРИСТКА як багаторівневого когнітивно-семіотичного конструкту, який 

складається з поняттєво-ціннісного й образно-ціннісного шарів. 

 

4.1 Поняттєво-ціннісний шар художнього мегаконцепту 

АВАНТЮРИСТКА та його концептуальні складники 

 

Поняттєво-ціннісний шар художнього мегаконцепту (далі ХМгК) 

АВАНТЮРИСТКА структурує систему поглядів сучасного англомовного соціуму 
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на аксіологічно забарвлений ЛКТ «авантюристка», переломлених крізь 

призму авторського ціннісного осмислення феномену «авантюристка».  

Складниками поняттєво-ціннісного шару ХМгК АВАНТЮРИСТКА 

виступають художні концепти авантюрного (далі ХКА), у яких 

акумульовано авторську естетичну реакцію на фактуальну, чуттєво-наочну 

інформацію про героїню-«авантюристку», репрезентовану в досліджуваних 

АМК засобами гендерно зумовленої лексичної номінації. Систематизація 109 

ХКА, ідентифікованих у 13104 АМК у романах Сідні Шелдона шляхом 

застосування методики реконструкції та ідентифікації текстових концептів, 

яка базується на методиках концептуального аналізу [116; 193], уможливила 

репрезентацію поняттєво-ціннісного шару ХМгК АВАНТЮРИСТКА як 

сукупності когнітивних структур різного рівня абстракції – концептуальних 

доменів, парцел і художніх концептів авантюрного (рис. 4.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концептуальний домен (далі КД) – найвищий рівень абстракції, 

максимальна царина концепту, яка складається з парцел як угруповань 

концептів. Зміст поняттєво-ціннісного шару ХМгК АВАНТЮРИСТКА 

репрезентовано у трьох концептуальних доменах: КД «Авантюристка як 

фізичний феномен», КД «Авантюристка як психологічний феномен», КД 

«Авантюристка як соціальний феномен» (Додаток Д, табл. Д.1), кожний із 

яких складається з кількох парцел як угруповань ХКА 

Художній 

мегаконцепт 

АВАНТЮРИСТКА 

КД «Авантюристка 

як фізичний 

феномен» 

КД «Авантюристка 

як психологічний 

феномен» 

КД «Авантюристка 

як соціальний 

феномен» 

53 концепти 

у 6 парцелах 

25 концептів 

у 2 парцелах 

31 концепти 

у 3 парцелах 

Рис. 4.1. Концептуальні складники поняттєво-ціннісного шару 

художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА 
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4.1.1 Концептуальний домен «Авантюристка як фізичний 

феномен». Серед трьох концептуальних доменів за кількістю художніх 

концептів авантюрного, актуалізованих засобами гендерно зумовленої 

лексичної номінації у складі авантюрно маркованих контекстів, найбільш 

репрезентативним виявився КД «Авантюристка як фізичний феномен» (рис. 

4.2). Він складається з шести парцел («Персональна ідентифікація», «Стать і 

вік», «Матримоніальний статус», «Родинні зв‘язки», «Фізичний стан», 

«Зовнішній вигляд»), які об‘єднують 53 ХКА (48,6% від загальної кількості 

концептів), актуалізованих у 6412 АМК (48,9% від загальної кількості 

контекстів) (див. Додаток Д, табл. Д.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ієрархічно організований фрейм концептуального домену 

«Авантюристка як фізичний феномен» у складі поняттєво-ціннісного шару 

ХМгК АВАНТЮРИСТКА у спрощеному вигляді представляє логічно 

впорядковану інформацію про героїню-«авантюристку», якою вона зображена 

в АМК у романах Сідні Шелдона. Смислові зв‘язки між парцелами як 

складниками КД «Авантюристка як фізичний феномен» є різними:  

ХМГК 

АВАНТЮРИСТКА 

Фізичний стан Зовнішній 

вигляд 

17 концептів 

у 1618 контекстах 

16 концептів 

у 1564 контекстах 

 

Персональна 

ідентифікація 

Стать і вік Родинні 

зв’язки 

Матримоніаль

ний статус 

6 концептів 

у 512 контекстах 

 

6 концептів 

у 483 контекстах 

 

6 концептів 

у 344 контекстах 

 

Рис. 4.2 Фрейм концептуального домену «Авантюристка як 

фізичний феномен» у складі поняттєво-ціннісного шару 

художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА 
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→ відношення рівнозначності визначено між парцелами 

«Персональна ідентифікація», «Фізичний стан» і «Зовнішній вигляд», 

оскільки у художніх концептах авантюрного у складі зазначених парцел 

структуровано додаткову інформацію, що розширює поняттєво-ціннісний 

шар ХМгК АВАНТЮРИСТКА;  

→ відношення підпорядкування встановлено між парцелою 

«Персональна ідентифікація» і трьома парцелами: «Стать і вік», 

«Матримоніальний статус» і «Родинні зв‘язки», які своїм експліцитним 

інформативним наповненням відповідних ХКА уточнюють і конкретизують 

зміст парцели «Персональна ідентифікація». 

Парцела «Персональна ідентифікація» вирізняється серед шести 

парцел у складі КД «Авантюристка як фізичний феномен» найбільшою 

кількістю контекстних актуалізацій – 1891 КА (14,4% від загальної кількості 

контекстів) і найменшою кількістю концептів – 2 ХКА (1,8% від загальної 

кількості ХКА), а саме: ХКА THE SUBJECT OF THE STORY ‗СУБ‘ЄКТ РОЗПОВІДІ‘ і 

ХКА A FEMALE PERSON ‗ОСОБА ЖІНОЧОЇ СТАТІ‘ (Додаток Д, табл.. Д.2). 

ХКА A FEMALE PERSON ‗ОСОБА ЖІНОЧОЇ СТАТІ‘ актуалізовано у 

досліджуваних 13104 АМК, які за комунікативною спрямованістю є 

авторськими і персонажними, займенником третьої особи однини she ‗вона‘ і 

власними іменниками на позначення імен і прізвищ героїнь-«авантюристок» 

(10 ЛО у 9965 АМК, див. Додаток Б, табл. Б.2), наприклад: Noelle sank into a 

chair, drained. She was aware that she had not been convincing, but she had been 

caught completely off guard. She had been so sure that the incident had been 

forgotten. She remembered now some of the stories she had heard about the 

Gestapo, and a small chill went through her. (TOSM, ІР). 

ХКА THE SUBJECT OF THE STORY ‗СУБ‘ЄКТ РОЗПОВІДІ‘ актуалізовано тільки 

у саморепрезентативних АМК займенником першої особи однини I ‗я‘, який 

вживається або у прямій мові героїні, або у внутрішніх монологах героїні, 

наприклад: "You should make that to my fantastic old mother." Soon I'll be 

retiring, Kate thought, but my son will take my place. My son! (MTG, ІР). 
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Парцели, підпорядковані парцелі «Персональна ідентифікація» у 

складі КД «Авантюристка як фізичний феномен» ‒ «Родинні зв‘язки», «Стать 

і вік» і «Матримоніальний статус» ‒ не дуже відрізняються між собою за 

кількістю ХКА та різноманітністю засобів їх репрезентації. 

Парцела «Родинні зв’язки» об‘єднує 6 ХКА, 5,5%, актуалізованих у 483 

АМК, 3,7% (див. Додаток Д, табл. Д.1 і Д.2): MOTHER ‗МАТИ‘, FATHER 

‗БАТЬКО‘, DAUGHTER ‗ДОЧКА‘, SON ‗СИН‘, SISTER ‗СЕСТРА‘, BROTHER ‗БРАТ‘, у 

яких структуровано інформацію про родинні стосунки героїні або її власний 

статус у сім‘ї, наприклад, ХКА FATHER ‗БАТЬКО‘, BROTHER ‗БРАТ‘: In the 

beginning, Lucia‘s only thought had been to avenge the honor of her father and 

brothers. She had fully expected to be caught and was prepared to sacrifice 

herself. (TST, IP); ХКА MOTHER ‗МАТИ‘: Joe Romano is going to pay for killing 

my mother, Tracy swore to herself. (ITC, IR); ХКА DAUGHTER ‗ДОЧКА‘: She was 

gangly and awkward, with long legs, stringy black hair, and intelligent gray eyes 

still too large for her pale, thin face <…> She could have become ugly or 

beautiful. To James Cameron, his daughter was ugly. (TSSD, IP). 

Парцела «Стать і вік» нараховує 6 ХКА, 5,5%, вербалізованих у 512 

АМК, 3,9% (див. Додаток Д, табл. Д.1 і Д.2): A WOMAN ‗ЖІНКА‘, A GIRL 

‗ДІВЧИНА‘, A TEENAGER ‗ПІДЛІТОК‘, A LADY ‗ЛЕДІ‘, YOUTH ‗МОЛОДІСТЬ‘, 

MATURITY ‗ЗРІЛІСТЬ‘, у яких акумульовано інформацію про стать і вік героїні-

«авантюристки», наприклад, ХКА A WOMAN ‗ЖІНКА‘: She was an amazing 

woman. He thought of their brief, long-ago affair and wondered again why it had 

ended so abruptly. (MTG, IP); ХКА A TEENAGER ‗ПІДЛІТОК‘: Catherine turned 

fourteen and her body beginning to show the promise of a ripening (TOSM, IP); 

ХКА MATURITY ‗ЗРІЛІСТЬ‘: Nick Pappas guessed that Kate was somewhere in her 

eighties, but she carried her age remarkably well. She showed little of the strain 

the detective knew she must be feeling (MTG, IP). 

Парцела «Матримоніальний статус» нараховує 6 ХКА, 5,5%, 

вербалізованих у 344 АМК, 2,6% (див. Додаток Д, табл. Д.1 і Д.2): WIFE 

‗ДРУЖИНА‘, HUSBAND ‗ЧОЛОВІК‘, LOVER ‗КОХАНЕЦЬ / КОХАНКА‘, BABY ‗ДИТИНА‘, 
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MARRIED ‗ЗАМІЖНЯ / ОДРУЖЕНИЙ‘, UNMARRIED ‗НЕЗАМІЖНЯ / НЕОДРУЖЕНИЙ‘, 

у яких розкрито сімейний статус героїні, наприклад, ХКА WIFE ‗ДРУЖИНА‘: 

Sorel congratulated himself on having found the perfect wife (TOSM, IR); ХКА 

BABY ‗ДИТИНА‘: Tracy opened her eyes. She could hear the voice: ―…a broken rib 

and a fractured wrist. We‘ll tape them up…. The cuts and bruises are bad, but 

they‘ll heal. She‘s lost the baby….‖ ‒ ―Oh, my baby,‖ Tracy whispered. ―They‘ve 

murdered my baby.‖ And she wept. She wept for the loss of her baby. She wept for 

herself. She wept for the whole sick world. (ITC, IP). 

Як демонструють наведені вище приклади, засобами вербалізації ХКА, 

які формують зазначені парцели («Родинні зв‘язки», «Стать і вік» і 

«Матримоніальний статус»), слугують: 

→ засоби іменникової ГЗЛН предметності на позначення родинних 

зв‘язків (father, brothers, mother, daughter), статі (woman), віку (turned 

fourteen, in her eighties) та матримоніального статусу (wife, baby) героїні-

«авантюристки»; 

→ засоби прикметникової (ugly, beautiful, perfect), дієприкметникової 

(amazing) та прислівникової (remarkably well) ГЗЛН ознаковості на 

позначення ознаки родинних зв‘язків, статі, віку та матримоніального 

статусу героїні-«авантюристки»;  

→ засоби дієслівної ГЗЛН процесуальності (carried her age remarkably 

well, wept for the loss of her baby) на позначення тривалої дії героїні-

«авантюристки».  

Інші дві парцели – «Фізичний стан» і «Зовнішній вигляд» – перебувають 

у відношеннях рівнозначності, як зазначалось вище.  

Парцела «Фізичний стан» вирізняється серед інших концептуальних 

складників КД «Авантюристка як фізичний феномен» кількістю художніх 

концептів авантюрного – 17 ХКА (15,6%): FIGURE ‗ФІГУРА‘, FEATURES ‗РИСИ‘, 

FACE ‗ОБЛИЧЧЯ‘, EYES ‗ОЧІ‘, EYEBROWS ‗БРОВИ‘, HAIR ‗ВОЛОССЯ‘, SKIN ‗ШКІРА‘, 

WAIST ‗ТАЛІЯ‘, HIPS ‗СТЕГНА‘, BREASTS ‗ГРУДИ‘, LEGS ‗НОГИ‘, VOICE ‗ГОЛОС‘, 

PHYSICAL HEALTH ‗ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ‘Я‘, BEAUTY ‗КРАСА‘, FRAGILITY ‗ТЕНДІТНІСТЬ‘, 



 

 

145 

SENSUALITY ‗ЧУТТЄВІСТЬ‘, SEXUALITY ‗СЕКСУАЛЬНІСТЬ‘, ATTRACTIVENESS 

‗ПРИВАБЛИВІСТЬ‘, SOPHISTICATION ‗ВИТОНЧЕНІСТЬ‘, FATIGUE ‗ВТОМА‘ 

BREAKDOWN ‗ЗНЕСИЛЕННЯ‘ (див. Додаток Д, табл. Д.1 і Д.2), а також 

різноманітністю і кількістю засобів ГЗЛН предметності, процесуальності й 

ознаковості (іменникова, дієслівна, прикметникова, дієприкметникова та 

прислівникова ГЗЛН), які угруповуються у відповідні тематичні групи: 

→ засоби іменникової ГЗЛН предметності на позначення фізичного 

стану героїні-«авантюристки» (32 ЛО у 631 АМК, див. Додаток Б, табл. Б.2); 

→ засоби дієслівної ГЗЛН процесуальності на позначення тривалої дії 

героїні-«авантюристки» (9 ЛО у 297 АМК, див. Додаток Б, табл. Б.4);  

→ засоби прикметникової, дієприкметникової та прислівникової 

ГЗЛН ознаковості на позначення ознаки фізичного стану героїні-

«авантюристки» 17 ЛО у 762 АМК), ознаки фізіологічного стану (6 ЛО у 

1037АМК), ознаки тривалої дії (6 ЛО у 291 АМК, див. Додаток Б, табл. Б.4, 

Б.7). 

Наприклад, у ААМК із роману The Stars Shine Down ‗Зірки сяють з 

небес‘ – Seventeen, the spindly, gaunt little girl had grown into a woman. Her face 

bore the imprint of her Scottish forebears: the gleaming skin, the arched, fine 

eyebrows, the thundercloud gray eyes, the stormy black hair. And in addition, 

there was a strain of melancholy that seemed to hover around her, the bleed-

through of a people‘s tragic history. It was hard to look away from Lara 

Cameron‘s face. (TSSD, IP) – характеристику фізичного стану головної 

героїні Лари Камерон (Lara Kameron) структуровано у п‘ятьох ХКА (FACE 

‗ОБЛИЧЧЯ‘, EYES ‗ОЧІ‘, EYEBROWS ‗БРОВИ‘, HAIR ‗ВОЛОССЯ‘, SKIN ‗ШКІРА‘), 

вербальними репрезентантами яких є різноманітні засоби ГЗЛН: 

→ іменникової ГЗЛН предметності (face ‗обличчя‘, skin ‗шкіра‘, 

eyebrows ‗брови‘, eyes ‗очі‘, hair‗ волосся‘);  

→ прикметникової (fine ‗гарний‘, thundercloud gray ‗темносірий‘, stormy 

black ‗густо чорний‘) i дієприкметникової (gleaming ‗блискучий‘, arched 

‗дугоподібний‘) ГЗЛН ознаковості;  
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→ дієслівної ГЗЛН процесуальності на позначення тривалої дії (Her 

face bore the imprint of her Scottish forebears ‗Обличчя її несли на собі 

відбиток її шотландських предків‘). 

У ААМК із роману The Other Side of Midnight ‗Зворотний бік опівночі‘, 

крім зазначених вище чотирьох концептів (FACE ‗ОБЛИЧЧЯ‘, EYES ‗ОЧІ‘, HAIR 

‗ВОЛОССЯ‘, SKIN ‗ШКІРА‘), актуалізовано ще 9 ХКА: BEAUTY ‗КРАСА‘, 

SOPHISTICATION ‗ВИТОНЧЕНІСТЬ‘, FEATURES ‗РИСИ‘, BREASTS ‗ГРУДИ‘, WAIST 

‗ТАЛІЯ‘, HIPS ‗СТЕГНА‘, LEGS ‗НОГИ‘, VOICE ‗ГОЛОС‘, SENSUALITY ‗ЧУТТЄВІСТЬ‘, у 

яких акумульовано чуттєво-наочну інформацію про фізичні дані героїні-

«авантюристки» Ноель Паж (Noelle Page):  

In seventeen the promise of Noelle's early beauty him been more than 

fulfilled. She had matured into a sophisticated woman. She had fine, delicate 

features, eyes, violet color and soft ash-blond hair. Her skin was fresh and golden 

as though she had been dipped in honey. Her figure was stunning, with generous, 

firm, yet breasts, a small waist, rounded hips and long legs, with delicate ankles. 

Her voice was distinctive, soft and mellifluous. There was a strong sensuality 

about Noelle, but that was not magic. Her magic lay in the fact that beneath the 

suavity seemed to lie an untouched island of innocence, and the combination was 

irresistible. She could walk down the streets without receiving proposals from 

passersby. (TOSM, ІР). 

Вербальними репрезентантами 13 ХКА у наведеному вище ААМК 

слугують не тільки засоби первинної ГЗЛН (іменникові: beauty, features, 

eyes, hair, skin, figure, breasts, waist, hips, legs, sensuality; прикметникові: fresh, 

fine, delicate, violet color, soft, ash-blond, small, long; дієприкметникові: 

rounded), а і вторинної ГЗЛН, зокрема, епітети (early beauty ‗рання краса‘; a 

strong sensuality ‗сильна чуттєвість‘; Her figure was stunning ‗Її фігура була 

приголомшлива‘; Her voice was distinctive, soft and mellifluous ‗Її голос був 

відмітним, м‘яким і співучим‘) і образні порівняння (Her skin was fresh and 

golden as though she had been dipped in honey ‗Її шкіра була свіжою на вигляд 

та золотавою, начебто змоченою в меді‘). 
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За оціночним компонентом конотації всі засоби первинної і 

вторинної ГЗЛН, що актуалізують 17 ХКА у складі парцели «Фізичний стан», 

виражають позитивну оцінку, яка часто посилюється: 

→ прислівниками на позначення ознаки фізичного стану, наприклад: At 

one end of the defendant‘s box sat Noelle Page, exquisitely beautiful, her honey 

skin a bit paler than usual (TOSM, ІР); Kathy remembered her first interview with 

her <…> In person, the woman was breathtakingly beautiful (TSSD, ІР);  

→ дієприслівниками на позначення ознаки фізичного стану, наприклад: 

<…> when Lester saw her, he beamed and nodded. She was even more 

goddamned beautiful than he had remembered. (ITC, IR); ―You‘re too damned 

pretty to be stuck in a hick town like this,‖ he advised her. ―You should go to 

Chicago or New York. Big time.‖ ―I will one day,‖ Lara said. (TSSD, ІР); 

→ прислівниковими фразеологічними одиницями: ―She‘s larger than 

life,‖ Kathy had said. ―She‘s drop-dead beautiful. (TSSD, ІР). 

Лише засоби дієприкметникової ГЗЛН ознаковості на позначення ознаки 

фізіологічного стану (6 ЛО у 1037 АМК, див. Додаток Б, табл. Б.4), які 

актуалізують ХКА FATIGUE ‗ВТОМА‘ і BREAKDOWN ‗ЗНЕСИЛЕННЯ‘, вирізняються 

серед інших засобів ГЗЛН, так як характеризуються негативною оцінкою, 

наприклад: David watched her standing at her mother's graveside, bravely 

fighting not to cry. But when they returned to the house, Kate broke down, unable 

to stop sobbing. (MTG, ІР). 

Парцелу «Зовнішній вигляд» формують художні концепти 

авантюрного, у яких структуровано або естетичне враження від зовнішнього 

вигляду героїні-«авантюристки», яке відчувають інші персонажі (описано у 

персонажних АМК), або характеристика зовнішнього вигляду героїні, надана 

письменником в авторських АМК. Таких концептів ідентифіковано 16 

(14,7%, див. Додаток Д, табл. Д.1 і Д.2), а саме.: HAIRDO ‗ЗАЧІСКА‘, CLOTHES 

‗ОДЯГ‘, DRESS ‗СУКНЯ‘, FOOTWEAR ‗ВЗУТТЯ‘, MAKEUP ‗МАКІЯЖ‘, PERFUME 

‗ПАРФУМ‘, DRESS CODE ‗ДРЕС-КОД‘, CLOTHING ‗ВБРАННЯ‘, KNICK-KNACKERY 

‗ПРИКРАСИ‘, JEWELRY ‗КОШТОВНОСТІ‘, ACCESSORIES ‗АКСЕСУАРИ‘, TASTE ‗СМАК‘, 
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STYLISHNESS ‗ВИТОНЧЕНІСТЬ‘, EXPENSIVENESS ‗ДОРОЖНЕЧА‘, REFINEMENT 

‗ВИШУКАНІСТЬ‘, DESIGNER ‗МОДЕЛЬЄР‘, STYLE ‗СТИЛЬ‘, які репрезентовано у 

1564 АМК (11,9%) засобами ГЗЛН предметності, процесуальності й 

ознаковості (іменникова, дієслівна, прикметникова, дієприкметникова та 

прислівникова ГЗЛН), які угруповуються у відповідні тематичні групи: 

→ засоби іменникової ГЗЛН предметності на позначення зовнішнього 

вигляду героїні-«авантюристки» (36 ЛО у 957 АМК, див. Додаток Б, табл. 

Б.2); 

→ засоби дієслівної ГЗЛН процесуальності на позначення тривалої дії 

героїні-«авантюристки» (9 ЛО у 297 АМК, див. Додаток Б, табл. Б.4);  

→ засоби прикметникової, дієприкметникової та прислівникової 

ГЗЛН ознаковості на позначення ознаки зовнішнього вигляду героїні-

«авантюристки» (32 ЛО у 1255 АМК), ознаки фізіологічного стану (6 ЛО у 

1037 АМК), ознаки тривалої дії (6 ЛО у 291 АМК див. Додаток Б, табл. Б.4, 

Б.7).  

Наприклад, у ААМК із роману If Tomorrow Comes ‗Якщо наступить 

завтра‘ описано зовнішній вигляд головної героїні Трейсі Уітні (Tracy 

Whitney): The dress code of the Orient Express recommended evening clothes, and 

Tracy chose a stunning dove-gray chiffon gown with gray hose and gray satin 

shoes. Her only jewelry was a single strand of matched pearls. She checked herself 

in the mirror before she left her quarters, staring at her reflection for a long time. 

Her green eyes had a look of innocence, and her face looked guileless and 

vulnerable. The mirror is lying, Tracy thought. I‘m not that woman anymore. I‘m 

living a masquerade. But an exciting one. (ITC, IR). 

Реалізація засобів іменникової ГЗЛН (dress code, clothes, gown, hose, 

satin shoes, jewelry, strand of pearls), прикметникової ГЗЛН (dove-gray chiffon, 

gray) і дієприкметникової ГЗЛН (stunning, matched), які актуалізують ХКА 

DRESS CODE ‗ДРЕС-КОД‘ (The dress code of the Orient Express), CLOTHES ‗ОДЯГ‘ 

(evening clothes), DRESS ‗СУКНЯ‘, LINGERIE ‗ДАМСЬКА БІЛИЗНА‘, ACCESSORIES 

‗АКСЕСУАРИ‘ (a stunning dove-gray chiffon gown with gray hose), FOOTWEAR 
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‗ВЗУТТЯ‘ (gray satin shoes), JEWELRY ‗КОШТОВНОСТІ‘ (Her only jewelry was a 

single strand of matched pearls), спрямовано на змалювання вишуканої, 

стильної жінки (ХКА REFINEMENT ‗ВИШУКАНІСТЬ‘, STYLISHNESS 

‗ВИТОНЧЕНІСТЬ‘) із гарним смаком (ХКА TASTE ‗СМАК‘) і почуттям стилю 

(ХКА STYLE ‗СТИЛЬ‘), яка дуже прискіпливо ставить до вибору свого вбрання 

(ХКА CLOTHING ‗ВБРАННЯ‘): Tracy chose a stunning dove-gray chiffon gown with 

gray hose and gray satin shoes (‗Трейсі вибрала приголомшливу блакитно-сіру 

шифонову сукню з сірим шарфом і сірими атласними туфлями‘). 

Письменник приділяє значну увагу змалюванню зовнішності своїх 

головних героїнь, які всі вирізняються своєю приголомшливою вишуканістю 

і стильністю, як, наприклад, Ноель Паж (Noelle Page) із роману The Other 

Side of Midnight ‗Зворотна сторона опівночі‘: They had brought Noelle her 

favorite dress to wear, a wine-red, brushed-wool Dior, and matching red suede 

shoes. She had all new silk handstitched lingerie and a white jabot of Venetian 

lace for her throat. Constantin Demiris had sent Noelle‘s regular hairdresser to do 

her hair. It was as though Noelle were preparing to go to a party. (TOSM, IR). 

Засоби дієслівної ГЗЛН процесуальності позначають тривалу дію, що 

характеризує витонченість смаку героїні-«авантюристки», наприклад: She 

wore a white dress circled in by a black velvet belt that accentuated her lovely 

bosom (MTG, IP). 

За оціночним компонентом конотації іменникові і дієслівні засоби ГЗЛН 

предметності і процесуальності, що актуалізують 16 ХКА у складі парцели 

«Зовнішній вигляд», є нейтральними (як, приміром, у наведеному вище 

прикладі: dress ‗плаття‘, shoes ‗взуття‘, lingerie ‗білизна‘, jabot ‗жабо‘, 

hairdresser ‗перукар‘, wore ‗носила‘, accentuated ‗акцентував‘). 

Прикметникові і дієприслівникові засоби ГЗЛН ознаковості на позначення 

ознаки зовнішнього вигляду героїні-«авантюристки» у своїй більшості також 

нейтральні (як у наведеному вище прикладі: favorite ‗улюблений‘, red 

‗червоний‘, white ‗білий‘, new ‗новий‘, regular ‗регулярний‘), хоча і 

трапляються випадки вживання дієприслівників, які виражають позитивну 



 

 

150 

оцінку своїм значенням, наприклад: Tracy, looking ravishing in a white lace 

gown, her hair dressed high and held in place by a diamond tiara (ITC, IP). 

Високо позитивне враження від зовнішнього вигляду героїнь 

створюється не стільки семантикою власне засобів ГЗЛН, які у своїй 

більшості є нейтральними за оціночним компонентом конотації, а скоріш за 

все змістом усього контексту, який спирається на фонові знання читача, 

приміром, про відомий бренд: At one end of the defendant‘s box sat Noelle Page, 

exquisitely beautiful, her honey skin a bit paler than usual, and dressed as though 

she bad just stepped out of Madame Chanel’s. (TOSM, IP), або про модні дорогі 

бутіки, де Лара Камерон (Lara Kameron) із роману The Stars Shine Down 

‗Зірки сяють з небес‘ вибирає свій одяг: The following morning, Lara went into 

action. She visited Kane’s and Ultimo for designer dresses, Joseph’s for shoes, 

Saks Fifth Avenue and Marshall Field’s for lingerie, Trabert and Hoeffer for 

jewelry, and Ware for a mink coat (TSSD, IP). 

Змістове наповнення складної ієрархічної фреймової структури 

концептуального домену «Авантюристка як фізичний феномен», яка містить 

шість парцел («Персональна ідентифікація», «Стать і вік», «Матримоніальний 

статус», «Родинні зв‘язки», «Фізичний стан», «Зовнішній вигляд») як 

угруповань 109 ХКА, ідентифікованих у 13104 АМК, графічно представлено на 

рис. 4.3.  

У результаті семного аналізу засобів ГЗЛН як мовних репрезентантів 

ХКА, ідентифікованих у АМК із романів Сідні Шелдона, які угруповано у 

мікрогрупи – парцели у складі концептуального домену «Авантюристка як 

фізичний феномен», стає можливим формулювання уявлення про 

«авантюристку» у конденсованому вигляді: авантюристка – особа жіночої 

статі, молода і незаміжня, фізично здорова і приваблива, має витончений 

смак і приділяє значну увагу своєму зовнішньому вигляду.  
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Отже, в аналізованих текстах героїню-«авантюристку» наділено такими 

фізичними даними, які у свідомості носія американської культури 

асоціюються з іміджем авантюристки, – молодість, гарна врода і 

вишуканість.  

Рис. 4.3. Змістові складники фрейму концептуального домену 

«Авантюристка як фізичний феномен» у складі поняттєво-
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SEXUALITY 

‗СЕКСУАЛЬНІСТЬ‘ 

ATTRACTIVENESS 

‗ПРИВАБЛИВІСТЬ‘ 

PHYSICAL HEALTH 

‗ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ'Я‘ 

FATIGUE ‗ВТОМА‘ 

BREAKDOWN 

‗ЗНЕСИЛЕННЯ‘‘ 

FACE ‗ОБЛИЧЧЯ‘ 

EYES ‗ОЧІ‘ 

FIGURE ‗ФІГУРА‘ 

HAIR ‗ВОЛОССЯ‘ 

VOICE ‗ГОЛОС‘ 

SKIN ‗ШКІРА‘ 

BEAUTY ‗КРАСА‘ 

FEATURES ‗РИСИ‘ 

LEGS ‗НОГИ‘ 

EYEBROWS ‗БРОВИ‘ 

WAIST ‗ТАЛІЯ‘ 

FRAGILITY 'ТЕНДІТНІСТЬ 

BREASTS ‗ГРУДИ‘ HIPS ‗СТЕГНА‘ 

REFINEMENT ‗ВИШУКАНІСТЬ‘ 

HAIRDO ‗ЗАЧІСКА‘ 

MAKEUP ‗МАКІЯЖ‘ 

DRESS ‗СУКНЯ‘ 

PERFUME ‗ПАРФУМ‘ 

STYLE ‗СТИЛЬ‘ 

FOOTWEAR ‗ВЗУТТЯ‘ 

CLOTHING ‗ВБРАННЯ‘ 

CLOTHES ‗ОДЯГ‘ 

 
LINGERIE ‗БІЛИЗНА‘ 

DRESS CODE ‗ДРЕС-КОД‘ 

TASTE ‗СМАК‘ JEWELRY ‗КОШТОВНОСТІ‘ 

ACCESSORIES 

‗АКСЕСУАРИ‘ 

KNICK-KNACKERY 

‗ПРИКРАСИ‘ 

EXPENSIVENESS 

‗ДОРОЖНЕЧА‘ 

STYLISHNESS 

‗ВИТОНЧЕНІСТЬ‘ 

DESIGNER 

‗МОДЕЛЬЄР‘ 
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4.1.2 Концептуальний домен «Авантюристка як психологічний 

феномен». КД «Авантюристка як психологічний феномен» сформовано двома 

парцелами – «Почуття та емоції» і «Характер», які об‘єднують 25 ХКА (22,9% 

від загальної кількості концептів), актуалізованих у 2694 АМК (20,6% від 

загальної кількості контекстів) (див. Додаток Д, табл. Д.1). 

Між концептуальними складниками фрейму КД «Авантюристка як 

психологічний феномен» (рис. 4.4) у складі поняттєво-ціннісного шару ХМгК 

АВАНТЮРИСТКА – парцелами «Почуття та емоції» і «Характер» – 

встановлюються відношення рівнозначності, оскільки інформація, 

сконденсована у 25 ХКА як складниках відповідних парцел, розширює 

поняттєво-ціннісний шар ХМгК АВАНТЮРИСТКА, висвітлюючи різні аспекти у 

характеристиці героїні-«авантюристки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У КД «Авантюристка як психологічний феномен» парцела «Почуття та 

емоції» вирізняється як кількістю художніх концептів авантюрного, так і 

кількістю контекстів, у яких ці концепти реалізовано, – 15 ХКА (13,8% від 

загальної кількості концептів) у 1629 АМК (12,4% від загальної кількості 

контекстів) (див. Додаток Д, табл. Д.1). У 15 ХКА як складниках парцели 

«Почуття та емоції» сконденсовано інформацію як про негативні, так і про 

позитивні почуття й емоції героїні-«авантюристки», а саме: HATRED 

ХМГК 

АВАНТЮРИСТКА 

Почуття та 

емоції 

Позитивні 

почуття та 

емоції 

Амбівалентні 

почуття та 

емоції 

Негативні 

почуття та 

емоції 

3 концепти 
у 529   

контекстах 

 

2 концепти 
у 243   

контекстах 

10 концептів 
у 857   

контекстах 

 

Характер 

Позитивні риси 

характеру 

Негативні риси 

характеру 

8 концептів 

у 674 контекстах 

2 концепти 

у 391 контексті 

Рис. 4.4 Фрейм концептуального домену «Авантюристка як 

психологічний феномен» у складі поняттєво-ціннісного шару 

художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА 
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‗НЕНАВИСТЬ‘, SUFFERING ‗СТРАЖДАННЯ‘, DESPAIR ‗ВІДЧАЙ‘, EXCITATION 

‗ЗБУДЖЕННЯ‘, FEAR ‗СТРАХ‘, MALICE ‗ЗЛІСТЬ‘, IRRITATION ‗РОЗДРАТУВАННЯ‘, 

ALARM ‗ТРИВОГА‘, SADNESS ‗СУМ‘, LONELINESS ‗САМОТНІСТЬ‘, SORROW ‗ПЕЧАЛЬ‘, 

FOREBODING ‗ПЕРЕДЧУТТЯ‘, JOY ‗РАДІСТЬ‘, PLEASURE ‗ЗАДОВОЛЕННЯ‘, HAPPINESS 

‗ЩАСТЯ‘, які актуалізовано у 1629 АМК (12,4% від загальної кількості 

контекстів) (див. Додаток Д, табл. Д.2). 

Вербальними репрезентантами 15 ХКА парцели «Почуття та емоції» 

слугують різноманітні засоби ГЗЛН предметності, процесуальності й 

ознаковості, які угруповуються у відповідні тематичні групи залежно від 

їхнього змісту, а саме.: 

→ загальні абстрактні іменники як засоби ГЗЛН предметності на 

позначення почуттів та емоцій героїні-«авантюристки» (36 ЛО у 2396 АМК, 

див. Додаток Б, табл.. Б.2), наприклад, ХКА HATRED ‗НЕНАВИСТЬ‘: She was 

filled with an emotion totally unfamiliar to her: hatred (ITC, IP); ХКА DESPAIR 

‗ВІДЧАЙ‘: It seemed to Tracy that the men upon whom she had exacted vengeance 

had had the last word after all. They had turned her into a public criminal, an 

outcast. The unfairness of what was happening to her was corrosive. She had no 

idea how she was going to live, and for the first time she began to have a feeling of 

desperation. That night she looked through her purse to see how much money 

remained. (ITC, ІР); ХКА FEAR ‗СТРАХ‘: Without a second‘s hesitation, Tracy 

jumped in after her. And as she hit the water, Tracy thought: ―Oh, my God! I can‘t 

swim….‖ She was drowning, and she was filled with terror. (ITC, ІР); ХКА 

EXCITATION ‗ЗБУДЖЕННЯ‘ і ХКА HATRED ‗НЕНАВИСТЬ‘: She abided all these 

things and relived them again, the pain, the agony and the hatred. (TOSM, ІР);  

→ засоби прикметникової і дієприкметникової ГЗЛН ознаковості на 

позначення ознаки почуттів та емоцій героїні-«авантюристки» (60 ЛО у 4791 

АМК, див. Додаток Б, табл.. Б.4, Б.7), наприклад, несподіваність почуття 

страху (ХКА FEAR ‗СТРАХ‘) виражається прикметником sudden ‗раптовий‘: 

Tracy was filled with a sudden fear. Did it mean that she was going to be 

transferred back to the prison? (ITC, ІР); почуття ненависті (ХКА HATRED 
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‗НЕНАВИСТЬ‘) підсилюється значенням дієприкметника overpowering 

‗нездоланний‘: Tracy lay on the thin mattress in the cold darkness, and she was 

filled with such an overpowering hatred that it literally shook her body (ITC, ІР);  

→ засоби дієслівної ГЗЛН процесуальності для передачі почуттів та 

емоцій героїні-«авантюристки» (20 ЛО у 804 АМК, див. Додаток Б, табл.. 

Б.4), наприклад, дієслово to weep ‗плакати‘ виражає тугу головної героїні 

роману If Tomorrow Comes ‗Якщо наступить завтра‘ Трейсі Уітні (Tracy 

Whitney) з приводу смерті її матері (ХКА SORROW ‗ПЕЧАЛЬ‘): She sat in the tiny 

kitchen of her apartment thinking about her mother. It was impossible that she was 

dead. Oh, Mother, Tracy thought. I love you so much. You‘ll never meet Charles, 

and you‘ll never see your grandchild, and she began to weep. (ITC, ІР); ХКА 

FEAR ‗СТРАХ‘: The dizzy spells were getting worse, and things were beginning to 

blur in Kate‘s mind. She would sit at her desk considering a proposed merger and 

suddenly realize the merger had taken place ten years earlier. It frightened her. 

(MTG, ІР); 

→засоби прислівникової ГЗЛН ознаковості на позначення ознаки 

вираження почуттів та емоцій героїні-«авантюристки» (14 ЛО у 643 АМК, див. 

Додаток Б, табл.. Б.7), наприклад, потрясіння як граничний ступінь 

збудження (ХКА EXCITATION ‗ЗБУДЖЕННЯ‘), яке відчуває героїня роману 

Master of the Game ‗Інтриганка‘ Кейт Блекуелл (Kate Blackwell) після смерті її 

матері: Her mother‘s death shook Kate deeply. She had lost her father and a 

brother, but she had never known them; they were only storied figments of the past. 

Her mother‘s death was real and painful. Kate was eighteen years old and 

suddenly alone in the world, and the thought of that was frightening. (MTG, ІР); 

ХКА DESPAIR ‗ВІДЧАЙ‘: ―I don‘t want to last, Tracy thought hopelessly. I want to 

die. How could these women tolerate living like this? How long had they been 

here? Months? Years? She thought of the fetid cell and her verminous mattress, 

and she wanted to scream. (ITC, IP); 

→ засоби дієприкметникової ГЗЛН ознаковості на позначення 

психологічного стану героїні-«авантюристки» (25 ЛО у 3076 АМК, див. 



 

 

155 

Додаток Б, табл. Б.4), наприклад, ХКА FEAR ‗СТРАХ‘ виражено 

дієприкметники минулого часу (Past Participle / Participle II): She stood there, 

paralyzed, in shock. (ITC, IP); Tracy stood at the top of the staircase, terrified, her 

heart racing. (ITC, IP); Sister Teresa was shaking so hard that her wimple 

fluttered in waves. She stared at the Reverend Mother, paralyzed. (TST, IP); 

→ засоби прислівникової ГЗЛН ознаковості на позначення ознаки 

психологічного стану героїні-«авантюристки» (6 ЛО у 591 АМК, див. Додаток 

Б, табл. Б.7), наприклад, ХКА PLEASURE ‗ЗАДОВОЛЕННЯ‘: Tracy certainly had 

no illusions about Jeff, but when she stepped out of the elevator into the lobby and 

saw him standing there waiting for her, she was unreasonably pleased to see him. 

Jeff took her hand in his. (ITC, IP). 

Вербальними репрезентантами 15 ХКА парцели «Почуття та емоції» 

слугують не тільки засоби первинної ГЗЛН предметності, процесуальності й 

ознаковості, а й засоби вторинної номінації, серед яких значне місце 

посідають епітети і метафори. 

Метафори на позначення емоційного стану героїні-«авантюристки» (38 

ОГЗЛО у 428 АМК, див. Додаток В, табл. В.2) розрізняються за лексико-

граматичною приналежністю як іменникові метафори і дієслівні метафори, 

наприклад, ХКА FEAR ‗СТРАХ‘ актуалізовано дієслівною метафорою was frozen 

with fear: She could not move. She was frozen with fear. I can‘t sit here forever, she 

told herself. Why don‘t I just go take a look at the house? A quick look. Tracy took a 

deep breath and got out of the car. (ITC, IP); ХКА DESPAIR ‗ВІДЧАЙ‘: The world 

was falling in on her. She felt more alone than she had ever felt in her life. There 

was no one to turn to now, no one. ―What – what about the baby?‖ (ITC, IP). 

Епітети, які характеризують суб‘єктивно-оцінне ставлення автора до 

емоційного стану героїні-«авантюристки» (33 ОГЗЛО у 356 АМК, див. 

Додаток В, табл. В.2) і більш різноманітно представлені в аналізованих 

АМК, виражаються: 

→ прикметниками, наприклад, ХКА PLEASURE ‗ЗАДОВОЛЕННЯ‘ 

актуалізовано персоніфікованим епітетом, простим за своєю морфологічною 
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будовою, fierce ‗лютий‘, який у поєднанні з несумісним із ним поняттям 

pleasure ‗задоволення‘ утворює оксиморон fierce pleasure ‗люте 

задоволення‘: She thought of the years during which she had planned to destroy 

Larry and of the fierce pleasure she had taken imagining his destruction: And yet 

the moment Noelle had seen Larry again she had known instantly that there was 

something deeper than hate still alive in her. (TOSM, IP); 

→ дієприкметниками, наприклад, ХКА SADNESS ‗СУМ‘ підсилюється 

гіперболічним епітетом overwhelming ‗нездоланний‘: She was filled with an 

overwhelming sadness, as though she had lost something precious (ITC, IP); 

→ словосполученнями метафоричного характеру (складені епітети), 

наприклад, почуття задоволення (ХКА PLEASURE ‗ЗАДОВОЛЕННЯ‘) виражається 

за допомогою метафоричного складеного епітета wild animal ‗тваринний‘: 

<…> at night she lay in bed staring at the ceiling thinking about it, her eyes 

glowing with wild animal pleasure (TOSM, IP); ХКА SUFFERING ‗СТРАЖДАННЯ‘ 

актуалізовано метафоричним складеним епітетом із гіперболічним 

значенням: She knew that she had to remember him or she would die, and she 

began to concentrate very hard, but before she could see it, there was a sudden 

roaring sound and a thousand knives of agony tore into her flesh. (ITC, IP); ХКА 

ALARM ‗ТРИВОГА‘ і FOREBODING ‗ПЕРЕДЧУТТЯ‘ номіновано відповідними 

абстрактними іменниками у поєднанні з епітетами-словосполученнями: Kate 

was in the library when Tony walked in, very drunk. ―I t-talked to D-dominique,‖ 

he said. ―You t-two m-must have had a w-wonderful time 1-laughing at me behind 

my back.‖ Kate felt a quick sense of alarm. ‗Tony —― ―From now on I want you 

to s-stay out of my p-personal 1-life. Do you hear me?‖ And he turned and 

staggered out of the room. Kate watched him go, and she was suddenly filled with 

a terrible sense of foreboding. (MTG, IP). 

Переважна більшість із 15 ідентифікованих ХКА у складі парцели 

«Почуття та емоції» – 10 ХКА – концентрує інформацію про негативні 

почуття й емоції, а саме: HATRED ‗НЕНАВИСТЬ‘, SUFFERING ‗СТРАЖДАННЯ‘, 

DESPAIR ‗ВІДЧАЙ‘, FEAR ‗СТРАХ‘, MALICE ‗ЗЛІСТЬ‘, IRRITATION ‗РОЗДРАТУВАННЯ‘, 
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ALARM ‗ТРИВОГА‘, SADNESS ‗СУМ‘, LONELINESS ‗САМОТНІСТЬ‘, SORROW 

‗ПЕЧАЛЬ‘, актуалізовані у 857 АМК (6,5% від загальної кількості контекстів) 

(див. Додаток Д, табл. Д.2). 

Вербальні репрезентанти ХКА, у яких сконцентровано інформацію про 

негативний психологічний стан героїні-«авантюристки», виражають почуття 

й емоції або безпосередньо у значенні відповідного слова, наприклад, 

дієслово to cry ‗плакати‘, герундій sobbing ‗ридання‘ (ХКА SUFFERING 

‗СТРАЖДАННЯ‘): David watched her standing at her mother‘s graveside, bravely 

fighting not to cry. But when they returned to the house, Kate broke down, unable 

to stop sobbing (MTG, IP), або опосередковано шляхом опису тих дій, які 

свідчать про відповідні почуття й емоції героїні, приміром, потоки сліз (tears 

streaming down her face), глибоке дихання (taking deep breaths), намагання 

відновити контроль над собою (regaining control of herself) свідчать про стан 

сильного збудження (she was near hysteria), який є характерним для сильних 

переживань людини (ХКА SUFFERING ‗СТРАЖДАННЯ‘): She moved with the 

chanting mob, tears streaming down her face. There was no escape. When she was 

finally able to break away and flee to a quiet street, she was near hysteria. She 

stood still for a long time, leaning against a lamppost, taking deep breaths, slowly 

regaining control of herself. She headed for the police station. (ITC, IP). 

Інформацію про позитивні почуття й емоції сконденсовано лише у 

трьох ХКА – JOY ‗РАДІСТЬ‘, PLEASURE ‗ЗАДОВОЛЕННЯ‘ і HAPPINESS ‗ЩАСТЯ‘. 

Наприклад, ХКА HAPPINESS ‗ЩАСТЯ‘ актуалізовано абстрактним іменникОМ 

happiness ‗щастя‘: She knew she had earned it, and she felt a thrill of pride. She 

could hardly wait to tell Charles. It seemed to Tracy that the gods were conspiring 

to do everything they could to overwhelm her with happiness (ITC, IP) та 

прикметником happy ‗щасливий‘ у поєднанні з прислівником ecstatically 

‗несамовито‘: She knew that her life there made Sorel ecstatically happy, but this 

matters the slightest to Noelle. She regarded her – as simply a student, determined 

to learn something new every day. He was a school that she was attending, small 

part in her large plan. (TOSM, IP). ХКА PLEASURE ‗ЗАДОВОЛЕННЯ‘ 
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репрезентовано дієприкметником enchanted ‗зачарований‘: Sorel 

congratulated himself on having found the perfect mistress. He took her 

everywhere, and she met all his friends. They were enchanted with her and they 

thought Sorel a very lucky man. (TOSM, IP). 

Два ХКА, ідентифікованих у складі парцели «Почуття та емоції», – 

FOREBODING ‗ПЕРЕДЧУТТЯ‘, EXCITATION ‗ЗБУДЖЕННЯ‘ – структурують 

емоційний стан героїні-«авантюристки», який спричиняється і позитивними, 

і негативними чинниками. Наприклад, різко негативне значення прикметника 

ominous ‗зловісний‘ надає негативного змісту передчуттю героя роману Ларі 

щодо його стосунків із Ноель Паж (Noelle Page), героїнею роману The other 

side of midnight ‗Зворотній бік півночі‘: He remembered her words ―You belong 

to me.‖ And they suddenly took on a new and ominous meaning. For the first time 

he had the premonition that this was not some fly-by-night affair that he could get 

out of anytime he felt like it He sensed the cold, deadly, untouchable center mat 

was in Noelle Page, and he was chilled and a little frightened by it. (TOSM, ІР). 

Діапазон емоцій, сконденсованих у ХКА EXCITATION ‗ЗБУДЖЕННЯ‘, 

охоплює такі емоційні стани, як: 

→ піднесений настрій (elation): A feeling of elation swept over Lara. 

(TSSD, ІР);  

→ приємне хвилювання: She was filled with a deep sense of loneliness at 

his departure, sadness at saying good-bye to the person she the most; and yet at 

the same tune she was eager the tram to leave, filled with a delicious excitement 

the thought that she would be free, living her own for the first time. (TOSM, ІР);  

→ істерія: There was no escape. When she was finally able to break away 

and flee to a quiet street, she was near hysteria (ITC, IP);  

→ агонія: She was filled with such a deep agony that she wanted to die. But 

she would not let herself die. She had done what was right. (ITC,  ІР). 

Отже, семний аналіз вербальних репрезентантів 15 ХКА у складі 

парцели «Почуття та емоції» показав значне превалювання проявів 

негативного емоційного стану героїні-«авантюристки» (10 ХКА) над проявами 
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позитивного (3 ХКА), а також наявність такого психологічного стану (2 

ХКА), який спричиняється як позитивними, так і негативними чинниками. 

Складниками парцели «Характер» визначено 10 ХКА, репрезентованих 

у 1065 АМК (8,1% від загальної кількості контекстів) (див. Додаток Д, табл. 

Д.1) різноманітними засобами первинної і вторинної ГЗЛН предметності, 

ознаковості й процесуальності, які позначають прояви характеру героїні-

«авантюристки», а саме: 

→ іменникові засоби ГЗЛН предметності (див. Додаток Б, табл. Б.2), 

наприклад, ХКА MEEKNESS ‗ЛАГІДНІСТЬ‘: Tony had been surprised by the 

meekness with which his mother accepted his marriage. It was not like her to lose 

gracefully, yet she had been cordial to Marianne when Tony and his bride returned 

from their honeymoon in the Bahamas, and had told Tony how pleased she was 

with the marriage. What puzzled Tony was that her sentiments seemed genuine. It 

was too quick a turnaround, out of character for her. (MTG,  ІР); 

→ прикметникові засоби ГЗЛН ознаковості (див. Додаток Б, табл. Б.4), 

наприклад, ХКА INTELLIGENCE ‗ІНТЕЛЕКТ‘: Tony looked across the breakfast 

table at his mother, despising her. She had baited the trap well. Lucy was not only 

beautiful, she was intelligent and charming. But she was as much of a pawn in this 

sick game as Tony was, and nothing in the world could induce him to touch her. 

This was a battle between his mother and himself. (TST,  ІР); 

→ дієприкметникові засоби ГЗЛН ознаковості (див. Додаток Б, табл.. 

Б.4), наприклад, STUBBORNNESS ‗ВПЕРТІСТЬ‘: She was a wild child, stubborn and 

opinionated and intractable. One afternoon when Margaret came home from a 

business meeting, she saw her fourteen-year-old daughter in the muddy yard in a 

fistfight with two boys. (MTG,  ІР); 

→ дієслівні засоби ГЗЛН процесуальності (див. Додаток Б, табл.. Б.2), 

наприклад, ХКА PERSISTENCE ‗НАПОЛЕГЛИВІСТЬ‘: She would get a job as a 

secretary, but she was determined that, she would never surrender the dream, that 

was going to give such rich, wonderful meaning to her life. (TOSM, ІР); 
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→ прислівникові засоби ГЗЛН ознаковості (див. Додаток Б, табл.. 

Б.2), наприклад, ХКА LOVE OF FREEDOM ‗ВОЛЕЛЮБНІСТЬ‘: She was a fiercely 

independent child, a leader, a mischief-maker. Whenever there was trouble at the 

orphanage, they could be certain that Megan was at the bottom of it. (TST,  ІР). 

Серед 10 ХКА, які визначено складниками парцели «Характер», 

переважну більшість утворюють ХКА, у яких сконденсовано інформацію про 

позитивні риси характеру героїні-«авантюристки», ‒ 8 ХКА, а саме: 

ENERGETIC NATURE ‗ЕНЕРГІЙНІСТЬ‘, INTELLIGENCE ‗ІНТЕЛЕКТ‘, LOVE OF FREEDOM 

‗ВОЛЕЛЮБНІСТЬ‘, PERSISTENCE ‗НАПОЛЕГЛИВІСТЬ‘, COMPOSURE ‗САМОВЛАДАННЯ‘, 

COURAGE ‗СМІЛИВІСТЬ‘, MEEKNESS ‗ЛАГІДНІСТЬ‘, KINDNESS ‗ДОБРОТА‘ (див. 

Додаток Д, табл. Д.2). Лише 2 ХКА –  STUBBORNNESS ‗ВПЕРТІСТЬ‘ і CRUELTY 

‗ЖОРСТОКІСТЬ‘ ‒ структурують інформацію про негативні риси характеру 

героїні-«авантюристки». 

Героїнь авантюрних романів зображено Сідні Щелдоном, насамперед, 

енергійними (ХКА ENERGETIC NATURE ‗ЕНЕРГІЙНІСТЬ‘), розумними (ХКА 

INTELLIGENCE ‗ІНТЕЛЕКТ‘) і волелюбними (ХКА LOVE OF FREEDOM 

‗ВОЛЕЛЮБНІСТЬ‘) особами. Наприклад, енергійність (ХКА ENERGETIC NATURE 

‗ЕНЕРГІЙНІСТЬ‘) героїні роману The Stars Shine Down ‗Зірки сяють з небес‘ 

Лари Камерон (Lara Kameron) виражається у АМК – Lara let nothing stand in 

her way. She was becoming an irresistible force, and there was no stopping her. 

She was a perfectionist. She knew what she wanted and insisted on getting it. 

(TSSD,  ІР) – низкою дієслівних ГЗЛО і підсилюється атрибутивною фразою 

з епітетом irresistible ‗нездоланний‘. 

Прагнення до свободи (ХКА LOVE OF FREEDOM ‗ВОЛЕЛЮБНІСТЬ‘) героїні 

роману If Tomorrow Comes ‗Якщо наступить завтра‘ Трейсі Уітні (Tracy 

Whitney) виражено у АМК – She was locked away for fifteen years, with no 

money, no friends, no resources of any kind. But there was a wellspring of 

strength deep within her. I will survive, Tracy thought. I face mine enemies 

naked, and my courage is my shield. She began to plan her escape (ITC, IP) – 

дієслівними ГЗЛО will survive ‗виживу‘ і to plan her escape ‗планувати свою 
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втечу‘, а також трьома метафорами: a wellspring of strength deep within her 

‗джерело сили глибоко всередині неї‘, my courage is my shield ‗моя мужність 

‒ мій щит‘ і face mine enemies naked ‗стати перед лицем ворога оголеною‘.  

Розум (ХКА INTELLIGENCE ‗ІНТЕЛЕКТ‘) вирізняє героїню роману The Other 

Side of Midnight ‗Зворотній бік опівночі‘ Кетрін Александр (Catherine 

Alexander) ще у школі: She was the top scholar in her class, but even on a 

scholarship college would be difficult to manage. (TOSM,  ІР).  

Така негативна риса, як впертість (ХКА STUBBORNNESS ‗ВПЕРТІСТЬ‘), 

характерна для героїнь-підлітків: ще у дитинстві Кейт Блекуелл (Kate 

Blackwell) із роману Master of the Game ‗Інтриганка‘ проявляла себе 

неслухняною, свавільною і впертою дитиною, яка знала, чого хоче: Kate was 

stubborn and willful and impossible. She refused to obey her mother or Mrs. 

Talley. If they chose a dress for her to wear, Kate would discard it for another. She 

would not eat properly. She ate what she wanted to, when she wanted to, and no 

threat or bribe could sway her. When Kate was forced to go to a birthday party, 

she found ways to disrupt it. She had no girl friends. She refused to go to dancing 

class and instead spent her time playing rugby with teen-age boys. (MTG,  ІР). 

Але з роками дитяча впертість і неслухняність перетворюються на 

наполегливість і волелюбність дорослих героїнь-«авантюристок». Наприклад, 

Лара Камерон (Lara Kameron) із роману The Stars Shine Down ‗Зірки сяють з 

небес‘ завжди отримує все, що забажає (ХКА PERSISTENCE ‗НАПОЛЕГЛИВІСТЬ‘), 

та будь якою ціною: Kathy had looked at him and said, unsmiling, ―I don‘t know 

what she is. Sometimes she scares me. I honestly believe that if someone stood in 

Lara Cameron‘s way…she would kill.‖ (TSSD, IP). 

Змістове наповнення фреймової структури концептуального домену 

«Авантюристка як психологічний феномен», яка містить дві парцели 

(«Почуття та емоції» і «Характер») як угруповань 25 ХКА, ідентифікованих у 

2694 АМК, графічно представлено на рис. 4.5.  

Фреймова структура концептуального домену «Авантюристка як 

психологічний феномен» наочно демонструє, з одного боку, значне 
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превалювання негативних проявів емоційного стану героїні-

«авантюристки», серед яких провідними виявилися: ненависть, страждання, 

відчай і страх, з іншого, ‒ значне превалювання позитивних рис характеру, 

найтиповішими з яких визначено інтелект, волелюбність та енергійність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передаючи зміст побудованого фрейму КД «Авантюристка як 

психологічний феномен» у вигляді пропозиції як двоелементної структури, 

що включає суб‘єкт, або предмет думки, і предикат як ознаку цього предмета 

і репрезентує зміст фрейму у згорнутому вигляді, формулюємо особливості 

Рис. 4.5. Змістові складники фрейму концептуального домену 

«Авантюристка як психологічний феномен» у складі поняттєво-

ціннісного шару художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА 
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психологічного стану героїні-«авантюристки» у такий спосіб: 

авантюристка – розумна, незалежна і волелюбна, енергійна та наполеглива 

жінка, яка перебуває у стані постійного збудження, проявами якого 

найчастіше стають негативні емоції, зокрема, ненависть, страждання, 

відчай і страх. 

Отже, на відміну від іміджу авантюристки, укоріненого у свідомості 

носія американської культури, як розумної і волелюбної особи, яка отримує 

скоріше позитивні, ніж негативні, емоції від того, чим вона займається, 

героїню-«авантюристку» у романах Сідні Шелдона зображено як самотню 

людину у стані тривоги і страху, страждання і відчаю. 

 

4.1.3 Концептуальний домен «Авантюристка як соціальний 

феномен». У складі КД «Авантюристка як соціальний феномен» визначено 

три парцели – «Соціальний статус і сфера занять», «Стосунки з людьми» і 

«Суспільне життя», які об‘єднують 31 ХКА (28,5% від загальної кількості 

концептів), актуалізованих у 3998 АМК (30,5% від загальної кількості 

контекстів) (див. Додаток Д, табл. Д.1). 

Фрейм КД «Авантюристка як соціальний феномен» (рис. 4.6) у складі 

поняттєво-ціннісного шару ХМгК АВАНТЮРИСТКА організований ієрархічно, 

так як смислові зв‘язки між парцелами як складниками КД «Авантюристка як 

соціальний феномен» є різними.  

Парцели «Стосунки з людьми» і «Суспільне життя» перебувають у 

відношеннях рівнозначності між собою, надаючи різноаспектну інформацію 

про стосунки героїні-«авантюристки» з людьми і її життя у суспільстві, та у 

причиново-наслідкових відношеннях із парцелою «Соціальний статус і 

сфера занять», у якій структуровано інформацію про місце героїні у 

суспільстві, що зумовлює її відповідну поведінку і спричиняє її соціальні дії. 

Парцела «Соціальний статус і сфера занять» складається з 12 ХКА 

(11,1% від загальної кількості концептів), актуалізованих у 1756 АМК (13,4% 

від загальної кількості контекстів) (див. Додаток Д, табл. Д.1), половина із 
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яких вирізняється різко негативною оцінкою – A CRIMINAL ‗ЗЛОЧИНЕЦЬ‘, 

A CROOK ‗ШАХРАЙКА‘, A PRISONER ‗УВ'ЯЗНЕНИЙ‘, A MURDERESS ‗ВБИВЦЯ‘, AN 

OUTCAST ‗ІЗГОЙ‘, A THIEF ‗ЗЛОДІЙ‘ (див. Додаток Д, табл. Д.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вербальними репрезентантами ідентифікованих ХКА слугують 

іменникові лексичні засоби ГЗЛН предметності (201 ЛО у 15723 КА в 13104 

АМК, що становить 16,5 % від загальної кількості КА, див. Додаток Б, табл. 

Б.2), виражені загальними конкретними іменниками, наприклад, murderess 

‗вбивця‘: She was a murderess. Joseph Romano had died. But it had been an 

accident. She would explain how it had happened. They had to believe her. They 

had to. (ITC,  ІР); a prisoner ‗ув'язнений‘: Tracy became a model prisoner. Her 

body responded automatically to the sounds of prison routine: the bar sliding 

across her cell at count time and sliding back at wake-up time; the bell for 

reporting to work and the buzzer when work was finished. Tracy's body was a 

prisoner in this place, but her mind was free to plan her escape (ITC, IP); a public 

criminal ‗злочинець‘, an outcast ‗ізгой‘: It seemed to Tracy that the men upon 

whom she had exacted vengeance had had the last word after all. They had turned 

her into a public criminal, an outcast. (ITC, IP). 

ХМГК 
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Рис. 4.6 Фрейм концептуального домену «Авантюристка як 

соціальний феномен» у складі поняттєво-ціннісного шару 

художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА 

 

Рис. 4.3. Змістові складники фрейму концептуального домену 

«Авантюристка як фізіологічний феномен» у складі поняттєво-

ціннісного шару художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА 
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Позитивна оцінка характерна для двох ХКА у складі парцели 

«Соціальний статус і сфера занять» ‒ A PERFECTIONIST ‗ПЕРФЕКЦІОНІСТ‘, 

наприклад: She works harder than anyone I've ever known. God only knows 

when she sleeps. She's a perfectionist, so she makes everyone around her 

miserable. In her own way, she's a genius. She can be petty and vengeful and 

incredibly generous. (TSSD,  ІР) і A BENEFACTOR ‗БЛАГОДІЙНИК‘, наприклад: 

The governor eulogized her. "... One of the most remarkable women in the history 

of this nation. Kate Blackwell's endowments to hundreds of charitable causes 

around the world are legendary. The Blackwell Foundation has contributed to 

the health and well-being of people in more than fifty countries." (MTG,  ІР). 

Вербальні репрезентанти решти ХКА у складі парцели «Соціальний 

статус і сфера занять» ‒ A SISTER ‗ЧЕРНИЦЯ‘, AN ACTRESS ‗АКТРИСА‘, A BUILDER 

‗БУДІВЕЛЬНИК‘, A BUSINESS LADY ‗БІЗНЕС ЛЕДІ‘ ‒ не мають оцінного 

компонента у своєму значенні, тобто характеризуються нейтральною 

оцінкою, але в аналізованих АМК, у яких вони вживаються разом із 

засобами прикметникової ГЗЛН, які виражають позитивну ознаку 

соціального статусу і сфери занять (7 ЛО у 508 КА в 250 АМК, що 

становить 0,54% від загальної кількості КА, див. Додаток Б, табл. Б.7), вони 

набувають позитивної оцінки, наприклад, ХКА A BUILDER ‗БУДІВЕЛЬНИК‘: At 

this moment you're arguably the most successful builder in New York. Your name 

is plastered on half the real estate in this town. You're putting up the world's 

tallest skyscraper. (TSSD, ІР); ХКА AN ACTRESS ‗АКТРИСА‘: "You really can be a 

wonderful actress, Noelle. I'm going to be very proud of you." Thank you, 

Armand," she whispered. (TOSM,  ІР). 

Соціальний статус і сфера занять героїні зумовлюють характер її 

стосунків із людьми і суспільне життя.  

Парцела «Стосунки з людьми» нараховує 9 ХКА (8,2% від загальної 

кількості концептів), актуалізованих у 1407 АМК (10,7% від загальної 

кількості контекстів) (див. Додаток Д, табл. Д.1).  
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П‘ять ХКА – PROFESSIONALISM ‗ПРОФЕСІОНАЛІЗМ‘, PERFECTIONISM 

‗ПЕРФЕКЦІОНІЗМ‘, JUSTICE ‗СПРАВЕДЛИВІСТЬ‘, GENEROUSITY ‗ЩЕДРІСТЬ‘ і 

COMPASSION ‗СПІВЧУТТЯ‘ – вирізняються позитивним забарвленням (див. 

Додаток Д, табл. Д.2), наприклад, ХКА GENEROUSITY ‗ЩЕДРІСТЬ‘: Her 

employees were her family. She worried about them and was generous with them. 

They were all she had. She remembered their birthdays and anniversaries. She 

helped get their children into good schools and set up Scholarship funds for them. 

When they tried to thank her, Lara was embarrassed. (TSSD, ІР); ХКА 

GENEROUSITY ‗ЩЕДРІСТЬ‘ і COMPASSION ‗СПІВЧУТТЯ‘: She set up a fund from 

which she made large, anonymous contributions to organizations that helped 

former women prisoners, and she arranged for a generous pension to be sent to 

Otto Schmidt every month. She no longer even entertained the thought of quitting. 

(ITC, IR); ХКА JUSTICE ‗СПРАВЕДЛИВІСТЬ‘: There was one credo she lived by: 

She was careful never to hurt the innocent. The people who jumped at her swindles 

were greedy or immoral, or both. (TOSM, ІР). 

Ідентифіковані ХКА репрезентовано не тільки засобами іменникової 

ГЗЛН, зокрема, загальними абстрактними іменниками на позначення етичних 

та естетичних понять (18 ЛО у 352 КА в 1842 АМК, що становить 14,1 % від 

загальної кількості АМК, див. Додаток Б, табл. Б.2), та засобами 

прикметникової ГЗЛН для вираження їхньої ознаки (7 ЛО у 492 КА в 511 

АМК, що становить 3,9 % від загальної кількості АМК, див. Додаток Б, табл. 

Б.7), а й засобами прислівникової і дієслівної ГЗЛН на позначення 

мовленнєвої і когнітивно-пізнавальної діяльності, тривалої дії, події і руху 

героїні-«авантюристки» (див. Додаток Б, табл. Б.4, Б.7). Наприклад, у АМК 

із роману The Other Side of Midnight ‗Зворотний бік опівночі‘ – In thinking it 

over later he decided that he was less impressed by Noelle's knowledge than by 

her honesty. <…> He found it helpful to discuss business with Noelle. She was 

amazingly knowledgeable in business, and the mere fact of being able to talk to 

someone sometimes made it easier for Demiris to a decision. In time Noelle knew 

more about his Hess affairs than anyone with the possible except-his lawyers and 
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accountants (TOSM, ІР) – головну героїню Ноель Паж (Noelle Page) 

зображено як високого професіонала в бізнесі (ХКА PROFESSIONALISM 

‗ПРОФЕСІОНАЛІЗМ‘), про що свідчать загальні абстрактні іменники knowledge 

‗знання‘ і business ‗бізнес‘; прикметник knowledgeable ‗обізнаний‘ у 

поєднанні з прислівником amazingly ‗дивовижно‘; дієслівні словосполучення 

was impressed by Noelle's knowledge ‗був вражений знанням Ноель‘; found it 

helpful to discuss business with Noelle ‗вважав корисним обговорити справу з 

Ноель‘, knew more about his Hess affairs than anyone ‗більше знала про його 

справи Гесса, ніж будь-хто з його юристів і бухгалтерів‘.  

Високий професіоналізм Лари Камерон (Lara Kameron), описаний у АМК 

із роману The Stars Shine Down ‗Зірки сяють з небес‘, – As Forbes magazine was 

to write later, "Lara Cameron is a phenomenon. Her innovations are changing the 

concept of hotels. Miss Cameron has invaded the traditionally male turf of real 

estate developers and has proved that a woman can outshine them all." (TSSD, ІР) 

– зробив її королевою власної будівельної імперії. У журналі Форбс (Forbes 

magazine) про неї написано як про «феномен Лари Камерон» (Lara Cameron is 

a phenomenon), яка змінила концепцію готелів (Her innovations are changing the 

concept of hotels) і довела, що жінка може затьмарити чоловіків (a woman can 

outshine them all), навіть, у традиційно чоловічій царині розробників 

нерухомості (the traditionally male turf of real estate developers). 

Негативним забарвленням відзначаються два ХКА у парцелі «Стосунки 

з людьми» – DISGUISE ‗МАСКУВАННЯ‘ й INSINCERITY ‗НЕЩИРІСТЬ‘ (див. Додаток 

Д, табл. Д.2). Нещирою (ХКА INSINCERITY ‗НЕЩИРІСТЬ‘) є поведінка героїні 

роману The Sands of time ‗Піски часу‘ Лючії (Lucia), дочки італійського 

мафіозі, яка здійснила злочин на батьківщині та сховалась у монастирі від 

поліції, але мріє якнайшвидше покинути «цю психлікарню» (this nuthouse), 

«це божевільне місце» (this crazy place), прихопивши з собою старовинний 

золотий хрест: The nuns prayed silently, but Sister Lucia's thoughts were on more 

important things than God. In another month or two, when the police stop looking 
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for me, I'll be out of this nuthouse <…> When I leave here and get my money 

out of Switzerland, maybe I'll write a book about this crazy place (TST, ІР). 

Трейсі Уітні (Tracy Whitney) із роману If tomorrow comes ‗Якщо настане 

завтра‘ спрямовує всю свою залізну волю, гострий розум і жіночу 

привабливість на те, щоб помститися всім своїм кривдникам, і саме в цей 

момент сором‘язлива та звичайна дівчина Трейсі Уітні перетворюється на 

героїню-«авантюристку» ‒ експерта в області косметики і перевдягань (an 

expert in makeup and disguises) (ХКА DISGUISE ‗МАСКУВАННЯ‘): Tracy became a 

chameleon, an expert in makeup and disguises and accents. She acquired half a 

dozen passports. In various countries, she was a British duchess, a French airline 

stewardess, and a South American heiress. In a year she had accumulated more 

money than she would ever need. (ITC, IP). She had played so many parts, she 

was no longer sure who she really was, but she did know that she could never 

return to the life she had once had. (ITC, IP). 

Два ХКА у парцелі «Стосунки з людьми» – AMBITIOUS STRIVING ‗АМБІТНІ 

ПРАГНЕННЯ‘ і STRUGGLE FOR SURVIVAL ‗БОРОТЬБА ЗА ВИЖИВАННЯ‘ – набувають 

або позитивного, або негативного забарвлення, залежно від кінцевої мети 

амбітного прагнення та шляхів боротьби за виживання. З одного боку, 

амбітним прагненням (ХКА AMBITIOUS STRIVING ‗АМБІТНІ ПРАГНЕННЯ‘) Лари 

Камерон (Lara Kameron), героїні роману The Stars Shine Down ‗Зірки сяють з 

небес‘, є багатство: It's over with. I've done it. I own the land. I'm going to be 

rich. Now all she had to do was get dressed and go back to Glace Bay and get her 

building started. (TSSD, ІР); підкорення Нью-Йорку (to conquer New York): In 

1984 Lara Cameron decided that the time had come to conquer New York. When 

she told Keller her plan, he was appalled. (TSSD, ІР); слава: "I told you. More. I 

want my name up on the New York skyline. I'm going to build a Cameron Plaza 

there, and a Cameron Center. And one day, Howard, I'm going to build the tallest 

skyscraper in the world. That's what I want. Cameron Enterprises is moving to 

New York." <…> Lara felt a thrill just saying the words. It was almost a sexual 

feeling. Her name was going to be on a building for all the world to see. (TSSD, 
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ІР). У своїх амбітних мріях бачить себе знаменитою і героїня роману The 

Other Side of Midnight ‗Зворотний бік опівночі‘ Кетрін Александр (Catherine 

Alexander): Matriculation day at Northwestern was filled with an almost 

unbearable excitement. For Catherine it held a special significance <…>: It was 

the key that would unlock the door to all the dreams and nameless ambitions that 

had burned so fiercely within her for so long. She looked around the huge 

assembly hall <…> and she thought: Someday you'll all know who I am. You'll 

say, "I went to school with Catherine Alexander." (TOSM, ІР). З іншого боку, 

прагнення Трейсі Уітні почати нове життя (A whole new life) з Джефом, який 

був її партнером в усіх авантюрних справах, і стати «ультра 

респектабельними» зразковими громадянами (ultrarespectable <…> model 

citizens) – She had too much to think about. A whole new life. They would settle 

down somewhere and be model citizens. The ultrarespectable Mr. and Mrs. Jeff 

Stevens. (ITC, ІР) – викликає схвалення. 

Парцела «Суспільне життя» нараховує 10 ХКА (9,2% від загальної 

кількості ХКА), актуалізованих у 835 АМК (6,4% від загальної кількості АМК) 

(див. Додаток Д, табл. Д.1), у яких сконденсовано інформацію про життєві 

орієнтири героїні-«авантюристки» та її активну, цілеспрямовану діяльність у 

межах соціальної спільноти заради досягнення своєї головної мети. 

Для всіх героїнь романів Сідні Шелдона головною метою у житті постає 

помста (vengeance, revenge, vendetta) їх кривдникам (ХКА VENGEANCE 

‗ПОМСТА‘ у 179 АМК, див. Додаток Д, табл. Д.2), наприклад, для Трейсі Уітні 

(Tracy Whitney) із роману If tomorrow comes ‗Якщо настане завтра‘ – 

помститися Джо Романо (Joe Romano) за свою матір: She had no plan. She 

knew only that she was not going to let Joe Romano get away with what he had 

done, that she would find some way to avenge her mother. (ITC, ІР) і покарати 

всіх кривдників, хто зруйнував її спокійне життя: Her thoughts burned and 

blazed until her mind was empty of every emotion but one: vengeance. It was not a 

vengeance directed against her three cell mates. <…> No; she was after the men 

who had done this to her, who had destroyed her life. Joe Romano, Anthony 
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Orsatti, Perry Pope, Judge Henry Lawrence. Those were her enemies <…> 

She was going to make them pay. Every one of them. She had no idea how. But she 

knew she was going to get revenge. Tomorrow, she thought. If tomorrow comes. 

(ITC, ІР). Для Ноель Паж (Noelle Page) із роману The Other Side of Midnight 

‗Зворотний бік опівночі‘ головною метою у житті є помста Ларі Дугласу за 

зраду Ноель, а точніше – її чистого та відданого кохання: It seemed to Noelle 

that everything she had achieved in her life had been through her hatred. Her 

father's betrayal had molded and shaped her, annealed and need her, filled her 

with a hunger for vengeance it could be satisfied with nothing less than a kingdom 

of her own in which she was all-powerful, in which she I'll never be betrayed 

again, never be hurt. <…> This was Noelle's personal vendetta, and she wanted to 

be sure that Demiris remained unaware of it. (TOSM, ІР). Лючія (Lucia) із 

роману The Sands of Time ‗Піски часу‘ тільки і мріяла помститися 

сицилійським мафіозі за честь свого батька і братів: In the beginning, Lucia's 

only thought had been to avenge the honor of her father and brothers. She had 

fully expected to be caught and was prepared to sacrifice herself. (TST, ІР), і вона 

налаштована здійснити свою мрію: "I am Sicilian too, Papa. You shall have 

your vengeance. I swear it to you, on my life." (TST, ІР). 

Заради здійснення своєї мрії звичайні жінки перетворюються на 

авантюрних інтриганок, які, не зупиняючись ні перед чим, здатні пройти 

через смертельну небезпеку, неймовірні випробування, грати без правил і 

стати на шлях протиправних дій (ХКА CRIME ‗ЗЛОЧИН‘, FRAUD ‗ШАХРАЙСТВО‘, 

THEFT ‗КРАДІЖКА‘ і LARCENY ‗ЗЛОДІЙСТВО‘, див. Додаток Д, табл. Д.2) і при 

цьому бути впевненими у своїй правоті й отримувати задоволення від свого 

шахрайства (ХКА FRAUD ‗ШАХРАЙСТВО‘), як, наприклад, Трейсі Уітні (Tracy 

Whitney), яка насолоджується своїм умінням ‗перехитрити розумних, 

успішних людей‘ (outwitting clever, successful people): She no longer even 

entertained the thought of quitting. She loved the challenge of outwitting clever, 

successful people. The thrill of each daring escapade acted like a drug, and Tracy 

found that she constantly needed new and bigger challenges. (ITC, IP). 
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Героїні романів Сідні Шелдона здатні, навіть, на вбивство (ХКА 

MURDER ‗ВБИВСТВО‘), як, приміром, Лючія (Lucia) із роману The Sands of Time 

‗Піски часу‘: Buscetta never finished his toast. He was seized by a sudden spasm, 

and he felt a red-hot poker stabbing at his heart. He grabbed his chest. "Oh, my 

God! Call a doctor…" Lucia sat there, calmly sipping her tea, watching the judge 

stumble to his feet and fall to the floor. He lay there, his body twitching, and then he 

was still. "That's one, Papa," Lucia said. (TST, ІР), або Трейсі Уітні (Tracy 

Whitney) із роману If tomorrow comes ‗Якщо настане завтра‘: Tracy pushed out 

blindly, and her fingers touched the gun. She grabbed for it, and there was a 

sudden, loud explosion (ITC, IP), або, навіть, сестра Тереза (Teresa) із роману 

The Sands of Time ‗Піски часу‘, яка провела своє життя в монастирі, але змогла 

вбити людину, яка мала наміри зґвалтувати її та вкрасти дорогоцінну реліквію 

з монастиря: Sister Teresa grabbed the pistol from his holster, and before anyone 

could react, she turned it on Arrieta. The bullet hit him in the throat. (TST, ІР). 

Різко негативна забарвленість зазначених вище 6 ХКА у парцелі 

«Суспільне життя» виражається засобами ГЗЛН предметності (загальні й 

абстрактні іменники на позначення етичних та естетичних понять, 

суспільних відносин, див. Додаток Б, табл. Б.2), процесуальності (дієслова 

на позначення тривалої дії, події і кримінальної діяльності, див. Додаток Б, 

табл. Б.4) й ознаковості (прикметники і дієприкметники на позначення 

соціально зумовленого стану, див. Додаток Б, табл. Б.4, Б.7), у семантичній 

структурі яких негативна оцінка є компонентом конотації, наприклад: 

vengeance – punishment inflicted or retribution exacted for an injury or wrong;  

the act of punishing or harming somebody in return for what they have done to 

you, your family or friends (OALD, ІР). 

Інші ХКА, які утворюють парцелу «Суспільне життя» ‒ SUCCESS ‗УСПІХ‘, 

WEALTH ‗БАГАТСТВО‘, POPULARITY ‗ПОПУЛЯРНІСТЬ‘ і CHARITY ‗БЛАГОДІЙНІСТЬ‘ 

(див. Додаток Б, табл. Б.2), характеризуються позитивним забарвленням, 

серед яких провідне місце за кількістю контекстів посідає ХКА SUCCESS 

‗УСПІХ‘ – 134 АМК. Всі героїні романів Сідні Шелдона досягають успіху у 
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своїх справах, але найяскравішим зразком є історія успішного кар‘єрного 

зростання Лари Камерон (Lara Kameron) у романі The Stars Shine Down ‗Зірки 

сяють з небес‘, яка ще вчора була бідною дівчинкою з провінційного містечка, 

а сьогодні – одна з найбагатших жінок країни, королева власної будівельної 

імперії: She would ride the rickety construction elevator to the top and stand on the 

steel girders with the wind blowing in her face, and she thought, I own this city. 

(TSSD, ІР). Героїня роману Master of the Game ‗Інтриганка‘ Кейт Блекуелл 

(Kate Blackwell), для якої життя, влада і гроші є нероздільними поняттями, 

відзначає свій дев'яносторічний ювілей і згадує історію своєї родини: Had all 

the pain of the past gone for nothing? No, Kate thought. I won't let it end like this. 

It's not all been wasted. I've built a proud dynasty. (MTG, ІР). Меган (Megan) із 

роману The Sands of Time ‗Піски часу‘ бажає довести до кінця свій план, який 

вона створювала майже все своє життя: Megan planned her strategy on the plane 

flying over the Atlantic. There has to be a way, she thought. I have money and I 

have power. The prime minister is the key. I have to get to him before the trial starts. 

After that, it will be too late. (TST, ІР). 

Успішна діяльність героїнь забезпечує їм славу (ХКА POPULARITY 

‗ПОПУЛЯРНІСТЬ‘) і багатство (ХКА WEALTH ‗БАГАТСТВО‘), наприклад, ХКА 

POPULARITY ‗ПОПУЛЯРНІСТЬ‘: People recognized Lara on the street, and when she 

walked into a restaurant, there were always excited whispers. She was escorted by 

half a dozen eligible suitors and had flattering proposals (TSSD, ІР); ХКА 

WEALTH ‗БАГАТСТВО‘: "You know, all this will belong to you in a few years. This 

car, the mines, the company – it's yours. You're a very rich young woman. You 

can sell the company for many millions of pounds." (MTG, ІР). 

Збагачуються героїні романів і нечесним шляхом, як Трейсі Уітні (Tracy 

Whitney): She locked the door to the compartment and took out the chamois bag 

and opened it. A cascade of glittering colors spilled into her hands. There were 

three large diamond rings, an emerald pin, a sapphire bracelet, three pairs of 

earrings, and two necklaces, one of rubies, one of pearls. There must be more than 

a million dollars' worth of jewelry here, Tracy marveled. (ITC, IP).  
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Але гроші, хоча й отримані шляхом шахрайства, витрачаються на 

добрі справи (ХКА CHARITY ‗БЛАГОДІЙНІСТЬ‘) – на допомогу ув‘язненим 

жінкам, щедре пенсійне забезпечення нужденним тощо: In a year she had 

accumulated more money than she would ever need. She set up a fund from which 

she made large, anonymous contributions to organizations that helped former 

women prisoners, and she arranged for a generous pension to be sent to Otto 

Schmidt every month. (ITC, IP). 

Змістове наповнення фреймової структури концептуального домену 

«Авантюристка як соціальний феномен», яка містить три парцели 

(«Соціальний статус і сфера занять», «Стосунки з людьми» і «Суспільне 

життя») як угруповань 31 ХКА, ідентифікованих у 3998 АМК, графічно 

представлено на рис. 4.7. 

Фреймова структура КД «Авантюристка як соціальний феномен» наочно 

демонструє, що негативно забарвлені ХКА, у яких акумульовано інформацію 

про кримінальну діяльність героїнь-«авантюристок», превалюють у складі 

парцели «Соціальний статус і сфера занять» (9 ХКА негативно забарвлених і 

3 – позитивно) та парцели «Суспільне життя» (6 ХКА негативно забарвлених 

і 4 – позитивно). Парцела «Стосунки з людьми», навпаки, характеризується 

превалюванням позитивно забарвлених ХКА – 6 позитивно забарвлених і 3 – 

негативно (див. рис. 4.7). 

Формулювання змісту фрейму у вигляді пропозиції розкриває специфіку 

героїні-«авантюристки» у романах Сідні Шелдона як соціального феномену, 

а саме: авантюристка – жінка певного соціального статусу (бізнес леді 

будівельник, актриса, чорниця), яка у різних сферах професійної діяльності 

(бізнесі, будівництві, мистецтві, церковнослужінні) стає на злочинний шлях 

(шахрайство, злодійство, вбивство тощо) з метою або помститися своїм 

кривдникам за зруйноване добропорядне життя, або досягти успіху, 

багатства і слави; у реалізації своїх амбітних прагнень авантюристка 

нещира і підступна у стосунках із людьми, але у своїй активній благодійній 

діяльності вона справедлива, щедра і співчутлива. 
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На відміну від укоріненого у свідомості американської лінгвокультурної 

спільноти образу шахрайки, яка обманює людей заради власної наживи і 

збагачення, героїню-«авантюристку» у романах Сідні Шелдона зображено як 

жертву скрутних обставин, яка примушена вдаватися до кримінальної 

діяльності у своїй боротьбі за виживання і яка, тим не менш, залишається 

справедливою людиною, чуйною до чужого лиха. 

Моделювання фрейму усього поняттєво-ціннісного шару ХМгК 

АВАНТЮРИСТКА (Додаток Д, рис. Д.1), який сформовано ідентифікованими у 

романах Сідні Шелдона 109-ма художніми концептами авантюрного, 

Рис. 4.7 Змістові складники фрейму концептуального домену 

«Авантюристка як соціальний феномен» у складі поняттєво-

ціннісного шару художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА 
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угрупованими в 11 парцел, що формують три концептуальні домени 

(«Авантюристка як фізичний феномен», «Авантюристка як психологічний 

феномен» і «Авантюристка як соціальний феномен»), уможливлює 

представити героїню-«авантюристку» у трьох іпостасях:  

→ як фізичний феномен – це особа жіночої статі, молода і незаміжня, 

фізично здорова і приваблива, має витончений смак і приділяє значну увагу 

своєму зовнішньому вигляду;  

→ як психологічний феномен – розумна, незалежна і волелюбна, 

енергійна та наполеглива жінка, яка перебуває у стані постійного 

збудження, проявами якого найчастіше стають негативні емоції, зокрема, 

ненависть, страждання, відчай і страх;  

→ як соціальний феномен – жінка певного соціального статусу (бізнес 

леді будівельник, актриса, черниця), яка у різних сферах професійної 

діяльності (бізнесі, будівництві, мистецтві, церковнослужінні) стає на 

злочинний шлях (шахрайство, злодійство, вбивство тощо) з метою або 

помститися своїм кривдникам за зруйноване добропорядне життя, або 

досягти успіху, багатства і слави; у реалізації своїх амбітних прагнень 

авантюристка нещира і підступна у стосунках із людьми, але у своїй 

активній благодійній діяльності вона справедлива, щедра і співчутлива. 

Реконструйований зміст концептуальних складників фрейму поняттєво-

ціннісного шару ХМгК АВАНТЮРИСТКА (див. Додаток Д, рис. Д.1) розкриває 

особливості ціннісного осмислення письменником феномену 

«авантюристка», зумовленого поглядами сучасного англомовного соціуму на 

аксіологічно забарвлений ЛКТ «авантюристка», а саме: 

→ спільним, що об‘єднує ЛКТ «авантюристка» і героїню-

«авантюристку» у романах Сідні Шелдона є лише їхні фізичні 

характеристики (КД «Авантюристка як фізичний феномен»): всі героїні 

аналізованих романів мають привабливу зовнішність, розумні, незалежні і 

волелюбні, енергійні та наполегливі, тобто є саме такими, які у свідомості 
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носіїв британської культури асоціюються з іміджем авантюристки, – 

молоді, гарної вроди і вишукані; 

→ відміннім, що розрізняє ЛКТ «авантюристка» і героїню-

«авантюристку» у романах Сідні Шелдона, є їхні характеристики як 

психологічних і соціальних феноменів: різко негативний психологічний стан, 

у якому перебувають всі героїні в аналізованих романах (КД «Авантюристка 

як психологічний феномен»), свідчить про їхню тривогу, страх і відчай, що 

зумовлено скрутними життєвими обставинами; кримінальну діяльність 

героїнь (КД «Авантюристка як соціальний феномен») спричинено не жагою 

особистого збагачення, а боротьбою за виживання і прагненням помститися 

своїм кривдникам. 

Отже, когнітивний підхід у дослідженні художнього втілення ЛКТ 

«авантюристка» у романах Сідні Шелдона виявляє спільність між ЛКТ 

«авантюристка» і героїнею-«авантюристкою» у романах Сідні Шелдона лише 

в одному концептуальному домені («Авантюристка як фізичний феномен»), а 

відмінність – у двох («Авантюристка як психологічний феномен» і 

«Авантюристка як соціальний феномен»). 

 

4.2 Образно-ціннісний шар художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА: 

набір концептуальних метафор 

 

Образно-ціннісний шар ХМгК АВАНТЮРИСТКА представлено як набір 

концептуальних тропів, насамперед концептуальних метафор, у яких 

структуровано інформацію не денотативного, а конотативного, асоціативного 

типу. Характер структурованої інформації – асоціації стосовно феномену 

«авантюристка» в образно-ціннісному світосприйнятті або американського 

лінгвокультурного соціуму, або сучасного американського письменника Сідні 

Шелдона – зумовлює моделювання різних типів концептуальних метафор: 

базових (конвенційних) – для структурування узуальних (укорінених у 

свідомості культурно-етнічної спільноти) характеристик ЛКТ «авантюристка» 

і поетично переосмислених (оказіональних) – для реконструкції авторських 

характеристик художньо втіленого ЛКТ «авантюристка». 
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4.2.1 Структурування узуальних характеристик 

лінгвокультурного типажу «авантюристка» у базових концептуальних 

метафорах. Розвиток теорії концептуальної метафори, початок якого 

пов‘язується із працею Дж. Лакоффа і М. Джонсона «Метафори, якими ми 

живемо» [355], став одним із перспективних напрямів досліджень сучасної 

когнітивної лінгвістики (див.: [336; 341; 352; 353; 356; 367; 382] та ін.). 

Послідовники теорії концептуальної метафори розглядають метафору не 

тільки як «засіб прикраси мовлення», а як інструмент мислення людини, 

тобто як «когнітивний процес взаємодії між структурами знань двох 

концептуальних доменів – сфери-джерела і сфери-мішені. У результаті 

односпрямованої метафоричної проекції взаємодії людини з навколишнім 

світом елементи сфери-джерела структурують більш складну для 

усвідомлення концептуальну сферу-мішені» [355, с. 123]. Аналогове 

осмислення світу людиною шляхом встановлення аналогічного зв‘язку між 

гетерогенними сутностями різної природи та переосмислення їх у термінах 

інших сутностей, що являє основу метафоричного мислення, репрезентується 

у метафоричній моделі [Х подібне до (аналогічне) А] [25, с. 17].  

Компонентами процесу метафоризації, які представлено в 

концептуальній метафоричній моделі в абстрагованій формі, є три сутності, 

хоча вони і позначаються дослідниками [25; 192; 193; 352; 353; 355; 356] по-

різному: 1) сутність, що підлягає концептуалізації, – мета концептуалізації 

(target concept, концепт-референт); 2) сутність, що використовується для 

порівняння, – джерело концептуалізації (source concept, концепт-корелят); 3) 

ознака, на основі якої встановлюється подібність, – основа процесу 

концептуалізації (cross-mapping, метафоричний фокус).  

У процесі реконструкції концептуальних метафор (далі КМ) як 

складників образно-ціннісного шару ХМгК АВАНТЮРИСТКА оперуємо 

термінами «концепт-референт» (царина мети, scope of the target, 

З. Кевечешем [353, с. 19–20]) і «концепт-корелят» (царина джерела, scope of 

the source) для позначення компонентів КМ.  
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Царину мети представляє один концепт-референт – AN ADVENTURESS 

‗АВАНТЮРИСТКА‘. Царину джерела формують концепти-референти, якими 

виступають ХКА, реконструйовані у АМК із романів Сідні Шелдона шляхом 

семантико-асоціативного аналізу засобів ГЗЛН предметності, 

процесуальності й ознаковості.  

Участь художніх концептів авантюрного у формуванні діапазону 

джерела (range of the source) є різною:  

а) повною, якщо найменування ХКА повністю збігається з 

найменуванням концепту-кореляту як компоненту метафоричної моделі, 

наприклад, ХКА PROFESSIONALISM ‗ПРОФЕСІОНАЛІЗМ‘ із парцели «Стосунки з 

людьми» у складі концептуального домену «Авантюристка як соціальний 

феномен» слугує концептом-корелятом у КМ AN ADVENTURESS IS 

PROFESSIONALISM ‗АВАНТЮРИСТКА Є ПРОФЕСІОНАЛІЗМ‘: He found it helpful to 

discuss business with Noelle. She was amazingly knowledgeable in business, and 

the mere fact of being able to talk to someone sometimes made it easier for 

Demiris to a decision. (TOSM, ІР);  

б) частковою, якщо ХКА позначає тільки частину концепту-кореляту, 

приміром, художні концепти авантюрного у складі парцели «Почуття та 

емоції» у КД «Авантюристка як психологічний феномен» формують діапазон 

джерела, що позначається концептом-корелятом A CONTAINER OF FEELINGS AND 

EMOTIONS ‗ВМІСТИЩЕ ПОЧУТТІВ ТА ЕМОЦІЙ‘. Наприклад, у АМК She was filled 

with an overwhelming sadness, as though she had lost something precious, and she 

knew that she had to remember him or she would die. (TOSM, ІР) епітетна 

конструкція was filled with an overwhelming sadness ‗була переповнена 

нездоланою печаллю‘ актуалізує КМ AN ADVENTURESS IS A CONTAINER OF 

SADNESS ‗АВАНТЮРИСТКА Є ВМІСТИЩЕ СУМУ‘.  

Залежно від інформації, структурованої у концепті-кореляті, що 

репрезентує царину джерела, концептуальні метафори поділяються на базові 

(конвенційні) і поетично переосмислені (оказіональні). Базові концептуальні 

метафори (наприклад: LIFE IS LIGHT ‗ЖИТТЯ Є СВІТЛО‘, LIFE IS A JOURNEY ‗ЖИТТЯ 
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Є ПОДОРОЖ‘, LOVE IS AN ILLNESS ‗КОХАННЯ Є ХВОРОБА‘, LOVE IS A UNITY 

‗КОХАННЯ Є ЄДНІСТЬ‘ та ін., описані дослідниками: [353; 355; 367]) 

узагальнюють практичний досвід життя людини у світі, оскільки вони 

«засновані на стереотипних образно-асоціативних комплексах, стійко 

закріплених за значенням мовних одиниць, і пов'язані з мовною картиною 

світу, що відбиває або ідіоетнічні риси, або так звані фреквенталії, або, 

нарешті, універсалії» [25, с. 52].  

У дисертаційному дослідженні базовими (конвенційними) метафорами, 

тобто «метафорами, якими ми живемо» [355], називаємо такі концептуальні 

метафоричні схеми, які реконструйовано в аналізованих АМК на основі 

засобів категоріальної (денотативної) і диференційної (конотативної, 

зокрема, експресивно-оцінної та експресивно-емотивної) ГЗЛН предметності, 

процесуальності й ознаковості. Вважаємо, що саме базові концептуальні 

метафори, у складі яких концептом-корелятом (або його частиною) слугують 

реконструйовані у досліджуваних АМК художні концепти авантюрного, 

структурують загальнолюдське й етнокультурне уявлення про характерні 

ознаки феномену «авантюристка». 

У результаті семантико-асоціативного аналізу концептів-корелятів у 

складі базових концептуальних метафор (Додаток Е, табл. Е.1), що формують 

образно-ціннісний шар ХМгК АВАНТЮРИСТКА, встановлено, що спектр мети 

(range of the target) концепту-референту AN ADVENTURESS ‗АВАНТЮРИСТКА‘ 

визначають дві концептуальні сфери джерела (range of the source): 

→ об’єкт:  

 – предмет (AN ADVENTURESS IS A THING ‗АВАНТЮРИСТКА Є ПРЕДМЕТ‘), 

наприклад: It seemed to Noelle that everything she had achieved in her life had 

been through her hatred. Her father's betrayal had molded and shaped her 

(TOSM, ІР); She would not rest until she had destroy him. She did not know how, 

or when, but she was sure that one day she would make it happen. (TOSM, ІР); 

– вмістище / контейнер (AN ADVENTURESS IS A CONTAINER OF FEELINGS AND 

EMOTIONS ‗АВАНТЮРИСТКА Є ВМІСТИЩЕ ПОЧУТТІВ ТА ЕМОЦІЙ‘), наприклад: She 
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almost screamed aloud, but noise was not permitted, so she kept the screams 

inside her (TST, ІР); And when he was near her, when he touched her, her body 

was instantly aflame and she was filled with a deep shame. (TST, ІР); 

→ абстрактне явище, структуроване художніми концептами 

авантюрного, що є складниками таких парцел, як: 

– характер «авантюристки» (10 ХКА: ENERGETIC NATURE ‗ЕНЕРГІЙНІСТЬ‘, 

INTELLIGENCE ‗ІНТЕЛЕКТ‘, LOVE OF FREEDOM ‗ВОЛЕЛЮБНІСТЬ‘, PERSISTENCE 

‗НАПОЛЕГЛИВІСТЬ‘, COMPOSURE ‗САМОВЛАДАННЯ‘, COURAGE ‗СМІЛИВІСТЬ‘, 

MEEKNESS ‗ЛАГІДНІСТЬ‘, KINDNESS ‗ДОБРОТА‘, STUBBORNNESS ‗ВПЕРТІСТЬ‘ І 

CRUELTY ‗ЖОРСТОКІСТЬ‘), наприклад, КМ AN ADVENTURESS IS COMPOSURE 

‗АВАНТЮРИСТКА Є САМОВЛАДАННЯ‘: All the feelings that she had been suppressing 

for so long came flooding into her mind in a wild torrent of emotions. (TST, ІР); 

– стосунки «авантюристки» з людьми (9 ХКА: AMBITIOUS STRIVING 

‗АМБІТНІ ПРАГНЕННЯ‘, PROFESSIONALISM ‗ПРОФЕСІОНАЛІЗМ‘, PERFECTIONISM 

‗ПЕРФЕКЦІОНІЗМ‘, DISGUISE ‗МАСКУВАННЯ‘, STRUGGLE FOR SURVIVAL ‗БОРОТЬБА ЗА 

ВИЖИВАННЯ‘, JUSTICE ‗СПРАВЕДЛИВІСТЬ‘, INSINCERITY ‗НЕЩИРІСТЬ‘, GENEROUSITY 

‗ЩЕДРІСТЬ‘ і COMPASSION ‗СПІВЧУТТЯ‘), наприклад: КМ AN ADVENTURESS IS 

AMBITIOUS STRIVING ‗АВАНТЮРИСТКА Є АМБІТНІ ПРАГНЕННЯ‘: She no longer even 

entertained the thought of quitting. She loved the challenge of outwitting clever, 

successful people. The thrill of each daring escapade acted like a drug, and Tracy 

found that she constantly needed new and bigger challenges. (ITC, IP); 

– суспільне життя «авантюристки» (10 ХКА: VENGEANCE ‗ПОМСТА‘, 

SUCCESS ‗УСПІХ‘, WEALTH ‗БАГАТСТВО‘, POPULARITY ‗ПОПУЛЯРНІСТЬ‘, MURDER 

‗ВБИВСТВО‘, CRIME ‗ЗЛОЧИН‘, FRAUD ‗ШАХРАЙСТВО‘, THEFT ‗КРАДІЖКА‘, LARCENY 

‗ЗЛОДІЙСТВО‘ і CHARITY ‗БЛАГОДІЙНІСТЬ‘), наприклад, КМ AN ADVENTURESS IS 

MURDER ‗АВАНТЮРИСТКА Є ВБИВСТВО‘: ―It must look like an accident," Noelle 

said, "so that here will be no police investigation. The police in Athens are very 

clever." "What if they should investigate?" "They won't. The accident will not 

happen here." (TOSM, ІР); 
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– стать і вік «авантюристки» (2 ХКА: YOUTH ‗МОЛОДІСТЬ‘ і MATURITY 

‗ЗРІЛІСТЬ‘), наприклад, КМ AN ADVENTURESS IS MATURITY ‗АВАНТЮРИСТКА Є 

ЗРІЛІСТЬ‘: Robert's mother saw her son and grandmother seated together and she 

thought, What an incredible woman. She's ageless. No one would ever guess all 

she has lived through. (MTG, ІР); 

– фізичний стан «авантюристки» (8 ХКА: BEAUTY ‗КРАСА‘, 

ATTRACTIVENESS ‗ПРИВАБЛИВІСТЬ‘, SOPHISTICATION ‗ВИТОНЧЕНІСТЬ‘, SENSUALITY 

‗ЧУТТЄВІСТЬ‘, FRAGILITY ‗ТЕНДІТНІСТЬ‘, SEXUALITY ‗СЕКСУАЛЬНІСТЬ‘, PHYSICAL 

HEALTH ‗ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ'Я‘ і BREAKDOWN ‗ЗНЕСИЛЕННЯ‘), наприклад, КМ AN 

ADVENTURESS IS PHYSICAL HEALTH ‗АВАНТЮРИСТКА Є ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ'Я‘: Tracy 

knew that the first thing she had to do was regain her physical strength (ITC, IP); 

– зовнішній вигляд «авантюристки» (3 ХКА: REFINEMENT 

‗ВИШУКАНІСТЬ‘, EXPENSIVENESS ‗ДОРОЖНЕЧА‘ і STYLISHNESS ‗ВИТОНЧЕНІСТЬ‘), 

наприклад, КМ AN ADVENTURESS IS EXPENSIVENESS ‗АВАНТЮРИСТКА Є 

ДОРОЖНЕЧА‘: Tracy, looking ravishing in a white lace gown, her hair dressed high 

and held in place by a diamond tiara (ITC, IP). 

Врахування кількісних показників контекстуальної актуалізації 

концептів-корелятів A THING ‗ПРЕДМЕТ‘ та A CONTAINER ‗ВМІСТИЩЕ‘, що 

формують спектр концептуальної сфери джерела (range of the source) 

«об’єкт», надає можливість визначити найчастіші, стійкі асоціації з 

«авантюристкою», які структуровано у ХКА парцели «Почуття та емоції» 

концептуального домену «Авантюристка як психологічний феномен», які 

слугують концептами-корелятами у КМ AN ADVENTURESS IS A CONTAINER OF 

FEELINGS AND EMOTIONS ‗АВАНТЮРИСТКА Є ВМІСТИЩЕ ПОЧУТТІВ ТА ЕМОЦІЙ‘. 

Діапазон царини джерела зазначеної КМ формують 15 ХКА (див. 

Додаток Е, табл. Е.1): HATRED ‗НЕНАВИСТЬ‘, SUFFERING ‗СТРАЖДАННЯ‘, DESPAIR 

‗ВІДЧАЙ‘, EXCITATION ‗ЗБУДЖЕННЯ‘, FEAR ‗СТРАХ‘, MALICE ‗ЗЛІСТЬ‘, IRRITATION 

‗РОЗДРАТУВАННЯ‘, ALARM ‗ТРИВОГА‘, SADNESS ‗СУМ‘, LONELINESS ‗САМОТНІСТЬ‘, 

SORROW ‗ПЕЧАЛЬ‘, FOREBODING ‗ПЕРЕДЧУТТЯ‘, JOY ‗РАДІСТЬ‘, PLEASURE 

‗ЗАДОВОЛЕННЯ‘ і HAPPINESS ‗ЩАСТЯ‘. Наприклад, КМ AN ADVENTURESS IS A 
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CONTAINER OF LONELINESS / SADNESS ‗АВАНТЮРИСТКА Є ВМІСТИЩЕ 

САМОТНОСТІ / СУМУ‘: She was filled with a deep sense of loneliness at his 

departure, sadness at saying good-bye to the person she loved the most (TOSM, 

ІР); КМ AN ADVENTURESS IS A CONTAINER OF FOREBODING ‗АВАНТЮРИСТКА Є 

ВМІСТИЩЕ ПЕРЕДЧУТТЯ‘: Kate watched him go, and she was suddenly filled with a 

terrible sense of foreboding. (MTG, ІР); КМ AN ADVENTURESS IS A CONTAINER OF 

HAPPINESS ‗АВАНТЮРИСТКА Є ВМІСТИЩЕ ЩАСТЯ‘: She could hardly wait to tell 

Charles. It seemed to Tracy that the gods were conspiring to do everything they 

could to overwhelm her with happiness (ITC, IP).  

Провідними емоціями і почуттями «авантюристки», які заповнюють її 

«контейнер» (див. Додаток Е, табл. Е.1), є ненависть (ХКА HATRED), 

страждання (ХКА SUFFERING), відчай (ХКА DESPAIR), наприклад: КМ AN 

ADVENTURESS IS A CONTAINER OF HATRED ‗АВАНТЮРИСТКА Є ВМІСТИЩЕ 

НЕНАВИСТІ‘: She was filled with an emotion totally unfamiliar to her: hatred (ITC, 

IR); КМ AN ADVENTURESS IS A CONTAINER OF DESPAIR ‗АВАНТЮРИСТКА Є 

ВМІСТИЩЕ ВІДЧАЮ‘: She was filled with such a deep agony that she wanted to die. 

(MTG, ІР); КМ AN ADVENTURESS IS A CONTAINER OF FEAR ‗АВАНТЮРИСТКА Є 

ВМІСТИЩЕ СТРАХУ‘: Tracy was filled with a sudden fear <…> She was drowning, 

and she was filled with terror (ITC, IP). 

Врахування кількісних показників контекстуальної актуалізації 

концептів-корелятів, актуалізованих абстрактними іменниками на 

позначення характеру «авантюристки», її стосунків із людьми, її суспільного 

життя, статі і віку, фізичного стану і зовнішнього вигляду, що формують 

спектр концептуальної сфери джерела (range of the source) «абстрактне 

явище», уможливило визначення найчастіших асоціацій з «авантюристкою», 

структурованих ХКА, що належать до трьох парцел («Характер», «Стосунки 

з людьми» і «Суспільне життя») і слугують концептами-корелятами у складі 

таких КМ: 

→ парцела «Характер»: КМ AN ADVENTURESS IS ENERGETIC NATURE 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ЕНЕРГІЙНІСТЬ‘, КМ AN ADVENTURESS IS INTELLIGENCE 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ІНТЕЛЕКТ‘; 
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→ парцела «Стосунки з людьми»: КМ AN ADVENTURESS IS AMBITIOUS 

STRIVING ‗АВАНТЮРИСТКА Є АМБІТНІ ПРАГНЕННЯ‘, КМ AN ADVENTURESS IS 

PROFESSIONALISM ‗АВАНТЮРИСТКА Є ПРОФЕСІОНАЛІЗМ‘; 

→ парцела «Суспільне життя»: КМ AN ADVENTURESS IS VENGEANCE 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ПОМСТА‘, КМ AN ADVENTURESS IS SUCCESS ‗АВАНТЮРИСТКА Є 

УСПІХ‘. 

ХКА VENGEANCE ‗ПОМСТА‘ виявився єдиним концептом-корелятом, який 

є не тільки провідним у спектрі концептуальної сфери джерела (range of the 

source) «абстрактне явище», наприклад, КМ AN ADVENTURESS IS VENGEANCE 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ПОМСТА‘: She had taken her first vengeance on Larry, but it is 

only the beginning. There was more to come, an inch more. But first she had to 

find him. It would take long. But she would do it. (TOSM, ІР), але також формує 

концептуальну сферу джерела «об‘єкт», наприклад, КМ AN ADVENTURESS IS A 

CONTAINER OF VENGEANCE ‗АВАНТЮРИСТКА Є ВМІСТИЩЕ ПОМСТИ‘: Her thoughts 

burned and blazed until her mind was empty of every emotion but one: vengeance. 

(ITC, IP). Отже, ХКА VENGEANCE ‗ПОМСТА‘ постає домінантним у 

концептуальній системі ХМгК АВАНТЮРИСТКА (Додаток Е, рис. Е.1). 

Асоціативне осмислення 9-ти концептуальних метафор, концепти-

кореляти яких визначено провідними у формуванні спектру двох 

концептуальних сфер джерела («об‘єкт» і «абстрактне явище») базового 

образно-ціннісного шару ХМгК АВАНТЮРИСТКА, уможливило вилучення 

узуальних характеристик лінгвокультурного типажу «авантюристка», 

укорінених у свідомості американської культурно-етнічної спільноти, а саме: 

«авантюристка» ‒ це енергійна (AN ADVENTURESS IS ENERGETIC NATURE), 

розумна (AN ADVENTURESS IS INTELLIGENCE) та амбітна (AN ADVENTURESS IS 

AMBITIOUS STRIVING) людина, професіонал у своїй справі (AN ADVENTURESS IS 

PROFESSIONALISM), яка перебуває у стані постійного збудження, проявами 

якого найчастіше стають негативні емоції, зокрема, ненависть (AN 

ADVENTURESS IS HATRED), страждання (AN ADVENTURESS IS SUFFERING) і відчай 

(AN ADVENTURESS IS DESPAIR), зумовлені прагненням або помститися своїм 
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кривдникам за зруйноване добропорядне життя (AN ADVENTURESS IS 

VENGEANCE), або досягти успіху (AN ADVENTURESS IS SUCCESS). 

Отже, реконструкція базових КМ, актуалізаторами яких у АМК 

виступають необразні засоби категоріальної і диференційної (експресивно-

оціночної та експресивно-емотивної) ГЗЛН предметності, процесуальності й 

ознаковості, та їх семантико-когнітивний аналіз сприяли реконструкції тих 

асоціацій стосовно феномену «авантюристка» (енергійність, інтелект, 

амбітність, професіоналізм), які властиві образно-ціннісному 

світосприйняттю американського лінгвокультурного соціуму, а також 

виявленню специфіки індивідуально-авторського сприйняття цього 

феномену, що проявляється в тому акценті, який ставить письменник на різко 

негативному емоційному стані «авантюристки» (ненависть, страждання і 

відчай), зумовленому її прагненням помститися своїм кривдникам. 

 

4.2.2 Структурування індивідуально-авторських характеристик 

художньо втіленого лінгвокультурного типажу «авантюристка» в 

поетично-переосмислених концептуальних метафорах. У процесі 

художнього втілення ЛКТ «авантюристка» у романах Сідні Шелдона базові 

концептуальні метафори зазнають перетворень, зумовлених індивідуально-

авторським розумінням феномену «авантюристка». У підґрунті таких 

перетворень лежать когнітивні механізми поетичного переосмислення 

базових концептуальних метафор, розроблені Дж. Лакоффом і М. Джонсоном 

[355, с. 67‒72], а саме: розширення (extension), нарощування (elaboration), 

поєднання (combination) і перегляд (questioning). 

Проблемі реконструкції поетично переосмислених КМ приділяється 

значна увага у когнітивних дослідженнях художньої семантики (див. праці 

О. П. Воробйової [54], Л. І. Белєхової [25], В. Г. Ніконової [193; 194] та ін.), 

оскільки такі концептуальні схеми експлікують глибинний зміст художнього 

твору, розкриваючи специфіку когнітивного стилю письменника у процесі 

художнього осмислення світу. 
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Когнітивні поетологи пропонують різні способи конструювання 

поетично переосмислених КМ у художньому тексті. Приміром, Л. І. Белєхова, 

здійснюючи концептуальний аналіз словесних поетичних образів в 

американській поезії, розрізняє лінгвокогнітивні операції конкретизації, 

спеціалізації, модифікації та лінгвокогнітивні процедури розширення, 

узагальнення, перспективізації [25, с. 206–209]. В. Г. Ніконова у ході 

реконструкції поетично переосмислених КМ у трагедіях Шекспіра визначає 

такі прийоми перетворення базових КМ: розширення (extension), звуження 

(restriction), покращання (amelioration), погіршення (degradation), поєднання 

(combination) і перегляд (questioning) [193, с. 278–288]. 

У дисертаційному дослідженні поетично переосмислені (оказіональні) 

КМ реконструйовано в аналізованих АМК на основі засобів образної ГЗЛН 

предметності, процесуальності й ознаковості – метафор, епітетів та образних 

порівнянь (див. підрозділ 3.2.3 і Додаток В, табл. В.2 і табл. В.5). Вважаємо, 

що саме поетично переосмислені КМ структурують авторське образно-

ціннісне ставлення до такого аксіологічно забарвленого феномену, як 

«авантюристка». 

Розширення (extension) та звуження (restriction) ‒ це «лінгвокогнітивні 

механізми утворення оказіональних концептуальних метафор шляхом 

збільшення чи зменшення обсягу концептуального змісту царини джерела, 

що репрезентується концептом-корелятом у складі конвенційної метафори. 

Такі концептуальні модифікації є підґрунтям семантичних зсувів у 

денотативному значенні мовних репрезентантів концепту-кореляту у складі 

оказіональної концептуальної метафори порівняно з денотативним значенням 

мовних репрезентантів концепту-кореляту у складі конвенційної метафори 

через збільшення чи зменшення кількості референтів, які позначаються 

зазначеними мовними репрезентантами» [193, с. 280]. 

Серед когнітивних механізмів утворення поетично переосмислених КМ 

із концептом-референтом AN ADVENTURESS ‗АВАНТЮРИСТКА‘ 

найпродуктивнішими виявилося звуження. 
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Лінгвокогнітивний механізм звуження (restriction) відбувається у 

результаті лінгвокогнітивної операції спеціалізації, яка «не спричиняє 

трансформації або руйнування архетипної концептуальної схеми, що є у 

підґрунті словесного поетичного образу, <…> а веде до смислового розвитку 

концепту, конкретизації поняття, втіленого у сутності царини джерела» [25, 

с. 206] базової концептуальної схеми. Звуження концептуальних ознак у 

царині джерела «абстрактне явище» базових концептуальних метафор із 

концептом-референтом AN ADVENTURER ‗АВАНТЮРИСТКА‘ спричиняє утворення 

цілої низки поетично переосмислених метафор, у яких концепт-корелят 

належить до іншої концептуальної сфери джерела – «об‘єкту», тобто царина 

джерела «абстрактне явище» → царина джерела «об‘єкт». 

Наприклад, у АМК із роману The Stars Shine Down ‗Зірки сяють з небес‘ 

описано успіх Лари Камерон (Lara Kameron) у створенні власної могутньої 

будівельної імперії: Lara's reputation was growing. Cameron Enterprises was 

putting up a high rise in Brooklyn, a shopping center in Westchester, a mall in 

Washington, D.C. <…> Lara had become a Name. <…> She was invited to all the 

important social events, and hostesses were eager to have her at their dinner 

parties. Her name on a building seemed to ensure. (TSSD, ІР). 

У результаті смислового розвитку концепту-кореляту SUCCESS ‗УСПІХ‘ у 

складі базової КМ AN ADVENTURESS IS SUCCESS ‗АВАНТЮРИСТКА Є УСПІХ‘ на 

основі лінгвокогнітивної операції спеціалізації поняття «успіх», 

актуалізоване абстрактним іменником success ‗успіх‘ і втілене у сутності 

царини джерела «абстрактне явище», конкретизується, що спричиняє появу 

більш вузького поняття «ім‘я», позначеного конкретним іменником a Name 

‗Ім‘я‘ і втіленого у сутності царини джерела «об‘єкт», що репрезентує 

концепт-корелят A NAME ‗ІМ‘Я‘ у складі поетично переосмисленої КМ AN 

ADVENTURESS IS A NAME ‗АВАНТЮРИСТКА Є ІМ‘Я‘. 

Лінгвокогнітивний механізм звуження концептуальної сфери джерела 

«абстрактне явище» репрезентується засобами: 
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→ іменникової ГЗЛН предметності (загальними конкретними 

іменниками), наприклад: AN ADVENTURESS IS SUCCESS ‗АВАНТЮРИСТКА Є УСПІХ‘ 

→ AN ADVENTURESS IS A STAR ‗АВАНТЮРИСТКА Є ЗІРКА‘: Overnight, Noelle Page 

had become a star. Jealous associates in the theater said that it was due solely to 

the power and talent of Armand Gautier, and while it was true that Gautier had 

launched her career, it is axiomatic among those who work in the theater that no 

one can make a star except the public, that faceless, fickle, adoring, mercurial 

arbiter of a performer's destiny. The public adored Noelle. (TOSM, ІР); 

→ іменникової ГЗЛН предметності (загальними віддієслівними 

іменниками), наприклад: AN ADVENTURESS IS POPULARITY ‗АВАНТЮРИСТКА Є 

ПОПУЛЯРНІСТЬ‘ → AN ADVENTURESS IS THE TALK OF NEW YORK ‗АВАНТЮРИСТКА 

Є РОЗМОВИ У НЬЮ ЙОРКУ‘: "I think you really have a winner here, Miss Cameron. 

It's going to be the talk of New York." (TSSD, ІР); 

→ іменникової ГЗЛН предметності (загальними збірними іменниками), 

наприклад: AN ADVENTURESS IS SUCCESS ‗АВАНТЮРИСТКА Є УСПІХ‘ → AN 

ADVENTURESS IS ROYALTY ‗АВАНТЮРИСТКА Є КОРОЛЕВА‘: Noelle was treated like 

royalty wherever she went, then it was only her due. (TOSM, ІР); 

AN ADVENTURESS IS YOUTH ‗АВАНТЮРИСТКА Є МОЛОДІСТЬ‘ → AN 

ADVENTURESS IS A CHILD ‗АВАНТЮРИСТКА Є ДИТИНА‘: She was unable to get him 

out of her mind. She tried to tell herself that it was ridiculous, that she was trying 

to relive a childhood dream, but it was no use. She kept seeing his face, hearing 

his voice. I must see him again, Lara thought. (TSSD, ІР); 

→ дієслівної ГЗЛН процесуальності (дієсловами у теперішньому або 

минулому часі на позначення тривалої дії або події), наприклад:  

AN ADVENTURESS IS WEALTH ‗АВАНТЮРИСТКА Є БАГАТСТВО‘ → AN 

ADVENTURER IS AN OWNER ‗АВАНТЮРИСТКА Є ВЛАСНИК‘: She would ride the rickety 

construction elevator to the top and stand on the steel girders with the wind 

blowing in her face, and she thought, I own this city! (TSSD, ІР); 

AN ADVENTURESS IS PROFESSIONALISM ‗АВАНТЮРИСТКА Є ПРОФЕСІОНАЛІЗМ‘ 

→ AN ADVENTURER IS A CREATOR ‗АВАНТЮРИСТКА Є ТВОРЕЦЬ‘: She stood in the 
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center of the deserted Grand Ballroom and looked around. I created this. I 

created monuments that towered into the sky that changed the lives of thousands 

of people all over America. (TSSD, ІР). 

Покращення (amelioration) і погіршення (degradation) – це «механізми 

утворення оказіональних концептуальних метафор шляхом змін у 

конотативному значенні мовних репрезентантів концепту-кореляту у складі 

оказіональної концептуальної метафори порівняно з конотативним 

значенням мовних репрезентантів концепту-кореляту у складі конвенційної 

метафори через поліпшення чи погіршення концептуального змісту царини 

джерела, що репрезентується концептом-корелятом у складі конвенційної 

метафори» [193, с. 283]. Покращення і погіршення стають провідними 

когнітивними механізмами перетворення базових КМ із концептом-

референтом AN ADVENTURESS ‗АВАНТЮРИСТКА‘ у різних концептуальних 

сферах джерела (range of the source), що визначають спектр мети (range of the 

target) концепту-референту AN ADVENTURESS ‗АВАНТЮРИСТКА‘: покращення 

характерно для концептуальної сфери джерела «об‘єкт», а погіршення – для 

концептуальної сфери джерела «абстрактне явище». 

Покращення (amelioration) – це когнітивний механізм «утворення 

оказіональних концептуальних метафор шляхом змін у конотативному 

значенні мовних репрезентантів концепту-корелята у складі оказіональної 

концептуальної метафори порівняно з конотативним значенням мовних 

репрезентантів концепту-корелята у складі конвенційної метафори через 

поліпшення концептуального змісту царини джерела, що репрезентується 

концептом-корелятом у складі конвенційної метафори» [193, с. 283]. У 

результаті дії лінгвокогнітивної операції спеціалізації відбувається 

покращення концептуальних ознак у царині джерела «об‘єкт» і базова КМ 

AN ADVENTURER IS A THING ‗АВАНТЮРИСТКА Є ПРЕДМЕТ‘ перетворюється на 

поетично переосмислені КМ: an ADVENTURER IS A SYMBOL ‗АВАНТЮРИСТКА Є 

СИМВОЛ‘, AN ADVENTURER IS AN ICON ‗АВАНТЮРИСТКА Є ІКОНА‘, наприклад: 

Lara was more than a glamorous figure. She was a symbol to the women of the 
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world, an icon. If she can accomplish this, why not me? A perfume was named 

after her (TSSD, ІР). 

У АМК The woman being tried for murder by the state was a superwoman, a 

goddess on a golden pedestal, who was high above them, and they were there to 

watch their idol being brought down to their level and destroyed. (MTG, ІР) 

лінгвокогнітивний механізм покращення у царині джерела «об‘єкт» базової 

КМ AN ADVENTURER IS A THING ‗АВАНТЮРИСТКА Є ПРЕДМЕТ‘ у результаті дії 

лінгвокогнітивної операції спеціалізації, мовними репрезентантами якої 

стають образні, метафоричні засоби іменникової ГЗЛН предметності, стає у 

підґрунті створення низки поетично переосмислених КМ:  

→ AN ADVENTURER IS A SUPERWOMAN ‗АВАНТЮРИСТКА Є СУПЕРЖІНКА‘ (The 

woman being tried for murder by the state was a superwoman ‗Жінка, яку судить 

держава за вбивство, була супержінкою‘);  

→ AN ADVENTURER IS A GODDESS  ‗АВАНТЮРИСТКА Є БОГИНЯ‘ (a goddess on 

a golden pedestal ‗богиня на золотом п'єдесталі‘);  

→ AN ADVENTURER IS AN IDOL ‗АВАНТЮРИСТКА Є КУМИР‘ (idol being brought 

down to their level and destroyed ‗кумир, опущений до їх рівня і знищений‘). 

Погіршення (degradation) – це «когнітивний механізм утворення 

оказіональних концептуальних метафор шляхом змін у конотативному 

значенні мовних репрезентантів концепту-корелята у складі оказіональної 

концептуальної метафори порівняно з конотативним значенням мовних 

репрезентантів концепту-корелята у складі конвенційної метафори через 

погіршення концептуального змісту царини джерела, що репрезентується 

концептом-корелятом у складі конвенційної метафори» [193, с. 283].  

Лінгвокогнітивні процедури розширення і перспективізації [25, с. 206] 

спричиняють погіршення концептуальних ознак у царині джерела 

«абстрактне явище», що веде до перетворення базової КМ AN ADVENTURESS IS 

ENERGETIC NATURE ‗АВАНТЮРИСТКА Є ЕНЕРГІЙНІСТЬ‘ на оказіональні КМ AN 

ADVENTURER IS TERROR ‗АВАНТЮРИСТКА Є ЖАХІТТЯ‘, AN ADVENTURER IS DEVIL 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ДИЯВОЛ‘ та AN ADVENTURER IS IMPOSSIBILITY ‗АВАНТЮРИСТКА Є 
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НЕЙМОВІРНІСТЬ‘, наприклад: They called her "Megan the Terror". They called 

her "Megan the Blue-eyed Devil". They called her "Megan the Impossible". She 

was ten years old. (TST, ІР). 

Лінгвокогнітивний механізм поєднання (combination), що базується на 

«одночасній активації, накладанні, можливо, аж до злиття, кількох базових 

концептуальних метафор» [54, с. 20], наочно демонструє АМК із роману The 

Other Side of Midnight ‗Зворотній бік опівночі‘, у якому описано емоційний 

стан головної героїні Ноель Паж (Noelle Page): 

Noelle sat at a small street cafe sipping a coffee and deciding how to pick up 

the pieces of her life. She knew she had to survive, for she had a reason to live. She 

was filled with a deep and burning hate and it was so all-consuming that it has left 

no room for anything. She was an avenging Phoenix rising from the ashes of the 

emotions that Larry Douglas had murdered in her. She would not rest until she 

had destroy him. She did not know how, or when, but she was sure that one day she 

would make it happen. (TOSM, ІР). 

У наведеному АМК репрезентовано чотири базові КМ: 

→ AN ADVENTURESS IS A CONTAINER OF HATRED ‗АВАНТЮРИСТКА Є 

ВМІСТИЩЕ НЕНАВИСТІ‘, актуалізована засобами категоріальної іменникової 

ГЗЛН предметності (hate ‗ненависть‘) і диференційної (образної) 

прикметникової ГЗЛН ознаковості (deep and burning ‗глибока і палаюча‘) у 

складі She was filled with a deep and burning hate ‗Вона була наповнена 

глибокою і палаючою ненавистю‘; 

→ AN ADVENTURESS IS VENGEANCE ‗АВАНТЮРИСТКА Є ПОМСТА‘, 

актуалізована засобом диференційної (образної) прикметникової ГЗЛН 

ознаковості (avenging ‗мстивий‘); 

→ AN ADVENTURESS IS CRIME ‗АВАНТЮРИСТКА Є ЗЛОЧИН‘, актуалізована 

засобами категоріальної дієслівної ГЗЛН процесульності (She would not rest 

until she had destroy him. ‗Вона не заспокоїться, поки вона не знищить його‘); 

→ AN ADVENTURESS IS PERSISTENCE ‗АВАНТЮРИСТКА Є НАПОЛЕГЛИВІСТЬ‘, 

актуалізована засобами категоріальної дієслівної ГЗЛН процесуальності (She 
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did not know how, or when, but she was sure that one day she would make it 

happen ‗Вона не знала, як, або коли, але вона була впевнена, що в один 

прекрасний день вона зробить так, що це трапиться‘). 

В авторському поетичному світобаченні чотири базові КМ на основі 

лінгвокогнітивних процедур розширення, узагальнення  і перспективізації 

[25, с. 206–209] поєднуються в концептуальний троп зі «складнішою 

структурною організацією та комплексним способом сприйняття» [348, с. 3‒4] 

‒ поетично переосмислену КМ AN ADVENTURESS IS AN AVENGING PHOENIX 

‗АВАНТЮРИСТКА Є МСТИВИЙ ФЕНІКС‘ (She was an avenging Phoenix). У міфології 

різних культур (грецької, перської та ін.) птах Фенікс є символом вічного 

оновлення і безсмертя. Розширення концептуального змісту у царині джерела 

поетично переосмисленої КМ AN ADVENTURESS IS AN AVENGING PHOENIX за 

рахунок додавання нових концептуальних ознак – avenging ‗мстивий‘ – 

погіршують зміст новоутвореної концептуальної схеми. Таким чином, 

поетично переосмислена КМ AN ADVENTURESS IS AN AVENGING PHOENIX є 

результатом дії двох лінгвоконітивних механізмів – поєднання і погіршення. 

Лінгвокогнітивний механізм перегляду (questioning), мета якого – 

«поставити під сумнів прийнятність та / або доречність метафор, укорінених 

у повсякденній свідомості» [54, с. 19], може бути проілюстрований на 

прикладі АМК із роману The Stars Shine Down ‗Зірки сяють з небес‘: At this 

moment you're arguably the most successful builder in New York. Your name is 

plastered on half the real estate in this town. You're putting up the world's tallest 

skyscraper. Your competitors call you the Iron Butterfly. You've made it big in a 

business traditionally dominated by men." (TSSD, ІР). 

У наведеному АМК засобом диференційної (образної) ГЗЛН 

предметності – метафорою Butterfly ‗метелик‘ – актуалізовано КМ AN 

ADVENTURESS IS THE BUTTERFLY ‗АВАНТЮРИСТКА Є МЕТЕЛИК‘, яка є результатом 

дії лінгвоконітивного механізму поєднання двох базових КМ – AN 

ADVENTURESS IS ATTRACTIVENESS ‗АВАНТЮРИСТКА Є ПРИВАБЛИВІСТЬ‘ та AN 

ADVENTURESS IS FRAGILITY ‗АВАНТЮРИСТКА Є ТЕНДІТНІСТЬ‘ – на основі 
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лінгвокогнітивної операції спеціалізації у царині їх джерела: «абстрактне 

явище» → «об‘єкт». У результаті розширення концептуального змісту у 

царині джерела «об‘єкт» зазначеної КМ за рахунок додавання нових 

концептуальних ознак – the Iron ‗залізний‘ у поетично переосмисленій КМ 

AN ADVENTURESS IS THE IRON BUTTERFLY ‗АВАНТЮРИСТКА Є ЗАЛІЗНИЙ МЕТЕЛИК‘ 

з‘являються нові концептуальні ознаки, які погіршують зміст царини 

джерела цієї КМ, оскільки вони є несумісними з образом метелика, тому КМ 

AN ADVENTURESS IS THE BUTTERFLY ‗АВАНТЮРИСТКА Є МЕТЕЛИК‘ піддається 

перегляду у КМ AN ADVENTURESS IS THE IRON BUTTERFLY ‗АВАНТЮРИСТКА Є 

ЗАЛІЗНИЙ МЕТЕЛИК‘ (рис. 4.1). 

 

 

 

 

 

 
 

Таким чином, поетично переосмислена КМ AN ADVENTURESS IS THE IRON 

BUTTERFLY ‗АВАНТЮРИСТКА Є ЗАЛІЗНИЙ МЕТЕЛИК‘ є результатом дії трьох 

лінгвокогнітивних механізмів – поєднання, погіршення і перегляду. 

Отже, у формуванні поетично переосмислених КМ задіяно всі 

лінгвокогнітивні механізми (Додаток Е, рис. Е.2), описані у когнітивних 

дослідженнях художньої семантики, ‒ розширення (extension), звуження 

(restriction), покращання (amelioration), погіршення (degradation), поєднання 

(combination) і перегляд (questioning), хоча когнітивним трансформаціям 

піддаються не всі 59 базових КМ, які формують образно-ціннісний шар 

ХМгК АВАНТЮРИСТКА (див. Додаток Е, табл. Е.1), і, навіть, не всі 9 базових 

КМ, концепти-кореляти яких визначено провідними у формуванні спектру 

двох концептуальних сфер джерела –«об‘єкт» і «абстрактне явище» (див. 

Додаток Е, рис. Е.1). 

У створенні поетично переосмисленого образно-ціннісного шару ХМгК 

АВАНТЮРИСТКА беруть участь лише 14 базових КМ (Додаток Е, табл. Е.2), 

AN ADVENTURESS IS 

ATTRACTIVENESS 

AN ADVENTURESS  

IS FRAGILITY 

AN ADVENTURESS  

IS THE BUTTERFLY 

AN ADVENTURESS IS 

THE IRON BUTTERFLY 

Поєднання 

 

Рис. 4.1 Лінгвокогнітивні механізми створення поетично 

переосмисленої КМ AN ADVENTURESS IS THE IRON BUTTERFLY 

Погіршення + перегляд 
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концепти-кореляти яких належать майже до всіх концептуальних сфер 

джерела (табл. 4.1) і структурують саме такі характеристики 

«авантюристки», які є важливими для індивідуально-авторського сприйняття 

цього феномену: енергійну натуру «авантюристки», її наполегливість, 

професіоналізм, боротьбу за виживання тощо (див. табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Концептуальні сфери джерела базових концептуальних метафор,  

які формують поетично переосмислений образно-ціннісний шар 

художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА 

Концептуальні сфери 

джерела 
Базові концептуальні метафори 

«об‘єкт: предмет» 

AN ADVENTURESS IS A CONTAINER  

OF VENGEANCE 

AN ADVENTURESS IS A CONTAINER OF 

HATRED 

«абстрактне явище: 

характер» 

AN ADVENTURESS IS ENERGETIC 

NATURE  

AN ADVENTURESS IS PERSISTENCE 

«абстрактне явище: 

стосунки з людьми» 

AN ADVENTURESS IS PROFESSIONALISM 

AN ADVENTURESS IS STRUGGLE FOR 

SURVIVAL 

«абстрактне явище: 

суспільне життя» 

AN ADVENTURESS IS VENGEANCE  

AN ADVENTURESS IS SUCCESS  

AN ADVENTURESS IS WEALTH  

AN ADVENTURESS IS POPULARITY  

AN ADVENTURESS IS CRIME 

«абстрактне явище: 

фізичний стан» 

AN ADVENTURESS IS ATTRACTIVENESS  

AN ADVENTURESS IS FRAGILITY 

«абстрактне явище: стать і 

вік» 

AN ADVENTURESS IS YOUTH 

Асоціативне осмислення 14-ти поетично переосмислених КМ (див. 

Додаток Е, табл. Е.2) уможливило вилучення таких характеристик ЛКТ 

«авантюристка», які є специфічними для авторського розуміння цього 

феномену і його художнього втілення у досліджуваних романах, а саме: 
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«АВАНТЮРИСТКА» ‒ це надзвичайно енергійна людина (AN 

ADVENTURESS IS TERROR, AN ADVENTURER IS DEVIL, AN ADVENTURESS IS 

IMPOSSIBILITY), яка досягає неймовірного успіху (AN ADVENTURESS IS A NAME, AN 

ADVENTURESS IS A STAR, AN ADVENTURESS IS ROYALTY, AN ADVENTURESSIS A 

SYMBOL, AN ADVENTURESS IS AN ICON, AN ADVENTURER IS A SUPERWOMAN, AN 

ADVENTURER IS A GODDESS, AN ADVENTURER IS AN IDOL), стає популярною (AN 

ADVENTURESS IS THE TALK OF NEW YORK) і багатою (AN ADVENTURESS IS AN 

OWNER, AN ADVENTURESS IS A CREATOR), але, незважаючи на свою молодість (AN 

ADVENTURESS IS A CHILD) і тендітність (AN ADVENTURESS IS THE BUTTERFLY), 

має залізну волю (AN ADVENTURESS IS THE IRON BUTTERFLY) і сповнена 

нескінченної жаги до помсти (AN ADVENTURESS IS AN AVENGING PHOENIX). 

Отже, реконструкція поетично переосмислених КМ, актуалізаторами 

яких у АМК виступають образні засоби диференційної ГЗЛН предметності, 

процесуальності й ознаковості, та їх семантико-когнітивний аналіз 

уможливили реконструкцію тих асоціацій стосовно феномену 

«авантюристка» (енергійність, успіх, популярність, багатство, молодість, 

тендітність, залізна воля і жага до помсти), які характеризують 

індивідуально-авторське образно-ціннісне світосприйняття і визначають 

специфіку художнього втілення ЛКТ «авантюристка» у романах сучасного 

американського письменника Сідні Шелдона. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. У результаті проведенного семантико-когнітивного аналізу засобів 

гендерно зумовленої лексичної номінації предметності, процесуальності й 

ознаковості, які в АМК як фрагментах мовної картини у творах Сідні 

Шелдона описують героїню-«авантюристку», реконструйовано 109 ХКА як 

складників ХМгК АВАНТЮРИСТКА, у яких відбито естетичні світоглядні 

настанови письменника щодо феномену «авантюристка». 

2. Системна взаємодія ХКА зумовлює структурування ХМгК 

АВАНТЮРИСТКА як багаторівневого когнітивно-семіотичного конструкту, який 

складається з поняттєво-ціннісного й образно-ціннісного шарів. 
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3. У поняттєво-ціннісному шарі ХМгК АВАНТЮРИСТКА акумульовано 

авторську естетичну реакцію на фактуальну, чуттєво-наочну інформацію про 

героїню-«авантюристку», зумовлену системою поглядів сучасного 

англомовного соціуму на аксіологічно забарвлений ЛКТ «авантюристка». 

Характер інформації уможливив репрезентацію поняттєво-ціннісного шару 

ХМгК АВАНТЮРИСТКА як сукупності когнітивних структур різного рівня 

абстракції – трьох концептуальних доменів («Авантюристка як фізичний 

феномен», «Авантюристка як психологічний феномен» і «Авантюристка як 

соціальний феномен»), 11-ти парцел і 109-ти ХКА. 

3.1. Концептуальний домен «Авантюристка як фізичний феномен» 

складається з шести парцел («Персональна ідентифікація», «Стать і вік», 

«Матримоніальний статус», «Родинні зв‘язки», «Фізичний стан», «Зовнішній 

вигляд»), що об‘єднують 53 ХКА, актуалізовані різноманітними засобами 

первинної і вторинної ГЗЛН предметності, ознаковості й процесуальності, у 

яких акумульовано уявлення про «авантюристку» як особу жіночої статі, 

молоду і незаміжню, фізично здорову і привабливу, яка має витончений смак 

і приділяє значну увагу своєму зовнішньому вигляду, що цілком відповідає 

іміджу авантюристки у свідомості носія американської культури. 

3.2. Концептуальний домен «Авантюристка як психологічний феномен» 

сформовано двома парцелами – «Почуття та емоції» і «Характер», які 

об‘єднують 25 ХКА. Якщо в парцелі «Характер» встановлено значне 

превалювання позитивних рис характеру, найтиповіші з яких ‒ інтелект, 

волелюбність та енергійність, то у парцелі «Почуття та емоції» превалюють 

прояви негативного емоційного стану героїні-«авантюристки», яка перебуває у 

стані тривоги і страху, страждання і відчаю, що відрізняє її від іміджу 

авантюристки, укоріненого у свідомості носія американської культури. 

3.3. У складі КД «Авантюристка як соціальний феномен» визначено три 

парцели – «Соціальний статус і сфера занять», «Стосунки з людьми» і 

«Суспільне життя», що об‘єднують 31 ХКА, зміст яких розкриває 

зумовленість характеру стосунків героїні-«авантюристки» з людьми і способу 

суспільного життя її соціальним статусом і сферою занять. На відміну від 
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укоріненого у образу шахрайки, «авантюристку» у романах Сідні 

Шелдона зображено як жертву скрутних обставин, яка у своїй боротьбі за 

виживання залишається справедливою людиною, чуйною до чужого лиха. 

4. Образно-ціннісний шар ХМгК АВАНТЮРИСТКА, який представлено як 

набір КМ (базових і поетично переосмислених), структурує асоціації стосовно 

ЛКТ «авантюристка» в образно-ціннісному світосприйнятті американського 

лінгвокультурного соціуму, переломлені крізь призму авторського ціннісного 

осмислення художньо втіленого феномену «авантюристка».  

4.1. Реконструкція концептів-корелятів базових (конвенційних) КМ, яка 

відбувається в АМК на основі засобів категоріальної і диференційної, 

зокрема, експресивно-оціночної та експресивно-емотивної ГЗЛН 

предметності, процесуальності й ознаковості, уможливила розкриття 

загальнолюдського й етнокультурного уявлення про характерні ознаки 

феномену «авантюристка» ‒ енергійність, інтелект, професіоналізм, 

амбітність, а також виявлення специфіки його художнього втілення в 

романах Сідні Шелдона, що проявляється в акценті письменника на різко 

негативному емоційному стані «авантюристки», зумовленому її прагненням 

помститися своїм кривдникам. 

4.2. У ході реконструкції концептів-корелятів поетично переосмислених 

КМ задіяно лінгвокогнітивні механізми звуження, покращення і погіршення, 

поєднання і перегляду, лінгвокогнітивні операції конкретизації, спеціалізації, 

модифікації та лінгвокогнітивні процедури розширення, узагальнення, 

перспективізації у царині джерела базових КМ і виявлено авторські асоціації 

стосовно феномену «авантюристка», які характеризують образно-ціннісне 

світосприйняття сучасного американського письменника Сідні Шелдона і 

визначають специфіку художнього втілення ЛКТ «авантюристка» у його 

романах, а саме: енергійність, успіх, популярність, багатство, молодість, 

тендітність, залізну волю і жагу до помсти.  

Основні положення четвертого розділу відбито в одноосібних публікаціях 

дисертантки [236; 242; 245; 248]. 
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ВИСНОВКИ 

Проблема розкриття особливостей художнього втілення 

лінгвокультурного типажу «авантюристка» у творах американського 

письменника Сідні Шелдона розв‘язується в дисертації шляхом семантико-

когнітивного аналізу засобів гендерно-зумовленої лексичної номінації 

героїні-«авантюристки» і моделювання художнього мегаконцепту 

АВАНТЮРИСТКА у результаті застосування методики комплексного аналізу, 

детермінованого методологічними засадами соціолінгвістики, 

лінгвокультурології, лінгвогендерології, лінгвопоетики і когнітивної 

лінгвістики з урахуванням специфіки сучасного авантюрного роману. 

«Лінгвокультурний типаж» як ключове поняття лінгвокультурології про 

типізовану особистість, значущу для певної культури, до якої вона належить 

та яку вона створює, розвиває теорію мовної особистості у системі 

гуманітарних наук, тому поняття «лінгвокультурний типаж» корелює з 

такими базовими поняттями соціолінгвістики, як: «соціокультурний тип» 

(певний тип особистості в будь-якому соціокультурному середовищі), 

«соціальний стереотип» (спрощений, схематизований і усталений образ будь-

якої соціальної групи або спільноти), «соціокультурний стереотип» (складова 

частина будь-якої масової культури); лінгвогендерології – «гендерний 

стереотип» (як частина національних соціокультурних стереотипів утілює 

маскулінні / фемінінні особливості бачення світу); лінгвопоетики – 

«літературний персонаж» (будь-яка дійова особа художнього твору) і 

«художній образ» (спосіб художнього відтворення людських характерів, 

подій, предметів за допомогою слів у творі); когнітивної лінгвістики – 

«мовна особистість» (індивідуальний або типовий носій комунікативних 

норм і мовних проявів у лінгвокультурах), «мовний портрет» (набір мовних 

уподобань мовця в конкретних обставинах для актуалізації впливу на 

слухача) і «мовленнєвий портрет» (систематичний опис особливостей 

комунікативної поведінки мовця); лінгвоперсонології – «модельна 

особистість» (типовий представник певної етно-соціальної групи, який 
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диференціюється специфічними характеристиками вербальної /  

невербальної поведінки), «імідж» (знаковий замінник складного та 

поглибленого портрету людини, що відображає його основні риси) і 

«амплуа» (особистісно-забарвлена презентація ролі); когнітивної поетики – 

«художній концепт» (ментальна модель як різновид концепту культури, 

змістом якого, крім колективного уявлення про узагальнену особистість, стає 

ще й авторське розуміння цієї типізованої особистості). 

Дослідження семантико-когнітивного і гендерного аспектів художнього 

втілення ЛКТ «авантюристка» у романах Сідні Шелдона зумовлює 

комплексний поліпарадигмальний підхід, який базується на методах аналізу, 

що використовуються у соціолінгвістиці (методи польового дослідження і 

соціолінгвістичного аналізу), лінгвокультурології (методи культурно-

історичного і кореляційного аналізу), лінгвогендерології (методи соціо-

психолінгвістичного і гендерного аналізу), лінгвопоетиці, які передбачають 

застосування спеціальних методів літературознавства (методи біографічного, 

філологічного, культурно-історичного, компаративного, герменевтичного 

аналізу) та лінгвістики (методи семантичного, компонентного, 

дескриптивного аналізу), зокрема лінгвостилістики (методи 

інтерпретаційно-текстового, контекстуального і лінгвостилістичного 

аналізу), і когнітивній лінгвістиці (методи реконструкції та ідентифікації 

текстових концептів, когнітивного моделювання, зокрема побудова фреймів і 

конструювання концептуальних метафор). 

Інвентар лексико-семантичних номінативних одиниць, які вживаються 

письменником для художнього зображення героїні-«авантюристки», 

вилучено із текстових фрагментів – авантюрно маркованих контекстів, які 

розрізняються за комунікативною спрямованістю (авторські, персонажні і 

саморепрезентативні авантюрно марковані контексти) залежно від того, хто 

саме презентує героїню-авантюристку – автор, інший художній персонаж або 

сама «авантюристка» й обсягом, у якому достатньо повно розкривається тема 

(пропозитивні, композитні і комплексні авантюрно марковані контексти). 
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Оскільки референтом, з яким співвідносяться такі лексико-

семантичні засоби номінації у сучасних американських бестселерах Сідні 

Шелдона, виступає героїня-«авантюристка» – її зовнішність або характер, її 

емоційний стан або думки, її дії або наслідки її вчинків тощо, вони 

розглядаються як засоби гендерно зумовленої лексичної номінації, у яких 

розкривається художній образ героїні, створений у авантюрних романах 

Сідні Шелдона. 

Категоріальна класифікація засобів гендерно зумовленої лексичної 

номінації за частиномовною належністю, типом значення і змістовим 

наповненням сприяє розкриттю специфіки авторського зображення героїні-

«авантюристки» у зіставленні зі стереотипізованим ЛКТ «авантюристка». 

Засоби гендерно зумовленої лексичної номінації предметності 

(іменникові і займенникові), виконуючи різні функції (ідентифікуючу, 

релятивну, характеризуючу, гносеологічну, саморепрезентативну і 

референційну), формують основу, навколо якої нашаровуються пласти інших 

засобів номінації. За своїм змістом пріоритетні позиції посідають групи 

лексичних засобів номінації предметності на позначення емоційного стану, 

фізичного стану і зовнішнього вигляду героїні-«авантюристки». Акцентуючи 

увагу на привабливій зовнішності героїні, письменник пояснює причину 

успіху героїні у реалізації її авантюрно-злочинних схем. 

Засоби гендерно зумовленої лексичної номінації процесуальності 

(дієслівні і дієприкметникові) виражають дії, які героїні-«авантюристки» 

виконують або планують виконати. Серед семи тематичних груп 

(«мовленнєва діяльність», «когнітивно-пізнавальна діяльність», «тривала 

дія», «подія», «рух», «вираження почуттів та емоцій» і «кримінальна 

діяльність») превалюють дієслова на позначення почуттів та емоцій, 

когнітивно-пізнавальної діяльності і кримінальної діяльності, що свідчить 

про активність героїні-«авантюристки» у підготовці і впровадженні планів 

своїх авантюрно-кримінальних дій. Численні дієслова і дієприкметники, що 

виражають почуття й емоції, акцентують на психологічній вразливості й 
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емоційній неврівноваженості героїнь, спричинених їхнім душевним 

неспокоєм, що перетворює їх із злодіїв на жертв обставин, які виявилися 

сильніше за героїнь та за їхню волю. 

Засоби гендерно зумовленої лексичної номінації ознаковості 

(прикметникові і прислівникові), розподілені у 10 тематичних груп, 

виражають властивості або якості героїні-«авантюристки», ознаки процесів її 

діяльності. Превалювання ознак фізичного стану, зовнішнього вигляду й 

емоційного стану (прикметникова номінація), а також ознак вираження 

почуттів та емоцій, мовленнєвої і кримінальної діяльності (прислівникова 

номінація) створює враження про енергійних, цілеспрямованих і вольових 

жінок, які досягають усього, чого прагнуть у житті. 

Тип значення (денотативного чи конотативного) засобів гендерно 

зумовленої лексичної номінації зумовлює їх розподіл у дві групи: 

категоріальну і диференційну лексичну номінацію, яка, своєю чергою, 

поділяється на три групи: експресивно-оцінну, експресивно-емотивну і 

образну лексичну номінацію. 

Експресивно-оцінна гендерно зумовлена лексична номінація демонструє 

превалювання позитивної оцінки (у позначенні характеру, ознаки статі і віку, 

фізичного стану, зовнішнього вигляду) над негативною оцінкою (у 

позначенні емоційного стану, кримінальної діяльності, почуттів та емоцій, 

фізіологічного, психологічного й емоційного стану), що пояснюється 

ціннісними орієнтирами письменника стосовно норм та ідеалів у суспільстві. 

Експресивно-емотивна гендерно зумовлена лексична номінація, 

детермінована вимогами жанру авантюрно-пригодницького роману, у якому 

описано життєві перипетії художніх персонажів, репрезентує негативні 

емоції (злість, роздратування, відчай, страх, ненависть, збудження), які 

превалюють над позитивними (радість, задоволення, щастя). 

Образна гендерно зумовлена лексична номінація зображує емоційний 

стан героїні-«авантюристки», її характер, соціальний статус і сферу занять 

(іменникові і дієслівні метафори); виражає суб‘єктивно-оцінне ставлення 
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автора до статі і віку героїні-«авантюристки», її фізичного стану і 

зовнішнього вигляду, соціального статусу і сфери занять, емоційного стану і 

характеру (епітети, виражені прикметниками, іменниками і прислівниками); 

характеризує героїню-«авантюристку» в образній формі (образні порівняння, 

основою яких є іменникові засоби на позначення статі і віку, фізичного стану 

і зовнішнього вигляду, емоційного стану і характеру героїні-«авантюристки», 

а об‘єктами – природні явища й абстрактні феномени). 

Семантико-когнітивний аналіз засобів гендерно зумовленої лексичної 

номінації предметності, процесуальності й ознаковості, які в авантюрно-

маркованих контекстах як фрагментах мовної картини у творах Сідні 

Шелдона описують героїню-«авантюристку», уможливив реконструкцію 109 

художніх концептів авантюрного як складників художнього мегаконцепту 

АВАНТЮРИСТКА як багаторівневого когнітивно-семіотичного конструкту, 

який складається з поняттєво-ціннісного й образно-ціннісного шарів. 

Поняттєво-ціннісний шар художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА, у 

якому акумульовано авторську естетичну реакцію на фактуальну, чуттєво-

наочну інформацію про аксіологічно забарвлений ЛКТ «авантюристка», 

детерміновану системою поглядів сучасного англомовного соціуму, 

репрезентовано як сукупність когнітивних структур різного рівня абстракції – 

трьох концептуальних доменів («Авантюристка як фізичний феномен», 

«Авантюристка як психологічний феномен» і «Авантюристка як соціальний 

феномен»), 11-ти парцел і 109-ти художніх концептів авантюрного. 

Концептуальний домен «Авантюристка як фізичний феномен», який 

складається з шести парцел («Персональна ідентифікація», «Стать і вік», 

«Матримоніальний статус», «Родинні зв‘язки», «Фізичний стан», «Зовнішній 

вигляд»), структурує уявлення про «авантюристку» як особу жіночої статі, 

молоду і незаміжню, фізично здорову і привабливу, яка має витончений смак 

і приділяє значну увагу своєму зовнішньому вигляду, що цілком відповідає 

іміджу авантюристки у свідомості носія американської культури. 
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Концептуальний домен «Авантюристка як психологічний феномен», 

сформований двома парцелами, демонструє значне превалювання 

позитивних рис характеру, найтиповіші з яких ‒ інтелект, волелюбність та 

енергійність (парцела «Характер»), і проявів негативного емоційного стану 

героїні-«авантюристки», яка перебуває у стані тривоги і страху, страждання і 

відчаю (парцела «Почуття та емоції»), що відрізняє її від іміджу 

авантюристки, укоріненого у свідомості носія американської культури. 

Концептуальний домен «Авантюристка як соціальний феномен», який 

нараховує три парцели – «Соціальний статус і сфера занять», «Стосунки з 

людьми» і «Суспільне життя», розкриває зумовленість характеру стосунків 

героїні-«авантюристки» з людьми її соціальним статусом і сферою занять. На 

відміну від укоріненого образу шахрайки, «авантюристку» у романах Сідні 

Шелдона зображено як жертву скрутних обставин, яка у своїй боротьбі за 

виживання залишається справедливою людиною, чуйною до чужого лиха. 

Образно-ціннісний шар художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА, 

представлений як набір концептуальних метафор (базових і поетично 

переосмислених), структурує асоціації американського лінгвокультурного 

соціуму стосовно ЛКТ «авантюристка» ‒ енергійність, інтелект, амбітність, 

професіоналізм, переломлені крізь призму авторського ціннісного 

осмислення феномену авантюрного. Акцент письменника на різко 

негативному емоційному стані героїні-«авантюристки», зумовленому її 

прагненням помститися своїм кривдникам, характеризує авторські асоціації, 

специфічні для художнього втілення ЛКТ «авантюристка» у романах Сідні 

Шелдона, а саме: енергійність, успіх, популярність, багатство, молодість, 

тендітність, залізну волю і жагу до помсти.  

Перспективним видається застосування запропонованої у дисертації 

методики комплексного аналізу семантико-когнітивного і гендерного 

аспектів художнього втілення лінгвокультурних типажів у дослідженні 

літературних творів інших родів і жанрів в історичній перспективі. 
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Додаток А 

Біографічні дані та творчий шлях Сідні Шелдона 

Сідней Шелдон (з англ. Sidney Sheldon, справжнє ім'я – Сідні Шехтель) – 

американський письменник, сценарист, режисер і продюсер. Народився 11 

лютого 1917 року в Чикаго, штат Іллінойс, в єврейській 

родині. Батько працював в ювелірному магазині (ВКП, ІР).  

Батьки його матері Наталі Маркус емігрували в Америку з невеликого 

селища під Одесою, рятуючись від погромів. Перший літературний гонорар 

він заробив у віці 10-ти років, отримавши 10 доларів за опублікований вірш. 

Його кар'єра почалася в 1937 році в Голівуді, де він писав сценарії до фільмів 

категорії «B». У перші роки Другої світової війни він служив в авіації. Після 

того як його підрозділ у 1941 році було розформовано, Сідні Шелдон 

повернувся до цивільного життя і почав писати мюзикли для бродвейських 

постановок і в той же час продовжував писати сценарії для кіностудій. Його 

сценарії купували кінокомпанії ―MGM‖ і ―Paramount Pictures‖. 

Сідні Шелдон почав писати романи доволі пізно: перший роман –

 «Зірвати маску» (The Naked Face) – був опублікований й 1970 році, коли 

автору було 53 роки. На той час він числився успішним продюсером 

телесеріалів і сценаристом, в його активі вже був «Оскар» за кращий 

сценарій (до комедії «Холостяк і дівчисько») і бродвейська премія «Тоні» за 

мюзикл «Руда». 

Сідні Шелдон пишався двома речами: своєю пристрастю до 

белетристики і знанням реалій, про які він писав. Він диктував кожну свою 

книгу секретарю, і коли рукопис досягала 1500-2000 сторінок, він сідав її 

переписувати і нерідко проробляв це півтора десятка разів. На один том у 

нього йшов, в середньому, один рік. Якось в його будинку сталася пожежа, і 

прибулі на місце рятувальники веліли мешканцям виносити найцінніше. 

Сідні Шелдон виніс ручки та блокноти: «Я не міг і уявити собі, що проведу 

кілька днів, не маючи можливості писати». 
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Він із задоволенням подорожував по світу (об'їздив 90 країн) і 

незмінно стверджував: «Якщо у мене в книзі описано індонезійське блюдо, 

це означає, що я їв його сам». 

Його романи перекладені на 56 мов і видані тиражем понад 300 

мільйонів екземплярів більш ніж в 100 країнах, за його сценаріями знято 25 

фільмів. Його ім'я стало синонімом слова «бестселер». За заслуги перед 

літературою і кінематографією Сідні Шелдон отримав іменну зірку на 

голлівудській Алеї Слави. Крім того, його ім'я присутнє в Книзі рекордів 

Гіннеса: Сідні Шелдон – є самим «перекладаємим» автором у світі. 

Сідні Шелдон помер 30 січня 2007, у віці 89 років від пневмонії на Ранчо 

Міраж, Каліфорнія, США (ВКП, ІР). 

Романи автора: 

1. Зірвати маску / The Naked Face 

(1970). 

2. Зворотний бік півночі / The Other 

Side of Midnight (1973). 

3. Незнайомець у дзеркалі /              

A Stranger in the Mirror (1976). 

4. Узи крові / Bloodline (1977). 

5. Гнів ангелів / Rage of Angels 

(1980). 

6. Інтриганка / Master of the Game 

(1982). 

7. Якщо настане завтра /                      

If Tomorrow Comes (1985). 

8. Млини богів / Windmills of the 

Gods (1987). 

9. Піски часу / The Sands of Time 

(1988). 

10. Опівнічні спогади / Memories of 

Midnight (1990). 

11. Кінець світу / The Doomsday 

Conspiracy (1991). 

12. Зірки сяють з небес / The Stars 

Shine Down (1992). 

13. Ніщо не вічне / Nothing Lasts 

Forever (1994). 

14. Ранок, день, ніч ... / Morning, 

Noon and Night (1996). 

15. Тонкий розрахунок / The Best 

Laid Plans (1997). 

16. Розколоті сни / Tell Me Your 

Dreams (1998). 

17. Звалилися небеса / The Sky is 

Falling (2001). 

18. Ти боїшся темряви? / Are You 

Afraid of the Dark? (2004). 
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Зміст аналізованих романів Сідні Шелдона 

1) Перший роман ―If tomorrow comes‖ (Якщо настане завтра) – було 

опублікованого в 1985 році. З перших сторінок знайомить нас із головною 

героїнею-авантюристкою – Трейсі Уітні / Tracy Whitney. Вона з початку 

постає перед читачем, як скромна робітниця, що служить у банку, але Трейсі 

вже стоїть на порозі свого щастя й успіху: її кар'єра йде в гору, вона обручена 

з коханою людиною, яка, до того ж, нечувано багата та належить до вищих 

кругів суспільства, скоро відбудеться їх весілля, але волею долі вона стає 

жертвою інтриг мафії та потрапляє до в'язниці. Здається, життя зламалось: 

колеги по роботі відвернулися, наречений зрадив, почати нове життя з 

судимістю за плечима виявляється складно, проте Трейсі не здається. Всю 

свою залізну волю, гострий розум і жіночу чарівливість вона спрямовує на 

те, щоб помститися всім її кривдникам, але саме в цей момент сором‘язлива 

та звичайна дівчина Трейсі Уітні перетворюється на героїню-авантюристку. 

2) Другий роман під назвою ―The Sands of time‖ (Піски часу) – було 

опублікованого в 1988 році. В романі зображена Іспанія за часів розквіту 

баскського терору. Головні героїні – це чотири жінки, які перебували в 

монастирі, але втекли звідти з головною реліквією (старовинним золотим 

хрестом), під час захоплення терористами їх відокремленої оселі. Одна з них 

– дівчина Лючія / Lucia, дочка італійського мафіозі, яка здійснила злочин на 

батьківщині та сховалась в монастирі від поліції. Друга – Меган / Megan, 

сирота, яка в 15 років опинилась в монастирі та не покидала його з тих пір. А 

інші дві героїні-черниці, сестри Грасіела / Graciela та Тереза / Teresa, які 

після виходу з монастиря, не випускаючи хрест-реліквію з рук, ніяк не 

можуть пристосуватись до зовнішнього світу. Чотири долі та чотири шляхи 

до порятунку. Їм доводиться пройти через смертельні небезпеки, авантюри та 

неймовірні випробування. Різні цілі привели їх в монастир та різні цілі вони 

переслідують, повернувшись в бурхливий світ – справжнього життя. 

3) Третій роман під назвою ―The Stars Shine Down‖ (Зірки сяють з 

небес) – було опублікованого в 1992 році. Як і в усіх інших вищезгаданих 
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авантюрно-пригодницьких творах, сюжет цього роману дуже цікавий та 

захоплюючий. Головна героїня Лара Камерон / Lara Kameron – це розумна, 

вродлива, сексуальна та непереможна жінка, яка ще вчора була бідною 

дівчиною з провінційного містечка, батько якої ненавидів її, свою власну 

дочку. Сьогодні ж, вона є втіленням американської мрії – одна з найбагатших 

та найвродливіших жінок країни, а також королева власної будівельної 

імперії. Лара всього досягає сама. Її шлях важкий та звивистий, в неї були 

зльоти й падіння, їй доводилось пізнавати зраду друзів і помсту ворогів. Вона 

завжди отримує все, що забажає та будь якою ціною. Протягом усього 

сюжету, читач із справжнім захопленням стежить за тим, як з'являється 

імперія могутньої Лари Камерон.  

4) Четвертий роман під назвою ―The Other Side of Midnight‖ (Зворотна 

сторона опівночі) – було опублікованого в 1973 році. Це історія, яка 

починається з опису життя головних героїнь-авантюристок: Кетрін 

Александр / Catherine Alexander і Ноель Паж / Noelle Page, які народились за 

тисячі кілометрів одна від одної. Через роки їх долі перетинаються 

несподіваним чином, тому що у кожної з них з‘являється всепоглинаюче 

кохання до військового льотчика Ларрі Дугласа. Сюжетна лінія зводить і 

розводить їх багато раз продовж твору, але все завершується гучним 

скандалом: громадськість в передчутті суду над льотчиком і його коханкою, 

а саме Ноель Паж, яких звинувачують у вбивстві ні в чому не винної жінки – 

дружини Ларрі, Кетрін Александр. Продовж роману, перед читачем постає 

багато питань, таких як: що може стати мотивом до злочину у вродливої, 

розумної та звичайної молодої жінки: бажання володіти та любити одного 

чоловіка, або звичайна помста, виконана за хитромудро сплетеному нею 

плані дій? В цьому романі шалене кохання призводить до безжального 

злочину, але головна героїня, Ноель Паж, все ж прикладає багато зусиль, йде 

на різні авантюри руйнуючи все на своєму шляху, продовж усього свого 

життя, щоб лише доказати світу, що вона здатна на все заради помсти за 

несправедливе поводження з нею людей та відновлення свого власного імені. 
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5) П’ятий роман під назвою ―Master of the Game‖ (Інтриганка) – 

було опублікованого в 1982 році та саме цей твір і по теперішній час 

визнається, як найвідоміший та найбільш захоплюючий авантюрно-

пригодницький роман Сідні Шелдона. В цьому романі описана доля трьох 

поколінь родини Мак-Грегора-Блекуелл, починаючи з 1883р. по 1982р. Тут 

автор знову використовує один із своїх улюблених прийомів побудови 

сюжету, а саме – ретроспективну композицію: історія починається, як би з 

кінця, з 1982р., а далі, вона повертає нас у 1883р., де ми спостерігаємо вже 

хронологічний розвиток подій. Книга починається з того, що головна героїня 

Кейт Блекуелл / Kate Blackwell відзначає свій дев'яносторічний ювілей і 

згадує історію своєї родини, історію, в якій були надія і розчарування, 

хвилини радості та смутку, кохання і розлука, пригоди та нескінчені інтриги. 

Вона жінка, для якої життя, влада і гроші є нероздільними поняттями. Для 

досягнення своєї мети вона не зупиняється ні перед чим. У неї свої поняття 

про те, що потрібно оточуючим її людям та вона з холодним розрахунком 

розпоряджається долями своїх близьких. Це і її чоловік - Девід, і неймовірно 

талановитий син - Тоні, і звичайні люди, які якимось чином заважають 

процвітанню єдиного дітища Кейт – компанії, під символічною для неї 

назвою ―Крюгер-Брент Лімітед‖. Для головної героїні життя – це гра, гра без 

правил. Розумна, хитра та жорстка – що ж змусило Кейт Блекуелл стати 

авантюрною інтриганкою? Але незважаючи на всю холодність її розуму та 

розважливість, вона не забуває чуйності людей та вміє бути їм вдячною.  
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Додаток Б 

Гендерно зумовлена лексична номінація художнього втілення 

лінгвокультурного типажу «авантюристка» в романах Сідні Шелдона 

Таблиця Б.1 

Контекстна актуалізація гендерно зумовленої лексичної номінації 

героїні-«авантюристки» в різних типах авантюрно маркованих контекстів  

Тип 

частиномовн

ої належності 

засобів ГЗЛН 

Контекстна актуалізація (КА) засобів ГЗЛН 

 у різних типах АМК за комунікативною спрямованістю 
Усього 

КА засобів ГЗЛН у 5624 авторських АМК 

Пропозитивні АМК Композитні АМК Комплексні АМК 

Кількість 

КА 

Частка 

(%) 

Кількість 

КА 

Частка 

(%) 

Кількість 

КА 

Частка 

(%) 

Кількість 

КА 

Частка 

(%) 

Займенники 5182 5,5 2169 2,3 4136 4,3 11487 12,1 

Прикметники 3741 3,9 4021 4,2 2843 3,1 10605 11,2 

Дієслова 2087 2,2 3374 3,5 4061 4,2 9522 10,1 

Іменники 1799  1,9 2503  2,6 1702 1,8 4004 6,3 

Прислівники 903 0,95 971 1,02 1629 1,7 3503  3,7 

Дієприкметн

ики 

342 0,35 736 0,80 1272 1,3 2350 2,5 

Усього: 13250 13,9 12021 12,6 16346 17,3 41617 43,8 

КА засобів ГЗЛН у 3043 персонажних АМК 

Тип засобів 

ГЗЛН 

Пропозитивні АМК Композитні АМК Комплексні АМК Усього 

Кількість 

КА 

Частка 

(%) 

Кількість 
КА 

Частка 

(%) 

Кількість 

КА 

Частка 

(%) 

Кількість 

КА 

Частка 

(%) 

Займенники 1364 1,4 3082 3,2 2416 2,6 6862 7,2 

Прикметники 2937 3,1  2268 2,4 3546 3,7 8751 9,2 

Дієслова 700 0,73 1365 1,4 2261 2,4 4326 4,6 

Іменники 4381 4,6 3075 3,2 2428 2,6 9884 10,4 

Прислівники 639 0,66 858 0,90 816 0,84 2313 2,4 

Дієприкметн

ики 

509 0,53 597 0,62 433 0,45 1539 1,6 

Усього: 12330 12,9 12526 13,3 9492 9,9 34348 36,1 
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Продовження таблиці Б.1 

 

КА засобів ГЗЛН у 4437 саморепрезентативних АМК 

Тип засобів 

ГЗЛН 

Пропозитивні АМК Композитні АМК Комплексні АМК Усього 

Кількість 

КА 

Частка 

(%) 

Кількість 
КА 

Частка 

(%) 

Кількість 

КА 

Частка 

(%) 

Кількість 

КА 

Частка 

(%) 

Займенники 2109 2,2 2477 2,6 3206 3,4 7792 8,2 

Прикметники 502 0,52 954 1,1 2645 2,8 4101 4,3 

Дієслова 1696 1,8 893 0,93 556 0,60 3145 3,3 

Іменники 409 0,43 472 0,49 317 0,33 1198 1,2 

Прислівники 324 0,34 468 0,49 235 0,24 1027 1,1 

Дієприкметн

ики 

172 0,18 307 0,33 205 0,21 684 0,72 

Усього: 4216 4,4 6043 6,4 8869 9,3 19128 20,1 

Разом: 29796 31,3 30590 32,1 34707 36,5 95093 100 
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Таблиця Б.2 

Класифікація гендерно зумовлених лексичних засобів номінації предметності  

за змістовим наповненням 

Тематична 

спрямованість 

лексичних 

засобів 

номінації 

предметності 

Реалізація гендерно зумовлених лексичних одиниць (ГЗЛО)  

у різних типах авантюрно маркованих контекстах (АМК) 

за комунікативною спрямованістю 
Усього 

Авторські АМК Персонажні АМК 
Само- 

репрезентативні АМК 

ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % 
ГЗЛО % 

АМК % 

Засоби займенникової номінації предметності (особові займенники) 
Референція до 

героїні  
1 50  4116 31,4 1 50  3776 28,9 ---- ---- ---- ---- 1 50 7892 60,2  

Саморепрезентація 

героїні 
0 ----  0 ---- 0 ---- 0 ---- 1 50 5212 39,8 1 50 5212 39,8 

Разом 1  50  4116 31,4 1 50 3776 28,9 1 50 5212 39,8 2 100 13104 100 

Засоби іменникової номінації предметності (власні і загальні іменники) 

Власні іменники (імена та прізвища героїні) 
Ідентифікація 

героїні 
9 1,5 926 7,1 9 1,5 1147 8,8 0 ---- 0 ---- 9 1,5 2073 15,9 

Усього 9 1,5 926 7,1 9 1,5 1147 8,8 0 ---- 0 ---- 9 1,5 2073 15,9 

 



 

 

256 

Продовження таблиці Б.2 

Тематична 

спрямованість 

лексичних 

засобів 

номінації 

предметності 

Реалізація гендерно зумовлених лексичних одиниць (ГЗЛО)  

у різних типах авантюрно маркованих контекстах (АМК) 

за комунікативною спрямованістю 
Усього 

Авторські АМК Персонажні АМК 
Само- 

репрезентативні АМК 

ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % 
ГЗЛО % 

АМК % 

Загальні конкретні іменники 

Стать і вік 
8 1,3 143 1,1 8 1,3 91 0,7 3 0,51 369 2,8 8 1,3 603 4,6 

Фізичний стан 
32 5,4 311 2,4 12 2,1 217 1,6 4 0,67 103 0,8 32 5,4 631 4,8 

Зовнішній вигляд 
36 6,1 387 2,9 36 6,1 258 1,9 3 0,51 312 2,3 36 6,1 957 7,3 

Матримоніальний 

статус 

8 1,3 172 1,3 6 1,01 132 1,1 0 --- 0 --- 8 1,3 304 2,3 

Родинні зв‘язки 
10 1,7 220 1,7 10 1,7 108 0,1 7 1,1 766 5,8 10 1,7 1094 8,3 

Соціальний  

статус і сфера 

занять 

19 3,3 296 2,2 19 3,3 296 2,3 3 0,51 216 1,6 19 3,3 808 6,2 

Усього 
113 19,1 1529 11,7 91 15,3 1102 8,4 20 3,3 1766 13,5 113 19,1 4397 33,5 
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Закінчення таблиці Б.2 

Тематична 

спрямованість 

лексичних 

засобів 

номінації 

предметності 

Реалізація гендерно зумовлених лексичних одиниць (ГЗЛО)  

у різних типах авантюрно маркованих контекстах (АМК) 

за комунікативною спрямованістю 
Усього 

Авторські АМК Персонажні АМК 
Само- 

репрезентативні АМК 

ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % 
ГЗЛО % 

АМК % 

Загальні абстрактні іменники 

Емоційний стан 36 6,1 895 6,8 27 4,5 667 5,1 11 1,8 834 6,3 36 6,1 2396 18,3 

Характер 16 2,7 426 3,3 13 2,2 311 2,3 5 0,84 358 2,8 16 2,7 1095 8,3 

Етичні поняття 8 1,3 248 1,9 8 1,3 208 1,6 8 1,4 273 2,1 8 1,3 729 5,6 

Естетичні 

поняття 

10 1,7 320 2,4 10 1,7 254 1,9 8 1,3 539 4,1 10 1,7 1113 8,5 

Суспільні 

відносини 

9 1,5 364 2,8 9 1,5 227 1,7 9 1,6 710 5,4 9 1,5 1301 9,9 

Усього 79 13,3 2253 17,2 67 11,2 1667 12,7 41 6,9 2714 20,8 79 13,3 6634 50,6 

Разом 201 33,9 4708 35,9 167 28,1 3916 29,9 61 10,3 4480 34,2 201 100 13104 100 
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Таблиця Б.3 

Частотність актуалізацій гендерно зумовлених лексичних засобів номінації 

предметності в авантюрно маркованих контекстах 

№ 

п/п 

Тематична спрямованість лексичних засобів номінації предметності 

та їх КА (частка %) 

Референція до героїні – 17543 КА (18,3 %) 

1. she ‗вона‘ 

Саморепрезентація героїні – 12978 КА (13,8 %) 

1.  I ‗я‘ 

Разом: 2 ЛО у 30521 КА (32,1 %) 
 

Ідентифікація героїні – 4904 КА (5,2 %) 

1.  Kate ‗Кейт‘ 

2.  Catherine ‗Кетрін‘ 

3.  Noelle ‗Ноель‘ 

4.  Tracy ‗Трейсі‘ 

5.  Lara ‗Лара‘ 

6.  Lucia ‗Лючія‘ 

7.  Megan ‗Меган‘ 

8.  Teresa ‗Тереза‘ 

9.  Graciela ‗Грасіела‘ 

 

Стать і вік героїні – 628 КА (0,66 %) 

1.  a girl ‗дівчина‘  

2.  a woman ‗жінка‘ 

3.  a child ‗дитина‘ 

4.  an adult ‗доросла людина‘ 

5.  a lady ‗леді‘  

6.  a teenager ‗підліток‘ 

7.  youth  ‗молодість‘ 

8.  maturity ‗зрілість‘ 
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Фізичний стан – 2106 КА (2,2 %) 

1.  eyes ‗очі‘ 

2.  hair ‗волосся‘ 

3.  face ‗обличчя‘ 

4.  figure ‗статура‘ 

5.  features ‗риси‘, 

6.  eyebrows ‗брови‘ 

7.  skin ‗шкіра‘ 

8.  waist ‗талія‘ 

9.  hips ‗стегна‘ 

10.  breasts ‗груди‘ 

11.   legs ‗ноги‘ 

12.  voice ‗голос‘ 

13.  mouth ‗рот‘  

14.  lips ‗губи‘ 

15.  body ‗тіло, фігура‘ 

16.  sophistication ‗витонченість‘ 

17.  physical health ‗фізичне здоров‘я‘ 

18.  freckles ‗веснянки‘ 

19.  wrinkles ‗зморшки‘ 

20.  a beauty spot ‗родимка‘ 

21.  a scar ‗шрам‘ 

22.  a dimple ‗ямочка‘ 

23.  cheeks ‗щічки‘ 

24.  complexion ‗колір обличчя‘ 

25.  smile ‗посмішка‘ 

26.  beauty ‗краса‘ 

27.  fragility ‗тендітність‘ 
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28.  sensuality ‗чуттєвість‘ 

29.  sexuality ‗сексуальність‘ 

30.  attractiveness ‗привабливість‘ 

31.  fatigue ‗втома‘ 

32.  breakdown ‗знесилення‘ 

Зовнішній вигляд – 2408 КА (2,5 %) 

1.  hairdo ‗зачіска‘ 

2.  makeup ‗макіяж‘ 

3.  dress ‗сукня‘ 

4.  footwear ‗взуття‘ 

5.  jewelry ‗коштовності‘ 

6.  knick-knackery ‗прикраси‘ 

7.  accessories ‗аксесуари‘ 

8.  fur-coat ‗шуба‘ 

9.  perfume ‗парфум‘ 

10.  taste ‗смак‘ 

11.  dress code ‗дрес-код‘ 

12.  refinement ‗вишуканість‘ 

13.  expensiveness ‗дорожнеча‘ 

14.  clothes ‗одяг‘ 

15.  lingerie ‗дамська білизна‘ 

16.  shoes ‗взуття, туфлі‘ 

17.  wig ‗перука‘ 

18.  bag ‗сумка‘ 

19.  diamonds ‗діаманти‘ 

20.  pearls ‗перли‘ 

21.  clothing ‗вбрання‘ 

22.  stylishness ‗витонченість‘ 
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23.  designer ‗модельєр‘ 

24.  style ‗стиль‘ 

25.  masquerade ‗маскарад‘ 

26.  gown ‗вечірня сукня‘ 

27.  coat ‗плащ, пальто‘ 

28.  gloves ‗рукавички‘ 

29.  blouse ‗блузка‘ 

30.  boots ‗чоботи‘ 

31.  jacket ‗куртка, жакет, піджак‘ 

32.  jeans ‗джинси‘ 

33.  shorts ‗шорти‘ 

34.  skirt ‗спідниця‘ 

35.  jumper ‗джемпер‘ 

36.  kerchief ‗косинка‘ 

Матримоніальний статус – 537 (0,56 %) 

1.  Miss ‗звертання до незаміжньої дівчини‘ 

2.  Mrs ‗звертання до заміжньої жінки‘  

3.  wife ‗дружина‘ 

4.  baby ‗дитина‘ 

5.  married ‗заміжня / одружений‘ 

6.  unmarried ‗незаміжня /неодружений‘ 

7.  lover ‗коханець / коханка‘ 

8.  mistress ‗пані, господиня‘ 

Родинні зв’язки – 605 (0,63 %) 

1.  daughter ‗дочка‘  

2.  mother ‗мати‘ 

3.  grandmother ‗бабуся‘ 

4.  wife ‗дружина‘ 
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5.  baby ‗дитина‘ 

6.  sister ‗сестра‘ 

7.  father ‗батько‘ 

8.  brother ‗брат‘ 

9.  husband ‗чоловік‘ 

10.  son ‗син‘ 

Соціальний  статус і сфера занять – 1036 (1,1 %) 

1.  a criminal ‗злочинець‘ 

2.  a crook ‗шахрайка‘ 

3.  a prisoner ‗ув'язнений‘ 

4.  a murderess ‗вбивця‘ 

5.  an outcast ‗ізгой‘ 

6.  a thief ‗злодій‘ 

7.  a benefactor ‗благодійник‘ 

8.  a sister ‗черниця‘ 

9.  an actress ‗актриса‘ 

10.  a lady ‗леді‘ 

11.  a builder ‗будівельник‘ 

12.  a business lady ‗бізнес леді‘ 

13.  a perfectionist ‗перфекціоніст‘ 

14.  a chairman ‗керівник, ген.директор‘ 

15.  a nun ‗черниця‘ 

16.  a boss ‗керівник, бос‘  

17.  an owner ‗власник‘  

18.  a winner ‗переможець‘ 

19.  an heir ‗спадкоємець‘ 

Емоційний стан – 2261 (2,4 %) 

1.  desperation ‗відчай‘ 

2.  fear ‗страх‘ 
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3.  terror ‗жах‘ 

4.  hatred ‗ненависть‘ 

5.  hysteria ‗істерія‘  

6.  loneliness ‗самотність‘  

7.  sadness ‗печаль‘  

8.  excitement ‗збудження‘ 

9.  embarrassment ‗збентеження‘ 

10.  uncertainty ‗невпевненість‘ 

11.  frustration ‗відчай, зрив‘ 

12.  vengeance ‗помста‘ 

13.  fun ‗веселощі‘ 

14.  hope ‗надія‘ 

15.  inspiration ‗наснага‘ 

16.  interest ‗інтерес‘ 

17.  irritation ‗роздратування‘ 

18.  joy ‗радість‘ 

19.  jubilation ‗радіння, радість‘ 

20.  lightness ‗легкість‘ 

21.  longing ‗туга, нудьга‘ 

22.  love ‗любов‘ 

23.  melancholy ‗меланхолія‘ 

24.  pain ‗біль‘ 

25.  pity ‗жаль‘ 

26.  revulsion ‗огида‘ 

27.  suffering ‗страждання‘ 

28.  sympathy ‗співчування‘ 

29.  thrill ‗трепет‘ 

30.  trust  ‗довіра‘ 

31.  admiration ‗захват‘ 
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32.  amusement ‗здивування‘ 

33.  anger ‗гнів‘ 

34.  apathy ‗апатія‘ 

35.  desire ‗бажання‘ 

36.  bliss ‗блаженство‘ 

Характер – 489 (0,52 %) 

1.  intelligence ‗кмітливість‘ 

2.  stubbornness ‗впертість‘ 

3.  sincerity ‗щирість, відданість‘ 

4.  grace ‗граціозність‘ 

5.  joy ‗радість‘ 

6.  standoffishness ‗зарозумілість‘ 

7.  serenity ‗спокій‘  

8.  determination ‗рішучість‘ 

9.  meekness ‗лагідність‘ 

10.  kindness ‗доброта‘ 

11.  cruelty ‗жорстокість‘  

12.  energetic nature ‗енергійність‘ 

13.  love of freedom ‗волелюбність‘ 

14.  persistence ‗наполегливість‘ 

15.  composure ‗самовладання‘ 

16.  courage ‗сміливість‘ 

Етичні поняття – 243 КА (0,25 %) 

1.   justice ‗справедливість‘ 

2.  compassion ‗співчуття‘ 

3.  sacrifice ‗самопожертва‘ 

4.  innocence ‗невинність‘ 

5.  free will ‗свобода волі‘  

6.  shame ‗сором‘  
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7.  fame ‗слава‘ 

8.  popularity ‗популярність‘ 

Естетичні поняття – 109 КА (0,12 %) 

1.  beauty ‗краса‘  

2.  ugliness ‗потворність‘ 

3.  success ‗успіх‘  

4.  kindness ‗доброта‘ 

5.  help ‗допомога‘ 

6.  care ‗турбота‘ 

7.  victory ‗перемога‘ 

8.  generosity ‗щедрість‘ 

9.  respect ‗повага‘ 

10.  shame ‗сором‘ 

Суспільні відносини – 397 КА (0,41 %) 

1.  vengeance ‗помста‘ 

2.  unfairness ‗нечесність‘ 

3.  murder ‗вбивство‘ 

4.  sincerity ‗щирість‘ 

5.  truthfulness ‗правдивість‘ 

6.  wealth ‗багатство‘ 

7.  murder ‗вбивство‘ 

8.  crime ‗злочин‘  

9.  fraud ‗шахрайство‘ 

 Разом:  

201 ЛО  у 15723 КА (16,5 %) 
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Таблиця Б.4 

Класифікація гендерно зумовлених лексичних засобів номінації процесуальності  

за змістовим наповненням 

Тематична 

спрямованість 

лексичних 

засобів 

номінації 

процесуальності 

Реалізація гендерно зумовлених лексичних одиниць (ГЗЛО)  

у різних типах авантюрно маркованих контекстах (АМК) 

за комунікативною спрямованістю 
Усього 

Авторські АМК Персонажні АМК 
Само- 

репрезентативні АМК 
ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % 

Засоби дієслівної номінації процесуальності на позначення дії 

Мовленнєва  

діяльність  
10 7,1 1191 9,1 10 7,1 164 1,2 7 4,9 234 1,8 10 7,1 1732 13,2 

Когнітивно-

пізнавальна 

діяльність 

14 9,8 1044 7,9 14 9,8 522 3,9 14 9,8 320 2,4 14 9,8 1916 14,5 

Тривала дія 9 6,3 127 0,97 9 6,3 245 1,8 9 6,3 142 1,1 9 6,3 297 2,3 

Подія 13 9,5 278 2,1 13 9,5 237 1,8 13 9,5 104 0,79 13 9,5 1270 9,7 

Рух 15 10,5 274 2,1 9 6,3 347 2,6 5 3,5 128 0,97 15 10,5 498 3,8 

Вираження 

почуттів та емоцій 
20 14,1 352 2,7 20 14,1 674 5,1 20 14,1 322 2,4 20 14,1 804 6,1 

Кримінальна  

діяльність 
20 14,1 895 6,8 20 14,1 813 6,2 20 14,1 346 2,6 20 14,1 1895 14,5 

Усього 101 71,1 4161 31,7 95 71,1 2655 20,1 88 61,9 1596 12,2 101 71,1 8412 64,2 
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Продовження таблиці Б.4 

Тематична 

спрямованість 

лексичних 

засобів 

номінації 

процесуальності 

Реалізація гендерно зумовлених лексичних одиниць (ГЗЛО)  

у різних типах авантюрно маркованих контекстах (АМК) 

за комунікативною спрямованістю 
Усього 

Авторські АМК Персонажні АМК 
Само- 

репрезентативні АМК 
ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % 

Засоби дієприкметникової номінації процесуальності на позначення стану 

Фізіологічний  

стан 
6 4,2 385 2,9 3 2,1 326 2,4 3 2,1 183 1,4 6 4,2 1037 7,9 

Психологічний  

стан 
25 17,6 1642 12,5 18 12,6 657 5,1 6 4,2 217 1,7 25 17,6 3076 23,5 

Соціально  

зумовлений стан 
10 7,1 764 5,8 10 7,1 451 3,4 3 2,1 67 0,51 10 7,1 579 4,4 

Усього 41 28,9 2791 21,3 31 21,8 1434 10,9 12 8,4 467 3,5 41 28,9 4692 35,8 

Разом 142 100 6952 53,1  126 92,9 4089 31,2 100 70,3 2063 15,7 142 100 13104 100 
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Таблиця Б.5 

Частотність актуалізацій гендерно зумовлених дієслівних засобів номінації 

процесуальності в авантюрно маркованих контекстах 

№ 

п/п 

Тематична спрямованість дієслівних засобів номінації 

процесуальності та їх КА (частка %) 

Мовленнєва діяльність – 1175 КА (0,12 %) 

1.  to tell ‗сказати‘ 

2.  to talk ‗говорити‘ 

3.  to swear ‗присягатись‘ 

4.  to discuss  ‗обговорювати‘  

5.  to promise ‗обіцяти‘ 

6.  to blame ‗звинувачувати‘ 

7.  to claim ‗заявляти‘ 

8.  to scold  ‗лаяти‘ 

9.  to assure  ‗переконувати‘  

10.  to argue ‗сперечатись 

Когнітивно-пізнавальна діяльність – 4003 КА (4,2 %) 

1.  to think ‗думати‘ 

2.  to dwell ‗міркувати‘ 

3.  to indulge in ‗занурюватись у роздуми‘ 

4.  to imagine ‗уявляти‘ 

5.  to remember ‗згадувати‘ 

6.  to suppose ‗вважати‘ 

7.  to know ‗знати‘ 

8.  to forget ‗забувати‘ 

9.  to dream ‗мріяти‘ 

10.  to make up ‗вигадувати‘ 

11.  to fantasize ‗фантазувати‘ 
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12.  to consider ‗осмислювати‘ 

13.  to associate with ‗асоціювати з‘ 

14.  to understand ‗розуміти‘ 

Тривала дія – 827 КА (0,86 %) 

1.  to work ‗працювати‘  

2.  to study ‗вивчати‘ 

3.  to plan ‗планувати‘ 

4.  to build ‗будувати‘ 

5.  to stand ‗стояти‘ 

6.  to wait ‗чекати‘ 

7.  to live ‗жити‘ 

8.  to make money ‗заробляти гроші‘ 

9.  to look for ‗шукати‘ 

Подія – 522 КА (0,54 %) 

1.  to join ‗приєднуватися‘ 

2.  to pick up ‗підіймати‘ 

3.  to arrive ‗прибувати‘ 

4.  to stop ‗зупинятись‘ 

5.  to run ‗бігати‘ 

6.  to do the exercise ‗тренуватись‘ 

7.  to sing ‗співати‘ 

8.  to fight ‗боротися‘ 

9.  to start ‗розпочинати‘ 

10.  to happen ‗відбуватись‘ 

11.  to play ‗грати‘ 

12.  to win ‗перемагати‘ 

13.  to occur ‗траплятися, відбуватися‘ 
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Рух – 719 КА (0,79 %) 

1.  to travel ‗подорожувати‘ 

2.  to go ‗ходити, їхати‘ 

3.  to run ‗бігати‘ 

4.  to jog  ‗бігати‘ 

5.  to walk ‗ходити пішки‘ 

6.  to jump ‗стрибати‘ 

7.  to swim ‗плавати‘  

8.  to move ‗рухатись‘ 

9.  to come ‗приходити‘ 

10.  to drive ‗керувати авто‘ 

11.  to ride ‗їхати верхи‘ 

12.  to climb ‗сходити; лізти‘ 

13.  to sail ‗плавати морем‘ 

14.  to step ‗ступати‘ 

15.  to get away ‗прибратись, піти геть‘  

Почуття та емоції – 4688 КА (4,9 %) 

1.  to love ‗любити‘ 

2.  to adore ‗обожнювати‘ 

3.  to admire ‗захоплюватись‘ 

4.  to fall in love with ‗закохатись‘ 

5.  to charm ‗очаровувати‘ 

6.  to appeal ‗приваблювати‘ 

7.  to hate ‗ненавидіти‘ 

8.  to smile ‗посміхатись‘ 

9.  to cry ‗плакати‘ 

10.  to disappoint ‗зозчаровувати‘ 

11.  to feel ‗відчувати‘ 

12.  to sob ‗скімлити, плакати‘ 
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13.  to break down ‗не витримувати чогось, втрачати самовладання‘ 

14.  to disgust ‗відчувати огидливість‘ 

15.  to enjoy ‗насолоджуватись‘ 

16.  to affright ‗лякати‘ 

17.  to appall ‗устрашати‘ 

18.  to benumb ‗паралізувати‘ 

19.  to shudder ‗здригатися‘ 

20.  to dislike ‗не полюбляти‘ 

Кримінальна  діяльність – 5421 КА (5,8 %) 

1.  to revenge ‗помститися‘ 

2.  to cheat ‗надурити‘ 

3.  to kill ‗вбити‘ 

4.  to threaten ‗погрожувати‘ 

5.  to escape ‗утікати‘ 

6.  to force ‗примушувати‘ 

7.  to shoot ‗стріляти‘ 

8.  to shoot dead ‗застрелити‘ 

9.  to hide ‗ховатися‘ 

10.  to fake up ‗підробляти‘ 

11.  to arrest ‗арестовувати‘ 

12.  to ban ‗забороняти‘ 

13.  to break in ‗вламуватись‘ 

14.  to break the law ‗перетнути закон‘ 

15.  to commit a crime ‗скоїти злочин‘ 

16.  to hold up ‗затримувати‘ 

17.  to investigate ‗розслідувати‘ 

18.  to murder ‗вчинити вбивство‘ 

19.  to steal ‗вкрасти‘ 

20.  to blackmail ‗шантажувати‘ 

Разом:  

101 ЛО у 17355 КА (18,2 %) 
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Таблиця Б.6 

Частотність актуалізацій гендерно зумовлених дієприкметникових засобів 

номінації процесуальності в авантюрно маркованих контекстах 

№ 

п/п 

Тематична спрямованість 

дієприкметникових засобів номінації процесуальності та їх КА 

(частка %) 

Фізіологічний стан – 193 КА (0,26 %) 
1.  to be exhausted ‗бути знесиленим‘ 

2.  to be tired ‗бути зтомленим‘ 

3.  to be exhilarated ‗бути жвавим, бадьорим‘ 

4.  to be full of strength ‗бути переповненим сил‘ 

5.  to be fit ‗бути у формі‘ 

6.  to be spirited ‗бути енергійним‘ 

Психологічний стан – 571 КА (0,61 %) 
1.  to be filled with terror ‗наповнений жахом‘ 

2.  to be frozen with fear ‗бути заціпенілим від страху‘ 

3.  to be excited ‗бути захопленим‘ 

4.  to be shocked ‗бути шокованим‘ 

5.  to be frightened ‗бути наляканим‘ 

6.  to be embarrassed ‗бути збентеженим‘ 

7.  to be obsessed ‗бути одержимим‘ 

8.  to seem uninhibited ‗здаватися розкутою‘ 

9.  to be bewildered ‗бути здивованим‘ 

10.  to be worried ‗бути стурбованим‘ 

11.  to be reserved ‗бути скритним‘ 

12.  to be amused ‗бути розвеселеним‘ 

13.  to be ashamed ‗бути засоромленим‘ 

14.  to be puzzled  ‗бути спантеличеним‘ 

15.  to be confused  ‗бути збитим з пантелику‘ 

16.  to be astonished ‗бути враженим‘ 

17.  to be adоred ‗бути обожнюваним‘ 

18.  to be irritated  ‗бути роздратованим‘ 

19.  to be broken down ‗бути розгромленим, розчавленим‘ 

20.  to be satisfied  ‗бути задоволеним‘ 
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21.  to be delighted ‗бути радісним‘ 

22.  to be pleased ‗бути щасливим, задоволеним‘ 

23.  to be respected ‗бути поважним‘ 

24.  to be ignored  ‗бути проігнорованим‘  

25.  to be troubled ‗бути заклопотаним‘ 

Соціально зумовлений стан – 218 КА (0,22 %) 

1.  to be educated ‗бути освіченим‘ 

2.  to be bothered ‗бути потурбованим‘ 

3.  to be married ‗бути одруженим‘ 

4.  to be unmarried ‗бути неодруженим‘ 

5.  to be adopted ‗бути прийнятим, всиновленим‘ 

6.  to be abused ‗бути ображеним‘ 

7.  to be abandoned ‗бути покинутим‘ 

8.  to be cheated ‗бути зрадженим‘ 

9.  to be accepted ‗бути прийнятим‘ 

10.  to be treated ‗бути вилікуваним‘ 

Разом: 

41 ЛО у 982 КА (1,1 %) 
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Таблиця Б.7 

Класифікація гендерно зумовлених лексичних засобів номінації ознаковості  

за змістовим наповненням 

Тематична 

спрямованість 

лексичних 

засобів 

номінації 

ознаковості 

Реалізація гендерно зумовлених лексичних одиниць (ГЗЛО)  

у різних типах авантюрно маркованих контекстах (АМК) 

за комунікативною спрямованістю 
Усього 

Авторські АМК Персонажні АМК 
Само- 

репрезентативні АМК 
ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % 

Засоби прикметникової номінації ознаковості на позначення ознаки предметності 

Ознака статі і віку 
6 2,4 188 0,9 6 2,4 85 0,65 6 2,4 81 0,61 6 2,4 354 2,7 

Ознака фізичного 

стану 
17 6,8 394 3,1 17 6,8 105 0,80 11 4,4 263 2,1 17 6,8 762 5,8 

Ознака 

зовнішнього 

вигляду 

32 12,8 815 6,2 24 9,6 196 1,5 12 4,8 244 1,9 32 12,8 1255 9,6 

Ознака 

матримоніального 

статусу 

3 1,2 135 1,1 3 1,2 64 0,48 3 1,2 28 0,21 3 1,2 227 1,73 

Ознака родинних  

відносин 
8 3,2 162 1,2 8 3,2 89 0,67 8 3,2 112 0,85 8 3,2 363 2,8 

Ознака 

соціального  

статусу і сфери 

занять 

7 2,8 121 0,9 5 2,1 57 0,04 5 2,1 72 0,54 7 2,8 250 1,9 
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Продовження таблиці Б.7 

Тематична 

спрямованість 

лексичних 

засобів 

номінації 

ознаковості 

Реалізація гендерно зумовлених лексичних одиниць (ГЗЛО)  

у різних типах авантюрно маркованих контекстах (АМК) 

за комунікативною спрямованістю 
Усього 

Авторські АМК Персонажні АМК 
Само- 

репрезентативні АМК 
ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % 

Ознака 

емоційного стану 
35 14,1 451 3,4 35 14,1 829 6,3 28 11,2 435 3,3 35 14,1 1715 13,1 

Ознака характеру 37 14,8 396 3,1 32 12,8 1247 9,5 24 12,8 578 4,4 37 14,8 2221 16,9 

Ознака понять 

етики й естетики 
7 2,8 208 1,6 7 2,8 206 1,6 7 2,8 97 0,74 7 2,8 511 3,9 

Ознака суспільних 

відносин 
7 2,8 277 2,1 7 2,8 198 1,5 7 2,8 103 0,78 7 2,8 578 4,4 

Усього 159 63,8 3147 24,1 144 57,8 3076 23,4 111 44,6 2013 15,4 159 63,8 8236 62,9 

Засоби прислівникової номінації ознаковості на позначення ознаки процесуальності 

Ознака 

мовленнєвої  

діяльності 

12 4,8 512 3,9 6 2,4 187 1,4 0 --- 0 --- 12 4,8 699 5,3 

Ознака 

когнітивно-

пізнавальної 

діяльності 

5 2,1 365 2,7 5 2,1 113 0,86 0 --- 0 --- 5 2,1 478 3,7 

Ознака тривалої 

дії 

6 2,4 209 1,6 4 1,6 82 0,62 0 --- 0 --- 6 2,4 291 2,2 
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Закінчення таблиці Б.7 

Тематична 

спрямованість 

лексичних 

засобів 

номінації 

ознаковості 

Реалізація гендерно зумовлених лексичних одиниць (ГЗЛО)  

у різних типах авантюрно маркованих контекстах (АМК) 

за комунікативною спрямованістю 
Усього 

Авторські АМК Персонажні АМК 
Само- 

репрезентативні АМК 
ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % 

Ознака події 6 2,4 262 1,9 6 2,4 117 0,89 0 --- 0 --- 6 2,4 379 2,9 

Ознака руху 13 5,2 325 2,5 13 5,2 244 1,9 0 --- 0 --- 13 5,2 569 4,3 

Ознака вираження 

почуттів та емоцій 
14 5,6 316 2,4 14 5,6 327 2,5 0 --- 0 --- 14 5,6 643 4,9 

Ознака 

кримінальної 

діяльності 

13 5,2 288 2,2 5 2,1 101 0,78 0 --- 0 --- 13 5,2 389 2,9 

Ознака 

фізіологічного 

стану 

8 3,2 137 1,1 8 3,2 158 1,2 0 --- 0 --- 8 3,2 295 2,2 

Ознака 

психологічного  

стану 

6 2,4 386 2,9 6 2,4 205 1,6 0 --- 0 --- 6 2,4 591 4,5 

Ознака соціально  

зумовленого стану 
7 2,8 405 2,9 7 2,8 129 0,98 0 --- 0 --- 7 2,8 534 4,1 

Усього 90 36,2 3205 24,5 76 30,5 1663 12,6 0 --- 0 --- 90 36,2 4868 37,1 

Разом 249  100 6352 48,5 220 88,3 4739 36,1 111 44,6 2013 15,4 249 100 13104 100 
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Таблиця Б.8 

Частотність актуалізацій гендерно зумовлених прикметникових засобів 

номінації ознаковості в авантюрно маркованих контекстах 

№ 

п/п 

Тематична спрямованість 

прикметникових засобів номінації ознаковості та їх КА (частка %) 

Ознака статі і віку – 462 КА (0,49 %) 

1.  young ‗молодий‘ 

2.  old ‗старий‘ 

3.  feminine ‗жіночна‘ 

4.  ageless ‗нестаріючий, без віку‘ 

5.  lovely ‗гарний‘ 

6.  mature ‗зрілий‘ 

Ознака фізичного стану – 5581 КА (5,9 %) 

1.  seductive ‗спокусливий‘ 

2.  healthy ‗здоровий‘ 

3.  pregnant ‗вагітна‘ 

4.  sore ‗болючий‘ 

5.  tired ‗стомлений‘ 

6.  battered ‗послаблений‘ 

7.  lively ‗живий, рухливий‘ 

8.  strong ‗сильний‘ 

9.  fit ‗у гарній фіз. формі‘ 

10.  sick ‗хворий‘ 

11.  ill ‗хворий‘ 

12.  healthy ‗здоровий‘ 

13.  weak ‗слабкий‘ 

14.  brisk ‗енергійний‘ 

15.  vigorous ‗бодрий‘ 

16.  active ‗активний‘ 

17.  aching ‗болючий‘ 

Ознака зовнішнього вигляду – 6307 КА (6,7%) 

1.  pretty ‗гарний‘ 

2.  attractive ‗привабливий‘ 

3.  slim ‗стрункий‘ 

4.  beautiful ‗прекрасний‘ 

5.  delicate ‗делікатний, тендітний 

6.  soft ‗ніжний, м‘який 

7.  sophisticated ‗витончений‘ 

8.  ravishing ‗чудовий, чарівний‘ 

9.  lovely ‗чудовий, гарний‘ 

10.  moss-green ‗яскраво-зелений‘ 
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11.  glamorous ‗гламурний‘ 

12.  elegant ‗елегантний‘ 

13.  flawless ‗бездоганний‘ 

14.  curly ‗кучерявий‘ 

15.  shiny ‗сяючий, блискучий‘ 

16.  white ‗білий‘ 

17.  fine ‗прекрасний‘ 

18.  ash-blond ‗попільнясто-світлий‘ 

19.  wavy ‗хвилясті‘ 

20.  sparkling ‗блискаючий‘ 

21.  stout ‗повний‘ 

22.  plain ‗звичайний‘ 

23.  pale ‗блідий‘ 

24.  smooth ‗гладкий‘ 

25.  cat-gray ‗кошачо-сірий‘ 

26.  golden ‗золотавий‘ 

27.  flat ‗плоский‘ 

28.  straight ‗ прямий‘  

29.  mellifluous ‗солодкозвучний‘ 

30.  stunning ‗вражаючий‘ 

31.  diamond ‗діамантовий‘ 

32.  luxurious ‗розкішний‘ 

Ознака матримоніального статусу – 312 КА (0,32 %) 

1.  married ‗одружений‘ 

2.  unmarried ‗неодружений‘ 

3.  single ‗самотній‘ 

Ознака родинних відносин – 244 КА (0,25 %) 

1.  distant ‗далекий‘ 

2.  close ‗близький‘ 

3.  friendly ‗дружелюбний‘ 

4.  sociable ‗товариський‘ 

5.  helpful ‗той, що допомагає‘ 

6.  careful ‗уважний‘ 

7.  polite ‗ввічливий‘ 

8.  secretive ‗потайний‘ 

Ознака соціального статусу і сфери занять – 508 КА (0,54 %) 

1.  free ‗вільний‘ 

2.  bossy ‗керівничий‘ 

3.  powerful ‗владний‘ 

4.  clever ‗розумний‘ 

5.  intelligent ‗кмітливий‘  

6.  wise ‗мудрий‘ 
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7.  witty ‗дотепний, гострий на язик‘ 

Ознака емоційного стану – 4936 КА (5,2 %)  

1.  hopeless ‗безнадійний‘ 

2.  angry ‗злий, сердитий‘ 

3.  furious ‗розлючений‘ 

4.  anxious ‗лютий‘ 

5.  happy ‗щасливий‘ 

6.  sad ‗сумний‘ 

7.  desperate ‗відчайдушний‘ 

8.  calm ‗спокійний‘ 

9.  internal ‗душевний‘ 

10.  overjoyed ‗дуже радісний‘ 

11.  nervous ‗нервовий‘ 

12.  agitated ‗схвильований‘ 

13.  awful ‗жахливий‘ 

14.  bad ‗поганий‘ 

15.  dangerous ‗небезпечний‘ 

16.  delightful ‗захоплений, задоволений‘ 

17.  unpleasant ‗неприємний‘ 

18.  beautiful ‗красивий‘ 

19.  mirthful ‗радісний‘ 

20.  doubtful ‗хто має сумнів‘ 

21.  dreamy ‗мрійливий, що витає в хмарах‘ 

22.  excellent ‗відмінний‘ 

23.  hysterical ‗істеричний‘ 

24.  offensive ‗образливий‘ 

25.  glad ‗задоволений‘ 

26.  pleasant ‗приємний‘ 

27.  good ‗хороший‘ 

28.  haggard ‗виснажений‘ 

29.  happy ‗щасливий‘ 

30.  hurt ‗ображений‘ 

31.  interesting ‗цікавий‘ 

32.  merry ‗радісний‘ 

33.  lovey-dovey ‗пустотливий, грайливий‘ 

34.  lucky ‗везучий‘ 

35.  nice ‗милий‘ 

Ознака характеру – 1057 КА (1,1 %) 

1.  vulnerable ‗уразливий, ранимий‘ 

2.  generous ‗щедрий‘ 

3.  indomitable ‗невблаганний‘ 

4.  superfluous ‗надмірний‘ 
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5.  skilled ‗кваліфікований‘ 

6.  saving ‗ощадливий‘ 

7.  dutiful ‗старанний‘ 

8.  exemplary ‗зразковий‘ 

9.  audacious ‗сміливий‘ 

10.  deceitful ‗брехливий‘ 

11.  terrible ‗жахливий‘ 

12.  unpleasant ‗неприємний‘ 

13.  cruel ‗жорстокий‘ 

14.  stubborn ‗впертий‘ 

15.  opinionated ‗самовпевнений‘ 

16.  iron ‗залізний‘,  

17.  impossible ‗неможливий‘ 

18.  ambitious ‗цілеспрямований‘ 

19.  proud  ‗гордий‘ 

20.  curious ‗цікавий‘ 

21.  active ‗активний‘ 

22.  fair ‗чесний‘ 

23.  serious ‗серйозний‘ 

24.  modest ‗скромний‘ 

25.  brave ‗хоробрий‘ 

26.  positive ‗позитивний‘ 

27.  responsive ‗відповідальний‘ 

28.  reliable ‗надійний‘ 

29.  easygoing ‗безтурботний‘ 

30.  kind ‗добрий‘ 

31.  quick-tempered ‗запальний‘ 

32.  irresistible ‗нестримний‘ 

33.  strange  ‗дивний‘ 

34.  sarcastic ‗саркастичний, уїдливий‘ 

35.  optimistic ‗оптимістичний‘ 

36.  peevish ‗сварливий‘ 

37.  perfect ‗досконалий‘ 

Ознака понять етики й естетики – 492 КА (0,52 %) 

1.  innocent ‗невинний‘ 

2.  free ‗вільний‘ 

3.  truthful ‗правдивий‘ 

4.  insincere  ‗нещирий‘ 

5.  shameless ‗безсоромний‘ 

6.  compassionate ‗співчутливий‘ 

7.  shameful ‗соромливий‘ 
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Ознака суспільних відносин – 377 КА (0,39 %) 

1.  confident ‗впевнений у собі‘ 

2.  well-bred ‗вихований‘ 

3.  educated ‗освічений‘ 

4.  patient ‗теплячий‘ 

5.  loyal ‗лояльний, терплячий‘ 

6.  devoted ‗відданий‘ 

7.  prudent ‗розсудливий‘ 

Разом: 

159 ЛО у 20276 КА (21,4 %) 
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Таблиця Б.9 

Частотність актуалізацій гендерно зумовлених прислівникових засобів 

номінації ознаковості  в авантюрно маркованих контекстах 

№ 

п/п 

Тематична спрямованість 

прислівникових засобів номінації ознаковості 

та їх КА (частка %) 

Ознака мовленнєвої діяльності – 1825 КА (1,9 %) 
1.  quietly ‗тихо‘ 

2.  decisively  ‗рішуче‘  

3.  successfully  ‗успішно‘ 

4.  slightly ‗трохи‘ 

5.  constantly ‗постіно‘ 

6.  instinctively ‗інстинктивно‘ 

7.  carefully ‗уважно‘ 

8.  dizzyingly ‗спантеличено‘ 

9.  sharply ‗різко, категорично‘,  

10.  abruptly ‗раптово, різко‘,  

11.  sarcastically ‗саркастично‘ 

12.  gently ‗лагідно‘ 

Ознака когнітивно-пізнавальної діяльності – 135 КА (0,14 %) 

1.  completely ‗повністю‘ 

2.  dreamily ‗мрійливо‘ 

3.  deeply ‗глубоко‘ 

4.  honestly ‗чесно‘ 

5.  suddenly ‗раптом‘ 

Ознака тривалої дії – 218 КА (0,22 %) 

1.  constantly ‗постіно‘ 

2.  hauntingly ‗нав‘язливо‘ 

3.  thoroughly  ‗ретельно‘ 

4.  impatiently ‗нетерпляче‘ 

5.  actively ‗активно‘ 

6.  thoroughly  ‗ретельно‘ 
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Ознака події – 408 КА (0,42 %) 

1.  successfully  ‗успішно‘ 

2.  guilelessly ‗відкрито‘  

3.  systematically ‗систематично‘ 

4.  well ‗добре‘ 

5.  badly ‗погано‘ 

6.  chaotically ‗безладно‘ 

Ознака руху – 2431 КА (2,6 %) 

1.  quickly ‗швидко‘ 

2.  decisively ‗рішуче‘ 

3.  slowly ‗повільно‘ 

4.  fast ‗швидко‘ 

5.  easily ‗легко‘ 

6.  extremely ‗неймовірно‘ 

7.  finally ‗зрештою‘ 

8.  firstly ‗спочатку‘ 

9.  unhurriedly ‗неквапливо‘ 

10.  late ‗пізно‘ 

11.  immediately ‗моментально‘ 

12.  rapidly ‗дуже швидко‘ 

13.  annually ‗щорічно‘ 

Ознака вираження почуттів та емоцій – 2386 КА (2,5 %) 

1.  impatiently ‗нетерпляче‘, 

2.   hopelessly ‗безнадійно‘,  

3.  woefully ‗похмуро‘ 

4.  frankly ‗відверто‘ 

5.  bravely ‗відважно, хоробро‘ 

6.  light-heartedly ‗легко, безтурботливо‘ 

7.  utterly ‗повністю‘ 

8.  deeply ‗глубоко‘ 

9.  incredibly ‗неймовірно‘ 

10.  excitingly ‗приголомшливо‘  

11.  emotionally ‗емоційно‘ 
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12.  happily ‗щасливо‘ 

13.  amazingly ‗вражаюче‘ 

14.  emotionally ‗емоційно‘ 

Ознака кримінальної діяльності – 2271 КА (2,4 %) 

1.  surreptitiously ‗таємно‘ 

2.  atrociously ‗люто‘ 

3.  carefully ‗уважно‘ 

4.  remarkably ‗дивовижно, відомо‘ 

5.  instinctively ‗інстинктивно‘ 

6.  guilelessly ‗відкрито‘ 

7.  thoroughly  ‗ретельно‘ 

8.  abruptly ‗раптово, різко‘ 

9.  secretly  ‗таємно‘ 

10.  illegally ‗незаконно‘ 

11.  desperately ‗відчайдушно‘ 

12.  deliberately ‗навмисно‘ 

13.  obediently ‗покірливо‘ 

Ознака фізіологічного стану – 116 КА (0,12 %) 

1.  cheerfully ‗жваво‘ 

2.  tiringly  ‗зтомлююче‘ 

3.  exhaustingly ‗знесилююче‘ 

4.  hard ‗тяжко, важко‘ 

5.  strongly ‗сильно‘ 

6.  tightly ‗міцно‘ 

7.  weakly ‗слабко‘ 

8.  sickly ‗нудотно‘ 

Ознака психологічного стану – 277 КА (0,29 %) 

1.  excitingly ‗вражаюче‘ 

2.  wretchedly ‗нещасно‘ 

3.  wickedly ‗злобно‘ 

4.  breathtakingly ‗вражаюче‘ 

5.  tremendously ‗надзвичайно‘ 

6.  hauntingly ‗нав‘язливо‘ 
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Ознака соціально зумовленого стану – 160 КА (0,16 %) 

1.  superiorly ‗бездоганно‘ 

2.  enviably ‗заздрісно‘ 

3.  freely ‗вільно, легко‘ 

4.  exquisitely ‗витончено‘ 

5.  recklessly ‗необережно‘  

6.  properly ‗належним чином‘ 

7.  thoroughly  ‗ретельно‘ 

Разом: 

90 ЛО у 10236 КА (10,7 %) 
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Додаток В 

Типологія гендерно зумовленої лексичної номінації художнього втілення 

лінгвокультурного типажу «авантюристка» в романах Сідні Шелдона 

за типом конотативного значення 

Таблиця В.1 

Контекстна актуалізація засобів гендерно зумовленої лексичної номінації 

героїні-«авантюристки» за типом конотативного значення 

Гендерно 

зумовлена 

лексична 

номінація 

Тип АМК за комунікативною спрямованістю 
Усього 

Авторські  Персонажні  
Само- 

репрезентативні  

Кількість 

КА  

Частка 

(%) 

Кількість 

КА 

Частка 

(%) 

Кількість 

КА 

Частка 

(%) 

Кількість 

КА 

Частка 

(%) 

Гендерно зумовлена лексична номінація за оціночним компонентом конотації 

Нейтральна 11815 12,4 7522 7,9 4024 4,2 23361 24,5  

Позитивна 7408 7,8  5523  5,8 4314 4,5 17245 18,1 

Негативна  3671  3,9 2028 2,1  2418 2,5  8117 8,6 

Усього: 22894 24,1 15073 15,8 10756 11,3 48723 51,2 

Гендерно зумовлена лексична номінація за експресивно-емотивним компонентом конотації 

Неемотивна 

лексична 

номінація 

5613 5,9 5047 5,3 13493 14,2 24153 25,4 

Експресивно-

емотивна 

лексична 

номінація 

1189 1,2 420 0,44 632 0,67 2241 2,3 

Усього: 6802 7,1 5667 5,9 14125 14,9 26375 27,7 

Гендерно зумовлена лексична номінація за образним компонентом конотації 

Первинна 6027 6,3 3418 3,6 2063 2,1 11508 12,2 

Вторинна 5782 6,1 1452 1,5 1253 1,3 8487 8,9 

Із них:  

Метафори 2137 2,2 0 ----- 716 0,75 3208 3,3 

Епітети 1961 0,20 881 0,92 537 0,56 2736 2,9 

Образні 

порівняння 
1684 0,17 571 0,60 0 ----- 2543 2,6 

Усього: 11809 12,4 4870 5,12 3316 3,4 19995 21,1 

Разом 41505 43,5 34068 35,8 19739 20,7 95093 100 
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Таблиця В.2 

Репрезентація різних типів лексичних засобів гендерно зумовленої номінації  

героїні-«авантюристки» в авантюрно маркованих контекстах за типом конотативного значення 

 

Гендерно 

зумовлена 

лексична 

номінація 

Реалізація гендерно зумовлених лексичних одиниць (ГЗЛО)  

у різних типах авантюрно маркованих контекстах (АМК) 

за комунікативною спрямованістю 
Усього 

Авторські АМК Персонажні АМК 
Само- 

репрезентативні АМК 

ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % 
ГЗЛО % 

АМК % 

Експресивно-оцінна лексична номінація 
Позитивна оцінка 55 54,4 569 4,3 55 54,4 425 3,2 45 44,5 494 3,7 55 54,4 1488 11,3 

Негативна оцінка 46 45,6 358 2,7 46 45,6 207 1,6 38 37,6 418 3,2 46 45,6 983 7,5 

Усього 101 100 927 7,07 101 100 632 4,8 83 82,1 912 6,9 101 23,3 2471 18,8 

Експресивно-емотивна лексична номінація 
Негативна експресивно-емотивна лексична номінація 

Злість 24 10,6  36 0,27 24 10,6  17 0,12 14 6,2 18 0,13 24 10,6  71 0,54 

Роздратування 23 10,2 64 0,48 23 10,2 34 0,26 23 10,2 43 0,32 23 10,2 141 1,1 
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Продовження таблиці В.2 

Гендерно 

зумовлена 

лексична 

номінація 

Реалізація гендерно зумовлених лексичних одиниць (ГЗЛО)  

у різних типах авантюрно маркованих контекстах (АМК) 

за комунікативною спрямованістю 
Усього 

Авторські АМК Персонажні АМК 
Само- 

репрезентативні АМК 

ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % 
ГЗЛО % 

АМК % 

Відчай 28 12,4 67 0,52 28 12,4 42 0,32 28 12,4 97 0,74 28 12,4 206 1,6 

Страх 
22 9,7 41 0,31 22 9,7 15 0,11 22 9,7 35 0,26 22 9,7 91 0,69 

Ненависть 
20 8,8 89 0,67 20 8,8 52 0,39 20 8,8 77 0,58 20 8,8 218 1,6 

Збудження 
29 12,9 93 0,70 29 12,9 23 0,17 19 8,4 38 0,28 29 12,9 153 1,1 

Позитивна експресивно-емотивна лексична номінація 

Радість 
28 12,4 78 0,60 28 12,4 36 0,27 28 12,4 49 0,37 28 12,4 163 1,2 

Задоволення 
27 12,1 118 0,90 27 12,1 63 0,48 27 12,1 91 0,70 27 12,1 272 2,1 

Щастя 
24 10,6 62 0,47 24 10,6 27 0,20 24 10,6 58 0,44 24 10,6 147 1,1 

Усього 
225 100 648 4,9 225 100 309 2,4 205 91,1 506 3,8 225 51,9 1462 11,2 
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Закінчення таблиці В.2 

 

Гендерно 

зумовлена 

лексична 

номінація 

Реалізація гендерно зумовлених лексичних одиниць (ГЗЛО)  

у різних типах авантюрно маркованих контекстах (АМК) 

за комунікативною спрямованістю 
Усього 

Авторські АМК Персонажні АМК 
Само- 

репрезентативні АМК 

ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % ГЗЛО % АМК % 
ГЗЛО % 

АМК % 

Образна лексична номінація 

Метафори 38 4,6 287 2,2 0 ----- 0 ----- 38 4,6 141 1,1 38 4,6 428 3,2 

Епітети  33 13,1 198 1,5 33 12,2 77 0,58 33 13,1 81 0,62 33 13,1 356 2,7 

Образні 

порівняння 
16 1,48 176 1,3 16 1,38 105 0,80 

0 ----- 0 ----- 
16 1,48 281 2,1 

Усього 87 19,1 661 5,1 49 14,4 182 1,4 71 17,6 222 1,7 87 19,1 1065 8,2 

Разом 413 100 2236 17,1 375 95,5 1123 8,6 359 89,1 1640 12,5 413 100 4998 38,2 
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Таблиця В.3 

Частотність контекстних актуалізацій гендерно зумовлених засобів  

експресивно-оцінної лексичної номінація 

в авантюрно маркованих контекстах 

№ 

п/п 

Тип значення 

засобів гендерно зумовленої  

експресивно-оцінної лексичної номінації 

та її КА (частка %) 

ПОЗИТИВНА ОЦІНКА 

Іменникові ГЗЛО  

Позначення характеру –  284 КА (0,29%) 

1.  patience ‗терпіння‘ 

2.  care ‗турбота‘ 

3.  truthfulness ‗правдивість‘ 

4.  confidence ‗впевненість‘ 

5.  intelligence ‗кмітливість‘ 

6.  serenity ‗спокій‘ 

7.  sincerity ‗щирість, відданість‘ 

8.  grace ‗граціозність‘ 

9.  joy ‗радість‘ 

10.  standoffishness ‗зарозумілість‘ 

11.  determination ‗рішучість‘ 

12.  meekness ‗лагідність‘ 

13.  kindness ‗доброта‘ 

Прикметникові ГЗЛО  

Ознака статі і віку –   324 КА (0,34 %) 

1.  young ‗молодий‘ 

2.  mature ‗зрілий‘ 

3.  feminine ‗жіночна‘ 

4.  ageless ‗нестаріючий, без віку‘ 

Ознака фізичного стану – 321 КА (0,33 %) 

1.  lovely ‗гарний‘ 

2.  seductive ‗спокусливий‘ 

3.  healthy ‗здоровий‘ 

4.  pregnant ‗вагітна‘ 

5.  lively ‗живий, рухливий‘ 

6.  strong ‗сильний‘ 

7.  fit ‗у гарній фіз. формі‘ 
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Ознака зовнішнього вигляду –  317 КА (0,33 %) 

1.  pretty ‗гарний‘ 

2.  attractive ‗привабливий‘ 

3.  slim ‗стрункий‘ 

4.  beautiful ‗прекрасний‘ 

5.  delicate ‗делікатний, тендітний 

6.  soft ‗ніжний, м‘який 

7.  sophisticated ‗витончений‘ 

8.  ravishing ‗чудовий, чарівний‘ 

Дієслівні ГЗЛО – 98 КА (0,10 %) 

1.  to think ‗думати‘ 

2.  to dwell ‗міркувати‘ 

3.  to indulge in ‗занурюватись у роздуми‘ 

4.  to imagine ‗уявляти‘ 

5.  to remember ‗згадувати‘ 

6.  to suppose ‗вважати‘ 

7.  to know ‗знати‘ 

8.  to dream ‗мріяти‘ 

9.  to fantasize ‗фантазувати‘ 

10.  to study ‗вивчати‘ 

11.  to plan ‗планувати‘ 

12.  to build ‗будувати‘ 

13.  to consider ‗осмислювати‘ 

Прислівникові ГЗЛО – 108 КА (0,11 %) 

1.  successfully  ‗успішно‘ 

2.  completely ‗повністю‘ 

3.  dreamily ‗мрійливо‘ 

4.  deeply ‗глубоко‘ 

5.  honestly ‗чесно‘ 

6.  gently ‗лагідно‘ 

Дієприкметникові ГЗЛО – 36 КА (0,03 %) 

1.  to be satisfied  ‗бути задоволеним‘ 

2.  to be delighted ‗бути радісним‘ 

3.  to be pleased ‗бути щасливим, задоволеним‘ 

4.  to be respected ‗бути поважним‘ 

Разом: 55 ЛО у 1488 КА (11,3 %) 

НЕГАТИВНА ОЦІНКА 

Іменникові ГЗЛО  

Емоційний стан – 174 КА (0,18 %) 

1.  stubbornness ‗впертість‘ 
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2.  desperation ‗відчай‘ 

3.  fear ‗страх‘ 

4.  terror ‗жах‘ 

5.  hatred ‗ненависть‘ 

6.  hysteria ‗істерія‘  

Прикметникові ГЗЛО  

Ознака емоційного стану – 207 КА (0,21 %)  

1.  hopeless ‗безнадійний‘ 

2.  angry ‗злий, сердитий‘ 

3.  furious ‗розлючений‘ 

4.  anxious ‗лютий‘ 

5.  desperate ‗відчайдушний‘ 

Ознака характеру – 125 КА (0,13 %) 

1.  deceitful ‗брехливий‘ 

2.  terrible ‗жахливий‘ 

3.  unpleasant ‗неприємний‘ 

4.  cruel ‗жорстокий‘ 

5.  stubborn ‗впертий‘ 

6.  opinionated ‗самовпевнений‘ 

Ознака фізіологічно стану – 98 КА (0,10 %) 

1.  sick ‗хворий‘ 

2.  ill ‗хворий‘ 

3.  sore ‗болючий‘ 

4.  tired ‗стомлений‘ 

5.  weak ‗слабкий‘ 

Дієслівні ГЗЛО 

Кримінальна  діяльність – 139 КА (0,14 %) 

1.  to revenge ‗помститися‘ 

2.  to kill ‗вбити‘ 

3.  to threaten ‗погрожувати‘ 

4.  to escape ‗утікати‘ 

5.  to force ‗примушувати‘ 

6.  to shoot dead ‗застрелити‘ 

Почуття та емоції – 72 КА (0,07 %) 

1.  to hate ‗ненавидіти‘ 

2.  to cry ‗плакати‘ 

3.  to disappoint ‗зозчаровувати‘ 

4.  to break down ‗не витримувати чогось, втрачати самовладання‘ 

5.  to disgust ‗відчувати огидливість‘ 
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6.  to benumb ‗паралізувати‘ 

Прислівникові ГЗЛО  

Ознака кримінальної діяльності – 114 КА (1,1 %) 

1.  surreptitiously ‗таємно‘ 

2.  atrociously ‗люто‘ 

3.  guilelessly ‗відкрито‘ 

4.  secretly  ‗таємно‘ 

5.  illegally ‗незаконно‘ 

6.  deliberately ‗навмисно‘ 

7.  dizzyingly ‗спантеличено‘ 

Дієприкметникові ГЗЛО  

Психологічний стан – 54 КА (0,005 %) 

1.  to be filled with terror ‗наповнений жахом‘ 

2.  to be frozen with fear ‗бути заціпенілим від страху‘ 

3.  to be worried ‗бути стурбованим‘ 

4.  to be frightened ‗бути наляканим‘ 

5.  to be obsessed ‗бути одержимим‘ 

Разом: 46 ЛО у 983 КА (7,5 %) 
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Таблиця В.4 

Частотність контекстних актуалізацій гендерно зумовлених засобів  

експресивно-емотивної лексичної номінація 

в авантюрно маркованих контекстах 

№ 

п/п 

Тип значення 

засобів експресивно-емотивної гендерно зумовленої лексичної 

номінації (ЕЕГЗЛО) та їх КА (частка %) 

Експресивно-емотивна гендерно зумовлена лексична номінація  

«ЗЛІСТЬ» 

Іменникові ЕЕГЗЛО «ЗЛІСТЬ» – 26 КА (0,02 %) 

1. anger ‗злість‘ 

2. fury ‗лють‘ 

3. violence ‗жорстокість‘ 

4. rudness ‗грубість‘ 

5. hatred ‗ненависть‘ 

Прикметникові ЕЕГЗЛО «ЗЛІСТЬ» – 33 КА (0,03 %) 

1.  angry ‗злий, сердитий‘ 

2.  furious ‗розлючений‘ 

3.  anxious ‗лютий‘ 

4.  rude ‗грубий‘ 

 Дієслівні ЕЕГЗЛО «ЗЛІСТЬ» – 46  КА (0,04 %) 

1.  to shout ‗кричати‘ 

2.  to rage ‗лютувати‘ 

3.  to blame ‗звинувачувати‘ 

4.  to argue ‗сперечатись‘ 

5.  to scold  ‗лаяти(сь)‘ 

Прислівникові ЕЕГЗЛО «ЗЛІСТЬ» – 75  КА (0,07 %) 

1.  brutally ‗грубо‘ 

2.  fiercely ‗жорстоко‘ 

3.  chaotically ‗безладно‘  

4.  impatiently ‗нетерпляче‘ 

5.  emotionally ‗емоційно‘ 
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Дієприкметникові ЕЕГЗЛО «ЗЛІСТЬ» – 32 КА (0,03 %) 

1.  to be shocked ‗бути шокованим‘ 

2.  to be frightened ‗бути наляканим‘ 

3.  to be embarrassed ‗бути збентеженим‘ 

4.  to be puzzled  ‗бути спантеличеним‘ 

5.  to be confused  ‗бути збитим з пантелику‘ 

Разом: 24 ЛО у 212 КА (0,22 %) 

Експресивно-емотивна гендерно зумовлена лексична номінація 

«РОЗДРАТУВАННЯ» 

Іменникові ЕЕГЗЛО «РОЗДРАТУВАННЯ» – 53 КА (0,04 %) 

1.  irritation ‗роздратованість‘,; 

2.  annoyance ‗роздратування‘ 

3.  nervousness  ‗нервування‘ 

4.  thrill ‗трепет‘ 

Прикметникові ЕЕГЗЛО «РОЗДРАТУВАННЯ» – 47 КА (0,03 %) 

1.  cross ‗лютий‘ 

2.  anxious ‗спантеличений, знервований‘ 

3.  nervous ‗нервовий‘ 

4.  agitated ‗схвильований‘ 

5.  serious ‗серйозний‘  

6.  haggard ‗виснажений‘ 

Дієслівні ЕЕГЗЛО «РОЗДРАТУВАННЯ» – 89 КА (0,09 %) 

1.  to bother ‗турбувати‘,  

2.  to disturb ‗заважати, бентежити‘ 

3.  to annoy ‗дратувати‘ 

4.  to shudder ‗здригатися‘ 

Прислівникові ЕЕГЗЛО «РОЗДРАТУВАННЯ» – 41 КА (0,03 %) 

1.  dizzyingly ‗спантеличено‘ 

2.  sharply ‗різко, категорично‘ 

3.  instinctively ‗інстинктивно‘ 

4.  annoyingly ‗дратливо‘ 

5.  crossly ‗різко‘ 

Дієприкметникові ЕЕГЗЛО «РОЗДРАТУВАННЯ» – 33 КА (0,02 %) 

1.  to be irritated ‗бути роздратованим‘ 
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2.  to be troubled ‗бути заклопотаним‘ 

3.  to be puzzled  ‗бути спантеличеним‘ 

4.  to be confused  ‗бути збитим з пантелику‘ 

Разом: 23 ЛО у 232 КА (0,25 %) 

Експресивно-емотивна гендерно зумовлена лексична номінація  

«ВІДЧАЙ» 

Іменникові ЕЕГЗЛО «ВІДЧАЙ» – 78  КА (0,07 %) 

1.  despair ‗відчай‘,  

2.  hopelessness ‗безвихідність‘; 

3.  hysteria ‗істерія‘ 

4.  dead end ‗глухий кут‘, 

5.  frustration ‗відчай, зрив‘ 

6.  hatred ‗ненависть‘ 

Прикметникові ЕЕГЗЛО «ВІДЧАЙ» – 66 КА (0,06 %) 

1.  hopeless ‗безнадійний‘ 

2.  desperate ‗відчайдушний‘ 

3.  terrible ‗жахливий‘ 

4.  hysterical ‗істеричний‘ 

5.  offensive ‗образливий‘ 

Дієслівні ЕЕГЗЛО «ВІДЧАЙ» – 23 КА (0,02 %) 

1.  to despair ‗впадати у відчай‘ 

2.  to lose hope ‗втрачати надію‘ 

3.  to break down ‗не витримувати чогось, втрачати самовладання‘ 

4.  to burst in tears ‗розридатися‘ 

5.  to move ‗рухатись‘ 

6.  to come ‗приходити‘ 

7.  to drive ‗керувати авто‘ 

Прислівникові ЕЕГЗЛО «ВІДЧАЙ» – 17 КА (0,02 %) 

1.  hopelessly ‗безнадійно‘ 

2.  desperately ‗відчайдушно‘ 

3.  constantly ‗постіно‘ 

4.  hauntingly ‗нав‘язливо‘ 

5.  impatiently ‗нетерпляче‘ 

6.  chaotically ‗безладно‘ 

Дієприкметникові ЕЕГЗЛО «ВІДЧАЙ» – 11 КА (0,01 %) 

1.  to be broken down ‗бути розгромленим, розчавленим‘ 
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2.  to be ashamed ‗бути засоромленим‘ 

3.  to be embarrassed ‗бути збентеженим‘ 

4.  to be ignored  ‗бути проігнорованим‘ 

Разом: 28 ЛО у 195 (0,20 %) 

Експресивно-емотивна гендерно зумовлена лексична номінація  

«СТРАХ» 

Іменникові ЕЕГЗЛО «СТРАХ» – 54 КА (0,05 %) 

1.  fear ‗жах‘ 

2.  terror ‗жах‘ 

3.  horror ‗страх‘ 

4.  suffering ‗страждання‘ 

5.  thrill ‗трепет‘ 

Прикметникові ЕЕГЗЛО «СТРАХ» – 46 КА (0,03 %) 

1.  afraid ‗той, що боїться‘ 

2.  scary ‗лякаючий‘ 

3.  horrible ‗страшний‘ 

4.  awful ‗страшний, лячний‘ 

Дієслівні ЕЕГЗЛО «СТРАХ» – 27 КА (0,02  %) 

1.  to scare ‗лякати‘ 

2.  to terrify ‗бентежити, залякати‘ 

3.  to frighten ‗лякати‘ 

4.  to horrify ‗злякати‘ 

5.  to shock ‗шокувати‘ 

Прислівникові ЕЕГЗЛО «СТРАХ» – 19 КА (0,01 %) 

1.  horrifyingly ‗жахливо‘ 

2.  appallingly ‗страшно, страхітливо‘ 

3.  terrifyingly ‗страхітливо‘ 

Дієприкметникові ЕЕГЗЛО «СТРАХ» – 14 КА (0,01 %) 

1.  to be shocked ‗бути шокованим‘ 

2.  to be frightened ‗бути наляканим‘ 

3.  to be horrified ‗бути зляканим‘ 

4.  to be scared ‗бути наляканим‘ 

5.  to be thrilled ‗бути наляканим, збентеженим‘ 

Разом: 22 ЛО у 172 (0,18 %) 
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Експресивно-емотивна гендерно зумовлена лексична номінація  

«НЕНАВИСТЬ» 

Іменникові ЕЕГЗЛО «НЕНАВИСТЬ» – 75 КА (0,07 %) 

1.  hatred ‗ненависть‘ 

2.  fierce ‗лють‘, 

3.  hate ‗ненависть‘ 

Прикметникові ЕЕГЗЛО «НЕНАВИСТЬ» – 63 КА (0,06 %) 

1. hateful ‗зненависний‘ 

2. odious ‗огидний, зненавиджений‘ 

3. furious ‗розлючений‘ 

4. anxious ‗лютий‘ 

5. bad ‗поганий‘ 

Дієслівні ЕЕГЗЛО «НЕНАВИСТЬ» – 78 КА (0,08 %) 

1.  to hate ‗ненавидіти‘ 

2.  to dislike ‗не полюбляти‘ 

3.  to disgust ‗відчувати огидливість‘ 

Прислівникові ЕЕГЗЛО «НЕНАВИСТЬ» – 62 КА (0,06 %) 

1. to be hated ‗бути ненависним‘ 

2. to be obsessed ‗бути одержимим‘ 

3. to be ignored  ‗бути проігнорованим‘ 

Дієприкметникові ЕЕГЗЛО «СТРАХ» – 42 КА (0,04 %) 

1.  bitterly ‗жорстко‘ 

2.  deeply ‗глубоко‘ 

3.  utterly ‗повністю‘ 

4.  emotionally ‗емоційно‘ 

5.  surreptitiously ‗таємно‘ 

6.  atrociously ‗люто‘ 

Разом: 20 ЛО у 234 (0,24 %) 

Експресивно-емотивна гендерно зумовлена лексична номінація 

«ЗБУДЖЕННЯ» 

Іменникові ЕЕГЗЛО «ЗБУДЖЕННЯ» – 21 КА (0,02 %) 

1.  thrill ‗тревога‘ 

2.  nervousness ‗нервування‘ 

3.  inspiration ‗наснага‘ 

4.  excitement ‗збудження‘ 

5.  embarrassment ‗збентеження‘ 
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Прикметникові ЕЕГЗЛО «ЗБУДЖЕННЯ» – 24 КА (0,02 %) 

1.  uneasy ‗неспокійний‘,  

2.  restive ‗нетерплячий‘ 

3.  bossy ‗керівничий‘ 

4.  powerful ‗владний‘ 

5.  nervous ‗нервовий‘ 

6.  agitated ‗схвильований‘ 

Дієслівні ЕЕГЗЛО «ЗБУДЖЕННЯ» – 15 КА (0,01 %) 

1.  to feel ‗відчувати‘ 

2.  to trouble ‗турбуватись‘ 

3.  to enjoy ‗насолоджуватись‘ 

4.  to worry ‗непокоїтися‘ 

Прислівникові ЕЕГЗЛО «ЗБУДЖЕННЯ» – 92 КА (0,09 %) 

1.  uneasily ‗неспокійно‘ 

2.  restlessly ‗непокійливо‘ 

3.  unhurriedly ‗неквапливо‘ 

4.  late ‗пізно‘ 

5.  immediately ‗моментально‘ 

6.  rapidly ‗дуже швидко‘ 

7.  incredibly ‗неймовірно‘ 

8.  excitingly ‗приголомшливо‘  

9.  emotionally ‗емоційно‘ 

Дієприкметникові ЕЕГЗЛО «ЗБУДЖЕННЯ» – 68 КА (0,07 %) 

1.  to be spirited ‗бути енергійним‘ 

2.  to be worried ‗бути стурбованим‘ 

3.  to be amused ‗бути розвеселеним‘ 

4.  to be exhilarated ‗бути жвавим, бадьорим‘ 

5.  to be delighted ‗бути радісним‘ 

Разом: 29 ЛО у 220 КА (0,23%) 

Експресивно-емотивна гендерно зумовлена лексична номінація  

«РАДІСТЬ» 

Іменникові ЕЕГЗЛО «РАДІСТЬ» – 43 КА (0,04 %) 

1.  joy ‗радість‘,  

2.  enthusiasm ‗захват‘ 

3.  excitement ‗восторг, задоволення‘ 

4.  jubilation ‗радіння, радість‘  
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5.  lightness ‗легкість‘ 

6.  amusement ‗здивування‘ 

Прикметникові ЕЕГЗЛО «РАДІСТЬ» – 71 КА (0,07 %) 

1.  delightful ‗радісний‘ 

2.  joyous ‗веселий‘ 

3.  glad ‗щасливий‘ 

4.  merry ‗радісний‘ 

5.  optimistic ‗оптимістичний‘ 

Дієслівні ЕЕГЗЛО «РАДІСТЬ» – 26 КА (0,02%) 

1.  to cheer up ‗підбадьорювати‘ 

2.  to elate ‗радіти‘ 

3.  to love ‗любити‘ 

4.  to adore ‗обожнювати‘ 

5.  to admire ‗захоплюватись‘ 

6.  to fall in love with ‗закохатись‘ 

7.  to charm ‗очаровувати‘ 

8.  to appeal ‗приваблювати‘ 

Прислівникові ЕЕГЗЛО «РАДІСТЬ» – 89 КА (0,09 %) 

1.  emotionally ‗емоційно‘ 

2.  excitingly ‗приголомшливо‘ 

3.  happily ‗щасливо‘ 

4.  amazingly ‗вражаюче‘ 

5.  cheerfully ‗жваво‘ 

Дієприкметникові ЕЕГЗЛО «РАДІСТЬ» – 67 КА (0,07 %) 

1.  to be delighted ‗бути радісним‘ 

2.  to be amused ‗бути розвеселеним‘ 

3.  to be exhilarated ‗бути жвавим, бадьорим‘ 

4.  to be full of strength ‗бути переповненим сил‘ 

Разом: 28 ЛО у  296 КА (0,31 %) 

Експресивно-емотивна гендерно зумовлена лексична номінація 

«ЗАДОВОЛЕННЯ» 

Іменникові ЕЕГЗЛО «ЗАДОВОЛЕННЯ» – 78 КА (0,08 %) 

1.  satisfaction ‗задоволення‘ 

2.  lightness ‗легкість‘ 
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3.  interest ‗інтерес‘ 

4.  calmness ‗спокій‘ 

5.  desire ‗бажання‘ 

6.  bliss ‗блаженство‘ 

Прикметникові ЕЕГЗЛО «ЗАДОВОЛЕННЯ» – 94 КА (0,09 %) 

1.  content ‗задоволений‘ 

2.  calm ‗спокійний‘ 

3.  ravishing ‗чудовий, чарівний‘ 

4.  fine ‗прекрасний‘ 

Дієслівні ЕЕГЗЛО «ЗАДОВОЛЕННЯ» – 172 КА (0,18 %) 

1.  to satisfy ‗доставляти задоволення‘ 

2.  to please ‗задовільняти‘ 

3.  to remember ‗згадувати‘ 

4.  to dream ‗мріяти‘ 

5.  to charm ‗очаровувати‘ 

6.  to smile ‗посміхатись‘ 

7.  to enjoy ‗насолоджуватись‘ 

8.  to feel ‗відчувати‘ 

Прислівникові ЕЕГЗЛО «ЗАДОВОЛЕННЯ» – 28 КА (0,03 %) 

1.  contentedly ‗задоволено‘,  

2.  satisfactorily ‗задовільно‘ 

3.  gently ‗лагідно‘ 

4.  dreamily ‗мрійливо‘ 

5.  deeply ‗глубоко‘ 

6.  unhurriedly ‗неквапливо‘ 

Дієприкметникові ЕЕГЗЛО «ЗАДОВОЛЕННЯ» – 36 КА (0,03 %) 

1.  to be satisfied  ‗бути задоволеним‘ 

2.  to be delighted ‗бути радісним‘ 

3.  to be pleased ‗бути щасливим, задоволеним‘ 

Разом: 27 ЛО у 408 КА  (0,42 %) 

Експресивно-емотивна гендерно зумовлена лексична номінація  

«ЩАСТЯ» 

Іменникові ЕЕГЗЛО «ЩАСТЯ» – 82 КА (0,08 %) 

1.  happiness ‗щастя‘ 
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2.  pleasure ‗радість‘ 

3.  fun ‗веселощі‘ 

4.  hope ‗надія‘ 

5.  joy ‗радість‘ 

6.  jubilation ‗радіння, радість‘  

Прикметникові ЕЕГЗЛО «ЩАСТЯ» – 74 КА (0,07 %) 

1.  happy ‗щасливий‘ 

2.  merry ‗веселий, щасливий‘ 

3.  calm ‗спокійний‘ 

4.  mirthful ‗радісний‘ 

Дієслівні ЕЕГЗЛО «ЩАСТЯ» – 68 КА (0,07 %) 

1.  to enjoy ‗насолоджуватись‘ 

2.  to like ‗полюбляти‘ 

3.  to love ‗любити‘ 

4.  to adore ‗обожнювати‘ 

5.  to admire ‗захоплюватись‘ 

6.  to feel ‗відчувати‘ 

Прислівникові ЕЕГЗЛО «ЩАСТЯ» – 26 КА (0,03 %) 

1.  happily ‗щасливо‘ 

2.  incredibly ‗неймовірно‘ 

3.  light-heartedly ‗легко, безтурботливо‘ 

4.  incredibly ‗неймовірно‘ 

Дієприкметникові ЕЕГЗЛО «ЩАСТЯ» – 22  КА (0,02 %) 

1.  to be overjoyed ‗бути дуже радісним‘ 

2.  to be amused ‗бути розвеселеним‘ 

3.  to be astonished ‗бути враженим‘ 

4.  to be pleased ‗бути щасливим, задоволеним‘ 

Разом: 24 ЛО у  272 КА  (0,28 %) 
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Таблиця В.5 

Частотність контекстних актуалізацій гендерно зумовлених засобів  

образної лексичної номінації в авантюрно маркованих контекстах 

№ 

п/п 

Тип значення 

засобів гендерно зумовленої образної лексичної номінації 

та її КА (частка %) 

МЕТАФОРИ 

Іменникові ГЗЛО – 1735 КА (1,8 %) 

1.  the Terror ‗жах‘ 

2.  the Blue-eyed Devil ‗блакитноокий диявол‘ 

3.  the Iron Butterfly ‗залізний метелик‘   

4.  an Idol ‗ідол‘ 

5.  a Superwoman ‗жінка-супергерой‘ 

6.  a Name ‗ім‘я‘ 

7.  a monster ‗монстр, чудовисько‘ 

8. an Icon ‗ікона‘ 

9. a goddess ‗богиня‘ 

10. a Phoenix ‗птиця-Фенікс‘ 

11. a Symbol ‗символ‘ 

12. a Royalty ‗коронована особа‘  

13. an Attractiveness ‗краса, привабливість‘ 

14. a Fragility ‗тендітність‘ 

15. a player ‗гравець‘ 

16. an Аngel ‗янгол‘ 

17. a rock ‗скеля‘ 

18. a snake ‗змія‘ 

19. a machine ‗машина, пристрій‘ 

21. a defender ‗захисник‘ 

22. Love is an illness ‗кохання є хвороба‘ 

23. The life is a stage ‗життя є сцена‘ 

Дієслівні ГЗЛО – 1473 КА (1,5 %) 

1.  as though to dip in honey ‗начебто обмокати в мед‘ 

2.  to run the world ‗керувати світом‘ 

3.  to be frozen with fear ‗заціпеніти від жаху‘ 

4.  The world is falling in on smb ‗світ розламується біля когось‘ 

5.  to pull strings ‗тягнути за ниточки, керувати‘ 
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6.  to get on in the wold ‗досягти успіху‘ 

7.  to be bored to death ‗страшенно нудьгувати‘ 

8.  to get on eye on ‗покласти око на‘ 

9.  to run the risk ‗ризикувати‘ 

10.  to bring smb out into the open ‗вивести на чисту воду‘ 

11.  to open one‘s mouth all right ‗солодко говорити (гарно намалювати 

ситуацію)‘ 

12.  to hit the nail on the head ‗влучити в ціль‘ 

13.  to catch one‘s breath ‗затримати подих‘ 

14.  to buy a pig in a poke ‗купувати кота у мішку (не знати що саме)‘ 

15.  to save smb the trouble of  ‗звільнити когось від необхідності щось 

робити‘ 

Разом: 38 у 3208 КА (3,3 %) 

ЕПІТЕТИ 

Прикметникові ГЗЛО – 1862 КА (1,9 %) 

1.  mellifluous ‗солодкозвучний‘ 

2.  golden ‗золотавий‘ 

3.  delicate ‗делікатний, тендітний 

4.  soft ‗ніжний, м‘який 

5.  sophisticated ‗витончений‘ 

6.  ravishing ‗чудовий, чарівний‘ 

7.  moss-green ‗яскраво-зелений‘ 

8.  flawless ‗бездоганний‘ 

9.  hopeless ‗безнадійний‘ 

10.  furious ‗розлючений‘ 

11.  anxious ‗лютий‘ 

12.  desperate ‗відчайдушний‘ 

13.  overjoyed ‗дуже радісний‘ 

14.  vulnerable ‗уразливий, ранимий‘ 

15.  indomitable ‗невблаганний‘ 

16.  superfluous ‗надмірний‘ 

Прислівникові ГЗЛО – 874 КА (0,91 %) 

1.  cheerfully ‗жваво‘ 

2.  hopelessly ‗безнадійно‘ 

3.  exhaustingly ‗знесилююче‘ 
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4.  sickly ‗нудотно‘ 

5.  excitingly ‗вражаюче‘ 

6.  wretchedly ‗нещасно‘ 

7.  wickedly ‗злобно‘ 

8.  breathtakingly ‗вражаюче‘ 

9.  tremendously ‗надзвичайно‘ 

10.  hauntingly ‗нав‘язливо‘ 

11.  surreptitiously ‗таємно‘ 

12.  atrociously ‗люто‘ 

13.  woefully ‗похмуро‘ 

14.  frankly ‗відверто‘ 

15.  bravely ‗відважно, хоробро‘ 

16.  tiringly  ‗зтомлююче‘ 

17.  tightly ‗міцно‘ 

Разом: 33 ЛО у 2736 КА (2,9 %) 
 

ОБРАЗНІ ПОРІВНЯННЯ – 2543 КА (2,6 %) 

1.  to be as a messenger sent by God ‗бути ніби посланцем Божим‘ 

2.  to be as fast as tornado ‗бути швидким як ураган‘ 

3.  to treat as a Royalty ‗обходитися наче з коронованою особою‘ 

4.  to shine as bright as a star ‗бути яскравим наче зірка‘ 

5.  to be as sweet as honey ‗бути солодким наче мед‘ 

6.  to be as beautiful as a star ‗бути гарним наче зірка‘ 

7.  to feel like on the top of the world ‗почувати себе наче на вершині світу‘ 

8.  to hold like rich and  famous ‗триматись наче заможній та відомий‘ 

9.  to be as light as air ‗бути легким ніби пір‘ячко‘ 

10.  to be as lonely as an orphan ‗бути самотнім наче сирота‘ 

11.  Life is like a race ‗життя як перегони‘ 

12.  to be as annoying as a fly ‗бути набридливим наче муха‘ 

13.  to search carefully like how a detective investigates crimes ‗шукати щось 

уважно, ніби детектив розслідує злочин‘ 

14.  to be as furious as a lion ‗бути розлюченим ніби лев‘ 

15.  Her love is like an ocean ‗Її кохання наче океан‘ 

16.  to be as old as the world ‗бути старим як світ‘ 

Разом: 16 ЛО у 2543 КА (2,6 %) 
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Додаток Д 

Когнітивне моделювання поняттєво-ціннісного шару  

художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА в романах Сідні Шелдона 

Таблиця Д.1 

Концептуальні складники поняттєво-ціннісного шару 

художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА 

Концептуальний 

домен 
Парцела 

Кількість 

концептів 

Загальна 

кількість 

концептів 

Кількість 

контекстів 

Загальна 

кількість 

контекстів 

«Авантюристка 

як фізичний 
феномен» 

«Фізичний 

стан» 

17 

(15,6%) 

53 

 

(48,6 %) 

1618 

6412 

 

(48,9 %) 

«Зовнішній 

вигляд» 

16 

(14,7%) 
1564 

«Родинні 

зв‘язки» 

6 

(5,5%) 
483 

«Стать і вік» 
6 

(5,5%) 
512 

«Матримоніаль

ний статус» 

6 

(5,5%) 
344 

«Персональна 

ідентифікація» 

2  

(1,8%) 
1891 

«Авантюристка 

як психологічний 

феномен» 

«Почуття та 

емоції» 

15 

(13,8%) 
25 

 

(22,9 %) 

1629 2694 

 

(20,6 %) «Характер» 
10 

(9,1%) 
1065 

«Авантюристка 

як соціальний 

феномен» 

«Соціальний 

статус і сфера 

занять» 

12 

(11,1%) 
31 

 

(28,5 %) 

1756 

3998 

 

(30,5 %) 

«Стосунки  

з людьми» 

9 

(8,2%) 
1407 

«Суспільне 

життя»   

10 

(9,2%) 
835 

 

Усього 

109 

 

(100%) 

109 

 

(100%) 

13104 

 

(100%) 

13104 

 

(100%) 
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Таблиця Д.2 

Змістове наповнення концептуальних складників поняттєво-ціннісного шару 

художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА 

 

Домен Парцела 

Художні концепти 

авантюрного 

(ХКА) 

Кількість 

авантюрно 

маркованих 

контекстів 

Загальна 

кількість 

ХКА 

Загальна 

кількість 

АМК 

«
А

в
ан

тю
р
и

ст
к
а 

як
 ф

із
и

ч
н

и
й

 ф
ен

о
м

ен
»
 

«
Ф

із
и

ч
н

и
й

 с
та

н
»

 

FACE ‗ОБЛИЧЧЯ‘ 322 

17 

 

15,6% 

1618 

 

12,3% 

EYES ‗ОЧІ‘ 241 

HAIR ‗ВОЛОССЯ‘ 217 

FIGURE ‗ФІГУРА‘ 187 

BEAUTY ‗КРАСА‘ 169 

ATTRACTIVENESS 

‗ПРИВАБЛИВІСТЬ‘ 
151 

SOPHISTICATION 

‗ВИТОНЧЕНІСТЬ‘ 
98 

FEATURES ‗РИСИ‘ 72 

SENSUALITY 

‗ЧУТТЄВІСТЬ‘ 
53 

VOICE ‗ГОЛОС‘ 29 

FRAGILITY 

‗ТЕНДІТНІСТЬ‘ 
16 

SEXUALITY 

‗СЕКСУАЛЬНІСТЬ‘ 
14 

BREASTS ‗ГРУДИ‘ 10 

SKIN ‗ШКІРА‘ 10 

EYEBROWS ‗БРОВИ‘ 8 

LEGS ‗НОГИ‘ 7 

WAIST ‗ТАЛІЯ‘  3 

HIPS ‗СТЕГНА‘ 3 

PHYSICAL HEALTH 

‗ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ'Я‘ 
3 

FATIGUE ‗ВТОМА‘  3 

BREAKDOWN 

‗ЗНЕСИЛЕННЯ‘ 
2 
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Продовження таблиці Д.2 

 

Домен Парцела 

Художні концепти 

авантюрного 

(ХКА) 

Кількість 

авантюрно 

маркованих 

контекстів 

Загальна 

кількість 

ХКА 

Загальна 

кількість 

АМК 

«
А

в
ан

тю
р
и

ст
к
а 

як
 ф

із
и

ч
н

и
й

 ф
ен

о
м

ен
»
 

«
З
о

в
н

іш
н

ій
 в

и
гл

я
д

»
 

HAIRDO ‗ЗАЧІСКА‘ 312 

 

16 

 

14,7% 

 

1564 

 

11,9% 

MAKEUP ‗МАКІЯЖ‘ 295 

DRESS ‗СУКНЯ‘ 276 

FOOTWEAR ‗ВЗУТТЯ‘ 211 

JEWELRY 

‗КОШТОВНОСТІ‘ 
208 

KNICK-KNACKERY 

‗ПРИКРАСИ‘ 
134 

ACCESSORIES 

‗АКСЕСУАРИ‘ 
37 

PERFUME ‗ПАРФУМ‘ 20 

TASTE ‗СМАК‘ 15 

DRESS CODE 

 ‗ДРЕС-КОД‘ 
13 

REFINEMENT 

‗ВИШУКАНІСТЬ‘ 
8 

EXPENSIVENESS 

‗ДОРОЖНЕЧА‘ 
8 

CLOTHES ‗ОДЯГ‘ 6 

LINGERIE  

‗ДАМСЬКА БІЛИЗНА‘ 
6 

CLOTHING ‗ВБРАННЯ‘ 5 

STYLISHNESS 

‗ВИТОНЧЕНІСТЬ‘ 
4 

DESIGNER 

‗МОДЕЛЬЄР‘ 
3 

STYLE ‗СТИЛЬ‘ 3 
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Продовження таблиці Д.2 

 

Домен Парцела 

Художні концепти 

авантюрного 

(ХКА) 

Кількість 

авантюрно 

маркованих 

контекстів 

Загальна 

кількість 

ХКА 

Загальна 

кількість 

АМК 

«
А

в
ан

тю
р
и

ст
к
а 

як
 ф

із
и

ч
н

и
й

 ф
ен

о
м

ен
»
 

«
Р

о
д

и
н

н
і 

зв
‘я

зк
и

»
 

DAUGHTER ‗ДОЧКА‘ 188 

6 

 

5,5% 

483 

 

3,7% 

MOTHER ‗МАТИ‘ 175 

SISTER ‗СЕСТРА‘ 54 

FATHER ‗БАТЬКО‘ 36 

BROTHER ‗БРАТ‘ 23 

SON ‗СИН‘ 7 

«
С

та
ть

 і
 в

ік
»

 

A GIRL ‗ДІВЧИНА‘ 211 

6 

 

5,5% 

512 

 

3,9% 

A WOMAN ‗ЖІНКА‘ 143 

A LADY ‗ЛЕДІ‘ 112 

A TEENAGER ‗ПІДЛІТОК‘ 26 

YOUTH  ‗МОЛОДІСТЬ‘ 11 

MATURITY ‗ЗРІЛІСТЬ‘ 9 

«
М

ат
р
и

м
о
н

іа
л
ьн

и
й

 с
та

ту
с»

 WIFE ‗ДРУЖИНА‘ 133 

6 

 

5,5% 

344 

 

2,6% 

HUSBAND ‗ЧОЛОВІК‘ 101 

BABY ‗ДИТИНА‘ 54 

MARRIED 

‗ЗАМІЖНЯ / ОДРУЖЕНИЙ‘ 
32 

UNMARRIED ‗НЕЗАМІЖНЯ / 

НЕОДРУЖЕНИЙ‘ 
16 

LOVER 

‗КОХАНЕЦЬ / КОХАНКА‘ 
8 

«
П

ер
со

н
а
 

л
ь
н

а 

ід
ен

ти
ф

ік
а

ц
ія

»
 

A FEMALE PERSON ‗ОСОБА 

ЖІНОЧОЇ СТАТІ‘ 
1215 2 

 

1,8% 

1891 

 

14,4% 
SUBJECT OF THE STORY 

‗СУБ‘ЄКТ РОЗПОВІДІ‘ 
676 

Усього 53 6412 
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Продовження табл. Д.2 

Домен Парцела 

Художні концепти 

авантюрного 

(ХКА) 

Кількість 

авантюрно 

маркованих 

контекстів 

Загальна 

кількість 

ХКА 

Загальна 

кількість 

АМК 

«
А

в
ан

тю
р
и

ст
к
а 

як
 п

си
х
о
л
о
гі

ч
н

и
й

 ф
ен

о
м

ен
»
 

«
П

о
ч
у

тт
я
 т

а 
ем

о
ц

ії
»

 
HATRED ‗НЕНАВИСТЬ‘ 342 

15 

 

13,8% 

1629 

 

12,4% 

SUFFERING ‗СТРАЖДАННЯ‘ 223 

DESPAIR ‗ВІДЧАЙ‘ 167 

EXCITATION ‗ЗБУДЖЕННЯ‘ 144 

FEAR ‗СТРАХ‘ 132 

MALICE ‗ЗЛІСТЬ‘ 96 

IRRITATION ‗РОЗДРАТУВАННЯ‘ 88 

ALARM ‗ТРИВОГА‘ 78 

SADNESS ‗СУМ‘ 75 

LONELINESS ‗САМОТНІСТЬ‘ 67  

SORROW ‗ПЕЧАЛЬ‘ 59 

FOREBODING ‗ПЕРЕДЧУТТЯ‘ 47 

JOY ‗РАДІСТЬ‘ 46 

PLEASURE ‗ЗАДОВОЛЕННЯ‘ 36 

HAPPINESS ‗ЩАСТЯ‘ 29 

«
Х

ар
ак

те
р

»
 

ENERGETIC NATURE 

‗ЕНЕРГІЙНІСТЬ‘ 
231 

10 

 

9,1% 

1065 

 

8,1% 

INTELLIGENCE ‗ІНТЕЛЕКТ‘ 205 

LOVE OF FREEDOM 

‗ВОЛЕЛЮБНІСТЬ‘ 
181 

PERSISTENCE 

‗НАПОЛЕГЛИВІСТЬ‘ 
143 

COMPOSURE ‗САМОВЛАДАННЯ‘ 98 

COURAGE ‗СМІЛИВІСТЬ‘ 78 

MEEKNESS ‗ЛАГІДНІСТЬ‘ 43 

KINDNESS ‗ДОБРОТА‘ 38 

STUBBORNNESS ‗ВПЕРТІСТЬ‘ 29 

CRUELTY ‗ЖОРСТОКІСТЬ‘ 19 

Усього 25 2694 
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Продовження табл. Д.2 

Домен Парцела 

Художні концепти 

авантюрного 

(ХКА) 

Кількість 

авантюрно 

маркованих 

контекстів 

Загальна 

кількість 

ХКА 

Загальна 

кількість 

АМК 

«
А

в
ан

тю
р
и

ст
к
а 

як
 с

о
ц

іа
л
ьн

и
й

 ф
ен

о
м

ен
»
 

«
С

о
ц

іа
л
ьн

и
й

 с
та

ту
с 

і 
сф

ер
а 

за
н

я
ть

»
 

A CRIMINAL ‗ЗЛОЧИНЕЦЬ‘ 335 

12 

 

11,1% 

1756 

  

13,4% 

A CROOK ‗ШАХРАЙКА‘ 317 

A PRISONER ‗УВ'ЯЗНЕНИЙ‘ 184 

A MURDERESS ‗ВБИВЦЯ‘ 168 

AN OUTCAST ‗ІЗГОЙ‘ 152 

 A THIEF ‗ЗЛОДІЙ‘ 133 

A BENEFACTOR ‗БЛАГОДІЙНИК‘ 128 

A SISTER ‗ЧЕРНИЦЯ‘ 111 

AN ACTRESS ‗АКТРИСА‘ 108 

A BUILDER ‗БУДІВЕЛЬНИК‘ 44 

A BUSINESS LADY ‗БІЗНЕС ЛЕДІ‘ 40 

A PERFECTIONIST 

‗ПЕРФЕКЦІОНІСТ‘ 
36 

«
С

то
су

н
к
и

 з
 л

ю
д

ь
м

и
»

 

AMBITIOUS STRIVING  

‗АМБІТНІ ПРАГНЕННЯ‘ 
307 

9 

 

8,2% 

1407 

 

10,7% 

PROFESSIONALISM 

‗ПРОФЕСІОНАЛІЗМ‘ 
289 

PERFECTIONISM 

‗ПЕРФЕКЦІОНІЗМ‘ 
252 

DISGUISE ‗МАСКУВАННЯ‘ 195 

STRUGGLE FOR SURVIVAL 

‗БОРОТЬБА ЗА ВИЖИВАННЯ‘ 
142 

JUSTICE ‗СПРАВЕДЛИВІСТЬ‘ 86 

INSINCERITY ‗НЕЩИРІСТЬ‘ 56 

GENEROUSITY ‗ЩЕДРІСТЬ‘ 44 

COMPASSION ‗СПІВЧУТТЯ‘ 36 

«
С

у
сп

іл
ь
н

е 

ж
и

тт
я
»
  

 

VENGEANCE ‗ПОМСТА‘ 179  

10 

 

9,2% 

835 

 

6,4% 

SUCCESS ‗УСПІХ‘ 134 

WEALTH ‗БАГАТСТВО‘ 123 

POPULARITY ‗ПОПУЛЯРНІСТЬ‘ 117 

MURDER ‗ВБИВСТВО‘ 86 

CRIME ‗ЗЛОЧИН‘ 73 

FRAUD ‗ШАХРАЙСТВО‘ 42 
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Закінчення табл. Д.2 

Домен Парцела 

Художні концепти 

авантюрного 

(ХКА) 

Кількість 

авантюрно 

маркованих 

контекстів 

Загальна 

кількість 

ХКА 

Загальна 

кількість 

АМК 

 
 

THEFT ‗КРАДІЖКА‘ 36 

  LARCENY ‗ЗЛОДІЙСТВО‘ 32 

CHARITY ‗БЛАГОДІЙНІСТЬ‘ 13 

Усього 31 3998 

РАЗОМ 109 13104 
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Рис. Д.1 Фрейм поняттєво-ціннісного шару художнього 

мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА 

 

Рис. 4.3. Змістові складники фрейму концептуального домену 

«Авантюристка як фізіологічний феномен» у складі поняттєво-

ХМГК АВАНТЮРИСТКА 

 

Почуття та емоції 

 

Характер 

 
Позитивні риси 

характеру 

 

Позитивні почуття та 

емоції 

 

Амбівалентні 

почуття та емоції 

 

Негативні почуття та 

емоції 

 

Фізичний стан 
 

Персональна 

ідентифікація 

 
Родинні зв’язки 

 
Матримоніальний статус 

 
Стать і вік 

 

Негативні риси 

характеру 

 

Зовнішній вигляд 
 

Соціальний статус  

і сфера занять 
 

Стосунки  

з людьми 

 

Суспільне  

життя 

 

Хто? 

Якою є? 
Як виглядає? 

Що відчуває? 
Який має характер? 

Який має соціальний 

статус? 
Чим займається? 

Якими є стосунки  

з людьми? 

Яким є суспільне 

життя? 
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Додаток Е 

Когнітивне моделювання образно-ціннісного шару 

художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА в романах Сідні Шелдона 

Таблиця Е.1 

Номенклатура базових концептуальних метафор 

у складі образно-ціннісного шару художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА 

Базові концептуальні метафори Переклад 

Концептуальна сфера джерела «об’єкт» 

AN ADVENTURESS IS A THING  ‗АВАНТЮРИСТКА Є ПРЕДМЕТ‘ 

AN ADVENTURESS IS A CONTAINER  

OF VENGEANCE  

‗АВАНТЮРИСТКА Є ВМІСТИЩЕ 

ПОМСТИ‘ 

AN ADVENTURESS IS A CONTAINER  

OF HATRED 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ВМІСТИЩЕ 

НЕНАВИСТІ‘ 

AN ADVENTURESS IS A CONTAINER  

OF SUFFERING 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ВМІСТИЩЕ 

СТРАЖДАННЯ‘ 

AN ADVENTURESS IS A CONTAINER  

OF DESPAIR 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ВМІСТИЩЕ 

ВІДЧАЮ‘ 

AN ADVENTURESS IS A CONTAINER  

OF EXCITATION 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ВМІСТИЩЕ 

ЗБУДЖЕННЯ‘ 

AN ADVENTURESS IS A CONTAINER 

 OF FEAR 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ВМІСТИЩЕ 

СТРАХУ‘ 

AN ADVENTURESS IS A CONTAINER  

OF MALICE 
‗АВАНТЮРИСТКА Є ВМІСТИЩЕ ЗЛОСТІ‘ 

AN ADVENTURESS IS A CONTAINER  

OF IRRITATION 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ВМІСТИЩЕ 

РОЗДРАТУВАННЯ‘ 

AN ADVENTURESS IS A CONTAINER  

OF ALARM 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ВМІСТИЩЕ 

ТРИВОГИ‘ 

AN ADVENTURESS IS A CONTAINER  

OF SADNESS  
‗АВАНТЮРИСТКА Є ВМІСТИЩЕ СУМУ‘ 

AN ADVENTURESS IS A CONTAINER  

OF LONELINESS  

‗АВАНТЮРИСТКА Є ВМІСТИЩЕ 

САМОТНОСТІ‘ 

AN ADVENTURESS IS A CONTAINER  

OF SORROW  
‗АВАНТЮРИСТКА Є ВМІСТИЩЕ ПЕЧАЛІ‘ 

AN ADVENTURESS IS A CONTAINER  

OF FOREBODING  

‗АВАНТЮРИСТКА Є ВМІСТИЩЕ 

ПЕРЕДЧУТТЯ‘ 

AN ADVENTURESS IS A CONTAINER OF 

JOY  

‗АВАНТЮРИСТКА Є ВМІСТИЩЕ 

РАДОСТІ‘ 

AN ADVENTURESS IS A CONTAINER  

OF PLEASURE 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ВМІСТИЩЕ 

ЗАДОВОЛЕННЯ‘ 

AN ADVENTURESS IS A CONTAINER  

OF HAPPINESS 
‗АВАНТЮРИСТКА Є ВМІСТИЩЕ ЩАСТЯ‘ 

10 концептів 

у 5 контекстах 
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  Продовження таблиці Е.1 

Базові концептуальні метафори Переклад 

Концептуальна сфера джерела «абстрактне явище» 

(характер «авантюристки») 

AN ADVENTURESS IS ENERGETIC 

NATURE  

‗АВАНТЮРИСТКА Є ЕНЕРГІЙНІСТЬ‘ 

AN ADVENTURESS IS INTELLIGENCE ‗АВАНТЮРИСТКА Є ІНТЕЛЕКТ‘ 

AN ADVENTURESS IS LOVE OF 

FREEDOM 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ВОЛЕЛЮБНІСТЬ‘ 

AN ADVENTURESS IS PERSISTENCE ‗АВАНТЮРИСТКА Є НАПОЛЕГЛИВІСТЬ‘ 

AN ADVENTURESS IS COMPOSURE ‗АВАНТЮРИСТКА Є САМОВЛАДАННЯ‘ 

AN ADVENTURESS IS COURAGE ‗АВАНТЮРИСТКА Є СМІЛИВІСТЬ‘ 

AN ADVENTURESS IS MEEKNESS ‗АВАНТЮРИСТКА Є ЛАГІДНІСТЬ‘ 

AN ADVENTURESS IS KINDNESS ‗АВАНТЮРИСТКА Є ДОБРОТА‘ 

AN ADVENTURESS IS STUBBORNNESS ‗АВАНТЮРИСТКА Є ВПЕРТІСТЬ‘ 

AN ADVENTURESS IS CRUELTY ‗АВАНТЮРИСТКА Є ЖОРСТОКІСТЬ‘ 

Концептуальна сфера джерела «абстрактне явище» 

(стосунки «авантюристки» з людьми) 

AN ADVENTURESS IS AMBITIOUS 

STRIVING 

‗АВАНТЮРИСТКА Є АМБІТНІ 

ПРАГНЕННЯ‘ 

AN ADVENTURESS IS PROFESSIONALISM ‗АВАНТЮРИСТКА Є ПРОФЕСІОНАЛІЗМ‘ 

AN ADVENTURESS IS PERFECTIONISM ‗АВАНТЮРИСТКА Є ПЕРФЕКЦІОНІЗМ‘ 

AN ADVENTURESS IS DISGUISE ‗АВАНТЮРИСТКА Є МАСКУВАННЯ‘ 

AN ADVENTURESS IS STRUGGLE FOR 

SURVIVAL 

‗АВАНТЮРИСТКА Є БОРОТЬБА ЗА 

ВИЖИВАННЯ‘ 

AN ADVENTURESS IS JUSTICE ‗АВАНТЮРИСТКА Є СПРАВЕДЛИВІСТЬ‘ 

AN ADVENTURESS IS INSINCERITY ‗АВАНТЮРИСТКА Є НЕЩИРІСТЬ‘ 

AN ADVENTURESS IS GENEROUSITY ‗АВАНТЮРИСТКА Є ЩЕДРІСТЬ‘ 

AN ADVENTURESS IS COMPASSION ‗АВАНТЮРИСТКА Є СПІВЧУТТЯ‘ 

Концептуальна сфера джерела «абстрактне явище» 

(суспільне життя «авантюристки») 

AN ADVENTURESS IS VENGEANCE  ‗АВАНТЮРИСТКА Є ПОМСТА‘ 

AN ADVENTURESS IS SUCCESS  ‗АВАНТЮРИСТКА Є УСПІХ‘ 

AN ADVENTURESS IS WEALTH  ‗АВАНТЮРИСТКА Є БАГАТСТВО‘ 

AN ADVENTURESS IS POPULARITY  ‗АВАНТЮРИСТКА Є ПОПУЛЯРНІСТЬ‘ 

AN ADVENTURESS IS MURDER  ‗АВАНТЮРИСТКА Є ВБИВСТВО‘ 

AN ADVENTURESS IS CRIME  ‗АВАНТЮРИСТКА Є ЗЛОЧИН‘ 

AN ADVENTURESS IS FRAUD  ‗АВАНТЮРИСТКА Є ШАХРАЙСТВО‘ 

AN ADVENTURESS IS THEFT  ‗АВАНТЮРИСТКА Є КРАДІЖКА‘ 
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Закінчення таблиці Е.1 

Базові концептуальні метафори Переклад 

AN ADVENTURESS IS LARCENY  ‗АВАНТЮРИСТКА Є ЗЛОДІЙСТВО‘ 

AN ADVENTURESS IS CHARITY  ‗АВАНТЮРИСТКА Є БЛАГОДІЙНІСТЬ‘ 

Концептуальна сфера джерела «абстрактне явище» 

(стать і вік «авантюристки») 

AN ADVENTURESS IS YOUTH  ‗АВАНТЮРИСТКА Є МОЛОДІСТЬ‘ 

AN ADVENTURESS IS MATURITY  ‗АВАНТЮРИСТКА Є ЗРІЛІСТЬ‘ 

Концептуальна сфера джерела «абстрактне явище» 

(фізичний стан «авантюристки») 

AN ADVENTURESS IS BEAUTY  ‗АВАНТЮРИСТКА Є КРАСА‘ 

AN ADVENTURESS IS ATTRACTIVENESS  ‗АВАНТЮРИСТКА Є ПРИВАБЛИВІСТЬ‘ 

AN ADVENTURESS IS SOPHISTICATION  ‗АВАНТЮРИСТКА Є ВИТОНЧЕНІСТЬ‘ 

AN ADVENTURESS IS SENSUALITY  ‗АВАНТЮРИСТКА Є ЧУТТЄВІСТЬ‘ 

AN ADVENTURESS IS FRAGILITY  ‗АВАНТЮРИСТКА Є ТЕНДІТНІСТЬ‘ 

AN ADVENTURESS IS SEXUALITY  ‗АВАНТЮРИСТКА Є СЕКСУАЛЬНІСТЬ‘ 

AN ADVENTURESS IS PHYSICAL 

HEALTH  

‗АВАНТЮРИСТКА Є ФІЗИЧНЕ 

ЗДОРОВ'Я‘ 

AN ADVENTURESS IS BREAKDOWN  ‗АВАНТЮРИСТКА Є ЗНЕСИЛЕННЯ‘ 

Концептуальна сфера джерела «абстрактне явище» 

(зовнішній вигляд «авантюристки») 

AN ADVENTURESS IS REFINEMENT  ‗АВАНТЮРИСТКА Є ВИШУКАНІСТЬ‘ 

AN ADVENTURESS IS EXPENSIVENESS  ‗АВАНТЮРИСТКА Є ДОРОЖНЕЧА‘ 

AN ADVENTURESS IS STYLISHNESS  ‗АВАНТЮРИСТКА Є ВИТОНЧЕНІСТЬ‘ 
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AN ADVENTURESS 

VENGEANCE 

 

Рис. Е.1. Концепти-кореляти, що утворюють діапазон базових концептуальних 

метафор із концептом-референтом AN ADVENTURESS ‗АВАНТЮРИСТКА‘ 

«Абстрактне явище» 

«Суспільне 

життя» 
(10 ХКА) 

 

«Стосунки з людьми» 
(9 ХКА) 

ENERGETIC 

NATURE 

INTELLIGENCE 

AMBITIOUS STRIVING 

PROFESSIONALISM 

SUCCESS 

«Характер» 
(10 ХКА) 

«Об’єкт» 

A THING 

A CONTAINER 
OF  SUFFERING 

A CONTAINER 

OF VENGEANCE 

A CONTAINER 

OF DESPAIR 

«Вмістище / контейнер» 
(15 ХКА) 

«Предмет» 
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Таблиця Е.2 

 

Номенклатура поетично переосмислених концептуальних метафор  

у складі образно-ціннісного шару художнього мегаконцепту АВАНТЮРИСТКА 

Базові концептуальні 

метафори 

Поетично переосмислені 

концептуальні метафори 

Лінгвокогнітивний механізм звуження 

як результат лінгвокогнітивної операції спеціалізації 

AN ADVENTURESS IS POPULARITY 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ПОПУЛЯРНІСТЬ‘ 

AN ADVENTURESS IS THE TALK OF NEW 

YORK ‗АВАНТЮРИСТКА Є РОЗМОВИ У 

НЬЮ ЙОРКУ‘ 

AN ADVENTURESS IS SUCCESS 

‗АВАНТЮРИСТКА Є УСПІХ‘  

AN ADVENTURESS IS A NAME 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ІМ‘Я‘ 

AN ADVENTURESS IS A STAR 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ЗІРКА‘ 

AN ADVENTURESS IS ROYALTY 

‗АВАНТЮРИСТКА Є КОРОЛЕВА‘ 

AN ADVENTURESS IS WEALTH 

‗АВАНТЮРИСТКА Є БАГАТСТВО‘  

AN ADVENTURESS IS AN OWNER 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ВЛАСНИК‘ 

AN ADVENTURESS IS 

PROFESSIONALISM ‗АВАНТЮРИСТКА 

Є ПРОФЕСІОНАЛІЗМ‘  

AN ADVENTURESS IS A CREATOR 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ТВОРЕЦЬ‘ 

AN ADVENTURESS IS YOUTH 

‗АВАНТЮРИСТКА Є МОЛОДІСТЬ‘  

AN ADVENTURESS IS A CHILD 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ДИТИНА‘ 

Лінгвокогнітивний механізм покращення 

як результат лінгвокогнітивної операції спеціалізації 

AN ADVENTURESS IS A THING 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ПРЕДМЕТ‘ 

AN ADVENTURESSIS A SYMBOL 

‗АВАНТЮРИСТКА Є СИМВОЛ‘ 

AN ADVENTURESS IS AN ICON 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ІКОНА‘ 

AN ADVENTURER IS A SUPERWOMAN 

‗АВАНТЮРИСТКА Є СУПЕРЖІНКА‘ 

AN ADVENTURER IS A GODDESS  

‗АВАНТЮРИСТКА Є БОГИНЯ‘ 

AN ADVENTURER IS AN IDOL 

‗АВАНТЮРИСТКА Є КУМИР‘ 
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Закінчення таблиці Е.2 

Базові концептуальні метафори 
Поетично переосмислені 

концептуальні метафори 

Лінгвокогнітивний механізм погіршення 

як результат лінгвокогнітивних процедур розширення і перспективізації 

AN ADVENTURESS IS ENERGETIC 

NATURE ‗АВАНТЮРИСТКА Є 

ЕНЕРГІЙНІСТЬ‘ 

AN ADVENTURESS IS TERROR 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ЖАХІТТЯ‘  

AN ADVENTURER IS DEVIL 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ДИЯВОЛ‘ 

 AN ADVENTURESS IS IMPOSSIBILITY 

‗АВАНТЮРИСТКА Є НЕЙМОВІРНІСТЬ‘ 

Лінгвокогнітивний механізм поєднання 

як результат лінгвокогнітивних процедур розширення, узагальнення  і 

перспективізації 

AN ADVENTURESS IS A CONTAINER OF 

HATRED ‗АВАНТЮРИСТКА Є 

ВМІСТИЩЕ НЕНАВИСТІ‘ 

AN ADVENTURESS IS AN AVENGING 

PHOENIX ‗АВАНТЮРИСТКА Є МСТИВИЙ 

ФЕНІКС‘ 

AN ADVENTURESS IS VENGEANCE 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ПОМСТА‘ 

AN ADVENTURESS IS CRIME 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ЗЛОЧИН‘ 

AN ADVENTURESS IS PERSISTENCE 

‗АВАНТЮРИСТКА Є 

НАПОЛЕГЛИВІСТЬ‘ 

Лінгвокогнітивний механізм поєднання 

як результат лінгвокогнітивної операції спеціалізації 

AN ADVENTURESS IS 

ATTRACTIVENESS ‗АВАНТЮРИСТКА 

Є ПРИВАБЛИВІСТЬ‘  
AN ADVENTURESS IS THE BUTTERFLY 

‗АВАНТЮРИСТКА Є МЕТЕЛИК‘ 
AN ADVENTURESS IS FRAGILITY 

‗АВАНТЮРИСТКА Є ТЕНДІТНІСТЬ‘ 

Лінгвокогнітивний механізми погіршення і перегляду 

як результат лінгвокогнітивної операції спеціалізації 

AN ADVENTURESS IS THE BUTTERFLY 

‗АВАНТЮРИСТКА Є МЕТЕЛИК‘ 

AN ADVENTURESS IS THE IRON 

BUTTERFLY ‗АВАНТЮРИСТКА Є 

ЗАЛІЗНИЙ МЕТЕЛИК‘ 
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AN ADVENTURESS 

Рис. Е.2. Концепти-кореляти, що утворюють діапазон поетично переосмислених 

концептуальних метафор із концептом-референтом AN ADVENTURESS ‗АВАНТЮРИСТКА‘ 

ATTRACTIVENESS FRAGILITY 

SUCCESS A THING 
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A CONTAINER 

OF HATRED 
VENGEANCE 
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A SUPERWOMAN 

AN ICON A SYMBOL 

A GODDESS 

AN IDOL 

покращення 

A NAME A STAR ROYALTY 

звуження 

ENERGETIC 

NATURE 

DEVIL TERROR IMPOSSIBILITY 
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