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АНОТАЦІЯ 

 

Полгородник Д. В. Формування англійськомовної картини світу Ірландії 

в умовах незбалансованої двомовності. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2018. 

Дисертацію присвячено дослідженню англійськомовної картини світу, 

яка формувалася у часи примусового поширення англійської мови в Ірландії 

та її перманентного контактування з ірландською мовою. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше аргументовано 

необхідність розмежування таких видів багатомовності як диглосія та 

незбалансована двомовність; з’ясовано параметри, релевантні для аналізу 

особливостей діахронної динаміки мовної ситуації в Ірландії; запропоновано 

періодизацію розвитку англійсько-ірландської двомовності, яка враховує 

історію Ірландії, полікомпонентність мовної ситуації, функційний розподіл 

між складниками мовної ситуації та рівнем мовної компетентності 

комунікантів; доведено інтегрувальну роль імені концепту в актуалізації його 

поняттєвого, образного та ціннісного складників; виокремлено та досліджено 

базові концепти ірландської англійськомовної картини світу, які 

співвідносяться з її важливими сегментами – простір (IRELAND) та людина 

(IRISHMAN); розкрито історичну динаміку їх формування, варіювання 

структури й особливостей актуалізації; продемонстровано ефективність 

доповнення семантико-когнітивного аналізу експериментальною 

верифікацією набору та салієнтності когнітивних ознак, які формують 

концепти. 

Здобутком наукової розвідки є розроблення періодизації 

англійськомовного контактування, в межах якої виокремлено чотири 

періоди: період початкової взаємодії кельтської та англійської лінгвокультур 
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(XII – XVI ст.), період початку культурної асиміляції (XVII ст. – перша 

половина XIX ст.), період лінгвокультурної взаємодії (друга половина XIX – 

перша третина ХХ ст.), період формування нової культури (XX – початок 

XXI ст.). 

Аналіз англійсько-ірландської лінгвокультурної взаємодії показав, що з 

огляду на специфіку перебігу контактної ситуації існував двобічний, прямий, 

перманентний мовний контакт між мовами, що генетично співвідносяться з 

різними групами індоєвропейської сім’ї. Наслідки контактування мали 

здебільшого однобічний характер і виявлялися в запозиченні кельтської 

лексики та окремих граматичних явищ, продуктивності перемикання коду й 

інтерференції.  

Діахронний аналіз соціолінгвальної ситуації в Ірландії переконав в 

необхідності розмежування наслідків мовної взаємодії – диглосії та 

незбалансованої двомовності. На відміну від диглосії, ситуація 

незбалансованого білінгвізму пов’язана з відмінностями в мовній 

компетенції комунікантів, а не функційним чи статусним ранжуванням 

мовних систем, що співіснують. 

Лінгвокультурні контакти мають специфічний вплив на формування 

мовної картини світу в ситуаціях незбалансованої двомовності, визначають 

склад, структуру, зміст базових концептів культури та головні засоби їх 

вербалізації. 

Діахронна динаміка лінгвальних наслідків англійсько-ірландського 

контактування підтвердила суттєві зміни соціолінгвальної ситуації, яка 

супроводжувала історію Ірландії. Ірландське суспільство поступово рухалося 

від монолінгвального стану через диглосію (із домінуванням англійської 

мови) до ситуації незбалансованої англійсько-ірландської двомовності (з 

більшою компетенцією у англійській мові).  

На сучасному етапі англійська та ірландська мови є стандартизованими, 

офіційно визнаними, демонструють однакові комунікативні можливості, не 

мають чіткої закріпленості за конкретними ситуаціями спілкування. Але 
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компетенція володіння англійською мовою вища за рівень володіння 

ірландською мовою, а більшість населення країни ідентифікує себе як носіїв 

англійської мови. Потужна дія екстралінгвальних чинників, зокрема, 

статусне вирівнювання контактуючих мов та зростання етнічної свідомості 

мовців, перешкоджає повній девальвації кельтського лінгвокультурного 

компонента й стимулює його відродження. Зазначене виявляється в 

комунікативній важливості перемикання коду між англійською та 

ірландською мовами, а також особливостях актуалізації таких базових 

сегментів мовної картини світу як ‘простір’ (ІРЛАНДІЯ, ключовими 

номінаціями є Eire, Ireland) та ‘людина’ (ІРЛАНДЕЦЬ, ключова номінація 

Irishman).  

Доведено, що формування ключових номінацій на англійській та 

кельтській основах, їх сполучуваність із споконвічними та запозиченими 

одиницями зумовлене важливою роллю лексичних одиниць різної етимології 

у процесах вербальної репрезентації когнітивно-ментального досвіду мовців, 

а також актуальністю як історично привнесеної, так і автохтонної культур, 

що співіснують в англійськомовній картині світу Ірландії.  

Пріоритетність засобів вербальної комунікації визначається 

необхідністю експлікації культурної, політичної, релігійної диференціації чи 

консолідації. 

Лінгвокультурні концепти завжди знаходяться в динаміці, постійно 

змінюються й наповнюються новим змістом під впливом історичних подій і 

обставин. 

Сфери використання номінацій Eire та Ireland не протирічать, а 

доповнюють та гармонізують одна одну, висвітлюючи різні аспекти однієї 

культури.  

Ім’я Eire пов’язано з морально-естетичним аспектом, що відображено в 

контекстах з експлікацією привабливості, краси, квітучості; домінуванні 

образу ‘Жінка’, зокрема Королеви-матері, Матері-мучениці, Діви-

рятувальниці.  
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З іменем Ireland пов’язаний морально-етичний аспект, що результує в 

настанову суспільству у ставленні до батьківщини, провідному характері ідеї 

патріотизму, державності.  

Концепт ІРЛАНДЕЦЬ є етнічним автостереотипом. Він відзначається 

емоційною забарвленістю, динамічним характером та комплексом 

позитивних оцінок. 

Результати психолінгвістичного експерименту корелюють з даними 

семантико-когнітивного аналізу концептів. 

Подальші дослідження доцільно спрямувати на вивчення англійсько-

кельтських контактів, які відбувалися в інших регіонах Британських островів 

– у Шотландії, Уельсі.  

Перспективною вважаємо екстраполяцію методики семантико-

когнітивного дослідження концептів через аналіз їх ключових номінацій у 

комплексі з експерементальними методами на вивчення мовних картин світу 

Канади, Нової Зеландії, Південної Африки, які формувалися в умовах 

співіснування англійської та інших європейських і автохтонних мов. 

Ключові слова: англійська мова Ірландії, мовний контакт, мовна картина 

світу, диглосія, незбалансована двомовність, запозичення, перемикання коду, 

базовий концепт, макроструктура концепту, концептуальна метафора. 

 

SUMMARY 

 

Polhorodnyk D. V. Formation of the Anglophone Linguistic Worldview in 

the Context of Unbalanced Bilingualism. – Manuscript. 

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

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2018. 

This dissertation focuses on the Anglophone linguistic worldview in Ireland. 

The Anglo-Irish worldview was formed during the continuous linguistic and 

cultural interaction of autochthonous Celtic and imported Anglo-Saxon 

linguocultures. The peculiarity of the contact can be described through the fact that 
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despite the leading position of the English language, the Irish was culturally 

significant. The factors of linguistic contact in the situation of the Anglo-Irish 

interaction were predominantly of an extra-linguistic nature. 

An important consequence of intensive and permanent contact is the 

productive borrowing of the Celtic language vocabulary into the Hiberno-English. 

In addition to the lexical level, the Irish influence is found in the grammar system 

of the Irish English language. These and other facts indicate the favorable 

conditions for the development of Anglo-Irish bilingualism. However, bilingualism 

in Ireland is not symmetrical, since there are more speakers of English as the first 

native language than the speakers of Irish. It is argued that English and Irish 

languages form the situation of unbalanced bilingualism with the dominant 

position of the English language. 

The situation of unbalanced bilingualism influenced the formation of a new 

Anglo-Irish linguoculture with a number of cultural keywords. It is determined that 

such key concepts of the Anglophone worldview in Ireland as IRELAND / EIRE 

and IRISHMAN are adequately verbalized by means of their key words. 

The concept IRELAND is verbalized by means of lexical units which were 

derived from etymologically different sources: native wordstock (Ireland) and 

Celtic borrowing (Eire). The sense components of the concept ('land of ancestors', 

'dry land', 'country, state', and 'place, destination') show historical stability but 

asymmetric correlations with the key namings of the concept. The name Ireland 

occurs in contexts that correlate with the full set of conceptualized features, while 

Eire establishes correlations predominantly with 'land of ancestors'. 

Differences are also observed in the correlations of the names of the concept 

with actualized images. The contexts with Eire actualize the sacred images of the 

Queen-Mother, the Martyr-Mother, the Virgin-Savior. These images are historical 

variations of the archaic image of the matron goddess Eire. The contexts that 

include Ireland are patriotic and related to the images of a woman, garden or 

battlefield. 
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The evaluative layer is also unequally represented by the names of the 

concept in question. The recognition of Eire as the highest value is based on the 

associations with the autochthonous (Celtic) culture and the exclusively positive 

Irish self-esteem. The name of the concept Eire embodies the moral and aesthetic 

aspect of the evaluative layer (beauty, love, fidelity). The keyword Ireland is 

focused on such moral and ethical values as patriotism, will, independence, 

dignity, devotion as well as anti-values, such as danger, betrayal.  

The structure and content of the concept IRELAND / EIRE were formed 

under the influence of extralinguistic factors (political and economic dependence 

of Ireland on England, religious sentiments, social and language policy in the state 

that was aimed at domination of the introduced Anglo-Saxon culture. The 

simultaneous functioning of the two keywords reflects the bicultural situation in 

Ireland and the existence of Anglo-Irish bilingualism.  

The important event in the history of Ireland determined the relevance of the 

internal (Eire) and the external (Ireland) perspectives of the concept of IRELAND / 

EIRE, which complement each other and harmonize the various ethnic components 

of the culture.  

The concept IRISHMAN is an ethnic auto-stereotype. The main sense 

component of the concept was embodied in the name Irishman ‘inhabitant of 

Ireland’, which later evolved to ‘member of Ireland’s culture’. Language, as one of 

the key components of national self-identification, has become a means of 

consolidation that is well reflected through another conceptualized feature such as 

‘speaker of Irish (English)’. 

The image layer of the concept is represented by perceptual and cognitive 

images. Conceptual metaphors IRISHMAN is WARRIOR and BEAST have not 

been rigid through the history of the Irish culture and Irish English due to the 

impact of various social factors.  

The evaluative component of the concept IRISHMAN is represented by 

contexts that examplify the correlation of the IRISHMAN with moral, ethical, and 

other values: honesty, kindness, beauty.  
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Free and directed associative experiments allowed the verification of the 

results obtained by means of semantico-conceptual analysis. Such approach 

enabled the identificaion of the psycholinguistic significance of the concepts, and 

increased the informativeness and objectivity of the results. The data of the 

experiment confirmed the conclusions obtained during the analysis of text 

fragments. 

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

into the diachronic investigation of the cultural keywords of the Anglo-Irish 

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

Keywords: Hiberno-English, language contact, language worldview, 

diglossia, unbalanced bilingualism, borrowing, code switching, key concept, key 

word, conceptual metaphor. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ,  

ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

 

австр.англ. – австралійський національний варіант англійської мови 

англ. – англійська мова  

англ.фр. – англо-французька мова 

гр. – грецька мова 

дангл. – давньоанглійська мова 

дірл. – давньоірландська мова 

івр. – іврит 

іє. – індоєвропейські мови 

ірл. – ірландська мова 

ісп. – іспанська мова 

іт. – італійська мова 

кельт. – кельтська мова 

крим.-тат. – кримсько-татарська мова 

лат. – латинська мова 

нім. – німецька мова 

норм. – нормандська мова 

пгерм. – пранерманська мова 

півн.-галл. – північно-гальська мова 

пкельт. – пракельтська мова 

рос. – російська мова 

ср.-тур. – середньо-турецька мова 

ст.-фр. – старофранцузька мова 

укр. – українська мова 

фр. – французька мова 

франк. – франкська мова 

с (лат. circa) – приблизно   приблизно  
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i.e. (лат. id est) – тобто   

* – реконструйована одиниця 

< – походить від 

> – розвинулося в 
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ВСТУП 

 

 

У сучасному мовознавстві набувають актуальності проблеми 

взаємозв’язку мови, культури й етнічної свідомості, формування 

національних картин світу та особливостей їх об’єктивації засобами різних 

мов (A. Вежбицька [65; 66; 416; 417], Г. Д. Гачев [86], В. А. Маслова [188; 

189], С. Г. Тер-Мінасова [267]). Історично сформована мовна свідомість 

етносу (Й. Л. Вайсгербер [61], В. фон Гумбольдт [105], Е. Сепір [93], Б. Уорф 

[93]) відтворює особливості індивідуального світобачення та колективної 

свідомості мовців, “специфіку національного менталітету” [101, с. 50], 

закріплені у складниках картини світу – лінгвокультурних концептах 

(Н. Ф. Алефіренко [7; 8], Л. І. Бєлєхова [38], А. Д. Бєлова [39], 

М. М. Болдирєв [51], С. Г. Воркачов [76-80], І. О. Голубовська [95], 

В. І. Карасик [134-140], О. С. Кубрякова [168-170], Є. О. Піменов [212], 

М. В. Піменова [213-218], З. Д. Попова [234; 235], А. М. Приходько [238], 

Г. Г. Слишкін [254], Ю. С. Степанов [257; 258], Й. А. Стернін [234; 235; 260-

263]). Перспективним виявляється діахронний аспект дослідження концептів 

(Н. І. Андрейчук [13], Л. В. Беспала [37], Н. М. Жукова [121], Т. О. Козлова 

[147], І. С. Шевченко [284-286]), який надає аналізу цілісності та 

експланаторності [168, с. 6]. 

Механізми формування та засоби вербалізації картини світу 

визначаються низкою чинників, серед яких важливе місце посідають процеси 

етнічної взаємодії. Історія розвитку будь-якого суспільства не може бути 

ізольованою і супроводжується контактуванням мов та культур. Отже, 

формування національних картин світу – результат взаємовпливу 

колективної свідомості етносів, що контaктують. Про релевантність такого 

погляду свідчать дослідження з контактної лінгвістики (Ж. Багана [26-29], 

У. Вайнрайх [58; 59], О. В. Власова [73], Б. Гавранек [84], Л. В. Герман [89-

92], Ю. Д. Дешерієв [108; 109], В. М. Жирмунський [117], Ю. О. Жлуктенко, 
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[118-120], Ю. А. Зацний [128], А. Е. Карлінський [141; 142], В. Т. Клоков 

[144; 145], Т. О. Козлова [146-152], Л. П. Крисін [162-165], А. М. Молодкін 

[198], Е. Партрідж [395], Т. О’Рахейлі [392], В. Ю. Розенцвейг [242; 243], 

А. Росетті [244], С. В. Семчинський [248-250], В. І. Скибіна [253], Е. Хауген 

[345], Р. Хікі [349-358], А. Д. Швейцер [283]), а також міждисциплінарні 

праці, у яких розглянуто проблеми формування національних 

англійськомовних картин світу Австралії, Нової Зеландії, Канади, 

Карибського регіону, що розвивалися в умовах мультилінгвального та 

мультикультурного середовища (Л. В. Беспала [37], Н. С. Битко [42; 43], 

Л. В. Герман [89; 91], Т. О. Козлова [147; 149; 152]). 

Відкритим лишається питання впливу лінгвокультурних контактів на 

формування картин світу суспільств, які еволюціонували на споконвічній для 

англійської мови території – Британських островах. Поза увагою науковців 

залишилася англійськомовна картина Ірландії. Незважаючи на різноаспектне 

вивчення структури та функціонування англійської мови в Ірландії 

(О. І. Абрамова [1], Н. М. Бріт [54], О. В. Власова [73], П. Долан [431], 

О. І. Дорошенко [111], Дж. Каллен [367], О. О. Куреня [173], Т. Одлін [389], 

Б. О’Ків [385; 387], Д. О’Марі [388], У. С. Павлів [106], О. М. Полушина 

[232], К. С. Рахманова [241], Н. Стенсон [407], С. В. Частник [278], 

М. Фільппула [329], Р. Форнейро [335], Р. Хікі [349-357]), лише поодинокі 

розвідки торкаються англійсько-ірландської взаємодії (І. В. Крюкова [166; 

167]) та формування концептів ірландської культури (див. порівняльний 

аналіз актуалізації концептів ЧУДО в російській мові та MIRACLE в 

англійській мові Ірландії [2], вивчення особливостей індивідуально-

авторських концептів Дж. Джойса [97]).  

Актуальність дослідження визначається необхідністю заповнити 

наукові лакуни й переорієнтувати студії з мовної варіативності на 

розв’язання проблем мовного розвитку в контексті етнокультурної взаємодії, 

модифікації етнічної свідомості та складників національної картини світу. 

Запропонований у дисертації підхід до формування базових концептів 
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англійськомовної картини світу Ірландії передбачає діахронний аналіз 

соціолінгвістичної ситуації в Ірландії, пояснення модифікацій у свідомості 

ірландців, структурі та змісті концептів, а також трансформацій у лексиці 

англійської мови й вербалізації концептів, спричинених контактуванням 

англійської та ірландської мов. Такий підхід виправданий у зв’язку зі 

складним характером цих контактів, примусовим поширенням англійської 

мови в Ірландії упродовж колонізації країни та поступового створення 

ситуації білінгвізму.  

Гіпотеза дисертаційної праці ґрунтується на припущенні, що 

особливість формування англійськомовної картини світу Ірландії зумовлена 

ситуацією незбалансованої англійсько-ірландської двомовності. Історичні, 

соціально-політичні, економічні та культурні фактори спричинили тривалий 

контакт між англосаксонською та кельтською лінгвокультурами, що й 

позначилося на структурі та змістовому наповненні базових концептів 

англійськомовної картини світу й засобах їх вербалізації. 

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

Дисертація відповідає профілю науково-дослідних робіт факультету 

іноземної філології Запорізького національного університету в межах 

наукової теми “Когнітивно-комунікативні та лінгвокультурологічні 

параметри дослідження мовних одиниць” (номер державної реєстрації 

0113U000807). Тему дисертації затверджено (протокол № 5 від 17 грудня 

2015 року) та уточнено (протокол № 6 від 21 грудня 2017 року) на засіданні 

вченої ради Запорізького національного університету. 

Мета дисертаційної праці полягає в дослідженні особливостей 

формування англійськомовної картини світу Ірландії в умовах 

незбалансованої двомовності. Реалізація мети передбачає виконання таких 

завдань: 

 розглянути розвиток основних положень теорії мовних контактів; 

узагальнити підходи до їх вивчення і визначити типи; розмежувати поняття 

диглосії й незбалансованої двомовності; 
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 розробити принципи дослідження мовної картини світу, що 

формується в мультилінгвальному та мультикультурному середовищі; 

обґрунтувати доцільність компактної процедури аналізу концептів через 

посередництво їх ключових позначень; 

 визначити дію екстралінгвальних та лінгвальних чинників, які 

вплинули на історичну динаміку мовної ситуації в Ірландії; розробити 

періодизацію англійсько-ірландських лінгвокультурних контактів; 

схарактеризувати сучасний стан англійської мови в Ірландії;  

 з’ясувати наслідки контактування англійської та ірландської 

лінгвокультур та їх вплив на мовну картину світу, яка розвивається в умовах 

незбалансованої двомовності;  

 дослідити формування структури, змісту та вербалізації ключових 

концептів ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ, схарактеризувати їх поняттєві й 

образно-ціннісні складники, розкрити роль лексичних одиниць на 

англійській та кельтській основах у процесах вербальної репрезентації 

когнітивно-ментального досвіду носіїв англійськомовної картини світу в 

Ірландії. 

Об’єктом дослідження є англійськомовна картина світу Ірландії. 

Предмет аналізу – особливості формування та вербалізації базових 

концептів ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ в англійськомовній картині світу 

Ірландії, яка еволюціонувала в ситуації двомовності. 

Матеріалом дослідження слугували 2528 текстових фрагментів, які 

містять 215 номінацій концептів ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ, уживань 

кельтських запозичень та перемикання коду, виокремлених шляхом суцільної 

вибірки з 2 авторитетних словників англійської мови Ірландії (загальний 

обсяг проаналізованої лексики становить 11584 одиниці), електронної бази 

усного та письмового мовлення (ICE-Ireland), а також 283 художніх, 

публіцистичних та наукових текстів XІІ – XXI ст. Джерельну базу 

дослідження доповнено матеріалами польових досліджень автора, зібраних 
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під час наукового стажування в Університетському коледжі Дубліна (м. 

Дублін, липень 2016 р.). 

Теоретико-методологічну базу дослідження становлять 

фундаментальні праці вітчизняних і зарубіжних дослідників у таких галузях:  

 теорії мовного контактування (Ж. Багана [26-29], У. Вайнрайх [59; 

60], Б. Гавранек [84], Л. В. Герман [89-92], Ю. Д. Дешерієв [108-110], 

Ю. О. Жлуктенко [118; 119], А. Е. Карлінський [141; 142], В. Т. Клоков [144; 

145], Т. О. Козлова [146-152], Л. П. Крисін [162-165], А. М. Молодкін [198], 

В. Ю. Розенцвейг [242; 243], А. Росетті [244], С. В. Семчинський [248-250], 

Е. Хауген [345]);   

 лінгвокультурології та теорії мовних картин світу (Н.І. Андрейчук 

[10-14], Ю. Д. Апресян [16] А. Вежбицька [65; 66], С. Г. Воркачов [76-80], 

І. М. Заремська [126], В. І. Карасик [134-140], Д. С. Лихачов [182], 

В. А. Маслова [188; 189], Ю. С. Степанов [257; 258], В. М. Телія [264-266]); 

 когнітивної лінгвістики й теорії концептуального аналізу 

(С. О. Аскольдов [21], Л. І. Бєлєхова [38], М. М. Болдирєв [51], 

О. О. Григор’єв [100], Дж. Лакофф [176], В. І. Карасик [135-140], 

О. С. Кубрякова [168-169], В. А. Маслова [188-189], А. М. Приходько [238], 

О. О. Селіванова [246], І. А. Стернін [260-263]). 

Методика дослідження ґрунтується на комплексному підході до об’єкта 

та предмета вивчення й передбачає використання загальнонаукових 

методів (гіпотетико-дедуктивного – для формування припущення щодо 

впливу мовних контактів на англійськомовну картину світу Ірландії; аналізу 

та синтезу – для виявлення зв’язків між досліджуваними об’єктами з метою 

їх класифікації; індукції – для узагальнення отриманих результатів); 

спеціальних лінгвістичних методів (суцільної вибірки й описового методу – 

для інвентаризації та інтерпретації мовних одиниць; методу аналізу 

словникових дефініцій – для встановлення предметно-логічної 

співвіднесеності вербалізаторів концепту; методів компонентного, 

концептологічного та контекстологічного аналізу – для ідентифікації ознак 
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концепту та їх кореляції зі складниками його макроструктури, розкриття 

образних та ціннісних характеристик; методів соціолінгвістичного 

анкетування та психолінгвістичного експерименту, спрямованих на 

визначення стійких і варіативних елементів у змісті концептів при 

мінімальному впливі рідної для дослідника лінгвокультури; методу 

етимологічного аналізу – для з’ясування походження лексичних номінацій 

концепту; порівняльно-історичного методу – для встановлення схожості та 

відмінності між історичними станами аналізованого концепту). 

Наукова новизна дисертації полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

практичному доведенні спрямувальної ролі мовних контактів на формування 

картини світу багатомовної етнокультурної спільноти, у розробленні 

компактної методики аналізу концептів культури через їх ключові 

позначення. У дисертації вперше:  

 аргументовано необхідність розмежування таких видів багатомовності 

як диглосія та незбалансована двомовність; 

 з’ясовано параметри, релевантні для аналізу особливостей діахронної 

динаміки мовної ситуації в Ірландії; 

 запропоновано періодизацію розвитку англійсько-ірландської 

двомовності, яка враховує історію Ірландії, полікомпонентність мовної 

ситуації, функційний розподіл між складниками мовної ситуації та рівнем 

мовної компетентності комунікантів; 

 доведено інтегрувальну роль імені концепту в актуалізації його 

поняттєвого, образного та ціннісного складників;  

 за допомогою аналізу концептів через їх ключові позначення 

виокремлено та досліджено базові концепти ірландської англійськомовної 

картини світу, які співвідносяться з її важливими сегментами – простір 

(IRELAND) та людина (IRISHMAN); розкрито історичну динаміку їх 

формування, варіювання структури й особливостей актуалізації; 
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 продемонстровано ефективність доповнення семантико-когнітивного 

аналізу експериментальною верифікацією набору та салієнтності когнітивних 

ознак, які формують концепти. 

Наукову новизну одержаних результатів узагальнюють наступні 

положення, винесені на захист: 

1. В історії лінгвофілософської думки з часів Античності до сьогодення 

помітний поступовий зсув у тлумаченні та ставленні до явища мовного 

контакту від неприйняття багатомовності й однобічності поглядів на 

зовнішній мовний вплив до повного визнання актуальності й поліаспектності 

мультилінгвізму.  

2. Міждисциплінарність у сучасній теорії мовних контактів унеобхіднює 

диференціацію таких неочевидних наслідків мовної взаємодії як диглосія та 

незбалансована двомовність. На відміну від диглосії, ситуація 

незбалансованого білінгвізму пов’язана з відмінностями у мовній 

компетенції комунікантів, а не функціональним чи статусним ранжуванням 

мовних систем, що співіснують.  

3. Особливості перманентного англійсько-ірландського контактування 

позначилися на перерозподілі функцій англійської та ірландської мов, 

неоднаковій компетенції їх володінням та історичних зсувах від 

монолінгвального до диглосного суспільства в Ірландії упродовж XVІ – 

поч. XXI ст. 

4. У сучасній ситуації незбалансованої двомовності потужна дія 

екстралінгвальних чинників, зокрема статусне вирівнювання мов, що 

контактують та зростання етнічної свідомості мовців, перешкоджає повній 

девальвації кельтського лінгвокультурного компоненту й стимулює його 

відродження, яке виявляється в комунікативній важливості перемикання коду 

між англійською та ірландською мовами, а також особливостях актуалізації 

таких базових сегментів мовної картини світу як простір і людина. 

5. Діахронічні модифікації в структурі й вербалізації базисних 

концептів, одночасна стабільність та гнучкість їх поняттєвого, образного й 
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ціннісного складників, формування ключових номінацій на англійській та 

кельтській основах пояснюються актуальністю як історично привнесеної, так 

і автохтонної культур, що співіснують в англійськомовній картині світу 

Ірландії. 

Теоретичне значення дисертації для соціолінгвістики полягає в 

подальшому розвитку теорії мовних контактів, поглибленні знань про 

варіативність явища багатомовності, вплив перебігу мовного контактування 

на особливості актуалізації мовної картини світу. Для лінгвоконцептології та 

лінгвокультурології цінності набуває з’ясування специфіки формування 

мовної картини світу та її базових концептів в полікультурному середовищі, 

а також удосконалення, збільшення об’єктивності та ергономічності 

дослідження концептів через семантико-когнітивний аналіз ключових 

номінацій та експериментальну верифікацію когнітивних ознак. Для 

прагмалінгвістики особливе значення має аналіз свідомого перемикання 

мовних кодів як засіб експлікації етномовної ідентичності та зменшення 

комунікативної дистанції між учасниками спілкування. Запропонована в 

дисертації методика вивчення процесів та результатів мовних контактів, їх 

впливу на діахронні модифікації структури та вербалізації концептів може 

бути застосована при вивченні інших лінгвосоціокультурних ситуацій та 

мовних картин світу, які еволюціонують в мультикультурному середовищі.  

Практичне значення здобутих результатів дослідження полягає в 

можливості їх використання при викладанні нормативних курсів із 

загального мовознавства (розділи «Мова і суспільство», «Мова та історія. 

Розвиток мови»), лексикології (розділ «Етимологія»), історії англійської мови 

(розділи «Словниковий склад середньоанглійського періоду», «Національна 

мова. Розвиток словникового складу протягом ранньоновоанглійського 

періоду»), у міждисциплінарних курсах із когнітивної лінгвістики, 

соціолінгвістики, етнолінгвістики, лінгвокультурології, контактної 

лінгвістики, прагмалінгвістики. Ілюстративний матеріал дисертації може 

бути використаний при укладанні лексикографічних та навчально-
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методичних посібників, у написанні наукових робіт різних освітньо-

кваліфікаційних рівнів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й висновки 

дисертації оприлюднено в доповідях 10 міжнародних конференцій («Мови і 

світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2015, 2016), «Сучасна 

філологічна наука в міждисциплінарному контексті» (Київ, 2015), Scientific 

and Professional Conference Urgent Problems of Philology and Linguistics – 2015 

(Будапешт, 2015), «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація.» 

(Харків, 2016, 2017), «Актуальні проблеми термінології, перекладу і 

філології: виклики та перспективи» (Чернівці, 2016), «Іноземна філологія у 

ХХІ столітті» (Запоріжжя, 2016, 2017), «Нова лінгвістична парадигма: 

теоретичні і прикладні аспекти» (Одеса, 2016)) та одній Всеукраїнській 

конференції «Сучасна германістика: теорія і практика» (Дніпропетровськ, 

2015). Окремі розділи й дисертація в цілому апробована на щорічних 

підсумкових конференціях професорсько-викладацького складу Запорізького 

національного університету, засіданнях кафедри англійської філології (2015 – 

2017 роки). 

Публікації. Проблематику, теоретичні та практичні результати 

дослідження висвітлено в 12 одноосібних публікаціях. Із них 9 статей: 6 

надруковано у фахових наукових виданнях України, 2 – в іноземних 

періодичних виданнях, 1 стаття – у нефаховому виданні України, 3 – у 

збірниках матеріалів наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій 

становить 5,37 друк. арк. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

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

використаних джерел (419 позицій, із них 124 – іноземними мовами), 

лексикографічних джерел (26 позицій), джерел ілюстративного матеріалу 

(250 позицій). Робота містить 5 додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 350 сторінок, із них основний текст – 188 сторінок. 
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У Вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено його мету, 

завдання, об’єкт і предмет, сформульовано робочу гіпотезу, 

схарактеризовано методи аналізу й фактичний матеріал, розкрито наукову 

новизну, теоретичне й практичне значення одержаних результатів, викладено 

положення, винесені на захист, наведено дані про апробацію результатів 

дослідження. 

У першому розділі “Загальнотеоретичні проблеми мовних 

контактів” з’ясовано основні проблеми теорії мовних контактів в аспекті її 

формування в історії лінгвофілософської думки та в контексті сучасних 

міждисциплінарних підходів.   

У другому розділі “Методологія та методика дослідження 

формування мовної картини світу в контексті взаємодії культур” 

визначено методологічну базу дослідження, розроблено поетапну процедуру 

комплексного аналізу базових концептів англійськомовної картини світу 

Ірландії, яка формувалася упродовж перманентного контактування 

ірландської та англійської мов.  

У третьому розділі “Англійсько-ірландські лінгвокультурні 

контакти в діахронному висвітленні” представлено аналіз історії інтеграції 

ірландського компонента до системи англійської мови Ірландії, визначено 

головні структурно-семантичні та функційні особливості кельтизмів, 

запропоновано періодизацію англійсько-ірландської двомовності. 

У четвертому розділі “Актуалізація базових концептів 

англійськомовної картини світу Ірландії” схарактеризовано трансформації 

поняттєвого, образного та ціннісного складників макроструктури базових 

концептів ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ. 

У загальних висновках підсумовано основні результати проведеного 

аналізу та визначено подальші перспективи дослідження. 

У додатках розміщено демографічні карти з даними стосовно історичної 

чисельності англійськомовного та ірландськомовного населення Ірландії 

протягом ХІІ – поч. ХХІ cт.; подано структуру й актуалізацію концептів 
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ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ за результатами семантико-когнітивного аналізу; 

наведено анкету та результати соціолінгвістичного опитування інформантів; 

представлено анкети та систематизацію результатів дослідження 

асоціативних полів концептів ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ методами вільного 

й спрямованого психолінгвістичного експерименту; викладено список 

публікацій здобувача за темою дисертації. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МОВНИХ КОНТАКТІВ 

 

 

1.1 Розвиток теорії мовних контактів в історії мовознавства 

 

1.1.1 Проблеми багатомовності в концепціях Античності та 

Середньовіччя. Вивчення мови як соціального явища має давні традиції в 

науці. Хоча соціальна інтерпретація мови в мовознавстві намітилася лише в 

кінці ХІХ ст., доцільність погляду на мову як на суспільне явище була 

визнана ще у часи Античності [9, c. 8]. Проблеми багатомовності та 

відмінностей між мовами, їх спільного походження викладалися в різних 

міфологійних, релігійних та філософських концепціях.  

Загальновідомою є Біблійна легенда про спільну для всіх людей мову, 

Вавилонську вежу, яку не вдалося побудувати через розбрат, і за це людей 

було покарано поділом єдиної мови на кілька: “На всій землі була одна мова 

й один говір <…> зійдемо ж і змішаємо там мову їхню, так щоб один не 

розумів мови іншого” (Буття 11, 1-9) [41]. Біблійний текст якраз засвідчує 

спробу розв’язати питання походження мов, їх різноманіття. Проте 

альтернатива ‘моногенез vs полігенез’ залишається нерозв’язаною, а концепт 

багатомовності актуалізовано в образах покарання, сум’яття й безладу, 

стовпотворіння. Очевидно, ці релігійні асоціації щодо багатомовності 

вплинули на інші релігійно-філософські вчення.   

У ранньохристиянських доктринах зафіксована спроба осмислити вплив 

іншомовних слів та виразів на рідну мову, осягнути процеси розвитку 

мішаної мови: “його (Авраама) мова була пошкоджена через контакт з 

ханаанами ... З цієї причини ми говоримо, що єврейська мова складалася з 

багатьох мов” (Феодор Мопсуестійський) (цит. за [309, c. 1]).  

Важливим визнавали вплив мов, які функціонували в наближених 

регіонах: “як і сирійська [мова], що протягом часу й зміни поколінь була 
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перемішана й пошкоджена закордонними звичаями ... буває, що й решта мов 

пошкоджені таким чином, особливо у близькості до інших сусідніх мов” 

(Теодор бар Конай) (цит. за [309, c. 3]). Теологи усвідомлювали не тільки 

факт взаємодії мов, але також їх функціональні відмінності, більшу 

престижність одного наріччя порівняно з іншим, зважали на дію 

екстралінгвальних чинників, зокрема вплив воєнних конфліктів на мовну 

ситуацію та структурні особливості мови. Наприклад, Ішодад Мервський 

зазначає, що “сирійська мова була особливо пошкоджена в Вавилоні, тому 

що царі тримали один одного [там] полоненими, а чужинець та іммігрант 

ніколи не володіють чистою мовою” (цит. за [309, c. 2]).  

Грецько-римська антична філософія зосереджувала увагу на вивченні 

однієї конкретної мови – грецької чи латинської. Систематичне вивчення 

грецької та латинської мов у порівняльному аспекті мало фрагментарний 

характер. Специфіка античних теорій мови полягала в тому, що позиція 

мовознавця суміщалася з позицією носія мови, який занурювався в 

деталізовані описи окремих мовних фактів – етимології, фонетичних 

особливостей одиниць, намагався пояснити конкретні контекстні вживання 

слів та актуалізовані ними смисли. 

Фонетичний аспект вважався найважливішим у диференціації мов, а 

семантичний – схожим: “Подібно до того, як письмена не одні й ті ж у всіх 

[людей], так і звукосполучення не одне й те ж. Однак уявлення в душі, 

безпосередні знаки … у всіх [людей] одні й ті ж” [18, c. 93]. “Варварська” 

(βάρβαρος “такий, що має не грецьке походження; незрозуміле, нечітке 

мовлення ” [444, c. 272]) мова сусідніх народів була сукупністю незрозумілих 

звуків, її уживання висміювалося [321, c. 496-497]. Вплив сусідніх мов на 

зміни у словниковому складі грецької мови, наявність запозичень визнавали 

(цит. за [15, с. 49, 54-55]) і засуджували: “Варваризм – слово, яке суперечить 

звичкам вельможних еллінів” (Хрісіпп) (цит. за [15, с. 70]). 

Те, що явище мовного контактування не знайшло належної інтерпретації 

в працях Античних філософів, пояснюється відсутністю інтересу у греків та 
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римлян до вивчення іноземних мов [28, с. 6], внутрішньокультурною 

орієнтованістю та визнанням переваги власної культури [315, с. 774].  

Хоча “мовні контакти не сприймали в епоху античності як предмет, 

гідний вивчення” [390, c. 1], натурфілософія, споглядальність мислення, 

схильність до спостереження за реаліями світу не дозволяли ігнорувати 

внутрішньомовну диференціацію.  

Вивчення діалектних особливостей суттєво розширює обрії античної 

теорії мови, оскільки ця проблема повертає дослідника до самосвідомості 

мовців, поєднання соціальної, культурологічної та когнітологічної площин 

мовної варіативності. Проте міфологізм, натуралістичність та холістичність 

поглядів на буття не дозволяли античним філософам позбавитися 

синкретизму категорій буття, мови й мислення, усвідомити, що вивчення 

мовної взаємодії – це окрема проблематика. 

Античні теорії мови поглиблено у європейських концепціях 

Середньовіччя, які ґрунтуються на каноні двох мов – латинської та грецької.  

Теологи визнавали існування відмінних від “класичних” мов, але через 

релігійні настанови, багатомовність не схвалювали: “знаки не могли бути 

однакові для всіх народів з причин постійного розбрату й заздрості в людині 

<...> пам’ятником подібної гордості людської є відомий стовп, який дав 

нечистивим те, що вони заслужили – покарання бути між собою 

різноголосими не тільки в думках, але й у словах” [4, c. 72]. 

Упродовж епохи Відродження італійські гуманісти, зокрема Лоренцо 

Валла, висловлювали думки стосовно ролі мовних контактів у розвитку 

європейських мов, висували гіпотезу походження романських мов шляхом 

змішування латини з “варварськими” (германськими) мовами (цит. за [259, 

с. 312-315]). Ці ідеї, стимульовані гуманізмом філософії пізнього 

Середньовіччя та зацікавленістю усіма сферами людського буття, на жаль, не 

отримали належного розвитку (див. [28, с. 6]). Дескриптивізм пануватиме в 

лінгвістичних вченнях тривалий час, аж до появи історичного підходу до 

аналізу мовних фактів у ХІХ ст. 
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Отже, античні та середньовічні лінгвістичні традиції орієнтовані на 

внутрішні канони, часткове або абсолютне невизнання факту різноманіття 

мов та культур, ігнорування лінгвокультурної взаємодії.  

 

1.1.2 Мовний контакт як об’єкт сучасних міждисциплінарних 

досліджень. Дослідження XVIII – XIX ст. привернули увагу до проблем 

порівняльно-історичного мовознавства. Упродовж ХІХ – ХХ ст. зросла 

зацікавленість процесами мовного контактування, запозичення лексики, 

дивергенції, конвергенції та змішання мов.  

Такі зміни в теорії мови пояснюються важливими подіями й змінами у 

соціолінгвальній ситуації Європи. По-перше, з розпадом Римської імперії 

латинська мова втратила домінантну позицію й поступово на перший план 

вийшли багатомовність Європи та різноманіття культур, які мали спільне 

генетичне джерело. По-друге, демографічна й політична ситуація сприяла 

тому, що європейські держави отримали власний досвід багатомовності 

(наприклад, в Англії з ХІ ст. по XIV ст. паралельно функціонували три мови 

– англійська, латинська та французька). По-третє, колоніальна політика 

європейців, мореплавство, географічні відкриття, заселення Нового Світу 

зумовили поширення європейських мов на інші континенти, де вони 

контактували одна з одною та з тубільними мовами (наприклад, англійська, 

французька та індіанські мови в Південній Америці). 

Потужним поштовхом до вивчення процесів мовного контактування 

стали друкарство, створення граматик, формування національних мов та 

усвідомлення необхідності стандартизації мови. 

Мовознавці ХVII – XIХ ст. (Ф. Бопп, О. Х. Востоков, Я. Гримм, Р. Раск 

та інші) відходять від лінгвістичних та філософських узагальнень і 

зосереджуються на накопиченні фактичного матеріалу й розробленні 

адекватних методів вивчення історії мов та їх зіставлення. 

Наприклад, Г. Пауль аналізував проблему семантичних зрушень у 

лексичному значенні слів рідної мови під впливом слів іншої мови, 
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структурні кальки, запозичення суфіксів та флексій [208, с. 58-68, 459-473], 

з’ясував окремі наслідки впливу однієї мови на іншу, що виявляються в 

білінгвізмі: “зрозуміло, що умови для двомовності <…> очевидні на 

кордонах між двома суміжними мовними територіями, проте вони 

неоднаково сприятливі залежно від інтенсивності спілкування між 

конкретними націями” [208, с. 460]. 

Інтенсивність вивчення мовних контактів значно зростає з середини 

ХХ ст. Підґрунтя теорії мовних контактів створюють положення 

фундаментальних праць В. фон Гумбольдта, братів А. Шлегеля та 

Ф. Шлегеля, А. Шлейхера, Х. Штейнталя, К. Фослера про стадіальність 

розвитку та стани мови, зв’язок історії мови та історії народу, про внутрішню 

та зовнішню форми мови, співвідношення мови й етнічного стилю 

світобачення. Ці та інші ідеї привернули увагу до соціолінгвістичних 

проблем (Е. Бенвеніст, А. Мартіне, А. Мейє) та наблизило їх до теорій 

Б. Л. Уорфа та Е. Сепіра про тотожність чи відмінності у системах 

позначуваного й позначувального в різних мовах. 

У середині ХХ ст. розгортається полеміка навколо явища мовного 

контактування (“langue(s) en contact” – термін А. Мартіне (цит. за [345, 

c. 771]), яке тлумачили як “поперемінне використання одними й тими ж 

особами двох або більше мов” [60, с. 22].  

Термін “мовний контакт” замінив термін “змішання мов”, уведений у 

науковий обіг Г. Шухардом на позначення постійної мовної взаємодії на 

одній території. Вважалося, що результатом такого “змішання” буде постійне 

усунення конкретних розбіжностей між мовами [291, с. 174-184].  

Від терміна “змішання мов” пропонував відмовитися Л. В. Щерба, 

оскільки вважав його “одним із найбільш незрозумілих у сучасній 

лінгвістиці” [292, с. 60]. Його ідея про “взаємний вплив мов” [292, с. 62] 

дозволяла уникнути кваліфікації фактів, у той час як концепція “змішання” 

допускала, що мови знаходяться в безпосередньому контакті й однаково 

залучаються до формування нової мови.  
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Терміни “змішування мов” [49; 291, с. 174-184] та “взаємний вплив мов” 

[292, с. 62] не знайшли в подальшому підтримки з причин розмитості 

позначуваних ними понять, хоча й уживані в окремих авторитетних працях 

другої половин ХХ ст. [108; 119; 244]. 

Дискусії кінця ХХ – початку ХХІ ст. [142, с. 3-13; 192, с. 136-152; 200; 

242, с. 5-24; 293, с. 60-74] співвідносяться здебільшого з явищем білінгвізму, 

інтерференції, конвергенції, формування контактних мов, мовних союзів, 

симетрії мовного взаємовпливу та геополітичних умов конвергентно-

дивергентних процесів (лінгвокультурна глобалізація). Розв’язання цих 

проблем унеобхіднює міждисциплінарність дослідження мовних контактів й 

урахування досягнень не лише соціолінгвістики, а й психолінгвістики, 

лінгвокультурології, теорії комунікації. 

З погляду соціолінгвітичного підходу, мовний контакт слід розуміти як 

взаємодію соціумів, які послуговуються різними мовами або різними 

формами однієї мови. Наголошується, що майже всі розвинені мови зазнали 

на собі вплив інших мов, а існування контактної ситуації можливе на будь-

якому етапі мовного розвитку [177, с. 481]. Отже, “взаємовплив мов – один з 

наймогутніших стимулів мовних змін” [187, с. 83]. 

Важливими визнано дію екстралінгвальних чинників мовної взаємодії 

“особливих географічних, історичних та соціальних умов, [які] зумовлюють 

спілкування людських колективів”, а отже саме явище реалізується як будь-

яке “мовне спілкування між двома мовними колективами” [242, с. 5]. 

Результати впливу соціальних умов на долю контактуючих мов неможливо 

передбачити. На думку А. Мартіне, “мова стає домінувальною не через якісь 

свої внутрішні якості, а тому, що її носії є більш войовничими, фанатичними, 

культурними, заповзятими” [187, с. 81-82]. 

Психолінгвістичний аспект зосереджено на реалізації контактування мов 

через індивідуальний білінгвізм [98; 124; 127; 325]. Як слушно зазначає 

Л. В. Щерба [293, c. 67], будь-яка мовна взаємодія передбачає наявність 

людей, які певною мірою будуть білінгвами. Л. В. Щерба та інші мовознавці 
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стверджують можливість “співіснування двох мов в індивіді”, наближення 

рівня володіння однією мовою до рівня володіння іншою [5, с. 49-62], а 

також існування інтерференції [293, с. 60-74]. 

Психолінгвістичний аспект доповнюється лінгвокогнітивним підходом 

[370; 394]: білінгв володіє двома відносно незалежними ментальними 

лексиконами та єдиним рівнем понятійних (концептуальних) репрезентацій, 

що співвідносяться з одиницями цих лексиконів.  

Іншу інтерпретацію мають процеси мовного контактування з боку 

лінгвоконцептології та лінгвокультурології: мовна особистість оперує не 

тільки фактами мови, але й правилами користування цими фактами. 

Опанування індивідом мовними знаками та правилами їх поєднання 

забезпечує мовну компетенцію комунікантів, якої недостатньо для 

адекватного оперування інформацією. Лінгвокультурологія наполягає на 

необхідності культурної компетенції – осягненні картини світу, втіленій у 

мові, знання настанов культури, правил етикету тощо. 

Мова – продукт культури: у мові проявляється й закріплюється 

культурний досвід, стиль світосприйняття соціуму [66; 69; 137; 189; 258; 

266]. Мова є важливою частиною духовного багажу націй, характеризує 

конкретну епоху, конкретне суспільство [256, с. 40] Отже, взаємодія мов 

передбачає діалог культур. 

У контексті теорії міжкультурної комунікації акцентовано ідею щодо 

необхідності навчання культурі спілкування з іншими народами [343,        

с. 9-16], дослідження практичних потреб представників різних культур для їх 

успішної мовленнєвої взаємодії.  

Отже, мовний контакт охоплює різнорівневі явища й унеобхіднює їх 

поліаспектну інтерпретацію: як взаємопроникнення “двох самостійних та 

самодостатніх мовних систем” [194, с. 170, 178]; як індивідуальну 

двомовність; як взаємодію соціумів, тобто як певну мовну ситуацію; як 

діалог культур, взаємодію етнічних менталітетів і картин світу. Упродовж 

ХХ-ХХІ ст. сформувалася наукова парадигма, сферою дослідження якої є 
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вивчення процесів і результатів мовної взаємодії в певному геополітичному 

контексті з урахуванням історичних та соціальних умов комунікації людей, 

що говорять різними мовами. Зазначене створює умови для вивчення та 

диференціації контактних ситуацій за низкою критеріїв.  

 

1.2 Основні положення теорії мовних контактів 

 

1.2.1 Типи мовних контактів та їх чинники. Складність процесів та 

різноманіття наслідків мовних контактів зумовлює їх вивчення з огляду на 

чинники мовної взаємодії, тип систем, що контактують, специфіку перебігу 

та результатів. Розглянемо це докладніше. 

Традиційно чинники контактування поділяють на зовнішні 

(екстралінгвальні) та внутрішні (інтралінгвальні). Зовнішні чинники 

становлять сукупність різних імпульсів, що зумовлені особливостями 

довкілля, історичного розвитку суспільства, міграціями, об’єднанням і 

розпадом мовних колективів, змінами форм спілкування, прогресом культури 

й техніки [251, c. 220; 179, с. 42-45]. Внутрішні чинники зумовлені 

особливостями структурних та функціональних змін мови. 

З огляду на екстралінгвальні чинники розрізняють [405, с. 638–668] 

ситуації добровільної, змішаної та примусової взаємодії. 

Ситуації добровільної взаємодії часто реалізуються у випадках 

територіальної наближеності представників різних лінгвокультур й 

виявляються у формуванні мішаних систем спілкування (українсько-

російський суржик), а також вельми продуктивних запозиченнях та 

активному функціонуванні лексичних перенесень, тобто одиниць, 

наближених у формальному та змістовому планах. Наприклад, канапка в 

українській мові означає “накладанець – маленька змащена скибка хліба, 

поверх якої викладено солодку чи солону начинку”. У західноукраїнських 

діалектах запозичення набуло узагальненого значення під впливом польської 

мови й означає “будь-який бутерброд”. В інших випадках добровільної 
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взаємодії можлива швидка асиміляція однієї з контактуючих мов [405, 

с. 642], коли мовна спільнота свідомо відмовляється від однієї мови на 

користь іншої. 

Добровільна взаємодія може відбуватися між географічно віддаленими 

лінгвокультурами й супроводжується пожвавленням економічних, 

культурних стосунків і позначається на збільшенні розряду позначень 

продуктів обміну, наприклад, запозичення в англійську мову з російської у 

XVI ст. (англ. beluga < рос. белуга [441], англ. tsar < рос. царь [441]).  

Змішана взаємодія реалізується в умовах засвоєння складників іншої 

лінгвокультури через систему освіти. Наприклад, розвиток алеутсько-

російського білінгвізму упродовж XVIII – XIX ст. стимулював окремі 

морфологічні зміни, зокрема наявність показника заперечення (рос. частка 

не) у препозиції до дієслова, а також запозичення окремих службових частин 

мови [346, с. 76-85]. 

Примусового характеру ситуація мовного контакту набуває в результаті 

воєнних конфліктів [195, c. 69-73], соціального тиску [276, с. 4]. Наприклад, 

унаслідок воєнних конфліктів між Францією та Англією [195, c. 69-73] 

утворилися такі запозичення: англ. army < ст.-фр. armée “oзброєний загін, 

військова експедиція” [441], англ. sergeant < ст.-фр. sergent, serjant “(хатній) 

слуга, лакей; судовий чиновник; солдат” [441], англ. infantry < ст.-фр. 

infanterie “піхота” [441], англ. artillery < ст.-фр. artillerie “воєнні боєприпаси, 

артилерія” [441]. 

У ситуації англійсько-ірландської взаємодії результатом примусового 

мовного контакту стала заміна реалій ірландської культури відповідниками 

на англійській основі. Наприклад, кельтське найменування сакрального 

дерева – горобини [438, c. 386, 400] caorthann [439]) траплялося лише в 

ірландськомовних текстах, у той час як в англійськомовних  уживалася 

лексема quicken [431, c. 197]: “without sending you to seek the quicken berries of 

Dubhros” [522, c. 434], “the Tuatha De Danann left a quicken tree in the cantred 

of Ui Flnachrach, and in all berries that grow upon that tree there are many 
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virtues” [522, c. 438]. Ірландське позначення хати священика (ірл. cléirtheach 

[439]) витіснила англійська назва parochial house [431, c. 197]: “Still was he 

apparently cheerful, and especially delighted when any of the clergy or his friends 

called on a visit to the parochial house beside his church at Moone” [670, 

c. 776]). Ірландську назву мешканця гір та пагорбів (ірл. sléibhteoir, cnocadóir 

[439]) замінила лексема mountainy [431, c. 169-170]: “if it was any of those 

mountainy men” [656, c. 81]). 

Процес мовного контактування неможливий без упливу чинників 

внутрішньомовного розвитку. Проілюструємо вплив окремих чинників на 

запозичення лексики:  

 відсутність відповідного поняття в когнітивній базі мови-рецептора 

[53, с. 39], наприклад, комп’ютерні терміни (Internet, le scanner, la webcam), 

назви музичних напрямків (le rock, lepunk) запозичені у французьку мову з 

англійської [58, с. 94];  

 низька конкурентна спроможність функціонуючої одиниці 

внаслідок її комунікативної нечіткості; усунення полісемії чи омонімії в 

системі мови-реципієнта [165, с. 134-139; 171, с. 95], наприклад, субституція 

в німецькій мові одиниці Shuttle запозиченням з англійської Courtesy Van 

задля усунення полісемії, оскільки англійський відповідник уживається на 

позначення транспорту, що перевозить мешканців конкретного готелю [171, 

с. 85];  

 збільшення експресивності лексики [53, с. 39] та створення 

додаткових позитивних або негативних конотацій, яких позбавлена 

еквівалентна одиниця в мові-рецепторі [53, с. 39; 165, с. 134-139], наприклад, 

одиниця ірл. shillelagh “палиця для прогулянки” потрапила в англійську мову 

завдяки культурним конотаціям та асоціаціям з ірландською культурою 

(англ. walking stick) [360, с. 189-190]. Або запозичення експресивної номінації 

хитчхайкинг “автостоп” в російську мову з англійської (англ. hitchhikng) і 

надання явищу позитивного забарвлення, збереження асоціацій з 

молодіжним стилем життя Америки, Європи [82, с. 95]; 
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 усунення слів із прозорою мотивацією [255, с. 127], наприклад, 

заміна рос. пользователь на кальку анг. user “юзер” [82, с. 95];  

 прагнення до інтернаціоналізації словникового складу мов та 

економії мовних зусиль [74, с. 43-57; 162, с. 23-29; 165, с. 134-139;], 

наприклад, уживання рос. копирайт (< англ. copyright) замість авторское 

право [82, с. 94]. 

Справедливо зауважує С. В. Семчинський [249, c. 262-263], що 

розуміння внутрішніх чинників як позбавлених соціальної характеристики є 

неправильним, оскільки мова – явище соціальне. Отже, мовний контакт та 

його наслідки визначаються комплексно дією внутрішньомовних та 

зовнішніх стимулів. Процес мовної взаємодії здебільшого ініційований 

зовнішнім впливом, і підтриманий внутрішніми чинниками. 

Класифікація мовних контактів в аспекті типологічних особливостей 

систем враховує критерії структурної близькості та генетичної спорідненості, 

а також статус і роль мов у процесі контактування.  

Залежно від структурної близькості та генетичної спорідненості мов-

учасниць, розрізняють контакти між неспорідненими мовами, спорідненими 

мовами (далеко- та близькоспорідненими), діалектами [99, с. 4; 249, с. 274; 

323, с. 180-185; 356]. Важливість цього критерію виявляється в тому, що 

типологічна схожість та спорідненість визначають ефективність процесу 

контактування мов, інтенсивність та обсяг впливу [250, c. 274; 305; 323, c. 180].  

У багатьох дослідженнях обґрунтовано актуальність чинника генетичної 

близькості мов: схожість морфологічної та фонетичної будови спрощує 

процес контактування [57, c. 265]. Проте окремі лінгвісти визнають, що 

“залежність мовного впливу від ступеня генетичної близькості занадто 

перебільшена й схематизована” [5, c. 155].  

Контакт генетично й типологічно різних мов може бути 

проілюстрований взаємодією флективної російської та ізолюючої китайської 

мов. Наслідки такого контакту виявлено [275, с. 151] у фонетичних, 

словотвірних, графічних, семантичних трансформаціях одиниць обох систем.  
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З огляду на статус та роль мов у процесах контактування, розрізняють 

субстратні, суперстратні та адстратні явища [249, c. 284; 297, c. 2-3; 366,    

c. 4-6; 413, c. 314-315].  

Субстратом є сукупність різнорівневих фактів у поширеній на якійсь 

території мові, що за походженням пов’язані зі зниклою мовою, яка раніше 

функціонувала на цій території [248, c. 39]. Наприклад, галльський субстрат 

французької мови виявлено у позначеннях реалій повсякденного буття 

(фр. guenille “лахміття” < півн.-галл. vāgna “схил, верескова пустка” [434]).  

Субстрат передбачає етнічну міксацію та мовну асиміляцію автохтонної 

мови через стадію двомовності. Джерелом субстрату може бути мова як 

споріднена мові-переможниці, так і неспоріднена. Субстратні вияви 

корелюють з різними рівнями мовної будови.   

Суперстратом є нашарування мови загарбників на мову корінного 

населення, без упливу на його основу [245, c. 16]. Наприклад, у сучасній 

французькій мові існує велика кількість слів франкського походження: фр. 

haïr < франк. hatjan “ненавидіти” [434], фр. Halle < франк. hala “зала” [434].  

Термін “адстрат” уживається на позначення сукупності рис мовної 

системи як результату впливу однієї мови на іншу в умовах тривалого 

співіснування та контактів народів, що розмовляють цими мовами [245, 

c. 16]. Дослідники [411, c. 116] наголошують, що цей тип мовної взаємодії є 

нейтральним: мови не розчиняються одна в іншій. Наприклад, проживання 

носіїв чеської та німецької мов на сусідніх територіях спричинило 

характерну особливість чеської фонетики – наголос на кореневій морфемі, як 

і в німецькій мові.  

Жодна мовна система не існує в ізоляції від інших мов, отже, процеси 

взаємодії та взаємовпливу неминучі. Існування систем субстрату, 

суперстрату та адстрату засвідчують континуальність мовної взаємодії. 

Інші чинники, які впливають на перебіг мовних контактів, охоплюють 

характер і шляхи взаємодії, її тривалість та інтенсивність, а також канали 

проникнення елементів контактувальних систем. 
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Згідно з класифікацією, заснованою на відмінностях характеру мовного 

контактування [34, c. 254; 84, с. 94-111; 249, с. 274-275], розрізняють 

контакти з однобічним впливом та контакти з двобічним впливом.  

Однобічний вплив найчастіше спостерігається у випадках, коли одна з 

контактуючих мов є мертвою, але функціонує як мова культури, науки чи 

літератури. Зворотній напрямок взаємодії в цьому випадку відсутній. 

Наприклад, в англійську мову XIV – XVI ст. через посередництво латинської 

були запозичені релігійні терміни з івриту: англ. hallelujah (XVI ст.) < 

лат. hallelujah < гр. allelouia < івр. hallalu-yah “хваліть Ієгову” [441], 

англ. leviathan (XІV ст.) < лат. leviathan < івр. livyathan “дракон, змій, велика 

морська тварина” [441].  

Двобічний вплив характеризується змінами у системах обох мов. 

Наприклад, контакти носіїв англійської та німецької лінгвокультур на 

сучасному етапі позначилися на таких лексичних інноваціях: запозиченнях з 

їх подальшою модифікацією (нім. Handy “мобільний телефон” < англ. handy 

“корисний; зручний”), субституціях (нім. herunterladen > нім. downloaden від 

англ. download “скопіювати, перемістити інформацію чи програму у пам’ять 

комп’ютера, особливо з інтернету чи сервера” [22, с. 28]), утворення кальок 

(англ. kindergarten (ХІХ ст.) < нім. Kinder-Garten “children-garden, garden of 

children” [441], англ. worldview (ХІХ ст.) < нім. Weltanschauung “world view” 

[441]. Такий вплив відбувається внаслідок поширення англійської мови в 

Європі та її перетворення на лінгва франка, а також історичною роллю 

Німеччини як осередку наукового життя Європи. 

У тих випадках, коли в результаті двобічного впливу порушено кілька 

рівнів взаємодіючих мов, говорять про схрещування мов, утворення мовних 

союзів. Члени мовного союзу поділяють риси різних рівнів мовної будови, 

які виникли тільки внаслідок контактування, а не спільного походження 

систем. Наприклад, мовам балканського союзу (болгарська, румунська, 

албанська і новогрецька мови) властиві уживання постпозитивного артикля, 
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обмеження інфінітивних конструкцій, обов’язковість кличного відмінка 

[112].  

З огляду на шляхи, якими відбувається мовний контакт, лінгвісти [119, 

с. 27; 249, с. 284] пропонують розрізняти ситуації прямих та опосередкованих 

контактів. Прямий контакт відбувається за допомогою однієї з контактуючих 

мов. Наприклад, унаслідок безпосереднього контактування запозичено 

позначення іспанських чи англійських реалій в українську мову: укр. корида 

< ісп. corrida “корида, бій биків” [422, с. 18], укр. джентельмен < 

ісп. gentleman “пан, добре вихована людина” [421, с. 49].  

Опосередкований контакт здійснюється через мову-посередник. 

Наприклад, англійсько-латинські запозичення утворилися через 

посередницьтво французької мови: анл. constitution “конституція” <               

ст.-фр. constitution < лат. constitutionem “процес заселення, встановлення, 

щось влаштоване або врегульоване, постанови, порядок, розпорядження” 

[441], англ. library < англ.-фр. librarie < ст.-фр. librairie, librarie < 

лат. librarium “книжкова шафа, комод для книг”, libraria “магазин книг” < 

лат. liber “книга, папір, пергамент” [441].  

Можлива подальша деталізація типології мовних контактів [119, c. 68]: 

прямі мовні контакти спричиняють ситуацію зовнішнього контактування між 

мовами колективів, розташованих на суміжних територіях, а внутрішні 

контакти між мовцями однієї держави, що проживають на одній і тій же 

території. Саме пряме мовне контактування характеризується значними 

змінами в системах мов, на відміну від опосередкованих контактів, які 

найчастіше проявляються в запозиченнях. 

Лінгвісти [119, c. 17; 180, с. 4; 249, c. 275; 403, c. 139] розрізняють 

тимчасові (каузальні, випадкові) та постійні (перманентні, стійкі) мовні 

контакти з огляду на їх тривалість та інтенсивність.  

Тимчасовим контактам властива слабка інтенсивність мовної взаємодії, 

а постійні контакти активно трансформують мовну структуру та визначають 

розвиток мови. Наслідки казуальних контактів виявляються у запозиченні 



 

 

40 

поодиноких назв культурних реалій чи об’єктів флори й фауни [403,        

c. 74-76].  

Cитуації постійного контактування стимулюють білінгвізм та явища 

мовної інтерференції й перемикання кодів (див. розділ 3), а також 

запозичення. Наприклад, тривалі російсько-тюркські взаємовідносини (з 

XIII ст.) позначилися на взаємодії та переплетенні етнічних і культурних 

процесів, запозиченні лексики: рос. алый < крим.-тат. al “світло-рожевий”, 

рос. кирпич < ср.-тур. kirpiǯ “цегла”, рос. буран < ср.-тур. buran “колючий” 

[272; 428]. Українсько-польський контакт позначився на запозиченнях в 

українську мову полонізмів-найменувань предметів культури, абстрактних 

понять [219, с. 177-181].  

З огляду на інформаційні канали розрізняють такі види мовного 

контактування [122, с. 180]: 

 ті, що відбуваються шляхом усного спілкування, наприклад, 

англійсько-німецькі контакти XVII ст. у сфері металургії та запозичення 

термінів гірничої промисловості (англ. zinc “цинк” (1650-і рр.) < нім. Zink  

[441], англ. cobalt “кобальт” (1680-і рр.) < нім. kobold “household goblin” 

[441]); 

 ті, що відбуваються шляхом письмового спілкування, наприклад, 

тибетсько-тахарські контакти реалізовані у створенні буддійських текстів 

[129, с. 36] й уповільнюють мовну взаємодію; 

 змішані контакти, які відбуваються через усні та письмові канали 

обміну інформацією, наприклад, російсько-башкирські контакти й 

наближення орфоепічних правил контактуючих мов (стакан замість 

ыстакан [181, с. 115-116]). 

Зазначимо, що змішане контактування – це продуктивний вид 

різнорівневої взаємодії сучасних мов.  

Отже, комплекс чинників визначає характер перебігу мовного 

контактування та його наслідки. 
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1.2.2 Наслідки мовних контактів  

 

1.2.2.1.Конвергентні процеси: багатомовність. Важливими наслідками 

мовного контактування є конвергентні (інтеграційні) зміни в історії мов. Ці 

зміни відрізняються своїм масштабом, інтенсивністю, рівнем мовної будови, 

на якому вони відбуваються. Коли конвергентні процеси є вельми 

інтенсивними, вони результують у мовні союзи. Якщо конвергенція 

переважає над дивергенцією, утворюються міксовані форми комунікації – 

торгівельні жаргони, піджини, креольські мови. Тривале й інтенсивне 

контактування спричиняє мовленнєву взаємодію та співіснування мов в 

індивідуальній свідомості мовців (білінгвізм) та в одному соціумі (диглосія).  

Тривалі контакти й конвергенція мов стимулюють індивідуальний 

білінгвізм, який набуває масового характеру в різних ареалах. Створюються 

мовні союзи (див. також вище), які охоплюють мови різних сімей 

(Поволзький, Гімалайський союзи) або однієї сім’ї (Балканський союз). 

Союзи – великі ареальні об’єднання мов, яким властиві спільні ознаки, 

здебільшого на фонетичному та граматичному рівнях, наприклад, 

стабілізація наголосу на конкретному складі чи виникнення нового минулого 

часу.  

Внаслідок інтенсивного, хоча і несистематичного [29, c. 19] 

контактування різномовних народів розвиваються (міксовані) мови – 

піджини та креольські мови. Процеси їх розвитку можна розглядати як 

“виникнення нової мови” [211] на підґрунті декількох мов.  

Піджин актуальний для ситуативно обмеженого контактування 

(професійна діяльність, торгівля), характеризується інтенсивністю та 

швидкістю [194, с. 178] виникнення, коли одна з мов стає джерелом 

формування мови-піджин, з якої запозичується переважно фонетика, 

словотвір, граматика. Зазначене супроводжується редукцією словникового 

складу [411, с. 197, 192]. Важливо, що піджини виникають в умовах 

термінової необхідності в комунікації, не є рідними для будь-яких соціальних 
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груп у контакті та функціонують як лінгва франка в процесі спілкування 

“людей з недостатнім знанням іншої мови” [35, с. 89].  

За сприятливих соціальних і політичних умов піджин еволюціонує в 

креольську мову, “яка є засобом спілкування представників певного етносу й 

формується в результаті етнічного процесу інтеграції (міксації)” [37; 246, 

с. 6]. Д. Хаймс [363, с. 84] визначає креолізацію як складний процес 

соціолінгвістичних змін, що включає в себе процес розширення внутрішньої 

форми мови в поєднанні з контекстом розширення його використання. При 

цьому креольська мова автономна, визнана носіями як рідна мова й 

функціонує у багатомовному суспільстві.   

Важливим наслідком контакту двох мов є явище білінгвізму. Власне 

через мовленнєву практику “поперемінного користування двома мовами” 

[60, с. 22] якоїсь частини соціального колективу здійснюється вплив однієї 

системи на іншу.  

Слушним є міркування Н. Б. Мечковської [194, с 137 ] про білінгвізм як 

психолінгвістичну модель мовного контакту. Ця думка підтверджується 

результатами дослідження індивідуального білінгвізму [5, 26-29; 50,               

с. 362-373; 59; 68-70; 94; 108-110; 174; 237; 282; 292-293; 298; 299; 301; 319; 

345; 376; 383; 415], який визначають як психічний механізм (а саме знання, 

вміння, навички), що дозволяє людині відтворювати й породжувати мовні 

елементи, що належать двом [5; 68-70; 242; 345] або більше, ніж двом [299; 

382; 383] мовним системам [68; 70] та виражати свої думки в доступній для 

інших формі [109; 282].  

Дія цього механізму, його ефективність залежать від кількості та 

ступеня володіння мовами (наскільки добре людина знає мови, які вона 

використовує); функцій (для чого людина використовує мови); умов 

переходу з однієї мови на іншу; інтенсивності прояву інтерференції 

(наскільки білінгв змішує мови, і як одна мова впливає на іншу), а також 

інших психологічних і лінгвістичних характеристик дво-/багатомовної 

особистості. 
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Щодо рівня володіння мовами, ідеальною ситуацією білінгвізму слід 

вважати вільне, досконале опанування усіма системами, які уживає мовна 

особистість [5; 45; 192; 194; 376]. Проте така ідеальна ситуація не відповідає 

реальній практиці мовців, оскільки значна частина білінгвів не відповідає 

таким вимогам [84; 243; 273; 332; 345]. Більш доцільним вважаємо 

концепцію білінгвізму як “континууму від елементарного знання контактної 

мови до повного й вільного володіння нею” [242, c. 4], яка забезпечує мовцям 

можливість переключати коди при переході від одного повідомлення до 

іншого, уживати різні фонологічні та синтаксичні структури [186, с. 21], 

виражати свої думки більш ніж однією мовою на адекватному рівні. 

Рівень мовної компетенції (збалансований, нормальний білінгвізм та 

“напівмовність” [298, с. 228-238]) впливає на наслідки мовного 

контактування в ситуаціях білінгвального спілкування. Збалансованість 

сприяє рівноправності мов, нормальний білінгвізм – порушує її з причин 

домінантності мови мислення та обмеженої можливості вираження думок на 

іншій мові чи мовах. Напівмовність характеризується низьким рівнем 

мовленнєвої компетенції (обмеженістю лексичного складу, спрощенням та 

нерелевантністю уживання граматичних структур [231, с. 69-72]). 

Збалансований білінгвізм в рази збільшує рівень комунікативної взаємодії 

індивіда з носіями рідної та інших домінантних в суспільстві мов. 

Знання декількох мов неминуче спонукає людину не тільки аналізувати 

мовленнєву діяльність, сприймати мову як предмет роздумів і спосіб 

вираження думок, а звертати увагу на характерні риси й функції мов, якими 

вона володіє [302]. 

Отже, аналіз наслідків мовних контактів неможливий без урахування 

соціолінгвістичної площини білінгвізму, яка характеризує мовну ситуацію, а 

не мовні зв’язки. Адже білінгвізм колективу обов'язково передбачає 

індивідуальний білінгвізм його членів, а тривале й інтенсивне контактування 

спричиняє мовленнєву взаємодію, співіснування мов в індивідуальній 

свідомості мовців та в одному соціумі.  
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Необхідно зауважити, що термін “білінгвізм” часто уживається 

синонімічно до суміжних, але, на наш погляд, нетотожних термінів 

“двомовність”, “багатомовність”, “мультилінгвізм”, “полілінгвізм”. Аби 

уникнути нерелевантних для завдань цього дослідження дискусій, лише 

зазначимо, що терміни “білінгвізм”, “мультилінгвізм”, “полілінгвізм” 

співвідносимо з психолінгвістичною картиною багатомовності, а терміни 

“двомовність”, “багатомовність” – з соціолінгвістичною площиною. Такий 

підхід дозволяє розмежувати аспекти аналізу мовних фактів: поняття бі-/ 

мульти-/полілінгвізму наголошують на рівні використання мови й означають 

застосування декількох мов індивідуумом чи групою людей. Дво-/ 

багатомовність – це уживання декількох мов у межах певної соціальної 

спільності (перш за все держави) відповідно до конкретної комунікативної 

ситуації [424, с. 303]. При цьому “двомовність” визначаємо як 

функціонування двох рівноправних мов в одній країни або регіоні [46; 425; 

426; 427].  

Отже, терміни “двомовність” та “багатомовність” співвідносяться як 

видове та родове поняття й застосовуються в контексті опису мовної 

ситуації. 

Більшість країн, як підкреслює О. С. Герд [88, с. 34], поліетнічні. 

Багатолінгвальні ситуації поширеніші за монолінгвальні [64, с. 115; 269, 

с. 75].  

Залежно від функцій ідіомів, що функціонують у соціумі, мовну 

ситуацію можна схарактеризувати як диглосну. Ч. Фергюсон [328, с. 336] 

вважав явище диглосії стабільною мовною ситуацією, як охоплювала такі 

мовні коди: первинні варіанти мови та кодифікований (“ускладнений”) 

різновид, який уживають у письмовій чи офіційно-розмовній комунікації, але 

не застосовують як засіб повсякденного спілкування.  

Отже, диглосія – це взаємодія “соціально протиставлених підсистем 

однієї мови” [71, с. 136; 281, с. 481-482] чи двох різних мов. На думку 

Б. А. Успенського [271, с. 206-226], особливість диглосних ситуацій полягає 
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в тому, що при співіснуванні двох мовних  кодів в одному мовному колективі 

їх функції диференційовані й відповідають функціям однієї мови у звичайній 

(недиглосній) ситуації. Такий погляд поділяє більшість дослідників 

багатомовності ([281, с. 481-482; 302, c. 117-120; 375] та інші.). 

Окрім мовної ієрархії, важливою ознакою диглосії є престижність однієї 

з мов та екзоглосний характер цієї престижності. Функціональний розподіл 

мов передбачає їх усвідомлену оцінку мовцями за шкалою “висока” чи 

“низька” [70, с. 136; 328, с. 328-329] (наприклад, англійська та французька 

мова в Англії упродовж Х-ХІІ ст., креольський континуум у країнах 

Карибського регіону).  

“Високий” ідіом застосовується у сферах релігії, науки, освіти. 

“Низький” ідіом застосовують у побутовому мовленні та в окремих жанрах 

художньої літератури. Престижність “високого” ідіому характеризує 

свідомість суспільства, що існує в умовах диглосії. Носії мови визнають, що 

“високий” ідіом краще пристосований для вираження важливої інформації 

[328, с. 329-330].  

Престижна мова має надетнічний характер [194, c. 109]. Оскільки для 

жодної з етнічних або соціальних груп населення ця мова не рідна, 

оволодіння престижною мовою відбувається штучно. 

Отже, в диглосії реалізовано мовну незбалансованість. Проте не всі 

випадки двомовності є диглосними. Відмінною рисою, наприклад, двомовної 

ситуації в Ірландії (докладно про це див. розділ 3) є те, що співіснуючі 

ірландська та англійська мови не розподіляються на “високий” та “низький” 

ідіоми, а функціонують як рівноправні. Разом із цим незбаласнована 

двомовність передбачає різницю в мовній компетенції комунікантів. Ще раз 

наголосимо, що диглосія характеризується різницею у статусі мов, 

використанням “низького” ідіому в домашньому спілкуванні, оволодінням 

“високою” мовою в межах шкільної освіти.  

Спільними ознаками ситуацій диглосії та незбалансованого білінгвізму є 

інтеграційні процеси. Мовний контакт та білінгвізм є необхідними умовами.  
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1.2.2.2 Конвергентні зміни: запозичення, інтерференція, 

перемикання кодів. Інтеграційні зміни в контакних системах не обов’язково 

виявляються інтенсивними. Проте зазвичай виокремлюють запозичення, 

інтерференцію та перемикання кодів. [42; 59; 72; 108-109; 292-293; 342; 343; 

345].  

Запозичення – один із найдинамічніших процесів у мовах, суть якого 

полягає в переході елементів однієї мови в систему іншої в результаті більш-

менш тривалих контактів між цими мовами під впливом інтра- та 

екстралінгвальних чинників [163, с.18]. 

Запозичення реалізуються на різних рівнях мови [250, с. 27], але 

набувають продуктивності на лексико-семантичному рівні [17, с. 6]. 

О. С. Ахманова [420, с. 150-151] та інші дослідники [52; 53; 113; 162-165; 

344; 383; 384] пояснюють це необхідністю збагачення словника для 

позначення нових понять (англ. espresso “кава, виготовлена під тиском пари” 

< іт. espresso [344]), диференціації вже існуючих понять (рос. магазин 

“торгівельний об’єкт різного розміру й організації праці, але з обов’язковою 

наявністю приміщення” та рос. стор < англ. store, рос. маркет < англ. market 

“місце торговлі (в Інтернеті)” [203, с. 3]), збільшення престижності понять 

(рос. селлер < англ. seller замість продавец, рос. байер < англ. buyer замість 

покупатель [113, с. 187]) чи експресивності одиниць (композити з елементом 

супер- в російській мові: супервопрос, суперответ, супербалет, 

супераппетит  [113, с. 92]). 

Запозичення слів і значень – природний і необхідний процес мовного 

розвитку. Він сприяє збагаченню лексичного складу та вдосконаленню мови.  

Лексичні запозичення є результатом контактування не лише мов, але й 

культур. Проникнення елементів іншої культури зумовлює необхідність 

заповнення лексичних лакун у мові, яка й піддається культурному впливу [6; 

172; 177; 294]. 

Запозичення слід розуміти не тільки як результат, але і як “процес, під 

час якого відбувається поступовий рух від оказіональних уживань одиниці, 
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до її поступового освоєння засобами мовної системи і, врешті-решт, 

включення її як повноправного елемента в систему мови-рецептора з 

присвоєнням характеристик, властивих споконвічним одиницям відповідних 

класів” [52, с. 60]. 

Ж. Багана і Є. В. Хапіліна відзначають, що “процес запозичення 

необов’язково проявляється в умовах білінгвізму, оскільки для запозичення 

необхідний мовний контакт, але не обов'язковий білінгвізм; запозичення як 

процес здійснюється на соціальному, а не індивідуальному рівні. Для 

запозичення необхідним є його загальне схвалення” [27, с. 69].  

Інший вияв конвергентних процесів – інтерференція, тобто зміна в 

структурі чи елементах однієї мови під впливом іншої [30, с. 53; 92, c. 36]. 

При цьому будь-яка мовна одиниця може одночасно бути елементом двох 

систем [345].  

Інтерференція можлива на всіх рівнях мови. Наприклад, українсько-

російська інтерференція на рівні слова, а саме використання українізмів в 

російському мовленні: буряк (замість свекла), речення Эта книга научила 

меня честности, смелости и уважать друзей (замість: эта книга научила 

меня честности, смелости и уважению к друзьям) [132, с. 51-52]. Чим 

більше розходження між системами (мовами), тим більша потенційна сфера 

інтерференції.  

Головним джерелом інтерференції виступають розбіжності в системах 

мов, які взаємодіють: у складі фонем, граматичних категоріях і способах їх 

вираження. Основні відхилення від норм мови на фонетичному, лексико-

семантичному та граматичному рівнях пов’язані з типологічними 

відмінностями двох мов, з особливостями впливу однієї мови на іншу, 

ступенем володіння мовами.  

Л. В. Щерба [292, с. 41] дотримується думки, що інтерференцію 

визначає взаємне пристосування мови мовця й мови слухача, а також 

відповідні модифікації норм контактуючих мов. Подібну точку зору 

висловлює у Ю. О. Жлуктенко, який вважає інтерференцією “(всіми) всі 
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зміни в структурі мови, а також у значеннях, властивостях і складі її 

одиниць, що виникають унаслідок взаємодії з мовою, яка перебуває з нею у 

контактному міжмовному зв’язку” [119, с. 61]. 

Інтерференція має як негативні, так і позитивні наслідки.  

По-перше, конвергентні трансформації мов, за 

І. О. Бодуеном де Куртене [49, с. 366], відбуваються в двох напрямках: з 

одного боку в мову проникають чужорідні елементи; з іншого ж боку, 

змішування мов послаблює відмінності між ними.  

По-друге, окремі помилки у спілкуванні іноземною мовою виникають 

під впливом рідної мови і спотворюють мовлення, знижують рівень 

взаєморозуміння [293, c. 30].  

По-третє, інтерференція засвідчує патріотичні настрої у спілкуванні, але 

часом “перетворює стандартизований варіант мови в символ віри й святиню” 

[59, с. 57].  

Психолінгвіст О. О. Леонтьєв [178, с. 28] зазначає, що взагалі не можна 

пояснити, чому людина володіє кількома мовами, якщо заперечувати явище 

позитивного перенесення. В аспекті лінгвокультурології інтерференцію 

розуміють як “перенесення тієї частини лінгвістичних і паралінгвістичних 

елементів рідної мови, які пов’язані з позамовними елементами культури. Це 

стосується знаків, значень, уявлень, оцінок та інших елементів, що 

виражають лінгвістичну й загальну концептуально-оцінну картину світу” 

[145, с. 47]. 

Як справедливо стверджував Р. Якобсон, “будь-який загальний код має 

багато форм і є ієрархічною сукупністю різних субкодів, які вільно 

обираються мовцями в залежності від функції повідомлення, адресата й 

відносин між співрозмовниками ” [295, c. 16]. На відміну від несвідомого 

переходу на іншу мову при інтерференції, інший вияв конвергентних змін – 

перемикання кодів, здійснюється свідомо [26-29; 44; 162-165; 207; 298; 299; 

300; 340; 341; 347; 379; 384] .  
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Перемикання кодів завжди мотивовано умовами, у яких відбувається 

спілкування [115, с. 54-55]. Наприклад, перемикання кодів може бути 

пов’язане з неможливістю “перекладу культури” [240, с. 125], а також 

культурними асоціаціями та конотаціями, які транслюються “гостьовою 

мовою” [240, с. 125].  

Наприклад, використання французьких елементів у рекламному 

дискурсі слугує візитівкою якості у сфері моди та косметики (“Garçon: Die 

neue Herrenmode aus Paris mit hochgezogenen Spitzen”, “Nutritive Végétal mit 

intensiven reparierenden Aufbaustoffen streichelt Ihre Haut und schenkt sichtbar 

schöne Ausstrahlung” [116, с. 82]). 

Розмежування перемикання коду й запозичення залишається остаточно 

нерозв’язаною проблемою в лінгвістиці. До лінгвістичних критеріїв 

розрізнення явищ слід віднести такі: ступінь інкорпорованості мовних 

одиниць [60; 398], їх обсяг [398], факт реєстрації мовної одиниці у словнику 

мови-реципієнта [60; 263; 282; 362].  

Дослідники, які покладаються на соціолінгвістичні критерії, враховують 

функційний аспект, тобто частотність використання іншомовних одиниць 

[398], а також тип комунікантів [263; 282; 383; 398].  

Дослідження соціолінгвістичної проблематики кодового перемикання 

сприяло розумінню ситуаційного та метафоричного перемикання [308; 341]. 

Ситуаційне перемикання кодів спостерігається при зміні комунікативної 

ситуації.  

Метафоричне перемикання кодів відбувається, коли мовець бажає 

досягти певного комунікативного ефекту. Наприклад, перехід на англійську 

мову з метою вираження обізнаності культурними фактами, престижною 

мовою: “Nach drei Stunden am Strand gehen wir zum Swimmingpool (замість 

нім. Schwimmbad), um unseren Kindern das Schwimmen beizubringen” [191, 

с. 125].  

Кодове перемикання найчастіше трапляється в розмовному мовленні й 

маркується цитатами, особливим звертанням до адресата, вигуками, 
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повторами, оцінними виразами тощо. Наприклад, “What is, mon ami?" asked 

Poirot placidly, from the depths of his comfortable chair” (“Що таке, мон амі 

(фр. “мій друже”)” запитав Пуаро спокійно”) [196, с. 99]. 

Ґрунтуючись на ідеях про ситуаційну та метафоричну дихотомії, 

К. Майерс-Скоттон розробила модель маркування (the Markedness Model) 

[383, с. 79-80], у якій акцентує увагу на соціальній вмотивованості кодового 

перемикання.  

Відповідно до цієї теорії, вибір мови учасників комунікації 

детермінований бажанням мовців використати особливі марковані 

конструкції. Носії мови інтуїтивно відчувають різницю між немаркованими 

(очікуваними) та маркованими (несподіваними) опціями, а також соціальні 

переваги й недоліки використання кожної з них.  

Носії мови вдаються до маркованого (несподіваного) вибору мовного 

коду, щоб висловити байдужість, гнів, солідарність тощо. Наприклад, “Wir 

haben uns noch nicht richtig umgestellt”, schüttelt der Vater von Paul den Kopf. 

“O lala, mamma mia!” rollt die Mutter von Marie-Luise die Augen” (“Ми не 

зовсім ще усе перебудували”, – хитає головою тато Пауля. “О, Господи!” – 

закочує очі мама Марі-Луїзи” [191, с. 126]. 

Отже, мовні контакти обов’язково супроводжуються конвергентними 

змінами, які в різних ситуаціях багатомовності виявляються в запозиченні, 

інтерференції та перемиканні кодів.   

 

Висновки до розділу 1 

 

Історія лінгвістичних вчень демонструє неоднозначне ставлення до 

явища мультилінгвізму та мовного контактування.  

Натуралістичність світосприйняття та міфологізм мислення визначили 

орієнтацію античної мовознавчої традиції на внутрішні стандарти, 

домінування рідної мови та неприйняття зовнішнього мовного впливу. З 

розвитком гуманістичних ідей упродовж Середньовіччя спостерігається 
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збільшення інтересу до різноманіття світу, мов і культур, їх походження та 

спорідненості. Лінгвістика Нового часу долає обмеженість дескриптивних та 

структуралістських концепцій, пояснює чинники, механізми й наслідки 

взаємодії мов у контексті антропоцентризму та міждисциплінарності.  

Cучасні підходи характеризує поліаспектна інтерпретація явища 

мовного контактування як складної взаємодії етнічних лінгвокультур, 

взаємопроникнення ментальностей етносів. Саме такий підхід дозволяє 

виявити латентні наслідки мовного контактування, пояснити схожі, але 

нетотожні явища, пов’язані з паралельним функціонуванням в одному 

суспільстві декількох мов, з’ясувати вплив мовних контактів на специфіку 

світовідчуття носіїв культури та актуалізації картини світу в умовах 

мультилінгвізму. 

Особливості перебігу мовного контактування визначаються 

екстралінгвальними та лінгвальними чинниками, важливу роль серед яких 

відіграють тривалість, інтенсивність та шляхи мовної взаємодії, типологічні 

особливості систем, ступінь їх структурної близькості та генетичної 

спорідненості. Мовні контакти відбуваються прямо чи опосередковано; через 

усні, письмові, змішані канали; мають казуальний або постійний характер на 

різних рівнях як однієї, так і декількох мов. Контакти відбуваються між 

неспорідненими та спорідненими мовами, варіантами мов, які можуть 

функціонувати як субстрати, суперстрати чи адстрати. 

Тип контактування впливає на престижність та комунікативний обсяг 

мов, які функціонують в одному суспільстві. Перманентне співіснування 

різних мов або їх форм спричиняє диглосію – ситуацію функційної 

незбалансованості лінгвальних систем та усвідомлення носіями різного 

статусу контактуючих мов. Іншою є ситуація незбалансованої двомовності, 

що характеризується відмінностями в мовній компетенції комунікантів, а не 

функційною чи статусною диференціацією мов, які співіснують.  

Наслідки контактування виявляються у процесах лінгвокультурної 

конвергенції та дивергенції. Новітній етап еволюції мов і культур 
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характеризує домінування інтеграційних змін, які в різних ситуаціях 

багатомовності спричиняють запозичення, інтерференцію та перемикання 

кодів.   

Основні положення першого розділу відображено в одноосібних 

публікаціях автора [223; 226]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ 

МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ КУЛЬТУР 

 

 

2.1 Концептуальна й мовна картини світу в контексті 

лінгвокультурного контактування  

 

Культура – складне й багатогранне явище, яке охоплює всі аспекти 

людського буття: етнічну історію (культура як результат історичного 

розвитку), норми поведінки (культура як спосіб життя людини), систему 

цінностей (культура як матеріальні та соціальні цінності), психологію етносу 

(культура як пристосування до середовища), ідеологічні настанови (культура 

як набір ідей) (цит. за [289]).  

Універсальність явища культури та безперервний зв’язок між її 

історичними чи просторовими виявами уможливлює трансляцію знань про 

світ та обмін культурним досвідом серед “минулих, теперішніх та майбутніх 

культур, діалог і взаємопородження цих культур... ” [40, с. 289]. “Діалог” 

(взаємодія) культур являє собою “особливий вид безпосередніх відносин і 

зв’язків щонайменше між двома культурами, а також тих впливів, взаємних 

змін, які з’являються” [3, с. 70] у процесі зіставлення “свого” й “чужого” 

[104]. Етнічні спільноти послуговуються власним мовним кодом, 

орієнтуються на свої стандарти поведінки, ціннісні настанови, звичаї й 

традиції [103, с. 234], намагаються зберегти свою культурну ідентичність і 

зрозуміти чужу культуру. 

Еволюція кожної конкретної культури – унікальна. С. Н. Артановський 

[19] пропонує розрізняти чотири стадії лінгвокультурного контактування: 

зіткнення, встановлення взаємовідносин, засвоєння іншокультурного знання 

та формування нової культури. 
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Перший етап контактних відносин передбачає зіткнення культур, яке 

зумовлює мінімальний і фрагментарний взаємовплив. Лінгвальні наслідки 

таких зв’язків актуалізовані у запозиченні окремих назв реалій та топонімів. 

Продуктивнішими можуть бути внутрішньосистемні новотвори або 

опосередковані запозичення на позначення окремих реалій та самих 

представників культур у контакті. Наприклад, запозичення з кельтських мов 

в англійську мову Англії: Cornwall < дангл. Cornwalas (891), Cornubia (c 705) 

‘the Corn Welsh’ < кельт. *Cornowii, лат. Cornovii “Celtic tribal name”, букв. 

‘peninsula people, the people of the horn’ < кельт. kernou ‘horn; headland’ < іє. 

 *ker-  “horn; head, uppermost part of the body. i.e. ‘land on which they live’ ” + 

дангл. -walh (мн.) ‘stranger, foreigner’; Briton (c 1200) “a Celtic native of the 

British Isles” < англ.фр. Bretun < лат. Brittonem < *Britt-os “the Celtic name of 

the Celtic inhabitants of Britain and southern Scotland before the 5c. Anglo-Saxon 

invasion drove them into Wales, Cornwall, and a few other corners” [441].  

На другому етапі лінгвокультурних контактів відбувається частковий 

обмін предметами культурного побуту, вивчення мови, знайомство зі 

звичаями та традиціями, “привласнення” корисних об’єктів культури чи 

знань. Наприклад, запозичення з кельтських мов в англійську мову Англії: 

bog (c 1500) “wet, soft, spongy ground with soil chiefly composed of decaying 

vegetable matter” < гал.ірл. bogach “bog” < bog “soft, moist” < пкельт. *buggo-

 “flexible” < іє. *bheug- “to bend”,  bog-trotter (1670) “the wild Irish” [441]. 

На третьому етапі лінгвокультурних контактів поглиблюються знання 

про життя й традиції суспільств у контакті, відбувається перехід від 

ознайомлення до засвоєння іншокультурного знання. Структурні елементи 

або форми культури – наука, філософія, релігія, мораль, право, мистецтво, 

політика взаємодіють із відповідними формами чужої культури. 

“Привабливі” для системи реципієнта складники культури-джерела зазнають 

адаптації в системі нового культурного коду. Цей етап, у порівнянні з 

попереднім, характеризується змінами як у кількісному, так і якісному 

показниках. Обмін культурними елементами призводить до утворення 

https://www.etymonline.com/word/*bheug-?ref=etymonline_crossreference
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принципово нових культурних форм. Наприклад, запозичення з кельтських 

мов в англійську мову Англії: кельт. bardos “poet, singer” > англ. bard (cер. 

XV ст.) “ancient Celtic minstrel-poet” > (XVII-XVIII ст.) “lyric poet, singer” 

[441]. 

Четвертий етап характеризується формуванням нової культурної 

системи, концепції Всесвіту, яка втілюється в етнічній картині світу. 

Асоціативні зв’язки з генетичним джерелом привласнених реалій слабшають 

або зовсім зникають, а реалії та їх позначення перетворюються на культурні 

об’єкти культури-реципієнта, у якій вони виявляються повністю 

адаптованими. Взаємодія та об’єднання різних за походженням складників 

відрізняється від первинних компонентів і має якісно новий зміст та / або 

форму [155]. Все ж важливо, що культура-реципієнт “зберігає власну, 

притаманну їй основу, яка дозволяє говорити про її самобутність, про 

здатність підтримання цілісності та стабільності” [184, с. 8-9]. Наприклад, 

іншомовні за походженням найменування реалій Англії в сучасній 

англійській мові: bard (кельт. bardos “poet, singer”) > the Bard of Avon (1789) 

“Shakespeare”, bardolatry (1901) “the worship of Shakespeare”. 

Ставлення носіїв взаємодіючих культур до процесу трансформації рідної 

культури неоднозначне (див. [130 с. 27; 404]): від повного прийняття 

інтеграції культур (прийняття існування міжкультурних відмінностей, 

адаптація до нової культури, інтеграція в рідну і іншомовну культуру) до 

його заперечення й захисту власної культурної переваги. Вибір носіїв 

культури, особливо в умовах добровільної взаємодії, впливає на структурні 

модифікації систем у контакті (асиміляція, адаптація, синтез) [20; 67; 85, 

с. 13; 131, с. 17-19; 133, с. 93-94; 157;].  

Отже, результати культурної взаємодії мають різний характер залежно 

від кількості культурних груп, характеру їх розселення, тривалості контакту, 

роду занять, соціального та правового стану учасників взаємодії, наявності 

або відсутності контактів із батьківщиною, мовній, культурній, релігійній, 
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расовій наближеності контактуючих систем, рівня розвитку етнічної 

самосвідомості тощо.  

Зазначене впливає на суспільну свідомість [287, с. 9] культурно-мовну 

компетенцію носіїв мови та віддзеркалюється в концептуальній і мовній 

картинах світу [106, с. 17; 158, с. 13; 188; 189, с. 35; 288], зумовлює структуру 

й зміст концептів [81, с. 12]. 

Справедливо, що “мова безпосередньо бере участь у двох процесах, 

пов’язаних із картиною світу” [236, c. 11] – формуванням власної картини 

світу та експлікацією інших картин світу. Тому упродовж лінгвокультурної 

взаємодії відбувається контактування картин світу.  

Поняття “картина світу” витлумачується в сучасних науках дуже 

широко [47; 168; 236, c. 28; 251] й ототожнюється з поняттями “світогляд” чи 

“менталітет” [274, с. 131-139] як “складна й систематизована сукупність 

образів, уявлень і понять, в якій і через яку усвідомлюють світ в його 

цілісності та єдності, а також місце людини в ньому” [234, с. 51; 277, с. 38].  

Розрізняють мовну та концептуальну картини світу, “оскільки 

концептуалізація світу здійснюється через мову” [154, с. 23].  

Концептуальна картина світу є “системою концептів як значущих 

психоментальних координат, за якими визначають межі колективної 

національної свідомості, концептосфери нації” [185, с. 69]. Вона 

масштабніша порівняно з мовною [235, c. 6], оскільки в ній взаємодіють 

особистісне, національне й загальнолюдське [143, с. 177; 161, с. 19-20; 251; 

270]. Концептуальна картина світу – не тільки знання, що стало результатом 

розумового відображення дійсності, а й “результат чуттєвого пізнання” [55, 

с. 108] в його логічному відображенні.  

Концептуалізовані поняття втілюють одиниці мови, яка всотує в себе 

всю культурну історію колективу мовців [7, с. 28; 153, c. 23]. У мові 

відбивається не тільки реальний світ, що оточує людину, та фактичні умови її 

життя, а й суспільна самосвідомість народу, його менталітет, національний 

характер, спосіб життя, традиції, звичаї, мораль, система цінностей, 
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світовідчуття, бачення світу [263, с. 14]. Ця сучасна думка перегукується з 

концепцією В. фон Гумбольдта стосовно того, що “мови є для нації органами 

оригінального мислення й сприйняття” [105, с. 324] та “різні мови – це не 

різні позначення однієї й тієї ж речі, а різні бачення її; і якщо річ ця не є 

предметом зовнішнього світу, кожен (мовець) по-своєму її створює” [105, 

с. 349].  

Мовна картина виникає в процесі тривалої передачі традицій і народної 

мудрості [7, с. 28; 123, с. 4], вона є сукупністю закодованих знань і уявлень 

людини про внутрішній і зовнішній світ певної нації [11; 95]. У мовній 

картині світу відбивається “соціокультурн[e] середовищ[e], в якому 

формуються ментальність, розумові установки, загальні орієнтації людини в 

ту чи іншу історичну епоху” [14, с. 242].  

Отже, кожна природна мова відображає певний спосіб сприйняття й 

організації світу, а “значення, які нею висловлюються, складаються в якусь 

єдину систему поглядів, колективну філософію” [16, c. 350-351], яка 

нав’язується як обов’язкова всім носіям мови.  

Важливими характеристиками мовної картини світу В. І. Карасик [140, 

c. 109] вважає наявність імен концептів, нерівномірну концептуалізацію 

різних фрагментів дійсності в залежності від їх важливості для життя 

відповідного етносу, специфічну комбінаторику асоціативних ознак цих 

концептів, кваліфікацію певних предметних областей та орієнтацію цих 

областей на ту чи ту сферу спілкування. Саме ці аспекти мовних картин світу 

є дуже помітними в ситуаціях етнічного контактування. 

Вербальне відображення світу зумовлюється як особливостями 

національного складу мислення, так і об’єктивними й іноді цілком 

очевидними відмінностями двох складових – природного середовища та 

матеріальної культури, які властиві кожному представнику етносу в 

безпосередніх відчуттях [156, с. 165]. Тому “національні мовні картини світу 

можуть мати схожі інтерпретації образів світу, засновані на загальних 

ціннісних установках і орієнтирах” [204, с. 27].  
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Разом з цим сукупність уявлень про світ, “образ життєвого світу 

людини” [10, c. 18] своєрідно зафіксовані в системних значеннях мови. 

Відтак, контакт з іншою культурою викликає дисонанс картин світу й 

ціннісних орієнтирів [92, с. 66]. Наприклад, виникають “аномалії” в 

діалектних картинах світу, породжені білінгвізмом та інтерференцією 

конкуруючих мов, відзначається девіантність категоріальної поведінки 

мовців (цит. за [114, с. 88]).  

Зазначається [290], що володіння мовою передбачає володіння 

концептуалізацією світу, яка відображена в цій мові. Сукупність уявлень про 

світ, наявних у значенні різних слів і виразів мови, складається в єдину 

систему поглядів і приписів, яка в тій чи іншій мірі підтримується усіма 

мовцями. Відповідно, в процесі мовного контактування відбувається 

“запозичення концептів” [90; 151] з метою створення культури, властивої 

всім представниками групи та як відповідь на нові умови існування. 

Зміни у свідомості індивідів, їх світорозумінні знаходять своє 

відображення в мові. Засвоюючи іншу мову, людина одночасно засвоює 

новий світ, “транспонує” у свою свідомість поняття з іншої культури [247, 

c. 346; 261, с. 97; 267, с. 57]. Цілком справедливо, що особливості 

національної мови втілюють погляд на світ, обумовлений “національною 

значимістю духовних, етичних і естетичних цінностей, породжуваних 

культурою конкретного етносу” [197, с. 7].  

Отже, адекватне сприйняття дійсності унеобхіднює корекцію мовної 

картини світу. У процесі освоєння нового культурно-мовного простору 

елементи картини світу будуть набувати інших обрисів співвіднесення, 

поєднання чи протиставлення рідної та привнесеної картин світу. 

 

2.2. Концепти як основні складники картини світу 

 

2.2.1 Ключові та базові концепти культури. Визначення поняття 

концепту в сучасній лінгвістиці стимулює дискусії, що пояснюються 
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складністю цього явища. Науковці солідарні щодо положення про концепт як 

основну одиницю концептосфери етносу, етнічної картини світу. Відмінними 

є дисциплінарні тлумачення (психолінгвістичне [124], лінгвокультурне [76 – 

80; 134 – 140; 213 – 218; 254; 257; 258], когнітивне [168 – 170; 201; 234; 235; 

239, c. 25-27; 260 – 263], які формулюють відповідно конкретним завданням 

та площині дослідження. Як слушно зауважує В. І. Карасик [135, c. 117], 

“лінгвокогнітивний і лінгвокультурний підходи до розуміння концепту не є 

взаємовиключними: концепт як ментальне утворення в свідомості індивіда є 

виходом на концептосферу соціуму, тобто <…> на культуру, а концепт як 

одиниця культури – фіксацією колективного досвіду, який стає надбанням 

індивіда. Іншими словами, ці підходи розрізняються векторами по 

відношенню до індивіда: лінгвокогнітивний концепт спрямован від 

індивідуальної свідомості до культури, а лінгвокультурний концепт – це 

напрямок від культури до індивідуальної свідомості”. 

В. Н. Телія визначає концепт як “знання, структуроване у фрейм, а це 

значить, що він відображає не просто суттєві ознаки об’єкту, а всі ті, які в 

даному мовному колективі заповнюються знанням про сутність” [266, c. 96]. 

Результатом такого визначення є думка, що концепти повинні бути 

закріплені за певною культурою. 

За С. Г. Воркачовим [76, c. 113], “основний лінгвокультурологічний сенс 

появи терміну “концепт” – його здатність відображати в своїй семантиці 

національний менталітет як сукупність світоглядних й поведінкових 

особливостей етносу і національний характер як стабільний та цілісний склад 

душевного життя мовної особистості, що визначає її якісну своєрідність – її 

етнос”.  

Соціальну значущість концепту підкреслює також А. П. Бабушкін [25, 

c. 53], розуміючи його, “як дискретну одиницю колективної свідомості, що 

зберігається в національній пам’яті носіїв мови у вербальному вигляді”. Таку 

саму позицію підтримує Ю. С. Степанов, за визначенням якого концепт – це 

“згусток культури у свідомості людини; те, у вигляді чого культура входить в 
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ментальний світ людини. І, з іншого боку, те, за допомогою чого людина 

<…> сама входить у культуру, а в деяких випадках і впливає на неї” [258, 

c. 43].  

Отже, дослідники одностайні стосовно ментальної природи та 

культурної значущості концептів. 

Динамізм та кумулятивність культури уможливлює як формування 

нових складників системи, так і збереження інформації про набутий досвід. 

Співвідношення потенційно присутніх в кожній культурі образів її минулого 

і майбутнього, “ступінь їх впливу один на одного становлять істотну 

типологічну характеристику” культурної системи [183, с. 245].  

Культурні концепти фіксують своєрідність конкретної культури [134, 

с. 29] і світобачення її носіїв. Тому в кожній мові існує сукупність 

семантично навантажених слів, які позначають значимі для конкретної 

культури складники картини світу і виявляються впливовішими порівняно з 

іншими номінаціями.  

Одні вчені акцентують на тому, що ці слова виражають ключові ідеї 

лінгвокультури: “ключові концепти культури” (В. А. Маслова [189]), 

“ключові слова мови” (А. Вежбицька [65]). Інші наковці наголошують на 

ціннісній домінантності слів і позначуваних ними понять, які у своїй 

сукупності утворюють й утримують певний тип культури (“культурні 

домінанти” (В. І. Карасик [135]). Ю. С. Степанов обмежує кількість цих 

позначень концептів і звертає увагу на їхню історичну стійкість (“константи 

культури” [258, с. 6]).  

На нашу думку, різні підходи взаємодоповнюють один одного. 

Поділяємо думку В. А. Маслової і пропонуємо інтегративну інтерпретацію 

ключових концептів культури як “головн[их] одиниц[ь] картини світу, 

констант культури, які є значущими як для окремої мовної особистості, так і 

для лінгвокультурної спільноти в цілому” [189, с. 5].  

Важливо зазначити, що будь-яка культура містить універсальні й 

етнічно детерміновані складники, які актуалізуються в традиціях, звичках, 
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етикеті мовленнєвій практиці й акумулюються у свідомості носіїв культури. 

Отже, концептосфера утворюється концептуальними універсаліями та 

унікальними рисами, а значущими й історично константними виявляються 

дві категорії концептуальних утворень. Пропонуємо розрізняти ключові та 

базові концепти.  

Ключові слова культури, за А. Вежбицькою [65, с. 35-36], це позначення 

особливо важливих і показових для конкретної культури понять. Для 

російськомовної культури такими найменуваннями дослідниця вважає слова 

рос. судьба, душа, тоска. Вони створюють уявлення про унікальність 

російськомовної ментальності та культури (рос. судьба, ничего не поделаешь, 

авось тощо). Разом з цим, ці слова і концепти пов’язані з універсальними 

поняттями, наприклад, судьба з життя, смерть тощо. Такі зв’язки 

утворюють унікальні конфігурації. Наприклад, уявлення про душу, 

внутрішній чуттєвий світ людини або соціальні відносини, зокрема дружбу 

чи братерство, нескладно виявити у багатьох культурах. Проте такі одиниці 

як душа в російськомовній культурі, libertas в латинській мові та mateship в 

англійськомовній австралійській картині світу увійшли до складу 

загальновживаної, а не периферійної лексики й втілюють 

культуроспецифічні концепти, утворюють особливі семантичні та 

концептуальні конфігурації: рос. на душе, в душе, душа нараспашку, отвести 

душу, разговор по душам тощо; лат. libertas “свобода, воля”, libertatem dare 

“дати волю”, libertatem promittere “обіцяти волю”, favor libertatis “дар 

свободи” тощo; австр.англ. mate “друг, товарищ”, mateship “дружба, 

братертво”, to go mates “працювати разом; бути партнерами”, mates in the 

bush “друзі, партнери у складній ситуації”, old mates “давні друзі” тощо [65, 

с. 34, 36, 169-209, 212-216]. 

Базові концепти та їх найменування не належать до унікалій культури. 

Це – загальнолюдські поняття, які інтегрують стереотипізовані уявлення про 

час, простір, природу, людину, її місце у Всесвіті та людські стосунки. 

М. В. Піменова [216, с. 129] вважає, що базові концепти становлять 
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фундамент мови і всієї картини світу. До таких концептів дослідниця 

пропонує віднести: 

 космічні концепти (метереологічні – НЕБО, ЗЕМЛЯ, СОНЦЕ, 

МІСЯЦЬ, ХМАРА тощо, біологічні – ЛЮДИНА, ПТАХ, ЗВІР, РИБА, 

РОСЛИНА тощо, ландшафтні – ПОЛЕ, ГОРА, ВОДОЙМА, ШЛЯХ тощо, 

соматичні – СЕРЦЕ, ГОЛОВА, ПЕЧІНКА тощо, перцепційні – ЗІР, СЛУХ 

тощо, предметні – ЇЖА, ПОСУД, ВОГНИЩЕ, ОДЕЖА, ЗНАРЯДДЯ ПРАЦІ, 

ЗБРОЯ тощо); 

 соціальні концепти (КРАЇНА, ДЕРЖАВА; ПРАВИТЕЛЬ, ВОЖДЬ; 

ВОЛЯ; СВІЙ-ЧУЖИЙ, СПОРІДНЕНІСТЬ, ПРЕДОК; ВІЙНА – МИР; 

морально-етичні концепти – СОРОМ, ЧЕСНІСТЬ; релігійні концепти – 

СВЯЩЕННИЙ, ТОТЕМ, БОГ); 

 психічні концепти (внутрішній світ – ДУША; характер – 

ПИХАТІСТЬ, ГОРДІСТЬ; емоції – ЗЛІСТЬ, СТРАХ, РАДІСТЬ; ментальні 

концепти – РОЗУМ, ПАМ'ЯТЬ тощо). 

Базові концепти ґрунтуються на опозиційних, але не обов’язково 

антагоністичних поняттях: ‘живе’ – ‘неживе’, ‘мертве’; ‘свій’ – ‘чужий’, 

‘їстівне’ – ‘неїстівне’, ‘отруйне’; ‘природне’ – ‘рукотворне’, ‘розум’ – 

‘дурість’ тощо. 

У ситуаціях етнічних контактів базові концепти набувають ще більшої 

важливості, оскільки зазнають змістових змін, які не завжди експліковані в 

мові. Вони містяться у свідомості носіїв культури і часто мають латентний 

характер. Прикладами таких трансформацій можуть бути концепти 

ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ, які формувалися упродовж тривалих англійсько-

ірландських контактів на території Ірландії. Функціонування в англійській 

мові питомої та запозиченої назв країни (Ireland, Eire) засвідчує активність та 

глибину лінгвокультурних контактів, які позначилися на структурі та засобах 

вербалізації концепту КРАЇНА / IRELAND. 

Отже, етнічні культури негомогенні, історично мінливі та взаємозалежні 

системи. Вони взаємодіють й обмінюються змістовою й формальною 
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компонентою. Від стану суспільства залежить і концептуальна система, 

складникам якої – концептам – також властивий динамізм [235, с. 121-126; 

262, с. 58; 423, с. 96;]. Упродовж історії етнічної культури змінюється 

кількість складників концептуальної картини світу та обсяг їх змісту [205, 

с. 102-120]. Трансформації концептів зумовлені змінами навколишнього 

світу, обізнаністю і ставленням носіїв лінгвокультури до цих змін. З цього 

випливає доцільність діахронного аналізу структури та вербалізаторів 

концептів культури.  

 

2.2.2. Макроструктура концепту. Концепт є складним ментальним 

комплексом [8, с. 63; 79, c. 76; 134, с. 29], “багатовимірним утворенням, яке 

інтегрує не тільки поняттєво-дефініційні, але й конотатівні, образні, оцінні, 

асоціативні характеристики” [188, c. 59]. За концепцією В. І. Карасика [140, 

c. 109], макроструктура концепту охоплює такі складники (або “шари” – у 

термінах Ю. С. Степанова [258]): поняттєвий, образний та ціннісний.   

Поняттєвий складник концепту – це те, як концепт зафіксований в мові, 

його позначення, опис, дефініція, характеристики концепту порівняно з 

іншими одиницями картини світу [140, с. 129]. Тобто, поняттєвий компонент 

– це “те в змісті концепту, що не є образним” [76, c. 80], а являє собою мовну 

фіксацію концептуалізованих ознак [140].  

Когнітивна ознака – це окрема ознака об’єкта, усвідомлена людиною й 

відображена в структурі концепту як окремий елемент його змісту [235, 

с. 128]. Як зазначає Ю. С. Степанов [258, с. 41-42], одні когнітивні ознаки 

можуть бути основними й актуальними для всіх носіїв культури, а інші 

ознаки – пасивними, оскільки вони важливі лише для окремих груп 

представників культури, або містяться у внутрішній формі концепту й не 

усвідомлюються в повсякденному житті. 

Образний складник концепту втілюється шляхом метафоризації. 

Метафора формується на основі ментальних образів: виникнення нових 

знаків за допомогою використання старих відбувається на основі виділення й 
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порівняння реалій чи подій реального світу [20]. У процесі концептуалізації 

та категоризації дійсності людське мислення здатне встановлювати аналогію 

між різними явищами, що дозволяє переносити знання, отримані в процесі 

взаємодії з конкретними предметами та явищами, на предмети і явища, що 

виходять за межі безпосереднього досвіду.  

Отже, метафора функціонує як засіб “створення мовної картини світу, 

що виникає в результаті когнітивного маніпулювання вже існуючими в мові 

значеннями з метою створення нових концептів, особливо для тих сфер 

пізнання, які не існують у безпосередніх відчуттях” [264, c. 178]. Це робить 

метафору невід’ємним механізмом людського мислення [176, с. 25]. 

Вважається [56, c. 25], що метафори закладені вже в самій системі мислення 

людини, проте не усвідомлюються нею.  

На думку Дж. Лакоффа й М. Джонсона [176], концептуальна метафора 

дозволяє диференціювати мовні засоби вираження й когнітивний процес, що 

лежить в їх основі, тобто зрозуміти одне явище в термінах іншого. У процесі 

метафоризації відбувається “інтеракція двох структур знань – когнітивної 

структури “джерела” (“source domain”) і когнітивної структури “цілі” (“target 

domain”)” [32, с. 75; 176, с. 10]. Тому концептуальні метафори являють собою 

“стійкі відповідності між областю джерела і областю цілі, зафіксовані в 

мовній і культурній традиції суспільства” [31, c. 37].  

В. А. Маслова вважає, що “до стадії метафоризації вербалізованого 

поняття не існує, але існує попереднє знання про нього, що дозволяє уявити 

приблизний обсяг поняття. Це попереднє знання <…> задає певні смислові 

параметри” [188]. Ті поняття, які не можна фізично зафіксувати, 

співвідносяться через метафору з більш простими, або тими, які можна 

відчути, тобто “відбувається перенесення концептуалізації спостереженого 

розумового простору на той, що не спостерігається, який у цьому процесі 

концептуалізується і включається в загальну концептуальну систему цієї 

мовної спільності” [423, с. 55]. 
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Оскільки “суть метафори полягає в осмисленні та переживанні явищ 

одного роду в термінах явищ іншого роду” [176, c. 27], розрізняють такі типи 

метафор: структурні, орієнтаційні, онтологічні метафори та метафори каналу 

зв’язку [176, с. 31-58; 401 с. 284–310].  

Структурні метафори є концептуалізацією абстрактних сутностей за 

допомогою вже відомих, конкретних елементів людського досвіду. 

Відповідно, відбувається осмислення, упорядкування й реалізація одного 

поняття в понятійних термінах іншого. Наприклад, час може 

усвідомлюватися як гроші: TIME IS MONEY – “I’ve invested a lot of time in 

her”; “You need to budget your time” [176, с. 29]. 

Орієнтаційні метафори структурують різні когнітивні домени відповідно 

до основних лінійних орієнтацій людини в просторі. Ці метафори наділяють 

поняття просторовою орієнтацією з протиставленням за типами “вгорі – 

знизу”, “усередині – назовні”, “глибокий – мілкий”, “центральний – 

периферійний”. Прикладом такої метафори є HAPPY IS UP / SAD IS DOWN 

– “I’m feeling up”; “He’s really low these days” [176, с. 36]. 

Онтологічні метафори сприяють осмисленню подій, дій, емоцій та ідей 

як дискретних, чуттєвосприйнятних об’єктів і сутностей, як, наприклад, 

MIND IS A BRITTLE OBJECT (“Her ego is very fragil”; You have to handle 

him with care since his wife’s death”) [176, с. 53].  

Метафора каналу зв’язку передбачає втілення ідей мовця (об’єкта) у 

слова (вмістилища) та їх трансляцію реципієнту. Прикладом є метафора 

MEANING IS AN OBJECT, за допомогою якої втілено ідею про те, що 

значення існують незалежно від людей і від контекстів уживання і, 

відповідно, можуть бути вільно переданими: “I gave you that idea” [176, 

с. 32]. 

Концептуальні метафори вербалізовані за допомогою різних кодів 

культури. “Код культури” розуміють як таксономічний субстрат, сукупність 

уявлень носіїв конкретної культури про картину світу [265, с. 20]. Оскільки 

коди культури актуалізуються в процесах категоризації та концептуалізації 
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світу, кожна національна культура вирізняється своїми специфічними 

мовними образами, що утворюють особливу систему кодів, за допомогою 

якої носії мови описують дійсність. Отже, код культури може бути 

відтворений у вигляді “сітки, яку культура накидає на навколишній світ”, за 

допомогою якої відбувається його членування, категоризація, 

структуралізація та оцінка” [158, с. 232].  

Ціннісний складник концепту вказує на його значимість як для 

індивідуума, так і для колективу, оскільки “cукупність концептів, що 

розглядаються в аспекті цінностей, утворює ціннісну картину світу” [138, 

с. 5]. Отже, в концептах відтворені “ціннісні домінанти, сукупність яких і 

утворює певний тип культури, що підтримується та зберігається в мові” [138, 

с. 5].  

Важливість ціннісного компонента концепту полягає в тому, що він 

актуалізує істотні для культури змісти, є ключовим “для можливості 

виявлення концепту” [136, с. 107]. Подібний підхід до вивчення й опису 

концептів вважає цінність, “ключовим аспектом” [136, с. 107] концепту. 

Інтерпретація природи та структури концепту визначає процедуру та 

методику його аналізу. 

 

2.3 Процедура аналізу базових концептів англійськомовної картини 

Ірландії 

 

2.3.1. Ідентифікація базових концептів англійськомовної картини 

світу Ірландії. Ідентифікація базових концептів культури здійснюється за 

низкою критеріїв, які було розроблено та апробовано різними дослідниками 

(А. Вежбицька [65, с. 13-38], Ю. С. Степанов [258, с. 84], В. І. Карасик [136], 

І. О. Голубовська [95], Т. О. Козлова [149, c. 62-69]). Для виявлення 

концептів обов’язково залучається комплекс показників їх актуальності з 

метою верифікації та зниження ступеня суб’єктивності інтерпретації даних, 

отриманих стосовно концептів зовнішньої для дослідника культури.  
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Важливі критерії ідентифікації будь-якого концепту охоплюють 

наявність імені [136, с. 56]; постійний характер концепту [258, с. 84]; 

культурну розробленість [65, с.13-38]; частоту апеляції до концепту; 

соціокультурну цінність концепту [136, с. 56]. Екстраполяцією зазначених 

критеріїв встановлюємо базові концепти англійськомовної культури Ірландії 

– ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ.  

Наявність у концепту імені, сформованість та стабільність ядра свідчать 

прозавершеність процесу концептуалізації поняття [136, с. 56]. Іменами 

таких базових концептів як ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ слугують одиниці 

Eire, the Emerald Isle, Republic of Ireland “Ireland”, Eireannach, Irelаnder, 

Irisher “Irishman”.  

Постійний характер концепту означає, що цей концепт – “константа в 

культурі <…> [він] існує постійно чи впродовж тривалого часу” [258, с. 84]. 

Тобто, базовий концепт має бути “постійним принципом культури” [258, 

с. 84]. Константність концептів ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ підтверджується 

архаїчністю їх імен, які функціонують в англійській мові: номінації Ireland та 

Irishman утворено композицією етимологічно різних складників у XІІ ст. (Ire- 

< (ірл.) Eire + -land < (дангл.) lond, land “ground, soil”, Ire- < (ірл.) Eire + -man 

< (дангл.) mann, man “human being, person; brave man, hero; servant, vassal”). 

Релевантність принципу культурної розробленості того чи того поняття 

проілюстрована А. Вежбицькою [65, с.13-38], яка вказує на відповідність між 

наявністю широкої синонімії позначень та культурним значенням реалій, 

звичаями, характером і походженням народу. Така репрезентативність назв є 

показником багатоаспектного аналізу реалії та вербалізації набутого досвіду. 

Наприклад, синонімічні вербалізації концепту ІРЛАНДІЯ втілюють відомості 

про природу острова (the Emerald Isle “смарагдовий (зелений) острів”, 

Wolfland “край вовків”), культуру та міфологію ірландців (Eire “богиня-

прародителька ірландського народу”), історію та адміністративний поділ 

країни (the Twenty-Six Counties “26 провінцій”) тощо; синонімічні вербалізації 

концепту ІРЛАНДЕЦЬ втілюють відомості про етнічну приналежність (Gael, 
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Celt “кельт”), типові імена чоловіків (paddy, mick, mickey), релігійну (Сatholic) 

чи політичну (fenians) приналежність тощо.  

Допоміжним показником до принципу культурної розробленості, 

вважають [65, с. 13-38, 95 с. 91] критерій частоти вживання тих чи тих 

вербалізацій концептів. Недоліком цього критерію є те, що частотність лише 

тоді буде репрезентативним показником, коли частота вживання 

еквівалентнів в інших мовах дуже відрізняється. Зазначається [65, с. 13-38], 

що повністю об’єктивного та достовірного методу виявлення частотності 

слів не існує. Результати дослідження завжди будуть залежати від обсягу 

корпусу та різноманіття текстів, які залучаються до аналізу. Погоджуємося з 

А. Вежбицькою [65, с. 13-38] стосовно того, що сама по собі частотність є не 

більше, ніж загальний показник культурної значущості, а дані, отримані з 

частотних словників або на підставі аналізу корпусу текстів, слід 

застосовувати разом з іншими джерелами інформації. Для правильної та 

достовірної інтерпретації даних кількісні показники слід розглядати в 

контексті ретельного семантичного аналізу. 

Соціокультурна цінність концепту виявляється в мовленнєвій поведінці 

носіїв англійськомовної картини світу Ірландії через висловлювання з 

валюативним компонентом: “Take my heart's blessing over to dear Eire's 

strand … To the Remnant that love her – our Forefather’s Land” [290, c. 673] 

“the wonderful culture of the Emerald Isle” [600] тощо. Підставою оцінки є 

ціннісно-орієнтована позиція, яка властива суб’єкту оцінки [23], його 

переконання, уявлення про зразок, ідеал, стандарт, “стереотипи, на які 

орієнтована оцінка в соціальних уявленнях мовця“ [75, с. 12].  

Зазначимо, що залежно від знака оцінки вони поділяються на марковані 

позитивно й негативно, і, відповідно, на концепти й антиконцепти [238,               

с. 66-76]. Якщо концепт сприймається позитивно, то антиконцепт вважають 

“лінгво-психо-соціокультурним феноменом, що об’єктивується мовними 

засобами й відтворює певну антицінність наднаціонального, національного 

або ідіолектного порядку” [238, с. 67]. Схожий погляд на проблему 
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антиконцепту визначає його як “мисленнєвий образ, що утворюється як 

результат свідомого, напівсвідомого та несвідомого зіставлення людиною 

об’єктивованих у її мозку протилежних/контрастних предметів і явищ 

навколишнього світу” [107, с. 203] або “заперечення концепту” [257, с. 23], 

яке стає частотним та перетворюється у самостійне явище культури. Концепт 

і антиконцепт найчастіше протилежні один до одному й знаходяться на 

протилежних векторах аксіологічної шкали [238, с. 76]. Отже, зв’язки між 

концептом і антиконцептом можна описати як кореляції між контрастними 

членами опозиції, які мають спільну основу. 

Отже, концепти ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ є базовими в 

англійськомовній картині світу Ірландії, а їхні вербалізатори слід віднести до 

розряду лексики, через яку етнос самоідентифікується. Номінації базових 

концептів відбивають особливості сприйняття, мислення, оцінки реальності 

носіями англійської мови в Ірландії.  

 

2.3.2 Аналіз концептів за допомогою ключових номінацій. Складна 

природа концептів стимулює різні методи й методики їх дослідження: 

концептуальний (О. О. Селіванова), семантико-когнітивний (З. Д. Попова, 

І. А. Стернін), фреймовий (Ж. В. Ніконова, Ч. Філмор), етимологічний 

(В. А. Маслова), компонентний (О. С. Ахманова) аналізи, стилістична 

інтерпретація (Т. Г. Нестерова), методика контекстуального й текстового 

аналізу (І. А. Стернін), когнітивна інтерпретація результатів опису семантики 

мовних засобів (О. О. Селіванова) тощо.  

Метою концептуального аналізу можна вважати “виявлення парадигми 

культурно значущих концептів і опис їх концептосфери” [24, с. 80], а 

об'єктом – смисли, що передаються окремими словами, граматичними 

категоріями або текстами, причому залучення великого корпусу контекстів 

вживання слова дозволяє не тільки окреслити концепт, але й структурувати 

його, виокремивши набір найбільш характерних ознак. 
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Метод семантико-когнітивного аналізу [234] передбачає, що в процесі 

лінгвокогнітівного дослідження за допомогою когнітивної інтерпретації 

відбувається перехід від змісту значень до змісту концептів. Матеріалом 

лінгвокогнітивного аналізу є мова, зокрема семантика мовних одиниць, що 

об’єктивує концепти. Це дає можливість отримати доступ до змісту 

концептів як одиниць мислення. 

Важливу роль у дослідженні концептів відіграє фреймовий аналіз, 

оскільки кожна мовна структура співвідноситься принаймні з одним 

фреймом – універсальною категорією, яка об'єднує різноманітні знання 

людини, її досвід і характеризується максимальною формалізованістю й 

енциклопедичністю [202, с. 3]. Існує кілька методик фреймового аналізу, які 

об’єднують різні прийоми (модифікацію слотів, елімінування) [262, с. 75]. 

Зважаючи на той факт, що дослідження концептів іншомовних 

лінгвокультур часто проводиться на матеріалі художньої літератури, 

необхідно відзначити результативність методів “герменевтичного кола” [33, 

с. 425-426; 48; 279, с. 63-64,] і конкордансу [87, с. 73]). 

Хоча вибір методів дослідження концептів залежить від типу 

досліджуваного концепту (змістовний, структурний), підходу (філософський, 

лінгвокогнітивний, лінгвокультурологічний, психологічний), а також від 

мови матеріалу, найбільш продуктивними виявилися методи 

концептуального та семантико-когнітивного аналізу. Ці методи взаємодіють 

між собою та взаємодоповнюють один одного, що й дозволяє досліджувати 

концепт як об’єкт взаємодії мови, мислення й культури. Їх застосування 

передбачає укладання корпусу номінацій концепту й побудову 

номінативного поля.  

Головним недоліком цих методів аналізу концептів вважаємо 

громіздкість. Результати багатьох досліджень [159; 190] макроструктури 

концептів дозволяють дійти таких висновків. По-перше, концептуалізоване 

поняття стимулює дуже розгалужену систему номінацій, які відображають 

різні аспекти концептуалізації. Утім периферія не дає нових ознак, а лише 
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акцентує окремі з них. По-друге, неможливо побудувати повне (“без 

залишку”) номінативне поле будь-якого концепту, як неможливо встановити 

повний перелік когнітивних ознак.  

Тому пропонуємо застосувати методологічно виправдану, ергономічну, 

компактну процедуру аналізу базових концептів через посередництво їх 

ключових вербалізацій. Такими вважаємо імена концептів, у формах та змісті 

яких сконцентровано найважливішу інформацію про них: “ім’я концепту є 

мовним знаком, який передає загальний зміст концепту найбільш конкретно, 

концентровано й адекватно” [62, c. 39].  

Статус ключової номінації концепту надаємо його імені за такими 

критеріями: предметність та узагальненість значення, тривала історія 

функціонування та високий ступінь асиміляції в мовній системі 

(багатозначність одиниці, її дериваційність, синонімізація, інкорпорація до 

усталених зворотів, варіативність сполучуваності), прецедентність та 

комунікативна релевантність (уживаність у різних типах текстів). 

Розглянемо, які саме номінації базових концептів ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ 

відповідають таким критеріям. 

Важливим критерієм ключового статусу номінації концепту є 

предметність та узагальненість значення імені, що надає одиниці 

“загальновживаний, а не периферійний характер” [65, с. 13-38]. Ключове 

позначення концепту уживається в конкретній семантичній сфері [125, с. 25] 

– “країна” (Ireland), “етнономінація” (Irishman), aле не Hibernia “Ireland ” чи 

“Land of Winter” (< лат. hibernationem “the action of passing the winter” [441]) 

чи Celt “Herodotus’s word for the Gauls (who also were called Galatai). Used by 

the Romans of continental Gauls but apparently not of the British Celtic tribes” 

[441]. 

Наступному критерію – тривала історія функціонування одиниці – 

повністю відповідають одиниці Ireland, Eire та Irishman. Як зазначено вище, 

ці одиниці функціонують в англійській мові Ірландії з початку колонізації у 

ХІІ ст. Інші одиниці поповнювали систему англійської мови пізніше, 
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наприклад, Hibernia (сер. XVII ст.), Kelt (поч. XVII ст.), Gaul (сер. XVI ст.) 

тощо. Нижче наведемо приклади актуальності імен концептів упродовж 

історії англійсько-ірландських контактів: 

EIRE (XVII ст. – перша половина XIX ст.) “with loud shouts for Eire's 

King, the Irish rush to meet the foe” [596]), (друга половина XIX – перша 

третина ХХ ст.) “Spinning at all times Eire's good to-morrow!” [692], (XX – 

поч. XXI ст.) “My advice to you, people of Éire, is that you’ve got to reclaim your 

country” [651]); 

IRELAND (XVII ст. – перша половина XIX ст.) “He pray'd a great prayer 

for Ireland” [450], (друга половина XIX – перша третина ХХ ст.) “He was 

curiously unstirred by any thought of Ireland” [591, c. 136], (XX – поч. XXI ст.) 

“Ireland had been the source of my inspiration” [630];  

IRISHMAN (XVII ст. – перша половина XIX ст.) “An Irishman, when he 

goes to take a farm, if he wants to prove to his landlord that he is a substantial 

man, offers to become an English tenant” [503], (друга половина XIX – перша 

третина ХХ ст.) “But you are not the ordinary Irishman; there is enough vitality 

in you to resist the languor of the climate” [623, c. 241], (XX – поч. XXI ст.) “I'm 

an Irishman and proud of it, and I'm proud of the country” [584]. 

Про високий ступінь асиміляції в мовній системі свідчить 

багатозначність одиниці, її дериваційність, наявність синонімів, інкорпорація 

до усталених зворотів та варіативність сполучуваності.  

До розгалуженої системи вербалізаторів концепту ІРЛАНДІЯ належать 

одиниці кельтського (Erin, Innis Ealga, Poblacht na hÉireann, Saorstát Éireann, 

Fiodh-Inis, Crioch Fuinidh) та англосаксонського походження (wolfland, the 

Twenty-Six Counties). Усі вербалізатори можна поділити на прямі та непрямі. 

До прямих належать Іreland, Eire, їх деривати (Irish, Muintir na hEireann), 

синоніми (Hibernia) та усталені вирази (the Emerald Isle). До непрямих 

належать вільні словосполучення (a Celtic country, the Irish State, Republic of 

Ireland, Irish Republic, Dominus Hiberniae, the Lordship of Ireland, the Kingdom 

of Ireland, Deisceart Éireann, Southern Ireland, Irish Free State, Free State), 
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загальні назви (homeland, fatherland, motherland, home, native land, land of 

one's birth, land of one’s forefathers), та найменування, до складу яких входять 

метафоричний (Weaver of the wind) чи алюзивний складники (Inisfail, Dublin, 

Cathleen Ni Houlihan, Banba, Fódla, Insula Sacra, Insula Sanctorum, the Island 

of the Saints, Insula Doctorum, the Island of the Learned, Silk of the kine, The old 

sow that eats her farrow, Inisfail the fair). 

Вербалізаторами концепту ІРЛАНДЕЦЬ є лексеми англосаксонського 

(Irish) та кельтського (Eireannach, Gaedheal, Gaelach, Laigin) походження. До 

прямих вербалізаторів концепту належить одиниця Irishman, її деривати 

(Irelander, Irisher, Irishwoman), синоніми (Gael, Celt). Непрямі номінації 

охоплюють вільні словосполучення (the Irish person, the Irish citizen), вирази з 

аллюзивними (paddy, mick, mickey, rapparre, fenians, Сatholic) та 

метафоричною (son of Ireland, read-head, croppies, wildgeese, Sinn Fein, Sons of 

Kings, children of Erin, daughters of Erin, sons of Erin, Ireland’s son, men of 

Ireland, children of Ireland, people of Ireland) компонентами. 

З огляду на семантичну деривацію, серед номінацій концептів 

найпродуктивнішими виявилися одиниці Ireland “An island of the British 

Isles” [442], “an island containing the Republic of Ireland and Northern Ireland” 

[429], “an island off NW Europe” [430], “The Republic of Ireland” [442], “a 

country in western Europe occupying the southern part of the island of Ireland” 

[429], Eire “The Gaelic name for Ireland” [442], “the name for Ireland in Irish” 

[429; 430; 442], “a former official name (1937–49) for Republic of Ireland” [430] 

та Irishman “a male native or inhabitant of Ireland” [429; 442], “a man who is an 

Irish citizen” [430], “a man of Irish descent” [430; 442]. 

Ключовим іменам концептів властива прецедентність. Вони уживаються 

у фразеологічних зворотах [95, с. 91], прислів’ях, народній творчості, назвах 

книг та інших відомих носіям лінгвокультури текстах: bas in Eirinn (букв. 

‘death in Ireland’) [431, c. 90] “тост при прощанні з емігрантом і сподівання на 

те, що людина повернеться до Ірландії”, Erin go bragh “Ireland forever” [431, 

c. 91-92], “In Ireland, not only cowards, but the brave ‘die many times before their 
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death’” [445, c. 62]), “England’s difficulty is Ireland’s opportunity” [445, c. 92], 

“If the potato misses, Ireland’s beaten [435, c. 210], “It was not on one foot that 

St. Patrick came to Ireland” [435, c. 145], Irish Sweepstakes “referring to 

someone who sweeps or removes or takes all the stakes in a game” [431, c. 136], 

The Battle for Eire by K. Wasserman, The Ballads of Ireland by E. Hayes, 

Croppies Lie Down: A Tale of Ireland in '98 by W. Buckley, Celtic & Ireland in 

song and story by R. Daly.  

Комунікативна релевантність ключового імені концепту підтверджує 

уживаність назв у різних типах текстів, різних сферах спілкування: 

 pелігійних текстах (“We, the Ecclesiastical Commissioners for Ireland, 

whose hands and corporate seal are hereunto annexed, in reporting to your 

Excellency…” [670, c. 9]; “An Irishman… undertakes a journey to Jerusalem for 

the purpose of devotion” [670, c. 153]); 

 міфах (“And the greatest among their women were … Eire and Fodla 

and Banba, daughters of the Dagda, that all three gave their names to Ireland 

afterwards” [522], “It was in a mist the Tuatha de Danaan, the people of the gods 

of Dana, or as some called them, the Men of Dea, came through the air and the 

high air to Ireland” [522]); 

 легендах (“he has the name of being the strongest and bravest man in 

Ireland” [692], “Hat Irishman, woman, or child has not heard of our renowned 

Hibernian Hercules, the  great and glorious Fin M’Coul” [692]); 

 піснях (“Lone is the exile from Eire, O! // 'Tis my heart that is heavy 

and weary” [543, c. 220], “Let the harp of old Ireland be sounded with pride” 

[678, c. 44], “Ould Ireland! You are my jewel” [678, c. 151],“Who has e’er had 

the luck to see Donnybrook fair, // An Irishman all in his glory is there” [671, 

c. 11]); 

 поетичних творах (“O, Eire, my soul, what a woe is thine!”  [676, c. 

61], “Wood swears he will do it for Ireland's good” [665], “There was a lady 

lived at Leith, // A lady very stylish, man — // And yet in spite of all her teeth, // 

She fell in love with an Irishman” [499, c. 435]); 
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 художній прозі (“you could still make out where Eire had been spelled 

out in stones by the Irish during the war” [474, c. 71], “My heart aches for 

Ireland” [463], “in the most hard-headed Irishman there wanders a vein of 

superstition” [652],“In Ireland we have much kinship with the Icelanders” [692], 

“bidding dear Eire farewell” [595, c. 138]); 

 казках (“He remembered backwards through incredible ages to the 

beginning of the world and the first days of Eire” [660, c. 12], “the love of Ireland 

bore me up: the gods of the rivers trod to me in the white-curled breakers, so that I 

left the sea” [660, c. 22], “Fionn went to seek his fortune, to match himself against 

all that might happen, and to carve a name for himself that will live while Time has 

an ear and knows an Irishman” [660, c. 41]);  

 публіцистичних текстах (“Mise Eire was introduced as "Miss Eire" 

[615], “His parents, he admits, still love Ireland deeply” [555], “I inscribed the 

word ‘Eire’ as a nod to my heritage” [555], “'This is our Ireland. Not the 

government's, not the banks'” [680], “when an Irishman forgets his country he 

forgets himself” [673]); 

 наукових текстах (“Erin (which is the same as Eire) is the real name of 

this island” [589, c. 112], “Henceforth the Irish Free State became a new state 

under a new name, Eire” [410, c. 125], “About fifty hillforts have been recognised 

to date in Ireland, and most are generally considered to have been built in the Iron 

Age [317], “the Scots went from Ireland into Britain; for Isidorus calls that island 

Scotia” [589, c. 102], “these 'shards of a lost tradition' are common to Planter, 

Gael and Anglo-Irishman” [552, c. 472]);  

 офіційно-ділових текстах (“The Directors intend to account for 

Prudential Life of Ireland” [572], “The name of the State is Éire” [311], “Ireland 

is a sovereign, independent, democratic state” [311]); 

 усному мовленні (“Oh you can't go from Ireland” [572],“an 

Irishman's imagination never lets him alone” [572]). 

Ключовий статус імені концепту підтверджує його вживання в 

контекстах з оцінними висловлюваннями носіїв лінгвокультури.  
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Наприклад, ІРЛАНДІЯ усвідомлюється позитивно (“Ireland had been the 

source of my inspiration” [630]), зокрема в судженнях мовців про свою 

етнічну та культурну приналежність (“When we say we love Ireland… we mean 

the soul into which we were born and which was born into us” [371, c.217]), про 

патріотичні погляди й спільні цінності (“Welcome to Our Irish Heritage – a 

place for those with a grá for Ireland, its people, history, heritage & culture” 

[639], стереотипи (“We are fortunate here in Ireland” [412, c. 141], “In Ireland 

we have much kinship with the Icelanders…” [692]).  

Актуальність імені концепту підтверджується контекстами, де Ірландія є 

головною темою розмови, стимулом для роздумів, переживань або молитви: 

“he makes me laugh the way he talks of Ireland” [529, c. 74], “while O'Hanlon 

spoke again of Ireland” [591, c. 195], “what put Ireland into your head” [507], 

“He was curiously unstirred by any thought of Ireland” [591, c. 136], “He pray'd 

a great prayer for Ireland” [692], “You don't know much of Ireland, my boy, or 

you wouldn't ask that question” [649, c. 204].  

Патріотичні настрої та самоусвідомлення себе як окремої нації 

актуалізовано в контекстах про готовність до самопожертви ірландців заради 

своєї країни: “live, too, for Ireland” [591, c. 17], “work for Ireland” [657, c. 

595], “the undying flowers on the graves of the dead who had died for Ireland” 

[592, c. 16], “For Eire we battle, For Eire we die” [685], “the Irish will do 

anything for Ireland” [378, c. 26], “I'm an Irishman all the way and hopefully I 

can win a world title for my country” [483]. 

Національна свідомість є важливим чинником консолідації суспільства: 

“We're Irish and proud we are to be” [481, c. 38], радість: “It's great to be Irish 

every day” [515], “It is so wonderful to be Irish by birth” [628]. Ірландці 

пишаються своєю країною, походженням, мовою, релігією та культурою: 

“I'm an Irishman and proud of it, and I'm proud of the country” [584], “I'm Irish, 

and proud of the land of my birth” [638],  “I am a Gael. Isn't that a noble thing? 

A Gael in my heart, a Gael in my mind, a Gael from Gaelic ancestors” [391, с. 

40], “I'm an Irishman and I love the Irish language” [553], “I am so proud to be 
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Irish and carry on our heritage!” [548], “I was raised to be proud of my Irish 

heritage” [690].  

Процеси глобалізації та європейської інтеграції зумовлюють 

усвідомлення себе не тільки носіями ірландських цінностей, але і 

європейських (“When I wake up in the morning, I'm an Irishman, and then I'm a 

European” [502]). 

Отже, актуальність базових концептів ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ 

зафіксовано на всіх етапах перманентного контакту англійської та 

ірландської лінгвокультур. Концепт ІРЛАНДІЯ набув розгалужену систему 

номінацій з двома ключовими назвами (пор. аналіз двох “вершин” концепту 

DREAMTIME / ALCHERINGA в англійськомовній картині світу Австралії 

[150, с. 142]) англійською (Ireland) та ірландською (Eire) основами, за 

кожною з яких, очевидно, закріплена низка функцій та асоціацій.  

З огляду на те, що аналіз концептів не буває вичерпним, віддаємо 

перевагу компактній процедурі діахронного аналізу базових концептів через 

посередництво їх ключових імен Ireland / Eire та Irishman. Ця процедура 

охоплює такі етапи. 

 

2.3.3. Процедура дослідження формування базових концептів 

ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ в англійськомовній картині світу Ірландії. 

На першому етапі дослідження вивчається соціолінгвальна ситуація в 

Ірландії упродовж XII – ХХІ ст., пояснюються особливості контактування 

англійської та ірландської лінгвокультур, а також зміни обсягу 

комунікативних функцій привнесеної та автохтонної мов; з’ясовуються 

лінгвальні наслідки цієї взаємодії, роль запозичення кельтських компонентів 

до складу англійської мови та перемикання кодів у мовленнєвій практиці 

носіїв англійськомовної лінгвокультури Ірландії. 

Для розв’язання завдань цієї праці, у тому числі й аналізу формування 

базових концептів ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ, важливим буде встановлення 

історичної динаміки макроструктури концептів. 
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На другому етапі дослідження за допомогою дефініційно-

компонентного аналізу ключових імен та контекстуальних номінацій, до 

складу яких входять досліджувані репрезентанти, встановлюються когнітивні 

ознаки концептів, вивчається наповнення поняттєвого, образного та 

ціннісного складників макроструктури концептів. Увагу приділено 

етимологічному аналізу імен концептів з метою з’ясування архаїчних 

когнітивних ознак та їх історичної константності й впливу на подальший 

розвиток змістового наповнення концептів.  

Вивчення поняттєвого шару концепту здійснюється в такій 

послідовності: за допомогою етимологічного аналізу ключових імен 

концепту (ІРЛАНДІЯ – Eire / Ireland, ІРЛАНДЕЦЬ – Irishman) виявляються 

первинні концептуалізовані ознаки понять. Методом аналізу словникових 

дефініцій вивчається семантична структура ключових вербалізаторів 

концептів. Систематизовані результати доповнюються контекстологічним 

аналізом мовленнєвих уживань імен у текстах, написаних ірландськими 

авторами англійською мовою. Фрагменти текстів вилучаються з корпусних 

даних та інших джерел.  

За результатами семантико-когнітивного аналізу ключових імен 

концептів (Eire / Ireland, Irishman) концептуальні ознаки систематизовано 

відповідно до історичних періодів англійсько-ірладських лінгвокультурних 

контактів. На цьому етапі з’ясовуються діахронні трансформації поняттєвого 

складника макроструктури концептів.  

На третьому етапі дослідження аналізуються образні репрезентації 

концептів шляхом інтерпретації когнітивних метафор, пояснення механізму 

осмислення базових концептів носіями англійсько-ірландської 

лінгвокультури. 

Аналіз образного шару концептів має таку послідовність: методом 

контекстологічного аналізу з англійськомовних текстів ірландських авторів 

вилучено й проаналізовано сполучуваність імен концептів; розглянуто 

метафори, які уживаються для профілізації концептів ІРЛАНДІЯ та 
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ІРЛАНДЕЦЬ, розглянуто сфери джерела та цілі метафоризації, визначено 

засоби актуалізації перцептивних і когнітивних образів. Образні 

репрезентації систематизовано відповідно до історичних періодів англійсько-

ірладських лінгвокультурних контактів. 

Четвертий етап дослідження передбачає вивчення ціннісного аспекту 

концептів в діахронії. Для цього аналізуються ціннісно-марковані текстові 

фрагменти, у яких трапляються ключові імена досліджуваних концептів. 

Встановлюються історичні зміни в кореляції концептів із системою 

цінностей та антицінностей англійськомовної картини світу Ірландії. 

На п’ятому етапі здійснюється верифікація отриманих даних та 

встановлення когнітивних ознак концептів, актуальних для носіїв сучасної 

англійськомовної картини світу Ірландії.  

З метою зниження рівня суб’єктивності дослідження, сплановано 

психолінгвістичний експеримент у вільному та спрямованому форматах. 

Аналіз семантики та контекстних уживань не спроможний забезпечити  

повну картину концептуалізації. Хоча словники різних типів та літературні 

джерела відбивають актуалізацію концепту, важлива інформація стосовно 

емоційної та оцінної площини концептуалізації залишається непоміченою 

дослідником.  

Результати психолінгвістичних експериментів дозволяють доповнити 

уявлення про зміст концепту, що склалося при вивченні матеріалів 

лексикографічних джерел, текстового матеріалу, а також конкретизувати 

отримані дані щодо певної групи носіїв мови. При значній кількості 

інформантів результати експерименту можуть розглядатися як відображення 

тих елементів концепту, які є національно значущими. 

Дослідження передбачає соціолінгвістичне анкетування, а також  

вільний та спрямований формати асоціативного експерименту. 

Матеріали письмових джерел не забезпечують зразків усного 

повсякденного мовлення сучасних англійсько-ірландських білінгвів, а також 

інформації про їх вік, стать, освіту, уживання англійської та ірландської мови 
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в родині. Для отримання такої інформації запропоновано соціолінгвістичну 

анкету, яка складається з 9 питань про вікову та гендерну приналежність, 

місце постійного проживання інформантів, їхню національну приналежність, 

рідну мову, рівень освіти та володіння ірландською мовою (Додаток В1). 

Необхідність питання про вік інформантів зумовлена тим, що вік 

визначає соціальний статус (чи роль) і мовленнєві особливості комунікантів 

[63; 83]. Розмежування вікових груп здійснюється відповідно до біологічних 

особливостей людини, її соціального й психологічного розвитку: до 20 років; 

20 – 30 років, 31 – 50 років, більше 50 років. 

Дані про стать інформантів можуть бути корисними для з’ясування 

мовленнєвих особливостей комунікантів [36; 63; 93; 175; 176] та впливу 

гендерної приналежності на актуальність концептуальних ознак та засоби їх 

вербалізації.  

Існування в Ірландії окремих регіонів з домінуванням ірландської мови 

(Ґелтахт) унеобхіднює наявність відомостей про місце постійного 

проживання інформантів. Передбачаємо, що мешканці Ґелтахт мають значно 

більший обсяг знань стосовно автохтонної кельтської культури, частіше 

виявляють патріотичні настрої щодо ірландської мови. Ці чинники можуть 

впливовати на змістове наповнення та пріоритетність засобів вербалізації 

концептів.  

Відомості про національну приналежність необхідні для встановлення 

самоідентифікації інформантів та відбору анкет для аналізу. Анкети, у яких 

зазначено іншу національність, ніж “ірландець”, не аналізуються. 

Дані стосовно рідної мови, рівня володіння ірландською мовою та освіти 

інформантів унеобхіднює білінгвальна ситуація в Ірландії [311, с. 8-9; 358, 

с. 17], де англійській та ірландській мовам надано статус офіційних мов, 

проте англійська мова залишається основним засобом комунікації. Рівень 

компетенції в ірландській мові та культурі впливає на вживання ірландських 

запозичень та англійських лексем в мовленнєвій практиці ірландців. 
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Метод вільного асоціативного експерименту полягає в тому, що 

анкетованим пропонуються слова-стимули, на які вони повинні відповісти 

словесною формою, що спадає їм на думку.  

Цей метод дозволяє виявити найбільшу кількість різних ознак концепту; 

частотність реакцій свідчить про їх актуальність / неактуальність у 

свідомості інформантів. Актуальність використання вільного асоціативного 

експерименту зумовлена тим фактом, що психолінгвістичне значення часто 

відрізняється від лексикографічної репрезентації. У мовній свідомості носіїв 

культури ключове слово може мати більший або менший обсяг та іншу 

ієрархію ядерно-периферійних значень, ніж лексеми у словниках. Звернення 

“до інтуїції … допомагає віднайти психологічно релевантне, “життєве” 

значення слова, яке демонструє певне смислове довантаження лексичного 

значення” [204, с. 94].  

Отже, вільний асоціативний експеримент сприятиме уточненню 

психолінгвістичного значення та когнітивних ознак, встановлених шляхом 

аналізу словникових дефініцій. 

Метою спрямованого асоціативного експерименту є дослідження знання 

та розуміння значення мовної одиниці носіями мови. Для цього інформантам 

можуть бути запропоновані різні завдання (дати визначення слова; назвати 

слова, близькі за значенням; назвати слова, протилежні за значенням; 

описати зоровий образ, який викликає слово; дібрати лексичну одиницю до 

запропонованої дефініції тощо).  

Організацію та проведення психолінгвістичного експерименту у 

вільному та спрямованому форматах зафіксовано в протоколах (Додатки Д5 – 

Д8), які охоплюють такі позиції: назва експерименту, мета експерименту, 

робоча гіпотеза, запропоновані стимули, тип завдання, дата проведення 

експерименту, стать респондентів, вік респондентів, загальна кількість 

інформантів, запланований час виконання завдань, фактичний час виконання 

завдань, кількість відмов від виконання завдань. 
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Експеримент проведено автором в м. Дублін, м. Голвей, м. Скерріс 

(Ірландія) у 2016 році.  

Робоча гіпотеза полягає в тому, що психолінгвістичний експеримент є 

ефективним інструментом дослідження мовної свідомості як суб’єктивної 

репрезентативної системи; результати експерименту забезпечать інформацію 

про особливості когнітивних структур носіїв сучасної англійськомовної 

картини світу, про ядро (константні складові) базисних концептів ІРЛАНДІЯ 

та ІРЛАНДЕЦЬ, сформованих в умовах незбалансованого білінгвізму; ядро 

свідомості англійськомовних ірландців віддзеркалює актуальну картину 

світу, закріпленість когнітивних ознак за ключовими номінаціями концептів 

ІРЛАНДІЯ (Eire / Ireland) та ІРЛАНДЕЦЬ (Irishman / Eireannach).  

Матеріал експерименту можна представити так: з метою перевірки 

гіпотези шляхом вільного асоціативного експерименту стимулами 

пропонувалися номінації концептів ІРЛАНДІЯ (Ireland, Eire) та ІРЛАНДЕЦЬ 

(Irishman, Eireannach). Матеріал спрямованого асоціативного експерименту 

організовано на основі фрагментів оригінальних англійськомовних 

контекстів з пропусками на місці лексем Ireland, Eire; Irishman, Eireannach.  

В експерименті брали участь такі інформанти (Додаток В2): 200 осіб 

(114 чоловіків і 86 жінок), які вважають себе ірландцями, проживають на 

території Республіки Ірландія, віком від 20 до 74 років. Рівень освіти 

інформантів варіювався (повна середня освіта, бакалавр, магістр, доктор 

філософії). До експерименту залучалися представники різних професій: 

студенти університету, викладачі вищих навчальних закладів, викладачі 

середніх шкіл, науковці, робітники тощо.  

Залучення представників різних соціальних груп сприяло побудові 

загального асоціативного поля концепту, не закріпленого за конкретним 

соціальним прошарком.  

Наведемо стислий опис організації експерименту. Експеримент 

проходив упродовж стажування автора в Університетському коледжі Дубліна 

з 02.07.2016 по 12.07.2016. Експеримент проводився в режимі реального часу 
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шляхом анкетування (приклад анкети див. у Додатку Д1 – Д4) та установки 

відповісти на питання за встановлений час (до 7 хв.). Часове обмеження 

необхідне [252] і пояснюється намаганням отримати перші (природні, 

інтуїтивні, найяскравіші) реакції.  

Для проведення вільного асоціативного експерименту інформантам 

подпно слова-стимули Ireland, Eire та Irishman, Eireannach і запропоновано 

написати декілька лексем-асоціацій, які першими спадають на думку. 

Завдання мало таке формулювання: What associations do you have with the 

word (Irishman or Éireannach)/(Ireland or Éire)?  

Спрямований асоціативний експеримент передбачав, що інформанти 

заповнять пропуски в текстових фрагментах словами Ireland, Eire; Irishman, 

Eireannach. Загальна кількість контекстів становила 16 фрагментів, 

вилучених із публіцистичних та художніх текстів. Завдання мало таке 

формулювання: Which word (Irishman or Éireannach)/(Ireland or Éire) best fits 

the following sentences? 

Наприклад:  

“Our vision for __________ is [of] a secular, inclusive, multilingual, 

comfident State”, “To be sure, he was a true __________, and so the sorrow thing 

in life brought him back, only to see that he was snug and comfortable”;  

“And some place called “__________” is excluded from the study, on the 

basis that that initial analysis provided too much evidence of shared Irish 

encestry”; 

“He had always heard that __________ are ‘quick in the executive part of 

justice””; 

“I heard the Voice, the persistent one that forced me to return here to 

__________ the place of my captivity”; 

“I calculate my remedy for this one individual Kingdom of __________, and 

for no other that ever was, is, or, I think, ever can be upon Earth.”  

Обробка результатів експерименту включає такі стадії: 
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 первинна обробка та вибраковка анкет, у яких відсутні відповіді або 

вказано національність іншу, ніж ірландська; 

 обробка та об’єднання всіх одиниць-реакцій на кожний стимул в 

одну статтю; 

 кількісні підрахунки реакцій та встановлення ядра національної 

свідомості ірландців стосовно базових концептів ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ 

англійськомовної картини світу; 

 зіставлення актуальних когнітивних ознак, виявлених шляхом 

семантико-когнітивного аналізу та психолінгвістичного експерименту.  

Отже, концепт – динамічне явище. Зміст концепту, його взаємозв'язки з 

іншими концептами залежать від змін у свідомості мовців, які, у свою чергу, 

визначаються змінами в суспільному житті, системі пріоритетів та 

культурних цінностей.  

Запропонована процедура дослідження базових концептів передбачає 

комбінацію семантико-когнітивного аналізу та психолінгвістичного 

експерименту, що значно зменшує ступінь суб’єктивності інтерпретації 

отриманих результатів та забезпечить можливість встановити стійкі й 

варіативні компоненти у змісті концепту, який актуалізовано в ситуації 

англійсько-ірландської двомовності. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Картина світу – це цілісна, узагальнена репрезентація дійсності у 

свідомості людини, сформована як результат когнітивного, культурно-

історичного та емпіричного досвіду. Картина світу співвідноситься з 

концептосферою мовців, що складається з концептів – ментальних одиниць, 

актуалізованих за допомогою одиниць мови.  

Формування картини світу, пріоритетність і засоби актуалізації 

концептів визначаються низкою чинників, вельми впливовими серед яких 

виявляються етнічні контакти. Упродовж тривалого контактування мов і 



 

 

85 

культур відбувається взаємодія етнічних картин світу, що позначається на 

трансформаціях складу, структури, змісту концептів та засобах їх 

вербалізації.  

Взаємовплив концептуальних і мовних картин світу етносів, що 

контактують, уможливлюється їх гетерогенністю – універсальними та 

культурно зумовленими складниками. Концепти мовної картини світу 

відтворюють етнічні цінності й антицінності, настанови культури, правила 

поведінки, стереотипізовані уявлення про різні аспекти життя. Ключові 

концепти культури втілюють унікальний етнічний досвід, базові концепти – 

загальнолюдські уявлення про хронотоп та антропоцентр Всесвіту. Базові 

концепти створюють фундамент етнічної картини світу, проте не позбавлені 

національної специфіки, яка віддзеркалює стереотипізовані уявлення мовців 

щодо географічного чи соціального простору, людину, її взаємовідносини з 

оточенням.  

Для англійськомовної картини світу Ірландії, яка формувалася упродовж 

тривалого й інтенсивного контактування автохтонної кельтської 

лінгвокультури з привнесеною англосаксонською лінгвокультурою, 

базовими є концепти ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ. Для ідентифікації базових 

концептів релевантність виявили такі критерії: наявність імені, постійний 

характер концепту, культурна розробленість концептуалізованого поняття, 

частота апеляції до концепту, його соціокультурна цінність. 

Макроструктура концепту містить поняттєвий, образний та ціннісний 

складники, у яких реалізовані численні когнітивні ознаки. Це спричиняє 

розгалужену систему вербалізаторів концепту. Доцільним та ергономічним 

може бути вивчення концептів через посередництво їх ключових номінацій – 

імен концептів.  

Процедура аналізу базових концептів ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ 

охоплює такі етапи: аналіз соціолінгвальної ситуації в Ірландії упродовж ХІІ 

– ХХІ ст. та визначення умов формування базових концептів мовної картини 

світу; ідентифікація імені концептів з огляду на узагальненість значення 
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вербалізаторів, тривалу історію їх функціонування та високий ступінь 

асиміляції в системі англійської мови (полісемія, розвинені парадигматичні 

та синтагматичні зв’язки), функціональну нейтральність й актуальність для 

різних сфер комунікації; вивчення макроструктури концептів за допомогою 

семантико-когнітивного аналізу; верифікація актуальності когнітивних ознак 

концептів шляхом вільного та спрямованого психолінгвістичного 

експериментів. 

Основні положення другого розділу відображено в одноосібних 

публікаціях автора [220; 225]. 
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РОЗДІЛ 3 

АНГЛІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКІ ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ КОНТАКТИ В 

ДІАХРОННОМУ ВИСВІТЛЕННІ 

 

 

3.1 Історія взаємодії англійської та кельтської лінгвокультур на 

території Ірландії 

 

Аналіз періодизації історії англійської мови в Ірландії має певні традиції 

[1; 329; 335; 351; 367; 385]. Спостерігається одностайність думок щодо 

виділення двох історичних етапів розповсюдження англійської мови в 

Ірландії.  

Перший етап (XII – XVI ст.) охоплює Нормандське вторгнення в 

Ірландію. Англійська мова того періоду не виявила значного впливу на 

ірландську, і, на думку І. Хогана [361, с. 23], була поступово витіснена 

ірландською.  

Зазначається [384, c. 14], що за винятком декількох територій, населення 

Ірландії було винятково ірландськомовним. Крім того, англійськомовне 

населення асимілювало та перейняло поведінку, традиції, звичаї 

автохтонного населення [306, c. 14].  

Другий етап поширення англійської мови в Ірландії (з XVI ст.) 

пов’язаний з імміграційними процесами й повсюдним поширенням 

англійської мови на території Ірландії. Англійська мова стає пріоритетним 

засобом комунікації серед містян, проте в сільській місцевості домінувала 

автохтонна ірландська. Така ситуація білінгвізму сприяла подальшому 

збереженню елементів субстрату (ірландської мови) в суперстраті 

(англійській мові) [351, с. 130]. 

Більш детальні періодизації історії формування англійської мови в 

Ірландії мають розбіжності, які стосуються хронологізації та кількості 

визначених періодів.  
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З метою деталізації особливостей функціонування та взаємовпливу 

англійської та ірландської мов використовується два підходи до створення 

періодизації англійсько-ірландських контактів – історичний та 

соціолінгвістичний.  

Історичний підхід спирається на визначні події, що відбувалися в 

Ірландії упродовж XII – ХІХ ст. В основу періодизації історії англійсько-

ірландських контактів Дж. Л. Каллена [367] та Р. Хікі [351] покладені 

важливі для розвитку англійської мови в Ірландії події. Лінгвісти виділяють 

п’ять та сім періодів існування англійської мови в Ірландії відповідно.  

Перший період охоплює транспортацію англійської мови на територію 

Ірландії (ХІІ ст.) у часи Норманського вторгнення [351, с. 30-33; 367, с. 26] і 

характеризується відсутністю достатньої кількості ситуацій контактування 

між носіями мов, що могли призвести до утворення ірландського варіанту 

англійської мови.  

Другий період визначається витісненням англійської мови [367, с. 26] 

(ХІІІ – ХVІ ст.) та пов’язаний зі зростанням впливу кельтського елементу, і, 

як наслідок, зменшенні кількості англійськомовного населення [351, с. 33-

34].  

Третій період в історії періодизації англійсько-ірландських контактів 

характеризується зростанням статусу англійської мови, який припав на XVI – 

XVII ст. Поширення англійської мови на території Ірландії було результатом 

спроби поєднання англійського та ірландського суспільств під владою 

британської монархії та політики англізації ірландськомовного населення 

[367, с. 26].  

Масовий перехід на англійську мову в Ірландії мав місце у XVIII – 

XIX ст. [367, с. 26], оскільки голод та міграція ірландськомовного населення 

призвели до повсюдного використання англійської мови [351, с. 45]. 

Специфіка періоду відображається у розвитку традицій літератури, написаної 

англійською мовою [351, с. 41].  
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З ХХ ст. лінгвісти виділяють сучасний період в історії періодизації 

англійсько-ірландських контактів, який розпочався з появи Республіки 

Ірландія та надання англійській мові статусу державної в Ірландії 

[351, с. 296-300]. 

Зазначені періодизації історії англійсько-ірландських контактів 

спираються на аналіз стану англійської мови в Ірландії упродовж восьми 

століть, проте вони не враховують соціолінгвістичну роль англійської мови в 

Ірландії.  

Інші дослідники [1; 329; 387] не беруть до уваги історичні факти чи 

події, і вказують на існування чотирьох [329; 385] або шести [1] періодів в 

історії англійсько-ірландських контактів. Ці підходи вирізняються ступенем 

деталізації, що не сприяє більш глибокому розумінню особливостей 

англійсько-ірландських лінгвокультурних контактів. 

У згаданих класифікаціях знаходить своє втілення функціональна 

складова англійсько-ірландської взаємодії. Лінгвісти підкреслюють 

виняткову роль певної мови в англійсько-ірландському суспільстві 

(наприклад, “тільки ірландська, ірландська й англійська, англійська й 

ірландська, тільки англійська” [387, c. 27]), проте нехтують динамікою 

процесу мовної взаємодії. 

Подібні соціолінгвістичні класифікації з’явилися як альтернатива 

історичним, і дозволяють врахувати динамічність двомовності на території 

Ірландії та відобразити стан англійської мови в ХХ – ХХІ ст. 

Зіставивши історичний та соціолінгвістичний підходи, можна 

стверджувати, що науковці дотримувалися різних критеріїв при створенні 

власних періодизацій, які є взаємодоповнюючими. У зазначених працях 

бралися до уваги історичні та соціолінгвістичні чинники, тому ми вважаємо 

доцільним запропонувати класифікацію, яка буде враховувати вказані 

періодизації поліаспектно. Така класифікація повинна аналізувати структуру 

та функції англійської мови в Ірландії в контексті лінгвокультурних змін, з 

метою чого були використані численні дослідження історії та культури 
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Ірландії [96; 303; 304; 313; 326; 331; 333; 337; 368; 372; 381; 400]. З огляду на 

це пропонуємо такі періоди:  

 період початкової взаємодії кельтської та англійської лінгвокультур 

(XII – XVI ст.);  

 початок культурної асиміляції (XVII ст. – перша половина XIX ст.);  

 період лінгвокультурної взаємодії (друга половина XIX – перша 

третина ХХ ст.);  

 період формування нової культури (XX – початок XXI ст.). 

Запропонована періодизація, що поєднує історичний та 

соціолінгвістичний підходи, дозволяє з’ясувати динаміку взаємовідношень 

між автохтонною (ірландською) та привнесеною (англійською) 

лінгвокультурами. Саме така періодизація дає чіткіше уявлення про 

особливості контактування, його динаміку й функції. 

Ключові відмінності кожного з періодів пояснюються 

екстралінгвальними особливостями взаємодії англійської та ірландської 

лінгвокультур і позначаються у відповідних результатах контактування.  

Формування специфічної національної мови та культури на території 

Ірландії розпочалося задовго до перших лінгвокультурних англійсько-

ірландських контактів. Географічне положення дозволило Ірландії розвивати 

свою оригінальну культуру, у той час як континентальна Європа потерпала 

від римських війн, завоювань германців.  

Як зазначають дослідники [320, с. 241–250; 312, с. 54–72], уже в 

V ст. н. е. культурна традиція стала писемною (на основі латинського 

алфавіту) завдяки введенню християнства.  

Період початкової взаємодії кельтської та англійської лінгвокультур 

характеризується незначними міжкультурними контактами між носіями 

англійської та ірландської мов.  

До провідних екстралінгвальних чинників взаємодії належали історичні, 

соціолінгвістичні, демографічні та політичні. Наприклад, англо-нормандське 

населення, що переселилося в Ірландію в XII ст., розмовляло французькою та 
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англійською мовами, було міноритарною групою та не підтримувало 

політику Англії – ці фактори сприяли швидкій асиміляції нового населення в 

Ірландії.  

Унаслідок подібності алфавітів та спільної релігійної традиції, ця 

контактна ситуація мала помітний вплив на культуру, спосіб життя, мову 

ірландців: значна кількість слів сучасної ірландської етимологічно пов’язані з 

англійсько-норманською мовою (ір. garsún “boy” < норм. garcon, ір. páiste 

“child” < норм. page, ір. siúcra “sugar” < норм. sucre, ір. plúr “flour” < норм. 

flour [349].  

Привнесена англійська мова не розвивалася в нових умовах послідовно: 

з часів норманського завоювання Ірландії англійською мовою говорили 

тільки на території Пейлу – невеликій території навколо Дубліна, яку 

контролювали англійці [199, с. 102] (Додаток А1). Решта території острова 

упродовж тривалого часу була винятково ірландськомовною. 

Наслідком англійсько-ірландської взаємодії цього періоду є кельтські 

запозичення в англійську мову Ірландії [307, c. 720], представлені 

поодинокими випадками, які не були продуктивними: corrine < ір. courin 

“can, tankard” (“Hail, ye holi monkes with yur corrin, // Late and rathe ifillid of 

ale and wine!” [453]), eri < ір. eraic “compensation” (“husbond be-nimeth eri of 

grund” [453]), keperin < ір. ceithearn “band of soldiers” (“bis keperin he gan 

bring” [453]), tromchery < ір. trom chrot “liver” (“With the hori tromcheri hori is 

yure inne” [453]). Ці запозичення не представлені в сучасній англійській мові 

Ірландії, очевидно, унаслідок спорадичного характеру та процесів архаїзації. 

У XVII ст. відбувається активізація та трансформація провідних 

екстралінгвальних факторів англійсько-ірландської лінгвокультурної 

взаємодії. У результаті процесу англійської колонізації Ірландії істотно 

змінилася демографічна ситуація – в етнічному складі населення Ірландії 

збільшився відсоток англійців і шотландців (Додаток A2), що, у свою чергу, 

призвело до поширення англійської мови.  
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Провідним екстралінгвальним фактором англійсько-ірландського 

контактування став релігійний, а саме – протистояння ірландського 

католицизму та англійського протестантизму. Католицизм виявився 

частиною ірландської національної самосвідомості, тому ірландці 

відмовлялися від проведення реформ.  

Консолідація за релігійним принципом прийшла на зміну 

демографічному: католик не мав права купувати, наслідувати чи передавати 

у спадок землю, право обирати чи бути обраним до парламенту, вводилася 

заборона на міжконфесійні шлюби. Ця політика проводилася з метою 

“посилення англійського впливу та протестантської релігії” [365]. 

Створення протестантського правлячого класу результувало у 

встановлення британським урядом повного контролю над Ірландією та 

тенденції до зміни становища англійської мови в Ірландії, яка стала мовою 

офіційних документів.  

Крім заборони навчання в католицьких школах та університетах, 

англійська мова була визнана офіційною мовою освіти [365]. Використання 

ірландської каралося (учні носили на шиї палицю (bata scoir), на якій вчитель 

робив відмітку за розмову рідною мовою, кількість поміток мала визначати 

покарання) [402, c. 118].  

У результаті колонізації Ірландії, запровадження суворих законів, 

спрямованих проти носіїв католицької віри та ірландської мови, період 

початку культурної асиміляції характеризується майже повним витісненням 

ірландської мови англійською з основних сфер функціонування, крім 

повсякденного спілкування переважно в сільській місцевості.  

Ірландська мова почала асоціюватися з бідністю та економічними 

труднощами, у той час як англійська мова була мовою політики, культури, 

релігії та економіки [431, c. 37-46].  

Т. П. Долан [431, c. xxvii] вважає, що саме про період початку 

культурної взаємодії можна говорити як про час формування двомовності на 

території Ірландіїї. Функціонування в державі “високого” та “низького” 
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ідіомів – англійської та ірландської мови свідчить про встановлення ситуації 

диглосії [419, c. 44].  

Із середини XVIII ст. ірландці усвідомлено прагнуть використовувати 

англійську мову з метою культурної асиміляції з колонізаторами [280, с. 8]. 

Хоча в цей період уряд не проводив цілеспрямованої політики витіснення 

ірландської мови, але домінування в країні колоністів та їх звичаїв зробило 

цей процес майже неминучим [351, c. 121].  

Поява англійських шкіл (освітній фактор) та вибір батьків на користь 

англійськомовного навчання [358, 12] остаточно утвердили пріоритетне 

становище англосаксонської культури.  

Цей період характеризується запозиченням в англійську мову Ірландії 

компонента, який належить до різних розрядів кельтизмів, переважно назв 

реалій повсякденного буття, зокрема: 

 предметів побуту: losset “a kneadingtray, often square, with a woden 

rim, for making cakes or bread” [431, c. 153], maddor “a drinking-vessel” [431, 

c. 162], sougawn “a rope made by twisting straw or hay” [431, c. 244],);  

“This very same conscience was sold in a closet, // Nor for a baked loaf, or a 

loaf in a losset [665];  

“When I was there last, we had nothing but a maddor to drink out of, and the 

devil a night-gown but a caddow”  [662];  

“a woman followed, bearing on her head a meadar, a four-cornered pitcher, 

hollowed from the trunk of a single sycamore, and containing several gallons of 

tributary ale [529, c. 13]; 

“I have seen him often riding on a sougawn” [662];  

“Come back till we put the soogawn about your neck” [489, c. 320]; 

 назв страв (crubeen “a delicacy made from boiled pig’s trotters” 

[431, c. 73], bony clabber “thick milk that could be used for churning” [431, c 32], 

griscin “pork meat taken from around the pig’s heart then boiled and fried” 

[431, c. 122], panada “a dish made from boiling bread in milk and water, with 

seasoning added” [431, c. 182]);  
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“Fuate shall my wife Juane do for de Cow dat make de buttermilk, and de 

bony clabber or dy child” [532]; 

 найменування тварин (boneen “piglet” [431, c. 31], puckawn “a male 

goat” [431, c. 195]);  

“it's not Pether Donoghoe that id be aseerd to bring a puckawn goat into the 

very middle ov id” [667, c. 254];  

“But our cows will never keep a drop of milk without a puckawn” [662, 

c. 23]; 

 топографічних назв (bog “wet, spongy ground with soil composed 

mainly of decayed vegetable matter” [431, c. 29], corcass “a marshy land 

bordering rivers” [431, c. 9], cnoc “hill, mount” [431, c. 61], glen “a small, 

secluded valley” [430]). 

“Up the airy mountain, // Down the rushy glen” [450]; 

“They fall into a deep pit or a noisome bog” [665]. 

Запозичена лексика сприяла адаптації англійської частини населення до 

нової культури. 

Крім запозичення найменувань побутових реалій, у зазначений період 

використовувалися пестливі звертання (terms of endearment) (a-chree “my 

love” [431, c. 2], agra “term of endearment used by an older person to somebody 

of either sex” [431, c. 4], aroon “term of endearment: dear, dear man, dear 

woman” [431, c. 10], a stor “my treasure” [440, c. 22],avick “my son, my boy” 

[431, c. 11], avillish “term of endearment” [431, c. 11], bawn “pet or darling” [431, 

c. 18], machree “term of endearment: my dear” [431, c. 156]), які виконували 

функцію інтимізації, були вираженням внутрішньогрупової солідарності: 

“Is it going you are, a-chree?” [529, c. 283]; 

“a yinusal-a-chree, 'tis'nt where I lives is worse to me, but where that donan 

in the thruckle will die with me” [672, c. 287]; 

“may He look down with mercy on you, Mary, asthore! see how broken-

hearted she looks” [530, c. 32]; 



 

 

95 

“Shaun Oge, aroon, you won't refuse me, avillish. What 'ud become of me, 

avick ma chree, if you fight him? Would you have the mother's heart broken…” 

[520, c. 287]. 

Лексеми на позначення людини з семою негативної оцінки у структурі 

лексичного значення (angishore “wretched, mean person” [431, c. 3], bacach “a 

lame person; a beggar” [431, c. 13], bosthoon “idle, foolish, brainless, good-for-

nothing person” [431, c. 33], buddogh “burly, robust countryman, clumsy fellow, 

an unintelligent person, an upstart” [431, c. 28], cailleach “a hag; a very old 

woman” [431, c. 44], donny “weak, in poor health, not feeling well” [431, c. 84], 

slibhin “a sly person” [440, c. 179]) вживалися по відношенню до людини як 

носія індивідуальних фізичних і психічних характеристик, мали референтну 

віднесеність, виконували описову функцію: 

“A poor angishore like me” [672, c. 287]; 

“Ah thin, don't bother us with such nonsense, ye grate bosthoon, was 

Mogue's reply” [530, c. 75];  

“And what good's in you, you bosthoon, that you don't belt the fire out of the 

coushuming ould garrawn? " inquired the highly indignant “look-out" on the box” 

[476, c. 37]; 

“What kind of man is your neighbor squire Dolt? Why, a meer buddogh a 

churl” [662, c. 22]. 

Причиною продуктивності запозичень на вказаному етапі була 

відсутність конкурентоспроможних еквівалентів та необхідність 

встановлення соціальних контактів між носіями англійської та ірландської 

мов і культур. 

Період лінгвокультурної взаємодії характеризується загостренням 

соціальних відносин між ірландцями та англійцями з причин економічного та 

релігійного характеру. “Великий голод” спричинив зменшення кількості 

ірландськомовного і водночас зростання англійськомовного населення 

(Додаток A3, A4), оскільки найжорсткіші його наслідки були саме в районах 
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компактного проживання ірландців, які й до цього вважалися найбіднішими 

[96].  

Демографічні чинники позначилися на становищі англійської та 

ірландської мов в Ірландії. До початку XIX ст. більшість ірландців володіли 

та вживали ірландську мову, але вже в кінці століття ірландськомовне 

населення повністю було витіснене в райони Ґелтахт, розташовані в 

основному на заході й півночі острова (“Gaeltacht” – від Gael “Gael” і tacht 

“talk, speech” та позначає “а region of Ireland in which the vernacular language is 

Irish” [442]).  

Той факт, що англійці досягли успіху у виконанні кампанії з англізації 

Ірландії, доводить, що в 1831 році близько 4 мільйонів корінних ірландців 

(половина населення країни) не володіли автохтонною мовою. До 1891 року 

більше 85% говорили винятково англійською [280, с. 8], “без будь-якого 

примусу з причин соціальних переваг, які надавалися англійськомовному 

населенню” [351, с. 38].  

Складне становище автохтонного населення позначилося на формуванні 

ірландського націоналізму, який характеризувався релігійним характером, 

апеляцією до кельтської культури та єдиної ірландської нації, виражався 

антианглійською спрямованістю й сприйняттям Британії як споконвічного 

ворога.  

Період культурної взаємодії характеризується масовим переходом на 

англійську мову, що, як зазначає Р. Хікі [351, c. 131], було зумовлено її 

престижем. Англійська стала мовою спілкування більшості населення країни, 

зокрема у таких сферах суспільного життя як освіта й релігія.  

Англійсько-ірландські мовні відносини вирізнялися жорсткою 

конкуренцією, що позначилося на намаганнях ірландських культурних діячів 

відродити автохтонну мову через активне використання кельтських 

елементів у гіберно-англійській літературі.  

Використання кельтських елементів у мовленнєвій практиці носіїв 

англійської мови віддзеркалювало соціальну неоднорідність і політичну 
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диференціацію суспільства. Зазначене свідчить про складність соціально-

політичної ситуації в Ірландії та використання мови як активного засобу 

соціальної диференціації та самоідентифікації.   

Запозичені одиниці цього періоду були назвами реалій соціального 

життя, що свідчило про культурну взаємодію носіїв ірландської та 

англійської мов. Зафіксовано запозичення: 

 назв етнічних свят (Beltaine “the first of May, an ancient Celtic 

festival, celebrated with the lighting of bonfires on hills” [431, c. 22], Samhain “an 

ancient Celtic festival (1 November) marking the beginning of winter” [431, 

c. 208]);  

“the great sycamore, where they hung the horse-thieves last Beltaine four 

years” [691, c. 42]; 

 традицій та дозвілля (crochan “the straw, bier or matress on which a 

person was laid to die” [431, c. 71], deoch an doralis “the last drink before going 

home” [431, c. 80], hurling “a field game played with hurleys and a sliotar” [431, 

c. 133], keen “to lament, to wail shrilly over the dead; an act of lamenting” [431, 

c. 141], meitheal “a band of neighbouring farmers coming together to help each 

other for a day or two to thresh corn, pick tomatoes, cut turf, make hay, etc.” [431, 

c. 164], reel “a lively, whirling dance; the music for such a dance” [431, c. 201]);  

“…her hero boy who went to his death with a song on his lips as if he were 

but going to a hurling match in Clonturk park” [567, c. 240]; 

“Very well. then, said Ignatius Gallaher, Let us have another one as a deoc 

an doruis” [567, c. 42]; 

“There was a long pause, broken only by one of the old women, who 

occasionally gave a sort of half-grunt, half-sign… She was a “keener” by 

profession, and was evidently well fitted to and well drilled in her work” [661]; 

“He found Mulua in the harvest field in the midst of a meitheal of reapers” 

[550, c. 89]; 

 "міфологічних" реалій (banshee “a female spirit whose wailing 

presages death in family” [431, c. 16], dirab “a worm said to exist in bog water” 
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[431, c. 82], lorgan, leprechaun “a dwarflike sprite; an industrious fairy seen at 

dusk or in moonlight mending a shoe” [431, c. 150, 153]);  

“…she could believe also in the banshee and in the Holy Ghost” [567, 

c. 111]; 

 політичних термінів (ardfheis “national convention of political party” 

[431, c. 9], cumann “a branch of a political party” [431, c. 75]). 

 “…the Ard Fheis, the deliberative body which represents both the Free State 

Party and the Republican party of Ireland” [644]. 

Разом зі зростанням політичної самосвідомості ірландців, в англійській 

мові Ірландії з’явилися неологізми, пов’язані з політичною сферою життя 

людей: boycott “a punitive ban on relations with other bodies, cooperation with a 

policy, or the handling of goods” (From the name of Captain Charles C. Boycott 

(1832–97), an Irish land agent so treated in 1880, in an attempt instigated by the 

Irish Land League to get rents reduced [442]): “he knew there was a boycott I hate 

the mention of their politics after the war that Pretoria and Ladysmith and 

Bloemfontein” [567, c. 496] 

Поява запозичень у цей період пояснюється відродженням автохтонних 

елементів в англійській мові Ірландії, вираженням культурної самобутності, 

усвідомленням ірландцями себе як окремої нації з відмінними традиціями та 

історією. 

Запозичення, що надавали просторову характеристику, не лише 

відображали у мові географічні об’єкти Ірландії та входили до складу 

топонімічних композитів (cairn > Eochy's cairn), а й детально описували 

місцевість (cairn “heap, mound” [431, c. 9]): “Came to the cairn-heaped grassy 

hill” [692].   

Поява етнофолізмів, що вживалися по відношенню до представника 

іншої етнічної групи, була характерна для другої половини XIX – першої 

третини ХХ ст. Етнонім Sassenach (“an English person” [431, c. 208]), який 

набув широкого розповсюдження, відображав опозицію “свій-чужий” – 
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“ірландець-англієць”, мав яскраво виражену негативну конотацію: “To hell 

with the bloody brutal Sassenachs and their patois” [692]. 

Використання ірландських вигуків (частина мови, що включає незмінні 

слова, які безпосередньо виражають наші почуття й волевиявлення, не 

називаючи їх [96, c. 113]) у вищезгаданому періоді було показником 

стереотипної, емоційної мовної поведінки. Уживання ірландського елементу 

у складі вигуків (aboo “for ever! to victory!” [431, c. 1], marryah “indeed” [431, 

c. 160], boo “for ever! to victory!” [431, c. 1], arrah “phrase to indicate that a 

situation is not to be taken too seriously” [431, c. 10], slan leat, slan agat 

“goodbye (said by one going away from the listener)” [431, c. 215], slainte “health 

– a toast” [440 c. 178]) сприяло протиставленню емоційності носіїв 

ірландської культури [102, с. 33-36] стриманості у мовленнєвій поведінці 

носіїв англосаксонської культури [102. c. 19-22]. 

“Give us the paw! Arrah! Bloody end to the paw he’d paw and Alf trying to 

keep him from tumbling off the bloody stool atop of the bloody old dog” [692];   

“Slan leat,” she said. “ Good luck.” She was very near to tears. “ Slan 

agat,” replied Estella” [646, c. 339]; 

“SLAINTE! Around the slabbed tables the tangle of wined breaths and 

grumbling gorges” [692]. 

Консолідуюча функція, пов’язана з вираженням культурної ідентичності 

мовця, досягається не тільки уживанням пестливих звертань, усталеними 

виразами з компонентом tú ‘ти’ [233, c. 24] (“As you arrive, the whole family is 

on the doorstep waiting to shake hands and say “Failte," “Se do bheatha," and 

“Goide mar ata tu” [477, c. 5]). 

Крім цього використовуються інші розряди емоційно-забарвленої 

лексики [485]. До таких, наприклад, належать колоквіалізми. Яскравим 

прикладом є субституція англійської лексеми ірландською у складі стійкого 

виразу: hold one's tongue “remain silent” [442]:  

“Ah, hould your gab,” said Paddy McGee” [625, c. 86], де gab “talk, 

speech” [431, c. 106]). 
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Дж. Портер [Porter 2008] зазначає, що боротьба з англізацією Ірландії, 

спричинена усвідомленням ірландцями себе як окремої нації, позначалося на 

використанні перемикання коду як інструмента впливу на свідомість. 

Використання ірландських одиниць було способом експлікації політичного 

протистояння. Показово, що упродовж цього періоду випадки переходу з 

англійської мови на ірландську знаходимо саме в повстанських піснях: 

“Arrah Tim avourneen, why did you die?” [399, c. 86], де avourneen “my love, 

my dear” [431, c. 11].  

Отже, впливові чинники мовного контактування в ситуації англійсько-

ірландської взаємодії мали здебільшого екстралінгвальний характер, що 

позначилося на ситуації двомовності.  

 

3.2 Особливості мовної ситуації в сучасній Ірландії  

 

Мовна ситуація, що склалася на території Ірландії, визначається певною 

специфікою та вимагає детального дослідження чинників, умов та наслідків. 

Мовні контакти зазвичай аналізуються з огляду на їх тривалість, 

характер і напрямок мовного впливу, роль мови у процесі контактування, 

шляхи мовної взаємодії, а також генетичну приналежність та типологічні 

ознаки контактуючих систем. Особливості англійсько-ірландського 

лінгвокультурного контактування відповідно виділених періодів та критеріїв 

аналізу дозволяють схарактеризувати ситуацію, що склалася в Ірландії. 

В аспекті характеру й напрямку мовного впливу маємо пряме мовне 

контактування, яке здійснювалося в обох напрямках, та вплинуло як на 

систему англійської, так і ірландської мов.  

Цей факт може бути проілюстрований численними прикладами 

запозичення окремих одиниць або калькуванням. Отже, лексична система 

англійської мови поповнилася кельтизмами, наприклад: brogue < ірл. brog 

“shoe” [431, с. 38], whiskey < ірл. uisce “water” + beatha “life” [431, с. 266].  
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На граматичному рівні відбулося перенесення продуктивних 

граматичних елементів, наприклад, уживання типової для ірландської мови 

конструкції after-perfect для вираження дії, що відбулася недавно [352; 389, 

c. 563], яка формується за допомогою лексеми tar éis “after” у поєднанні з 

дієсловом: ірл. Tá sé tréis imeacht [цит. за 329, c. 101]:  

“He didn't sit down for a while and then he said he is after doing something 

terribly stupid and wrong” [614]  

Продуктивними виявилися конструкції, створені через ритмічну 

подібність ірландському семантичному еквіваленту (подвоєння в at all at all 

“not at all” подібне до ірл. ar chor ar bith “never” [349]):  

We all followed, but 'twus no use-we couldn't come up to him at all, at all 

[488, c. 86].  

Трансформація в ірландській мові під впливом англійської торкнулася 

переважно лексичного рівня мови. Англійські запозичення почали входити в 

лексичну систему ірландської мови у XVII ст. На відміну від кельтизмів в 

англійській мові, вони не належали до чітко визначених лексико-

семантичних груп [350] та були асимільовані відповідно до норм мови-

реципієнта [316]: ірл. fínéagar [f'i:n'e:gər] < англ. vinegar; ірл. Míobla [m'iblə] < 

англ. Bible [439].  

Подальша інкорпорація англійських елементів в лексичну систему 

ірландської мови характеризується їх низьким рівнем асиміляції [316], що, на 

нашу думку, є результатом функціонування англійської мови як lingua franca 

на сучасному етапі та тенденцією ірландської мови до виділення слів 

іншомовного походження, що протиставляються власне ірландським 

лексемам: англ. mobile phone > ірл. mhobile fón замість ірл. fón póca; англ. 

bicycle > ірл. bhicycle замість ірл. rothar [439; 440]. 

Аналізуючи роль кельтського та англосаксонського елементів у процесі 

англійсько-ірландського лінгвокультурного контактування, підтримуємо 

думку дослідників [329; 352, 389] стосовно того, що елементи ірландської 

мови є субстратом по відношенню до англійської мови Ірландії.  
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Аналізуючи шляхи взаємодії двох лінгвокультур, зазначаємо, що 

англійсько-ірландське мовне контактування відбувалося між системами з 

тривалою культурною традицією та гомогенним алфавітом на латинській 

основі. Це, у свою чергу, дає підставу стверджувати, що взаємодія проходила 

між двома писемними мовами через усні та письмові канали.  

Запозичення, які зберегли автохтонну форму написання (Dail < ірл. Dail 

“assembly, gathering” [431, с. 77]) перейшли в англійську мову письмовим 

шляхом, а ті, що були трансформовані (shamrock < ірл. seamrog “clover” [431, 

с. 77]) – через усні канали. 

З огляду на типологію мовних систем, контакт англійської мови з 

ірландською можна схарактеризувати як такий, що відбувається між 

генетично спорідненими системами, які співвідносяться з різними мовними 

групами (германською та кельтською).  

З одного боку, цей контакт стримував процеси лінгвокультурної 

взаємодії, зменшуючи ступінь її інтенсивності та глибини. З іншого боку, 

генетична відстань і типологічні розбіжності між системами в контакті разом 

із фактором престижності англійської мови стимулювали ситуацію мовного 

зсуву, що призвело до граматичної інтерференції в напрямку ірландська  

англійська мова [350].  

Наслідки цього процесу спостерігаємо, зокрема, у функціонуванні 

форми Present Simple на позначення дії, що почалася в минулому і 

продовжується в теперішньому часі:  

             I am up since the moon rose last night  

співвідноситься з ірл. Tá mé i mo shuí ó d'éirigh an ghealach aréir,  

дослівно – ‘I am’ ‘awake’ ‘since’ 3SG PAST INDIC ‘rise’ ‘the’ ‘moon’ ‘last 

night’ [542, c. 112]. 

Існування спільних для ірландської ті англійської мов граматичних та 

лексичних елементів сприяло їх трансформації в умовах білінгвізму.  

Типові для кельтських мов речення з препозицією контрастивного 

елемента (clefting), у яких найважливіша з погляду мовця інформація 
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подається на початку речення, займали периферійне місце в англійській мові 

та використовувалися в маркованих контекстах. В англійській мові Ірландії 

цей тип речення став частотним – It’s looking for more land a lot of them are – 

англ. “A lot of them are looking for more land” (цит. за [148, с. 91]), “After all, 

it’s a real man she’ll be needing” (цит. за [414, c. 107]) – англ. “After all she’ll 

be needing a real man”.  

Широке використання цієї конструкції пояснюється [210, c. 24] 

існуванням її аналога в ірландській мові, де основний смисловий елемент 

розміщенний на початку речення, наприклад: 

     ірл. Is teach a thógann sé (“It is a house, that he builds”),  

замість ірл. Tógann sé teach (“He builds a house”). 

На лексичному рівні генетична спорідненість виявилася в існуванні 

етимологічних дублетів. У процесі мовного розвитку відбулася семантична 

диференціація слів спільного індоєвропейського походження. Так з іє. кореня 

*laku-  (“water in lake, pond”) [443, c. 653] утворилися деривати в англійській 

мові – lake (“а large area of water surrounded by land”) [442] та ірландській – 

loch (“lake, аrm of the sea, lough, fiord”) [439], які одночасно функціонують в 

англійській мові Ірландії. 

Мовну ситуацію розуміють як “сукупність мов і мовних утворень, які 

обслуговують соціум (етнос і політичне об’єднання) у межах певного 

регіону, політико-територіального об'єднання або держави” [193, с. 160]. 

Кожній із мов-учасниць властивий конкретний мовний статус.  

Вважаємо за необхідне зважати на низку критеріїв, запропонованих у 

соціолінгвістичних розвідках [193; 200]: ступінь мозаїчності лінгвального 

ландшафту та генетичної й типологічної близькості контактуючих систем, 

демографічний чинник, обсяг закріплених за мовою функцій, 

самоідентифікація лінгвальної приналежності. 

Ступінь мозаїчності лінгвального ландшафту в ситуації взаємодії 

англійської та ірландської лінгвокультур є незначним.  
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Привнесена германська мова упродовж тривалого часу (з XII ст.) 

співіснувала з автохтонною ірландською мовою, а також з маргінальними 

системами – невеликою за кількістю мовців ольстерсько-шотландською та 

креольською мовою шелта [377; 388], функціонально обмеженими рівнем 

внутрішньогрупового спілкування й неконкурентоспроможними порівняно з 

англійською та ірландською мовами. 

Про інтенсивність та плідність англійсько-ірландської взаємодії свідчать 

лінгвоніми, які сьогодні уживаються на позначення варіанту англійської 

мови в Ірландії та в яких експліковано важливість обох мов-учасниць 

контактування:  

 Irish English (M. Filppula [329], R. Hickey [349-357], N. Stenson [407; 

408]);  

 Hiberno-English (T. P. Dolan [431], R. E. Forneiro [335], T. Odlin 

[389]);  

 Anglo-Irish (D. Ó Muirithe [388; 440]). 

З огляду на демографічний чинник формування особливостей мовної 

ситуації в Ірландії, впливовими виявилися тип і кількість носіїв англійської 

та ірландської мов. Зауважимо, що рідну мову (мови) розуміємо як таку 

(такі), що засвоюється (засвоюються) людиною в ранньому дитинстві 

шляхом наслідування дорослих [420, с. 532]. Це визначення є основою й для 

поняття “друга рідна мови”.  

Згідно зі статистичними даними [314], англійська як перша рідна мова 

визнається приблизно 93 % населення Ірландії, а як друга рідна – 6 %. 

Ірландська мова є першою рідною для 3 % мешканців, а другою – для 22 %. 

Ці факти підтверджують, що англійською мовою як рідною володіє усе 

населення Ірландії (99 %). Oстанні результати опитувань показали, що 

близько 40 % населення володіє ірландською мовою, а у віковій групі 

випускників шкіл (17-18 років) цей показник сягає 65 %, що свідчить про 

сформовану двомовність.  
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Стосовно обсягу функцій, закріплених за мовою, слід наголосити на 

правовому статусі мови, її стандартизованості та навчально-педагогічному 

статусі. Обидві мови – англійська та ірландська мають статус державної 

[311], їм властива стандартизованість [351, с. 26-27; 418].  

У школах за межами ірландськомовних регіонів (Gaeltacht) усі предмети 

викладаються англійською [408; 301, c. 48-57], проте обов’язковим є 

вивчення ірландської мови та складання екзамену [364].  

Відродження й збереження ірландської мови та культури є пріоритетним 

напрямом політики держави [296]. 

Загалом різновид англійської мови Ірландії розглядався у дослідженнях 

як національний (Куреня О.О.) та регіональний (Власова О.В.) варіанти, а 

також як діалект (Маковський М. М., Адамс Г. М., Бейлі Р. У.) англійської 

мови. Одностайної думки щодо його статусу досягнуто не було.  

Зважаючи на те, що відмінності між діалектом і варіантом мови 

виявляються в трьох основних напрямах – соціальному, функціональному й 

структурному, ми вважаємо, що англійська мова в Ірландії є національним 

варіантом англійської мови. 

У соціальному аспекті як варіант національної мови англійська мова 

Ірландії має всеосяжний характер і обслуговує всю мовну спільноту (на 

відміну від діалекту, який би міг обслуговувати лише його частину). Крім 

того ірландський варіант англійської мови функціонує в усіх сферах 

соціальної діяльності: офіційно-дипломатичній (як засіб офіційного 

спілкування), освітній (як засіб навчання), інформаційній (засоби масової 

інформації), культурній (література й мистецтво), рекламній, розважальній 

тощо.  

Варіант національної мови є сукупністю територіально обмеженого 

варіанту літературної мови й діючих в межах його ареалу територіальних 

діалектів, що є характерним для ситуації в Ірландії, оскільки ірландська 

англійська є континуумом подібних діалектів і розмовних варіантів [348; 351; 

361; 393; 400; 409], які зберігають ряд “ключових фонетичних рис, основних 
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параметрів і ... прагматичних особливостей, очевидних у ситуації 

спілкування” [355, с. 98]. 

Необхідно вказати, що ставлення ірландців до англійської мови 

неоднозначне. Хоча вона є рідною для більшості населення, у мовному 

колективі спостерігається небажання відкрито це визнати, оскільки саме 

ірландська мова символізує спадкоємність ірландської культури і зв'язок із 

кельтським корінням [354].  

Для багатьох жителів Ірландії надання однакового статусу англійській та 

ірландській мовам означає відкрите визнання та підтримку мови колишніх 

колонізаторів [334, c. 103; 351, с. 23].  

У результаті цього склалася парадоксальна ситуація: хоча лише 

невеликий відсоток населення Ірландії вільно володіє ірландською мовою, а 

ірландськомовна культура визначає стиль буття лише в окремих регіонах – 

Gaeltacht та Líonraí Gaeilge [359], територія яких зменшується (Додаток А5), 

саме вона є символом “ірландськості” (“irishness” [380]).  

Проте не можна повністю відкинути той факт, що мовна самобутність 

ірландців виражається також у специфічному варіанті англійської мови. 

Нерідко саме це дозволяє населенню країни підкреслити свою приналежність 

до спільної етнічної групи [355, с. 97]. 

На сучасному етапі розвитку англійської мови в Ірландії можна 

говорити про формування нової англійсько-ірландської культури.  

Унаслідок заповненості лакун на попередніх етапах лінгвокультурної 

взаємодії, сучасна ситуація функціонування культурних реалій 

характеризується їх подальшою асиміляцією. Про це свідчить, наприклад, 

асиміляція правопису.  

Написання Beltaine / ei / змінюється на Beltane / ei /, що є випадком 

стереотипізації письма: “…the melancholy // burned out of it by the high Beltane 

sun” [цит. за 431, c. 20]. 

До того ж спостерігається розширення комунікативних функцій 

запозичених кельтських елементів. На противагу традиційному 
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(сформованому в період початку культурної асиміляції) уявленню про 

leprechaun як про магічний персонаж (“A wrinkled, wizen'd, and bearded Elf, // 

Spectacles stuck on his pointed nose, Silver buckles to his hose, // Leather apron 

— shoe in his lap” [392]), у сучасній літературі Ірландії leprechaun стає 

негативним створінням (“spend all their time tricking people and laughing 

wickedly and stealing things…” [640]), яке прагне стати людиною (“He was 

tired of sitting under a boring old rainbow, guarding a mouldy old crock of gold 

and making endless shoes. He wanted to be a human being” [640]) та набуває 

антропоморфних функцій (“… media leprechaun” [640]). 

На сучасному етапі з метою стилізації, створення етнічної атмосфери 

(“irishness” / “ірландськості”), підсилення культурних конотацій уживаються 

кельтські запозичення, часто значною мірою адаптовані в англійській мові, 

які увійшли в систему англійської мови на попередніх етапах. Такими є 

одиниці з культурним компонентом в денотаті, тобто реалії:  

 назви свят та ритуалів, міфологічні реалії (banshee, leprechaun, 

Beltain, Samhain):   

“Irish legends were telling of vampires, banshees  and werewolves centuries 

before Hollywood ever heard of them” [585]; 

 найменування предметів побуту (bodhran, baitin, losset):   

“But a raised bog is as Irish as a bodhrán. We don't need Brussels to tell us 

to care about traditional music or even about Georgian houses” [538];  

 гастрономічні назви (bannock, potheens, barmbrack):  

“As Irish as Padraig Pearse's shillelagh, barmbrack was traditionally served 

at Halloween and usually had a ring, a coin or other token hidden inside it” [625], 

де barmbrack “bread containing fruit, especially relished at Hallowe’en, when 

symbolic gifts are placed in the bread” [431, c. 17]. 

Активність процесів запозичення та взаємодії кельтської та 

англосаксонської лінгвокультур актуалізується у формуванні неологізмів на 

ірландській основі. До таких неологізмів належить, наприклад, лексеми 

gluaisteán “автомобіль”, guthán póca “мобільний телефон”:  
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“He was well-known in every part of Ireland for driving his own gluaisteán, 

as he called his car” [493, c. 81];  

“I am (well, maybe/possibly/we'll see, sure) getting a gluaisteán. Not just any 

old gluaisteán, obviously.” [616];  

“Students who speak Irish in the bank on Failte riday, March 16 will have the 

chance to win a new guthán póca” [511].   

Унаслідок мовної політики Ірландії, рівень володіння населення 

ірландською та англійською мовами значно збільшився, що є причиною 

активізації процесів перемикання коду.  

Сучасні мовці віддають перевагу використанню перемикання коду в 

публіцистичному дискурсі, особливо в контексті політичних дискусій.  

Адекватне сприйняття ірландських лексем в англійському мовленні 

забезпечує належний рівень політичної та соціальної свідомості членів 

суспільства. Перехід з англійської мови на ірландську відбувається в 

ситуаціях використання найменувань: 

 органів управління (Údarás “authority, administration” [439]),  

 посад (Tánaiste “the deputy prime minister of Ireland” [431, c. 247], 

Taoiseach “the head of government or prime minister of Ireland” [431, c. 248], 

Teachta Dála “a member of the Dáil or lower house of Parliament” [442], bean an 

tigh “landlady who takes in students who wish to learn Irish in a family setting” 

[580]),  

 політичних організацій (Sinn Féin, Fianna Fáil).  

Це пояснюється використанням ірландської мови як маркера політичної 

самоідентичності в умовах англійсько-ірландської політичної конфронтації 

та становищем ірландської мови як символу державності, що є вираженням 

ідеологічної функції кодового перемикання.  

Головною функцією перемикання коду є експлікація соціальної 

приналежності та політичних поглядів, а не етнокультурної ідентичності, як 

у другій половині XIX ст. – першій третині ХХ ст. Ця тенденція 

спостерігається як в ареалах з домінуванням ірландської мови (Gaeltacht, 
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див. приклад 1), так і в регіонах з домінуванням англійської мови 

(приклад 2):  

(1) “Údarás welcomes upgrade in broadband services” [683];   

(2) “Tánaiste Joan Burton wants to see that report before the General 

Election” [519];  

“Requests for special diets to the Coláiste or bean an tigh will be discussed 

with parents and accommodated within reason” [448]; 

 “Fianna Fáil leader's unexpected announcement stunned members of his 

party” [684]. 

Тенденція до використання ірландських елементів простежується не 

лише в письмовому, але й усному мовленні:  

“...after the Taoiseach makes his opening statement this evening…” (S1B-

057) [572]. 

Перемикання коду в мовленнєвій практиці носіїв сучасної англійської 

мови віддзеркалює соціальну неоднорідність і політичну диференціацію 

суспільства. Зазначене свідчить про складність соціально-політичної ситуації 

в Ірландії та використання мови як активного засобу соціальної 

диференціації та самоідентифікації.   

Найбільш поширеними є випадки перемикання мовного коду в Інтернет-

дискурсі як найбільш динамічному та найменш стандартизованому.  

На Інтернет-форумах використовуються традиційні форми звертання до 

всіх співрозмовників як консолідуючий елемент розмови, прояв поваги та 

інтересу до ірландської мови й культури незалежно від ступеня володіння 

учасниками цією мовою чи їх етнічної приналежності.  

Проілюструємо актуалізацію фатичної функції при переході з 

англійської на ірландську мову:  

“Dia dhuit, a Eoin!” [449]; “Hey everyone, Dia dhuit” [449], де Dia dhuit 

букв. “God to you” та використовується як “a common greeting” [440, c. 82].  
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Вокативна функція, що реалізується в Інтернет-дискурсах, слугує 

приверненню уваги людини, до якої звертаються, і дає можливість 

відтворити етнічний колорит:  

“A Eoin, What part of Donegal will you be living in?” [449].  

Головною відмінністю від англійського звертання є обов’язкове 

уживання кличної частки a перед іменем адресата (a “used when speaking to 

someone” [431, c. 1]). До того ж, використання кельтського варіанта імені 

(Eoin “Gaelic form of John”) спрямоване на виявлення консолідуючої функції.  

Етикетні формули (прощання, подяки, доброзичливості) також є 

способом реалізації контактної функції:  

“Remembering his school Irish he thought that this was the perfect 

opportunity to use a phrase he had learnt as a boy that you were supposed to use 

when you happened upon somebody working. "Bail ó Dhia ar an obair!" , he 

called out cheerfully” [551];  

“Go raibh míle maith agat to half a million readers” [495], де Bail ó Dhia 

ar an obair! “God bless the work” [439], Go raibh míle maith agat “Thanks 

awfully” [439].  

Вони сприяють консолідації мовців за національною ознакою, 

створюють ефект дружньої атмосфери, забезпечують взаєморозуміння у 

процесі спілкування. 

Диференціювальну функцію виконує перемикання коду зі включенням 

метафор та прислів’їв, оскільки їх розуміння потребує глибшої обізнаності з 

ірландською культурою та мовою. Наприклад, для розуміння вислову 

“Connacht as an organisation need to bury the béal bocht routine and focus on 

maximising what they have” [496] необхідне знання метафоричного значення 

виразу: béal bocht “the ‘poor mouth’, pretending to be poor” [431, c. 20]. У “I 

have looked into your background and I feel that I may rely on your discretion in 

this matter. Aithníonn ciaróg ciaróg eile” [613] буквальне значення “one beetle 

recognises another beetle” потребує пояснення фрази: “it takes one to know one” 

[439]. 
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Специфіка переходу, спрямованого на диференціювальну функцію, 

полягає в усвідомленні себе носієм певної культурної традиції, ментальності 

і, як результат, використанні відповідного мовного коду з метою виявлення 

“свого” та “чужого”.  

Отже, у процесі комунікації білінгвів мовний вибір, як правило, є 

вмотивованим. Перехід з англійської на ірландську мову здійснюється з 

метою етнокультурної та соціальної диференціації та консолідації. 

Розвиток англійської мови Ірландії відбувався у тривалих та складних 

умовах мовного контактування “двох генетично пов’язаних, але типологічно 

віддалених мов – ірландської та англійської...” [406, с. 87]. Результатом цього 

став той факт, що ірландська мова, як символ національної та культурної 

ідентичності ірландців через цілий комплекс причин, серед яких – 

патріотичні настрої та кельтське коріння (“We are Irish, and very proud of our 

culture, heritage and beautiful country” [546]), має значний вплив на 

формування картини світу англійськомовного населення.  

Окремі дослідники [354] припускали можливість існування диглосної 

ситуації в Ірландії. Однак на сучасному етапі англійсько-ірландської 

лінгвокультурної взаємодії, диглосія не є релевантною, оскільки як 

англійська, так і ірландська мови на сучасному етапі мають однакові 

функційні можливості, не мають закріплених ситуацій мовлення чи регістрів 

[314]. 

Вищезазначені факти вказують на унікальність мовної ситуації в 

Ірландії: з одного боку існують провідні позиції англійської мови, з іншого – 

культурна значимість ірландської стимулює розвиток незбалансованої 

двомовності.  

 

Висновки до розділу 3 

 

Англійськомовна культура Ірландії формувалася упродовж тривалої 

взаємодії кельтської та германської лінгвокультур. Особливості її еволюції 
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зумовлені низкою екстралінгвальних та лінгвальних чинників, які по-різному 

впливали на конкретних етапах історії англійської мови Ірландії. 

Діахронний аналіз соціолінгвальної ситуації та періодизація історії 

англійсько-ірландських контактів на території Ірландії ґрунтуються на таких 

параметрах: важливі історичні події, генетична та типологійна спорідненість 

мов у контакті, тривалість та інтенсивність контактування, функційний 

розподіл між складниками мовної ситуації та їх комунікативна потужність, 

кількісна збалансованість носіїв англійської (привнесеної) та ірландської 

(автохтонної) мов, їх рівень мовної компетенції. 

З огляду на ці критерії, в історії англійсько-ірландських контактів 

вирізняються кілька періодів: період початкової взаємодії кельтської та 

англійської лінгвокультур (XII – XVI ст.), період початку культурної 

асиміляції (XVII ст. – перша половина XIX ст.), період лінгвокультурної 

взаємодії (друга половина XIX – перша третина ХХ ст.), період формування 

нової культури (XX – початок XXI ст.). 

Процес взаємодії між англійською та ірландською лінгвокультурами 

упродовж ХІІ – ХХІ ст. характеризується перманентністю й активністю. 

Мовний контакт відбувався між генетично спорідненими системами, які 

належать до різних груп індоєвропейської мовної сім’ї. Типологічні 

відмінності між мовами в контакті та примусовий характер поширення 

англійської мови внаслідок колонізації Ірландії перешкоджали інтенсивності 

двобічної взаємодії цих систем. Тривале контактування мало здебільшого 

однобічний вплив у напрямку ірландська мова → англійська мова, що 

виявляється в запозиченні лексичних одиниць та поодиноких граматичних 

явищ, а також фонетичній специфіці англійської мови в Ірландії. 

Соціолінгвальній ситуації в Ірландії властива діахронна динаміка. 

Ірландське суспільство поступово рухалося від монолінгвального стану (XII -

XVI ст.) через диглосію (із домінуванням англійської мови XVI – XIX ст.) до 

ситуації незбалансованої англійсько-ірландської двомовності (XIX – 

XXI ст.).  
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На сучасному етапі англійська та ірландська мови є стандартизованими, 

офіційно визнаними, демонструють однакові комунікативні можливості, не 

мають чіткої закріпленості за конкретними ситуаціями спілкування. 

Компетенція володіння англійською мовою вища за рівень володіння 

ірландською мовою, а більшість населення країни ідентифікує себе як носів 

англійської мови.  

Культурна значимість ірландського компонента швидко зростає, що 

позначилося на інтенсивності перемикання кодів (англійська мова → 

ірландська мова) за необхідності експлікації культурної, політичної, 

релігійної диференціації чи консолідації. 

Основні положення третього розділу відображено в одноосібних 

публікаціях автора [222; 224; 227; 229; 230].  
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РОЗДІЛ 4 

АКТУАЛІЗАЦІЯ БАЗОВИХ КОНЦЕПТІВ  

АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ІРЛАНДІЇ 

 

 

4.1 Особливості актуалізації концепту ІРЛАНДІЯ 

 

4.1.1 Історична динаміка макроструктури концепту ІРЛАНДІЯ / 

EIRE. З метою виявлення важливих когнітивних ознак концепту встановимо 

етимологічне підґрунтя вершини Eire.  

Аналіз етимології імені концепту показав, що воно співвідноситься з 

міфонімом Ériu – іменем ірландської богині родючості (дірл. Eriu < пірл. 

*Iweriu < іє. *piHwerjon- “fertile land” [369, с. 709]). У кельтській міфології 

богиня Eriu також вважалася однією з “богинь суверенітету” [318]. Її 

головна місія полягала в одруженні з володарем-королем і передачі влади 

над територією країни [436]. Ці міфологічні мотиви стимулювали 

формування епонімічного образу Ірландії та закріплення за концептом 

когнітивної ознаки ‘land of ancestors’.  

Упродовж другого періоду взаємодії англійської та ірландської 

лінгвокультур склад поняттєвого шару концепту суттєво змінився. Архаїчна 

ознака ‘land of ancestors’ залишилася актуальною, але зазнала деталізації, 

оскільки корені носіїв культури пов’язані не лише з божеством, а з певним 

простором, де народжується та виховується людина: “Fair Eire ! you are our 

own, our native land!” [641, c. 36], “Eire! Cradle of our birth, of our happy 

youth” [641, c. 36], “Land of my forefathers, Erin …” [530, c. 211], “Eire, thy 

woe / Is a sword in my bleeding breast” [593, c. 165], “Have I fought, // But to 

see my Eire” [588].  

Основою цієї трансформації є метонімія, тобто перехід від ознаки 

‘ancestors’ до ‘land of ancestors’, яке уможливлюється асоціативним 

мисленням людини. Засобами актуалізації ознаки є сполучення Eire з 



 

 

115 

присвійним займенником першої особи однини (my Eire), конструкції 

звертання (Eire!, Erin), а також експресивний метафоричний вислів (Eire, thy 

woe is a sword in my bleeding breast), у якому експліковано страждання, сум 

за рідною країною та бажання її захистити. 

Поняттєвий шар концепту доповнюється когнітивною ознакою, яка 

свідчить про усвідомлення EIRE як географічного, природного простору. 

Ірландія тлумачиться як суходіл (‘dry land’), що експлікується такими 

складниками: 

 ‘оточена водою територія’ (“I could voyage to Egypt across the deep 

water, // Nor care about bidding dear Eire farewell” [595, c. 138]);  

 ‘територія з особливим ландшафтом’ (“A fruitful clime is Eire's, 

through valley, meadow, plain” [598, c. 138], “Near the fair hills of Eire” [598, 

c. 138], “The soil is rich and soft, the air is mild and bland, // Of the fair hills of 

Eiré, O!” [598, c. 138], “green-valleyed Erin” [676, c. 143]); 

 ‘територія з особливою фауною’ (“On the fair Hills of Eire, O ! // In 

that land so delightful the wild thrush's lay” [598, c. 137]).  

Деталізацію ознаки вербалізовано найменуваннями топографічних 

об’єктів (valley, meadow, plain; hills) та біологічних реалій (thrush) на 

англійській основі, які часто сполучаються з автохтонною назвою (hills of 

Eire). 

Ще однією важливою ознакою, що сформувалася в цей період, є ознака 

державності (‘country, state’). Eire (Ірландія) усвідомлюється вже не просто 

як земля предків, а як особлива форма організації суспільства (“loud shouts 

for Eire's King” [596], “Who, turning to Eire's Ceann” [596],“Of him who 

should be shortly Eire’s reigning King” [676, c. 24]) – держава з монархічною 

формою правління.   

Цю ознаку реалізовано посесивною конструкцією, до складу якої 

залучаються автохтонна назва й позначення титулу монарха (Eire's 

King/Ceann). 
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Третій період лінгвокультурної взаємодії свідчить про збереження та 

подальшу деталізацію когнітивних ознак. Ознака ‘land of ancestors’ зазнала 

розшарування на змістові складники:  

 ‘предок’ (“green Erin, the promised land of our common ancestors” 

[567, c. 756]);  

 ‘нащадок’ (“Remember, Erin, thy generations and thy days of old” 

[567, c. 688]).  

Т. О. Козлова вважає (із особистого спілкування), що в цих випадках 

актуалізація зв’язку між змістовими складниками ‘предок’ – ‘нащадок’ 

досягається способом розгортання й ускладнення висловів, частотних у 

мовленнєвих актуалізаціях досліджуваного концепту. Перший спосіб – це 

уточнення позначення пояснювальною конструкцією на зразок Erin, the land 

of ancestors. Другий спосіб – експліцитна апеляція до концепту за 

допомогою імперативної конструкції зі звертанням на зразок Remember, 

Erin. Kонтекстно наближеними до кельтизму Erin виявляються сполучення 

англійських назв спорідненості з присвійними займенниками (our “of 

belonging to us” [429] + ancestor “a person related to you who lived a long time 

ago” [429]; thy “your: the possessive form of thou, used when speaking to one 

person” [429] + generation “all the people of about the same age within a 

society or within a particular family” [429]). У такий спосіб збільшується 

інформативність висловлювання й досягається змістовність концепту.  

У цей період когнітивна ознака ‘dry land’ зберігається, але набувають 

значення асоціації з красою природи, що засвідчує флористичний елемент у 

складі вербалізацій і символізм зеленого кольору: “on the fair hills of Eire” 

[567, c. 630], “I tore it from the green boughs of old Eire” [692]. 

Спостерігається посилена деталізація ознаки державності (‘country, 

state’), закріпленої за Eire, що зафіксовано такими прикладами актуалізації:  

 ‘держава-монархія’ (“He, B. enjoyed the distinction of being close to 

Erin's uncrowned king in the flesh” [567, c. 880], “…clad in shining armour, low 

bending made obeisance to the puissant and high and mighty chief of all Erin” 
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[567, c. 628], “Far out in the bay between Bailey and Kish lights the Erin's King 

sails” [567, c. 802],“Day we went out for the pleasure cruise in the Erin's King” 

[567, c. 676]);  

 ‘держава з класовим розшаруванням’ (“The élite of Erin” 

[567, c. 573], “Her statesmen, bards and warriors raised” [567, c. 95], “Erin’s 

heroes of the past” [567, c. 95]);  

 ‘держава з власною символікою’ (“He would have had his Erin 

famed, // The green flag gloriously unfurled” [567, c. 95]).  

Про актуальність цієї ознаки свідчать контексти, у яких ім’я концепту 

Erin позиційно наближене до позначень державної атрибутики (flag “a piece 

of cloth that represents a country or a group, or has a particular mening” [429]) та 

верств суспільства (élite “the richest, most powerful, best-educated, or best-

trained group of society”, statesman “an experienced politician”, bard “a poet” (у 

стародавній та середньовічній Ірландії барди були елітною професійною 

групою поетів, співаків і музикантів; вони створювали пісні, що прославляли 

героїв, вождів кланів, королів та критикували ворогів), warrior “a soldier, 

usually one who has both experience and skill in fighting”, hero “a person … 

done something very brave or achieved something great” [429]).  

Зафіксовано зміну семантичної ролі імені Eire у складі аргументної 

структури предиката. Порівняно з контекстами, датованими другим 

періодом англійсько-ірландських контактів (XVII ст. – перша половина XIX 

ст.), текстові фрагменти другої половини XIX ст. – першої третини ХХ ст. 

засвідчують зміну властивості аргумента Eire як учасника описуваної 

предикатом ситуації: конструкції з присвійним займенником першої чи 

третьої особи (his Eire – POSSESSUM) актуальні впродовж другого періоду, 

а вирази з присвійним займенником другої особи (Erin, thy generations – 

POSSESSOR) чи генетивні конструкції (élite of Erin – POSSESSOR) частотні 

в текстах третього періоду контактування. Оформленням іменних груп 

марковано зміну параметра (посесум > посесор) та комунікативної 

значущості інформації.  
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Під час третього періоду англійсько-ірландського контактування також 

спостерігається прагматичне поглиблення понять, що засвідчується 

модифікацією емоційно-оцінної забарвленості номінацій і збільшенням 

частотності лексики з інгерентно позитивними значеннями: fair “quite good; 

beautiful” [442] (“the fair hills of Eire” [567, c. 630]), famed “known about by 

many people; renowned; esteemed” [442] (“his Erin famed” [567, c. 95]), 

glorious “having, worthy of, or bringing fame or admiration; having a striking 

beauty or splendour” [442] (“The green flag gloriously unfurled” [567, c. 95]). 

Ці факти слід вважати закономірним наслідком активізації національно-

партіотичних настроїв в Ірландії, що мали загальнодержавний характер і 

націоналістичну суть. 

Четвертий період позначився лідируючою функцією англійської мови 

на фоні незбалансованого англійсько-ірландського білінгвізму та 

подальшою трансформацією поняттєвого складника концепту.  

Когнітивна ознака ‘land of ancestors’ залишається актуальною: “Come 

back to Erin, mavourneen, mavourneen // Come back, machree, to the land of 

your birth” [562], “My advice to you, people of Éire, is that you’ve got to reclaim 

your country” [651], “Would you have me lugging Gaelic lore into the sweat 

shops, the mills and docks, the cabins and the rookeries of Mother Eire” [627].  

Патріотичні погляди, усвідомлення культурних цінностей і значення 

історії, культури та традицій ірландського народу зумовили романтизацію 

поняття, що відображено в контекстах з оцінним значенням: “Whether on the 

scaffold high // Or the battlefield we die // O what matter when for Erin dear we 

fall!” [497].  

Ці тенденції закріплюються вербалізацією когнітивної ознаки ‘land of 

ancestors’ за допомогою ускладнених пояснювальних конструкцій, 

(наприклад, перифрази to the land of your birth), генетивних конструкцій 

(people of Éire) та емоційно забарвлених висловів (на зразок for Erin dear we 

fall), які підкреслюють позитивне ставлення до країни. 
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Цей період відзначається збільшенням актуальності когнітивної ознаки 

‘dry land’: “How are the things in the four green fields of Erin?” [636], “some 

cousins from Tir Eire that had lived in Dublin” [466, c. 60]).  

Названа ознака втілюється в найменуваннях топографічних реалій як 

англійською (fields), так і ірландською (ірл. tir “country, land” [439]) 

основами. 

Ознака державності (‘country, state’) зазнає деталізації, що засвідчується 

появою таких складників:  

 ‘релігійна держава’ (“He'd have the most stylish Catholic church in 

Erin” [637, c. 143], “Erin’s saints shall fight for us” [642]);  

 ‘економічно розвинена держава’ (“Buckley is under the thumb of the 

Eire Bank” [634], “the Depot, symbolizing the institution of Eire” [637, c. 143]);  

 ‘держава з особливою формою правління’ (“The Éire Government 

has protested to Berlin” [675], “first President of Éire” [517], “The political 

situation in Éire” [510], “Saor Eire, Irish for Free Ireland, was a small, turbulent 

offshoot of the republican movement” [679], “so-called Peace Process in which 

the leaderships of Eire” [572]).  

Правовий статус держави та певну традицію підтверджують контексти, 

в яких є згадка про закони: “law against wearing such garb in Eire” [471] 

Отже, Eire усвідомлюється не тільки як держава із власним соціальним 

устроєм, а й як країна з культурними традиціями, історією.  

Акцентуація ознаки часто досягається вживанням локативного 

компонента (the most stylish Catholic church in Erin, The political situation in 

Éire), генетивних конструкцій (President of Éire, institution of Eire, president 

of Éire) та пояснювального співвідносного поняття в постпозиції (the Eire 

Bank, the Éire Government). 

Результати аналізу поняттєвого шару концепту ІРЛАНДІЯ, що 

закріплений за іменем Eire, дозволяють констатувати його історичну 

динаміку (Див. Додаток Б2.1).  
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Образний шар концепту EIRE представлений як перцептивними, так і 

когнітивними образами. 

Перцептивний образ непродуктивний і створюється через апеляцію 

лише до слухової та зорової модальностей (“Sobbing like Eire, with Sorrow 

and Love” [531, c. 346], “green Eire's throne” [593, c. 186]).  

Результати аналізу англійськомовних ірландських текстів переконують 

у тому, що актуальними для англійськомовної культури Ірландії є 

онтологічні метафори. 

Найархаїчнішим та історично стійким є когнітивний образ Ірландії, 

який ґрунтується на онтологічній метафорі-персоніфікації: EIRE = FEMALE. 

Упродовж усієї історії еволюції когнітивного образа джерелом 

метафоризації виступає когнітивний домен ЛЮДИНА, ЖІНКА. Проте це не 

стримує гнучкості образного складника концепту, який модифікується 

відповідно до культурних умов епохи та світоглядних настанов мовців, і 

результує в комплексний образ жінки-прародительки, матері, дружини, 

королеви, землевласниці.   

На другому етапі взаємодії англійської та ірландської лінгвокультур 

актуальною є концептуальна метафора EIRE = QUEEN.  

Для вербалізації цього образу сукупно вживаються засоби 

антропоморфного, міфологічного, предметного, соціального, природно-

ландшафтного та акціонального кодів. Соціально-політичні умови цього 

періоду стимулювали пріоритетність джерела метафоризації та актуалізацію 

відповідних когнітивних ознак:  

 ‘жінка’ (“…to see my Eire again on her throne” [588], “And Erin, once 

the Great and Free, // Now vainly mourns her breakless chain, // And iron thrall” 

[691, c. 39]);  

 ‘мати’ (“Erin, thy children” [588, c. 224], “But a hundred such as I 

will never comfort Erin // For the loss of the noble son!” [691, c. 113]); 
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 ‘правителька країни’ (“Have I fought, But to see my Eire again on her 

throne” [588], “But Charles, despising danger // Shall soon ascend green Eire's 

throne” [593, c. 186]);  

 ‘дружина короля/вождя’ (“loud shouts for Eire's King” [596], 

“turning to Eire's Ceann” [596]).  

Показово, що ознаку ‘married to a king’ вербалізовано як англійськими 

лексемами й основами (англ. king < дангл. cyning “king, ruler (also as a title)” 

< пгерм. *kuningaz [441]), так і кельтськими (ірл. ceann “chieftain, clan chief” 

< дірл. cenn < пкельт. *kʷenndo “head” [437, c. 148; 432]).   

 ‘щось божествене, сакральне, небесне’ (“bidding dear Eire farewell” 

[595, c. 138], “Erin, thy children shall again be clothed in honours” [Whitty 

1825, c. 274]) не залишається поза процесами концептуалізації. Мотив 

зв’язку з сакральною сферою підтримується етимологічною пам’яттю 

найменування, яке походить від імені давньої богині;  

 ‘покровителька’ (“The banner of Discord at length shall be furled, //  

And Erin shall shine out the gem of the world” [689, c. 234], “A fruitful clime is 

Eire's, through valley, meadow, plain” [598, c. 138]).  

Ірландська культурна традиція вшановує праматір кельтів. З її іменем 

(Eriu) пов’язані сподівання на краще життя, захист від ворогів, мир, злагоду 

й добробут. 

 ‘той, хто страждає’ (“sick Eire in tears” [581, c. 281], “O, Eire, my 

soul, what a woe is thine!” [676, c. 61], “And Erin, once the Great and Free, // 

Now vainly mourns her breakless chain, // And iron thrall” [691, c. 39]).  

Знедолення ірландського народу, хвилювання за майбутнє країни, яка 

опинилася під владою завойовників, слугувало потужнім стимулом для 

розширення когнітивного образу Ірландії. Це позначилося на інтерпретації 

концепту як хворої та нещасної жінки, яка сумує й плаче над долею. Їй 

фізично й морально співпереживає народ Ірландії; 

 ‘об’єкт співпереживання’ (“Eire, thy woe Is a sword in my bleeding 

breast” [581, c. 282], “All Erin must, alas! have felt // The deadly blow!” 



 

 

122 

[691, c. 39], “But a hundred such as I will never comfort Erin // For the loss of 

the noble son!” [691, c. 113]).  

Образ жінки-мучениці створюється вербалізацією симптоматичних 

виявів емоцій та почуттів: in tears “crying”, woe “extreme sadness” [429].  

Когнітивний образ Ірландії, що сформувався у процесі концептуалізації 

поняття ‘країна’ упродовж третього історичного періоду, виражений 

здебільшого засобами антропоморфного (сімейного, емоційно-чуттєвого) 

коду, що засвідчується такими складниками:  

 ‘мати’ (“Remember, Erin, thy generations and thy days of old” 

[567, c. 688], “the daughters of Erin” [567, c. 766], “The most innocent son of 

Erin” [567, c. 533], “When the Children of Erin hang up their harps in the 

Babylon of to-day” [657]), де вербалізатори концепту представлені назвами 

спорідненості (daughter “your female child”, son “your male child”, generation 

“all the people of about the same age within a society or within a particular 

family”, children “sond and/or daughters of any age” [429]), які метафорично 

репрезентують народ Ірландії; 

 ‘мати вигнанців’ (“Irish immigrant who had ever come from Erin” 

[591, c. 136], “Far out in the bay between Bailey and Kish lights the Erin's King 

sails” [567, c. 802], “Come back to Erin, … to the land of my birth” [562], “the 

outcast children of Erin” [569]).  

Ознака є опосередкованою апеляцією до образу матері-мучениці. 

Позначення емоцій та почуттів (mourn “to feel or express great sadness, 

especially because of someone’s death”, sobbing “to cry noisily, taking in deep 

breaths”, sorrow “a feeling of great sadness”, grief “very great sadness, 

especially at the death of someone” [429]) є прямими апеляціями до 

когнітивного образу матері-мучениці:  

 ‘мучениця’ (“O, Erin, mourn with grief and woe” [567, c. 94], 

“Sobbing like Eire with sorrow and love” [531, c. 346]);  

 ‘літня особа’ (“Sing of old Eire” [692], “When her own people ruled 

in wave-worn Eire” [692]).  
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Події XIX ст., зокрема боротьба проти англійсько-ірландської унії, 

неврожай картоплі, основного харчового продукту Ірландії, голод, висока 

смертність призвели до масових міграцій з Ірландії до Англії та США. 

Демографічна катастрофа на фоні загострення інших соціальних і 

політичних проблем стимулювала боротьбу за незалежність від Великої 

Британії.  

Патріотичні настрої та ностальгічні мотиви цього періоду відчутні в 

поповненні системи вербалізаторів концепту одиницями кельтського 

походження. Ірландська лексика, частково інтегрована до усного й 

письмового мовлення, свідчить про продуктивність мовного перекодування 

англійська  ірландська.  

Хоча в Ірландії в ХІХ ст. англійська мова вже набула статусу 

домінантного засобу спілкування в кількісному відношенні та в плані 

соціально-економічного престижу, вплив автохтонного ідіому (ірландська 

мова) є відчутним, наприклад, у випадках зовнішнього перемикання кодів – 

в ірландських замінах цілих фраз або частин конструкцій англійською, які 

частотні в прецедентних текстах. До таких замін належать пестливі 

звертання до близької людини – mavourneen, aroon “(my) darling”, colleen 

“Irish woman or girl” [475], назви топографічних реалій в емоційних описах 

рідної землі – bray “a hill” < дірл. brí “a hill; poss. an old river name” [432], що 

відображено у формуванні ознаки ‘близька людина’ (“Come back to Erin, 

Mavourneen, Mavourneen; // Come back, Aroon, to the land of my birth…; Hid 

from my sad eyes the path o'er the ocean // Far, far away where my Colleen had 

flown; Little we thought of the hush of the star shine //  Over the mountain, the 

bluffs and the brays!” (Come Back to Erin, folk song, 1866) [475]).  

Використання стилістичної фігури повтору (Mavourneen, Mavourneen) в 

подібних контекстах спрямоване на посилення змістовно-емоційного 

звучання [209, с. 193] та сприяє створенню експресивного забарвлення 

висловлювання.  
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Ірландська мова виконує консолідуючу функцію, що виявляється у 

вживанні в англійськомовній комунікації усталених виразів з ірландської 

мови, пов’язаних з вираженням культурної самобутності й національного 

самоусвідомлення: Erin go bragh [567, c. 832] “Ірландія – назавжди”, Eire 

Abu [567, c. 96] “Ірландія – до перемоги!”. 

Необхідно відзначити, що відродження автохтонної кельтської культури 

позначилося на використанні давніх міфологічних вірувань, пов’язаних з 

символом дерева, а саме на уявленні Eire як старого, проте зеленого дерева 

(EIRE = TREE): “I tore it from the green boughs of old Eire” [692], “I tore it 

from the barren boughs of Eire” [692].  

Відзначимо той факт, що ознака ‘немолоде’ дублює ту ж саму ознаку 

концептуальної метафори EIRE = FEMALE, що свідчить про усвідомлення 

тривалої історії держави. 

Космологічний характер концепту TREE, шанування дерева як предка 

[438, с. 452] вказує на його актуальність в англійсько-ірландській свідомості.  

На сучасному етапі вшанування історії, культури минулого стимулює 

актуальність антропоморфного (сімейного) коду в процесах концептуалізації 

поняття ‘Ірландія’ та виокремлення таких ознак:  

 ‘жінка’ (“the figure of Erin in the centre with the detail of shamrocks in 

her hair” [572, S2B-031], “Mother Erin playing her harp” [632, c. 40]); 

 ‘мати’ (“with living pictures of Brian Boru and St. Patrick and Mother 

Erin playing her harp” [632, c. 40], “the sweat shops, the mills and docks, the 

cabins and the rookeries of Mother Eire” [604, c. 28], “No son of Erin would 

offer me harm” [642], “The Spirit of Érin … Ever Fair, ever Beautiful and ever 

Young … inspired her sons and daughters with the highest hopes and ideals” 

[330, c. 92], “There were pictures of nuns <…> These were daughters of Erin” 

[630]).  

В аналізованих контекстах назви спорідненості (mother “Eire”, sons, 

daughters “the people of Eire”) наближені до позначень культурних об’єктів 

(St. Patrick “the Apostle of Ireland”, harp “a large, wooden musical instrument 
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with many strings that you play with your fingers; a symbol of Ireland; the image 

of Ireland” [429]) та реалій традиційного повсякденного життя в Ірландії 

(sweatshop “a small factory where workers are paaid very little and work many 

hours in very bad conditions”, mill “a building where grain is crashed into flour”, 

dock “a port”, rookery “several rooks’ nests, high up in the branches of a group of 

trees” [429]).  

Метафорична репрезентація концепту ускладняється внаслідок 

формування синкретичної персоніфікації, яка суміщає антиномічні ознаки:  

 ‘літня особа’ (“a grey woman on pedestal, a statue of the Maid of 

Erin” [682], “the boys of old Erin” [631, c. 105]);  

 ‘дівчина’ (“a gentle girl, whose name was Eire, approaching me on 

horseback” [629, c. 15]).  

Синкретизм цього образу зумовлений зсувами в суспільній свідомості 

та намаганням зберегти культурну спадщину на шляху до оновлення й 

подальшого розвитку країни. Подальший аналіз показує, що на сучасному 

етапі метафора Ірландії суміщає протилежні когнітивні ознаки. З одного 

боку – це персоніфікація старої, стомленої, блідої, пасивної Матері-

мучениці, оспіваної в баладах та породженої духом націоналізму й рухом за 

незалежність на початку XX ст. А з іншого боку – це персоніфікація 

молодої, красивої, сповненої сил та енергії Діви-рятувальниці, яка має 

відродити минулу славу Ірландії: 

 ‘мати-мучениця’ (“Mother Erin, looking troubled and wan” [636]; “I 

am Ireland: // I am older than the Hag of Beara. // Great my glory: // <…> Great 

my shame: // My own children that sold their mother. // Great my pain: // My 

irreconcilable enemies who harass me continually. // Great my sorrow // That 

crowd, in whom I placed my trust, decayed” [659], “Even if Éire is staying 

neutral I am not” [545], “Let’s remember the exiled sons of Erin” [582]);  

 ‘діва-рятувальниця’ (“The Spirit of Érin … Ever Fair, ever Beautiful 

and ever Young … inspired her sons and daughters with the highest hopes and 

ideals” [цит. за: 330, c. 92], “…was simply that of a virgin Eire versus the bloody 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cailleach
https://en.wikipedia.org/wiki/Beara_Peninsula
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Saxon, with a significant but not a total victory, going to Eire in 1921/22” [568, 

c. xvii], “Eire dear! your mourn is breaking and the clouds are rolling by. Your 

long thraldom will sink into oblivion when the bright glory of a new Era shines 

upon your hopes and brings them fruition  <…> glad shout of your children as 

they hail you ‘A Nation Once Again’” (Catholic Bulletin, 1915:922-5) [цит. за: 

330, c. 92]).  

Орієнтація на інновації зумовлює залучення предметного 

(домобудівного) коду, за допомогою якого висвітлено багатий потенціал та 

відродження країни через контексти з лексикою на позначення економічної 

та культурної сфери: “Buckley is under the thumb of the Eire Bank” [634], 

“the Depot, symbolizing the institution of Eire” [611], “the most stylish Catholic 

church in Erin” [636, c. 143], “In his younger days he worked at the Erin Foods 

plant” [512], “will play the much loved and enduring tunes by the Bard of Erin” 

[454], “law against wearing such garb in Eire” [471].  

Отже, упродовж еволюції концепту ІРЛАНДІЯ його образна складова 

зазнала модифікацій. Когнітивну домінанту становить гендерна ознака 

(‘жінка’), яка переформатовується відповідно до культурних, соціально-

політичних, релігійних умов життя ірландців і виявляється голографічно від 

архетипу Богині-праматері до образів Королеви-матері, Матері-мучениці, 

Діви-рятувальниці (Див. Додаток Б2.2).  

Ціннісна складова, що корелює з Eire, відображала тенденції, властиві 

поняттєвому та образному складникам (Див. Додаток Б2.3).  

Починаючи з ХІІ ст., Ірландія / Eire втілює морально-естетичний аспект 

ціннісного шару та усвідомлюється як ідеал краси, привабливості (“The soil 

is rich and soft, the air is mild and bland,// Of the fair hills of Eiré, O!” [598, 

c. 138],“Broad and tall rise the cruachs in the golden morning glow // On the fair 

hills of Eiré, O!” [598, c. 138],“Fair Eire ! you are our own, our native land! 

The flower and emerald of the earth; worth defending! «Vorth enjoying! worth 

dying for!” [641],“Oh, my hope and my dream is, that yet I Shall see My beautiful 

Erin a great, glorious, and free” [484, c. 588], “In that land so delightful” [598, 
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c. 138], “The Spirit of Érin … Ever Fair, ever Beautiful …” (Catholic Bulletin, 

1915: 922-5) [цит. за: 330, c. 92]).  

Сфера Eire корелює також з категорією вищих моральних цінностей, 

про що свідчить позитивне й співчутливе ставлення народу до своєї країни 

(“bidding dear Eire farewell” [595, c. 138], “Eire, thy woe // Is a sword in my 

bleeding breast” [593, c. 165],  “Eire dear! your mourn is breaking …” (Catholic 

Bulletin, 1915: 922-5) [цит. за: 330, c. 92]), “O, Eire, my soul, what a woe is 

thine!” [676, c. 61]).  

Пізніше поняття EIRE інтерпретовано в термінах матеріальних 

цінностей (“Erin, green gem of the silver sea” [567, c. 452]). Eire – коштовне 

каміння є метафорою праці ірландців щодо покращення ситуації у власній 

державі, усвідомлення її як найвищої цінності. 

Наступний період характеризується збереженням Eire як естетичної 

цінності (“Save the trees of Ireland for the future men of Ireland on the on the 

fair hills of Eire” [567, c. 630], “So Soggarth aroon, if ever I go // To the land of 

my birth, — sweet, beautiful Eire” [648, c. 393], “Sometimes he sang at the piano 

graceful Irish airs, haunting, but sad with the sadness that seems to breathe from 

the hills and vales of beautiful Eire” [486, c. 463], “Beautiful Eire, tune the harp 

of your poets, keep the heart of your exiles, bless the hands of your peasants” 

[622, c. 180], “Oh, God, will the time ever come, when beautiful Erin will again 

be free?” [622]). 

Важливість релігійного компоненту культури та моральних цінностей 

відображено в актуалізації категорій чистоти й невинності, зокрема в 

контекстах, де йдеться про Ірландію як державу мирну, схильну до 

переговорів, а не воєнних дій чи конфліктів (“The most innocent son of Erin” 

[567, c. 533], “all the entreaties to Erin to remember” [655, c. 163], “And on that 

day may Erin well // Pledge in the cup she lifts to Joy” [567, c. 95]).  

На сучасному етапі ціннісна складова концепту позначає одночасно як 

естетичний, так і етичний компоненти.  
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Eire у якості естетичного ідеалу (“The Spirit of Érin … Ever Fair, ever 

Beautiful” [330, c. 92], “He longed to see my beautiful Eire” [571, p. 140]) 

уособлює персоніфікацію міфологічного образу. 

Як морально-етична цінність Eire усвідомлюється в термінах гордості 

(“The Pride of Erin'! he cried out and began vigorously fingering a soaring jig, 

bellowing with gusto…” [608]), шляхетності (“Are Erin's sons so good or so 

cold //  As not to be tempted by woman or gold?” [643, c. 7], “No son of Erin 

would offer me harm” [642]), вірності (I am Ireland: <…> I placed my trust” 

[659]), благочестя (“the most stylish Catholic church in Erin” [637, c. 143], 

“Erin’s saints shall fight for us” [642], “There were pictures of nuns <…> These 

were daughters of Erin” [630]), миролюбною (“Even were an entirely 

satisfactory settlement to be arrived at in the Anglo-Eire negotiations” [597]).  

Тривалий період утисків та знедолення зумовлює актуалізацію ознаки 

‘скромність, невибагливість’ (“Would you have me lugging Gaelic lore into the 

sweat shops, the mills and docks, the cabins and the rookeries of Mother Eire” 

[604, c. 28]).  

Отже, результати аналізу концепту ІРЛАНДІЯ / EIRE показали, що на 

його формування найбільший вплив мали екстралінгвальні фактори 

(політична залежність Ірландії від Англії, соціальна та мовна політика в 

державі та їх вплив на мовця).  

Етимологічна пам’ять слова, пов’язана з міфонімом Ériu, позначилися 

на макроструктурі концепту. Когнітивні ознаки, виділені в понятійній сфері 

концепту, дозволяють констатувати його історичну динаміку, зокрема, 

розширення понятійного складу.  

Образний шар концепту також зазнав трансформації: домінуючий образ 

‘жінка’ трансформувався з архетипного Богиня-прамати в образи Королеви-

матері, Матері-мучениці, Діви-рятувальниці.  

Ціннісна складова концепту співвідноситься з позитивним модусом 

аксіологічної шкали і формується відповідно до зміни морально-етичних 
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настанов суспільства через усвідомлення необхідності захисту 

демократичних цінностей. 

 

4.1.2 Історична динаміка макроструктури концепту ІРЛАНДІЯ / 

IRELAND. Ім’я концепту ІРЛАНДІЯ репрезентовано лексемою Ireland, 

етимологічний аналіз якої показав, що вона була утворена композицією 

етимологічно різних складників: Ire- (< ірл. Eire) та land (дангл. land < 

пргерм. *landom < іє. *lendh- “land, open land, heath” [441]).  

Унаслідок цього міфонімічна природа кельтського елемента, яка 

пов’язана з іменем богині Eriu, закріплювала за концептом когнітивну 

ознаку ‘land of ancestors’, у той час як англійська основа зумовлювала 

актуальність ознаки ‘dry land’. 

Упродовж другого періоду взаємодії англійської та ірландської 

лінгвокультур склад поняттєвого шару концепту розширювався. Архаїчна 

когнітивна ознака ‘land of ancestors’ зазнала трансформації, оскільки носії 

культури усвідомили, що їх пов’язує не лише спільне місце проживання 

предків, а й особлива, властива лише цьому соціуму історія, культура, мова, 

що мотивує складник нація (nation “a large group of people of the same race 

who share the same language, traditions, and history” [429]). 

Виокремлюються такі складники ознаки:  

 ‘нація’ (“And Ireland, a nation leaps up as of old” [501, c. 155], 

“Till Ireland, a Nation can build him a tomb” [501, c. 155], “He was one of a 

class of persons very common in Ireland” [529, c. 312], “the race of wandering 

bards in Ireland, was not yet extinct” [529, c. 258], “It was the custom in Ireland 

for those who could not write to make a cross to stand for their signature” [503], 

“Wigs were formerly used instead of brooms in Ireland for sweeping or dusting 

tables” [503]);  

 ‘земля предків’ (“When he first came to Ireland, he had been very 

eager to go and see his father's estate” [507], “a species of patronymic very 
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usual in Ireland” [529, c. 164], “the early years of his childhood passed at his 

father's castle in Ireland” [507]).  

У складниках закріплено право людини на землю, наголошується 

існування “малої батьківщини”, особливої культури.  

Актуалізація ознаки досягається уточненням за допомогою 

пояснювальної конструкції Ireland, a nation, а також використанням 

прийменників у наближені до імені концепту (to Ireland, in Ireland) в 

реченнях з експлікацією родинних зв’яків (father “a man in relation to his child 

or children” [442], patronymic “a name derived from the name of a father or 

ancestor” [442]) з метою збільшення інформативності вислову.  

Трансформація когнітивної ознаки ‘dry land’ також відбувалася шляхом 

деталізації. Ireland виступала як частина суходолу, що засвідчується такими 

складниками:  

 ‘оточена водою територія’ (“since their departure from the shores of 

Ireland” [579], “I was supercargo to that vessel that was wrecked on the coast of 

Ireland” [505, c. 366], “stormy sea that lies to the north of Ireland” 

[529, c. 236]);  

 ‘територія з особливим ландшафтом’ (“If Ireland be no more than 

<…> a beautiful landscape” [574], “all the harbours of Ireland” [622, c. 12], 

“The pillar towers of Ireland, how wondrously they stand // By the lakes and 

rushing rivers through the valleys of our land” [588], “there is not that man upon 

Ireland ground that can tell what I felt” [529, c. 279], “I would not hurt a hair of 

your head for Ireland’s grounds” [574]);  

 ‘територія з особливим кліматом’ (“It was one of those sluggish days, 

which frequently usher in the spring season in Ireland” [529, c. 343]); 

 ‘територія з особливою флорою’ (“Spring flowers from Ireland” 

[588], “one of the first of those botanical rarities seen in Ireland” [574]). 

Відзначимо, що використання лексеми continent стосовно Ireland 

пояснюється традиційним для англійців протиставленням Великобританії 

решті світу (continent “the mainland of Europe as distinct from the British Isles” 
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[442]): “She is gone off to the continent – to the continent of Ireland” 

[505, c. 228], “she came from the continent of Ireland” [505, c. 203].  

Ознака актуалізується дескриптивно, за допомогою найменування 

топографічних елементів суходолу (shore “The land along the edge of a sea, 

lake, or other large body of water”, landscape “All the visible features of an area 

of land”, harbour “а place on the coast” [442]), що, в свою чергу, свідчить про 

недостатню обізнаність англійськомовного населення із топографічними 

особливостями острова. 

Понятійною ознакою, що сформувалася в цей період, стала ознака 

державності (‘country, state’). Змістовий складник ознаки був представлений 

так: 

 ‘політично-територіальна організація суспільства’ (“a native of 

Ireland — (a country that no one knows…)” [599, c. 250], “… some other 

country besides Ireland” [528, c. 112], “a troubled country like Ireland” [528, c. 

7], “bid me go to Ireland, … a certain county that I know very well” [455, 

c. 123]);   

 ‘централізоване  формування’ (“twenty miles from the capital of 

Ireland” [574], “one of a race of viragos who are now less numerous in the 

country parts of Ireland than they were some twenty years since” [529, c. 191], 

“The conversation extended from Dublin to various parts of Ireland” [507]); 

 ‘держава-монархія’ (“We have come into this our kingdom of Ireland” 

[574, c. 167], “within our kingdom of Ireland” [498, c. 77], “Some said that the 

king still lay in Ireland” [574], “When Ireland had kings of her own” 

[529, c. 344]); 

 ‘держава з класовим розшаруванням’ (“the lower class of people in 

Ireland discover and appreciate the characters of their superiors” [505, c. 217], 

“I was the best gentleman in Ireland” [505, c. 360], “Should of all the fine 

gentry of Ireland” [665], “They are held in high reverence by the common 

people in Ireland” [503], “large-headed nails used for the strong shoes of the 
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peasantry in Ireland” [529, c. 20], “a good clergyman is valuable every where; 

in Ireland most especially” [505, c. 289]).  

Оскільки однією з основних характеристик державності є наявність 

влади в суспільстві, Ireland репрезентована як утворення, що складається з 

представників різних класів. 

Ірландія усвідомлюється як ‘держава з особливими законами’: “the 

intention of government to repeal the assessed taxes in Ireland” [529, c. 238], “I 

have heard of a law in Ireland” [529, c. 121], “The peasantry of Ireland have, 

for centuries been at war with the laws by which they are governed” [529, c. 386], 

“the law courts in Ireland” [574]. Цей складник умотивований правовим 

статусом Ireland, її законотворчою функцією. 

Ірландія – ‘держава з адміністративно-територіальним поділом’: “he 

was to lay claim to a certain small estate in the county of Clare, in Ireland” 

[576], “she is here, in Ireland; but down in the county of Wicklow” [507]“the 

whole four provinces of Ireland” [574], “remotest corners of the five provinces 

of Ireland” [527, c. 212]. Цей складник обумовлений поділом держави 

відповідно до природно-географічних, історичних та соціально-географічних 

факторів. 

Проте Ірландія залишається ‘залежною територією’: “And Ireland, long a 

province, be” [501, c. 73], “I think he sets no very good example as a Lord 

Lieutenant of Ireland” [505, c. 283], “summer residence of the Viceroys of 

Ireland” [575]. 

Підпорядкованість Ірландії Англії відображена в уявленнях першої як 

провінції. 

Для вербалізації ознаки використовувалися переважно генетивні 

(kingdom of Ireland), пояснювальні (Ireland – a country; Ireland, long a 

province) та порівняльні (troubled country like Ireland) конструкції з метою 

збільшення змістової ємності концепту.  

Обмеженість обізнаності англійськомовного населення стосовно нової 

території та реалій призвела до формування ознаки ‘place’ – точки у 
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просторі, місця, стосовно якого відсутня достатня кількість інформації, 

далекої terra incognita: “A plenteous place is Ireland” [485, c. 203], “Ireland! 

of all places” [507], “Fat sort of plaace is dat saam Ireland?” [513, c. 64]. 

Хоча нове населення усвідомлює економічний потенціал країни 

(plenteous “existing in or yielding great quantities; abundant” [442]), 

використання неозначеного артикля (а), питальної конструкції (Fat sort of 

plaace) для актуалізації цієї ознаки вказує на відсутність чіткого розуміння 

Ireland у свідомості англійськомовного населення.  

На наступному етапі англійсько-ірландської взаємодії склад 

когнітивних ознак змінюється в кількісному (зменшення кількості виділених 

в попередній період ознак) та якісному співвідношенні.  

Когнітивна ознака ‘land of ancestors’ залишається актуальною, 

зберігається її розуміння як землі предків, народу. До того ж з’являється 

усвідомлення цієї ознаки як місця, де людина народилася та виросла: 

 ‘нація’ (“Ireland is my nation” [567, c. 10], “she felt the strong, wise 

fear of her motherhood that terrible thing called Ireland” [592, c. 218], “Ireland 

my country” [567, c. 448]);  

 ‘місце народження та виховання’ (“This it is to be born and bred in 

Ireland” [655, c. 219], “when a man is born in Ireland and of Irish stock” [692], 

“I was born here. Ireland” [567, c. 634], “who are bred in Southern Ireland” 

[655, c. 251]). 

Ця трансформація підкреслює встановлення індивідуального, 

конкретного зв’язку з країною, неопосередкованого через національну 

приналежність мовця.   

Трансформація ознаки ‘dry land’ на цьому етапі характеризується 

поглибленою деталізацією. Усвідомлення Ireland як острова стає 

експлікованим, цей острів має особливий ландшафт та природні ресурси: 

 ‘острів’ (“an island like Ireland” [622, c. 26], “Next morning as he 

stood upon the deck of the ship that was to carry him to Ireland” [591, c. 175]);  
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 ‘територія з особливим ландшафтом’ (“there's not an honester bay in 

Ireland” [569], “inseparable from Ireland's green and grey landscapes” 

[674, c. 560], “a poor boy from the bogs of Ireland” [617],“a grassy country of 

Ireland's mild and brilliant green” [656, c. 218], “Doctor Kiely promised to 

purchase some land for him in Ireland” [569], “All over Ireland there are 

cromlechs” [622], “she had settled down into the soil of Ireland again” 

[655, c. 90]); 

 ‘територія з особливою флорою’ (“hay-carrying in the south-west of 

Ireland conforms to the leisure of the farmer” [654],“a grassy country of 

Ireland's mild and brilliant green” [656, c. 218], “Save the trees of Ireland” 

[567, c. 630]); 

 ‘територія з особливою фауною’ (“There isn't a hound in Ireland 

would take that stale line up” [654], “that composite yell that in Ireland denotes 

the breaking (and frequently the heading) of a fox” [654], “That was how one of 

the best horses in Ireland” [656, c. 137]); 

 ‘наявність природних ресурсів’ (“the natural resources of Ireland” 

[567, c. 867]); 

 ‘територія з особливим кліматом’ (“the convention that in Ireland the 

rain never ceases” [656, c. 10], “There had never been such weather in Ireland 

before” [623, c. 17], “a combination of weather possible only in Ireland” [653]). 

Актуальність цієї ознаки підкреслюється вживанням топографічних 

реалій (island “а piece of land surrounded by water”, bay “а broad inlet of the sea 

where the land curves inwards”, bog “аn area of wet muddy ground” [442]), які 

сполучаються з Ireland за допомогою генетивних (bogs of Ireland, natural 

resources of Ireland), посесивних (Ireland's green and grey landscapes) та 

порівняльних (an island like Ireland) конструкцій.  

Подібна деталізація свідчить про обізнаність англійськомовного 

ірландського населення з особливостями ландшафту острова. Наявність 

кольоронімів (green, grey) у складі вербалізаторів ознаки підкреслює 

символізм зеленого кольору та землі.  
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Когнітивна ознака ‘country, state’ набуває деталізації за рахунок 

використання більшої кількості актуальних складників:  

 ‘політико-територіальна організація суспільства’ (“Ireland is the 

finest country in the world” [655, c. 127], “on the morning that he caught sight of 

Ireland, the old, beloved country” [591, c. 180], “there could be no room in a 

country like Ireland for a constitutional and a revolutionary movement” 

[592, c. 173], “Ancient Ireland, perhaps, more than any other country, 

understood the supremacy of spirit over matter” [623, c. 8], “the committee was 

given an Irish- Ireland constitution” [592, c. 33], “the duty of every Irishman to 

spend his money in making Ireland a joyful country” [622], “in a country that, 

unlike Ireland, had not been poisoned to its very soul by politics” [592, c. 174]); 

 ‘релігійна держава’ (“the thought of Ireland becoming a Protestant 

country” [622], “the correct date of the birth of Ireland’s patron saint” 

[567, c. 613], “that Ireland would become a Protestant country if the Catholic 

emigration did not cease” [622], “Ireland would become a Protestant country in 

about twenty-five years” [622]).  

Актуальність релігійного компонента пов’язана з винятковою роллю 

релігійного елемента культури в цей період, оскільки приналежність до 

англіканської протестанської церви була ключовим фактором для отримання 

права на роботу чи навчання;  

 ‘держава-монархія’ (“Had come between you and the King of Ireland” 

[694, c. 335], “settled in Ireland and married the daughter of the last chieftain” 

[567, c. 328], “if you got Ireland's crown you couldn't lift the bedclothes off your 

arms!” [654], “That last pagan king of Ireland Cormac” [567, c. 490], “A 

daughter of a King of Ireland” [692]);  

 ‘держава з класовими розшаруванням’ (“there was anny league or 

society in Ireland that would override class prejudice” [655, c. 142], “First came 

a certain person followed eagerly by a member of the Bureaucracy in Ireland, a 

minor poet and an American journalist” [591, c. 98], “the class known as Landed 

Gentry was still pre-eminent in Ireland” [655, c. 11],“the lord chancellor of 
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Ireland” [567, c. 519], “one of the worst landlords in Ireland” [622], “The 

earldom was one of the oldest in Ireland” [619], “the class known as Landed 

Gentry was still pre-eminent in Ireland” [655, c. 11], “the poor, down-trodden 

people of Ireland” [592, c. 64], “fine, fiery speeches about the land and about the 

poor, downtrodden people of Ireland” [592, c. 64]);  

 ‘держава з етнічним розшаруванням’ (“a poor Englishman in 

Ireland” [567, c. 297], “the duty of every Irishman to spend his money in making 

Ireland a joyful country” [622], “our sin brought the Norman into Ireland” 

[693]);  

 ‘держава з адміністративно-територіальним поділом’ (“the five 

provinces of Ireland” [693], “we have a united Ireland” [622], “All Ireland is 

washed by the gulfstream” [567, c. 360],“Some part of Ireland, at least, was 

being freed from the drugging, poisonous influence of Redmond and his Party” 

[592, c. 158], “Some part of Ireland, at least, was being freed from the drugging, 

poisonous influence of Redmond and his Party” [592, c. 158], “He saw the 

tragedies wherein one man or woman was made to possess a little nobility of soul 

and he felt that this was really a lie for in that part of Ireland that he knew he had 

never experienced such a thing” [591, c. 78], “And Ireland shall be free, // From 

the centre to the sea” [655, c. 128], “Meath, and cattle- dealers and pig-jobbers 

from all parts of Ireland” [592, c. 3]).  

У той час як для незалежної країни підкреслюється існування власного 

виконавчого органу влади (country “A nation with its own government” [442]), 

економічна, політична та соціальна залежність Ірландії від Англії на цьому 

етапі відображена у використанні одиниці Lord Chancellor (Lord Chancellor 

“аn officer of state acting as head of the judiciary and administrator of the royal 

household” [442]) на позначення лідера держави.  

Аналізуючи вербалізатори ознаки, необхідно вказати на виняткову 

продуктивність генетивних конструкцій (the lord chancellor of Ireland, the 

patricians of Ireland, people of Ireland, King of Ireland, provinces of Ireland, 

part of Ireland), що свідчить про усвідомлення Ireland неживим об’єктом, 
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про відношення порядку частина – ціле, причому Ireland виступає як ціле, 

що складається з частин.   

На сучасному етапі формування нової англійсько-ірландської 

лінгвокультури спостерігається збереження виділених у попередній період 

когнітивних ознак поняттєвої складової концепту ІРЛАНДІЯ, закріпленої за 

іменем на англійсько-саксонській основі.  

Когнітивна ознака ‘land of ancestors’ не зазнає змін та продовжує 

позначати одначасно як місце, де людина народилася та виросла, так і 

спільність походження, націю: 

 ‘нація’ (“Ireland is my nation” [567, c. 168], “I am Ireland” [601; 

603], “You are fighting a holy war, not only in defence of the Catholic peoples of 

Belgium, but to attain a sure and incontestable certificate for the freedom of 

Ireland and her existence as a separate, proud and loyal nation” [461], “Your 

Ireland?' 'Certainly.' She moved to his side. 'Give me a sip from your glass. I'll 

drink to my Ireland” [557]); 

 ‘місце народження та виховання’ (“the unluckiest man that ever was 

born in Ireland” [469], “working people in the part of Ireland where I was 

brought up” [458], “working people in the part of Ireland where I was brought 

up” [458], “the unluckiest man that ever was born in Ireland” [469], “I’m from 

Ireland like yourself” [536, c. 178], “you are reared in Ireland” [462], “Where is 

home? Ireland” [564]).  

Ознака ‘dry land’ залишається актуальною та експлікованою, Ireland 

представлена як острів. Деталізація ознаки досягається вживанням 

найменувань топографічних елементів, які розширюють її розуміння:  

 ‘острів’ (“Ireland and England, old islands” [468, c. 5], “Ireland 

should be renamed, I always think, the Island of Evenings” [558], “Ireland 

should be free from the centre to the sea” [564], “she started out across the sea 

towards her home in Ireland” [606, c. 97]); 

 ‘територія з особливим ландшафтом’ (“murders took place in the 

fields of Ireland” [470],“The Midlands were once considered the sacred part of 
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Ireland” [473], “coming into the coves of the west of Ireland” [472], “this was a 

farewell forever to the garden of spuds, to hearth and hovel, to mountain and 

bog, to Mother Ireland herself” [603]); 

 ‘територія з особливим кліматом’ (“it might be Ireland because the 

night is still and quiet as a stone” [472], “not that there was ever much sunlight 

to catch in Ireland” [478], “misty days in the west of Ireland” [478], “the 

gigantic tonnage of snow that fell on Sligo, that fell on Ireland” [471], “in 

Ireland in the high summer the light stays good till eleven” [465], “this job takes 

you out into God's clear air and the weather of Ireland” [611]); 

 ‘територія з особливою флорою’ (“in woodland in the middle of 

Ireland” [478], “all that was left in Ireland was the potato for eating” [464], “the 

best heads of cabbage in Ireland” [611]); 

 ‘територія з особливою фауною’ (“even in Ireland you don’t mix 

robins with blackbirds” [610], “he drove cattle all over Ireland” [606, c. 5], 

“there are no wild boars in Ireland” [462]). 

Актуальність ознаки засвідчується контекстами з використанням 

топографічних об’єктів (islands, fields, midlands, woodland, lake, pond, pool, 

cave, bog, mountain) у сполученні з генетивною конструкцією (of Ireland) та 

за допомогою пояснювальної конструкції (Ireland <…>, old islands). Подібна 

деталізація сприяє інформативності висловлювань стосовно Ireland. 

На сучасному етапі когнітивна ознака державності ‘country, state’ 

зберігається та деталізується: 

 ‘політико-територіальна організація суспільства’ (“reflecting that 

Ireland was the country” [635, c. 655], “in a small country like Ireland” [607], 

“Ireland was for the first time in seven hundred years in effect a country” [461], 

“the political tensions that have grown in Ireland” [471], “when Ireland was 

moving towards independence” [471]); 

 ‘держава з адміністративно-територіальним поділом’ (“I was born 

in the county of Cork in Ireland” [473], “In every barony of Ireland” [603], “the 
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border with Northern Ireland” [459], “as familiar to him as a district of 

Ireland” [472]);  

 ‘держава з зовнішньополітичними зв’язками’ (“the British Chief 

Secretary in Ireland” [634, c. 172]); 

 ‘держава з особливими законами’ (“in democratic Ireland” [472], 

“Ireland was getting more liberal” [478]); 

 ‘держава з класовим розшаруванням’ (“secret middle classes of 

Ireland” [471], “ rival tribes and scions of Ireland” [630], “working people in 

the part of Ireland where I was brought up” [458], “landlords and their agents 

were being assassinated or half beaten to death all over Ireland” [603]); 

 ‘голова держави – президент’ (“the future President of Ireland” 

[459]); цей складник умотивований екстралінгвальним чинником – унаслідок 

зміни форми державного правління лідером є не монарх, а президент; 

 ‘залежна територія’ (“Ireland had become a subject province” 

[634, c. 181], “the British Chief Secretary in Ireland” [634, c. 172], “the Lord 

Lieutenants of Ireland that were erected above the congregation” [461]).  

Актуальність ознаки підкреслюється контекстами, в яких ім’я концепту 

наближене до позначень верств суспільства (president “the elected head of a 

republican state”, middle class “social group between the upper and working 

classes, including professional and business people and their families”, sciont “a 

descendant of a notable family”, landlord “a man (in legal use also a woman) who 

rents out land, a building, or accommodation”, lord lieutenant “the chief executive 

authority and head of magistrates in each county” [442]), політичних режимів 

(democratic “Relating to or supporting democracy or its principles”, liberal 

“favouring individual liberty, free trade, and moderate political and social reform” 

[442]). 

Крім того на всіх етапах взаємодії англійсько-ірландської 

лінгвокультури продуктивною виявляється ознака ‘place, destination’, яка 

актуалізується за допомогою локативних (“She must not live in Ireland” 

[529, c. 274], “there is not that man upon Ireland ground” [529, c. 279]) та 
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дерикціональних прийменників (“He came to Ireland to get recruits” [622], 

“He hastened into Ireland” [664, c. 139], “he is travelling through Ireland” 

[507], “the dark hand of tyranny drove him from Ireland” [587, c. 270], “She 

herself had never been out of Ireland” [656], “we might go for a tour round 

Ireland” [622]). 

Через необхідність орієнтування у просторі, ознака ‘place, destination’ 

усвідомлюється як ‘місце в центрі, від якого можливий рух’. Цей складник 

зберігається на всіх етапах лінгвокультурної взаємодії (“his estate on the 

borders of the north of Ireland” [650, c. 348], “business called me to the south 

of Ireland” [574, c. 186], “A certain old gentleman in the west of Ireland” 

[586, c. 186], “a furious voice called out in a piercing North of Ireland accent” 

[567, c. 62],“extensive landed property in the South of Ireland” [569],“Myles 

Gorman is a Gael of the West of Ireland” [494, c. 115],“hay-carrying in the 

south-west of Ireland conforms to the leisure of the farmer” [654], “studying 

librarianship somewhere in the north of Ireland” [634, c. 12], “a provincial town 

in the west of Ireland” [635, c. 435]).  

Див. актуалізацію концепту ІРЛАНДІЯ (Ireland) у Додатку Б.1.1. 

Образна складова представлена як перцептивними, так і когнітивними 

образами. 

Перцептивний образ, що корелює з ім’ям Ireland створюється через 

апеляцію до тактильної (“the warm though neglected soil of Ireland” [574]), 

нюхової (“he smells Ireland outside the window of the train” [472]), слухової 

(“Ireland! let thy noble voiceful Spirit cry to God aloud!” [594, c. 448]), зорової 

(“he referred to Ireland as the one bright spot” [592, c. 147], “a grassy country 

of Ireland's mild and brilliant green” [656, c. 218], “green Ireland reappeared” 

[507]) модальностей.  

Перцептивний образ втілює усвідомлення Ireland як конкретного 

фізичного тіла, яке характеризується нейтральними чи позитивними 

ознаками (warm “оf or at a fairly or comfortably high temperature”, bright “full 
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of light” [442]), що свідчить про позитивний образ предмета концептуалізації 

у свідомості мовців. 

Образна складова, закріплена за вершиною Ireland, характеризується 

існуванням таких концептуальних метафор: Ireland = FEMALE, Ireland = 

GARDEN та Ireland = BATTLEFIELD. 

Для вербалізації образу Ireland = FEMALE вживаються елементи 

предметного, природно-ландшафтного, духовного, антропоморфного, 

сімейно-чуттєвого, соціального та акціонального кодів. Персоніфікований 

образ ЖІНКА охоплює кілька ознак. Образ матері є трансформацією 

епонімічного образу Erin, у якої є син, що репрезентує народ – внаслідок 

значної ролі чоловіка як захисника батьківщини в період протистоянь: 

 ‘жінка’ (“it were a strange thing if Ireland, abounding as she does 

from shore to shore” [574], “When Ireland had kings of her own” [529, c. 344]); 

 ‘мати’ (“Mother Ireland, widowed bride” [588],“For Ireland's son to 

share” [588]).  

Тривала історія держави відображена в метафоричному зображенні 

людини похилого віку, а існування держави як королівства під владою 

британського монарха – молодої людини, що вказує на синкретичність 

образу, сформованого вже на початку взаємодії. 

 ‘літня особа’ (“it was to ould Ireland you kem” [586, c. 168], “You 

channelled deep old Ireland's heart by constancy and worth” [501, c. 143], “An’ 

fought for ould Ireland from the first to the close” [577, c. 11], “God prosper Old 

Ireland” [501, c. 158], “Ireland, ancient Ireland! Ancient, yet for ever young” 

[594, c. 446]); 

 ‘молода особа’ (“«Young Ireland» wreathed round its rebel sword” 

[588]). 

Синкретизм проявляється й у протиставленні ‘щасливий – нещасний’. 

Політичне й соціальне пригнічення відображене в усвідомленні Ireland як 

постраждалої, недієздатної людини. Мрія про розквіт держави зображена в 

уявленні про щасливу та веселу людину. 
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 ‘той, хто страждає’ (“Heart-crushed and desolate, spell-bound, 

irresolute, Ireland but lives in the bygone of dreams!” [588], “sacred bard!—

once ours!—but now no more, // Whose loss, for ever, Ireland must deplore” 

[665]);  

 ‘щаслива людина’ (“she had not fallen on happy days for Ireland” 

[529, c. 364], “Ireland's laugh” [500, c. 180], “the troubled tale of Ireland's 

miseries” [529, c. 483]).  

Знездоленість Ірландії, її беззахисність актуалізуються епітетом 

widowed (“a person whose husband or wife has died” [429]). Експресивне 

втілення страждання (desolate “extremely sad and feeling alone”, irresolute 

“not able or willing to take decisions or actions”, heart-crushed/heartbroken 

“extremely sad”, spell-bound “having your attention completely held by 

something, so that you cannot think about anything else” [429]) свідчить про 

наближення образу до образу матері-страдниці, закріпленого за іменем Eire.  

У соціальному аспекті образ Ireland представлений когнітивною 

ознакою ‘правитель’ як землевласник, людина шляхетного походження: 

 ‘правителька країни’ (володіє територією – “a cleverer gentleman in 

Ireland’s grounds” [574], населенням, що представлене різними соціальними 

класами – селянами (“among the peasantry of Ireland” [574]), нетитулованим 

дворянством (“all the fine gentry of Ireland” [665]), населенням, що належить 

до низьких класів (“the lower classes of the people of Ireland pay but little 

regard to oaths” [503])); 

 ‘людина шляхетного походження’ (“I am of the O'Sullivans, who 

were kings of Ireland” [460, c. 81],“rightful heir of the throne of England and of 

Ireland” [574]).  

Властива національному характеру ірландця емоційність та 

товариськість відображається в усвідомленні країни як друга, людини, до 

якої виявляється прихильність: ‘друг’ (“Ireland had been a friend to me” 

[507], “all going to dear Ireland, home, to live together” [507]). 
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Розквітла Ireland асоціюється з GARDEN (основні засоби кодування – 

елементи вегетативного та акціонального кодів): “Owen's little garden 

became almost a synonyme for Ireland” [528, c. 2], “Spring flowers from 

Ireland” [588], “one of the first of those botanical rarities seen in Ireland” [574]. 

Проте існування збіднілого населенення (bocchochs “lame beggars”) знищує 

країну так само, як і шкідники, що заполонили сад: “known by the general 

denomination of bocchochs, infested Ireland” [456, c. 291].  

Актуальність флористичного елемента є наслідком виняткової 

важливості автохтонного культурного компоненту, пов’язаного з 

дохристиянськими віруваннями, вшануванням свящаенних дерев. 

Відправляння релігійних обрядів, жертвоприношення відбувалися в 

особливих магічних гаях [438, с. 452], репрезентація яких відображена в 

метафорі GARDEN. 

Образ Ireland = BATTLEFIELD сформований завдяки елементам 

військового, антропоморфного, релігійного, соціального та акціонального 

кодів.  

Воєнна метафора співвідноситься з боротьбою автохтонного 

ірландського населення – повстанців проти англійців. Територія Ірландії 

асоціюється з театром бойових дій, у війні беруть участь як регулярні, так і 

нерегулярні формування. Отже, актуалізації набувають такі когнітивні 

ознаки: 

 ‘воєнні дії’ (“An’ fought for ould Ireland from the first to the close” 

[577, c. 11], “took up the defence of Ireland with much warmth and energy” 

[507], “challenging in his own proper person the whole four provinces of Ireland 

to mortal combat” [574]); 

 ‘учасники конфлікту’ (“«Young Ireland» wreathed round its rebel 

sword” [588],“In front of Ireland's chivalry” [501, c. 143], “a partisan for 

Ireland” [507], “the Jacobite army was withdrawn from the shores of Ireland” 

[574], “The first of the Melmoths, she says, who settled in Ireland, was an officer 

in Cromwell’s army” [599, c. 19]); 
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 ‘місце конфлікту’ (“Ireland was, at the time we speak of, actually the 

theatre of war” [574], “one of the strongest fortified places in Ireland” [574]); 

 ‘причина боротьби – незалежність’ (“A soldier's death, so Ireland's 

free!” [574]). Прагнення до незалежності відображені в метафоричному 

переносі “свобода людини > незалежність країни”, причому за досягнення 

незалежності необхідно заплатити власним життям. 

Держава є полем бою не лише в боротьбі за незалежність, а й з причин 

релігійного конфлікту. Зміна в релігійному складі населення знайшла 

віддзеркалення в протистоянні протестантського прошарку населення та 

традиційно католицьких сімей:  

 ‘причина боротьби – віросповідання’ (“the Protestant population 

of Ireland” [574], “his oppressed and disregarded Protestant people of Ireland” 

[574],“ancient Catholic families of Ireland” [574]). 

Фізична ізольованість території та пригнічення автохтонного населення 

зумовило переосмислення Ireland як поля бою-в’язниці, у якій ув’язненого 

залучають до відповідальності, або місця для заслання та спокути провини: 

‘війна як спокута провини’ (“In Ireland, while in exile there” [594, c. 379], 

“Isabel banished to Ireland” [507], “their prisoner was to be first tried in 

Ireland” [574]). 

Результатом війни є земля, яка не оброблюється населенням та яка 

перетворюється на дику місцину. Подальший занепад призведе до 

перетворення Ireland на руїну: ‘поле бою; руїни’ (“neglected soil of Ireland” 

[574], “the wilds of Ireland” [529, c. 194], “from the warm though neglected soil 

of Ireland” [574], “I am told that Ireland will be undone by means of a protégé 

of yours” [505, c. 314], “In short Ireland would be ruined” [505, c. 313], “I wish 

I was once safe in England again—Ireland positively will be ruined!” 

[505, c. 313], “They soon persuaded me that old Ireland was going to ruin” 

[460, c. 87]). 

У наступний період лінгвокультурної взаємодії виділені концептуальні 

метафори зберігаються.  
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Персоніфікований образ FEMALE актуалізується за допомогою ознаки 

жінки, матері, у якої є діти, що репрезентують населення країни. Ці ознаки 

залищаться актуальними: 

 ‘жінка’ (“I thought of Ireland, and of the sufferings of her children” 

[570], “Ireland has done her share in this noble work” [622], “Ireland would be 

saved by her priesthood!” [622], “Ireland, whose head is ever turned over her 

shoulder, looking to the past, has, in her folk song, at least, reason and 

justification for her preoccupation with what has been in her music, rather than 

with what is, or is to come” [655, c. 78]); 

 ‘мати’ (“his mother Ireland” [592, c. 236], “Ireland <…> could not 

spare a single one of her sons” [567, c. 868], “When this day Murrough, the King 

of Ireland's son” [692], “soul which his mother Ireland had given him” 

[592, c. 236], “intended Ireland to be the fruitful mother of flocks and herds” 

[569], “When this day Murrough, the King of Ireland's son” [692]); 

 ‘мати вигнанників’ (“There is a spirit growing up among the outcast 

children of beautiful Ireland” [569], “Maybe this would show the people of 

Ireland that they were not so far distant yet” [592, c. 241]). Виокремлення 

ознаки спричинено значною кількістю емігрантів. 

У цей період образ WOMAN деталізується, набуває значної кількості 

характеристик живого організму – існування розуму, серця, крові тощо: 

‘жива людина’ (“an ended longing from the mind of Ireland” [592, c. 73], “the 

greater traitorous element in the heart of Ireland itself” [592, c. 81], “This 

prelate was willing to bleed Ireland to death to make a Roman holiday” [622], 

“had blinded the eyes of Ireland to this terrible thing” [592, c. 81], “Ireland, 

whose head is ever turned over her shoulder” [655, c. 78], “Ireland was waking 

from her sleep” [622], “he would see the Tower in the reality it stood for in his 

own life and in the life of the Ireland of his time” [591, c. 96]).  

Це свідчить про зростання актуальності образу та про його 

конкретизацію. 
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Синкретизм у метафорі не втрачає актуальності. У той час як тривала 

історія держави та кельтське минуле відображені в метафоричному 

зображенні людини похилого віку, нова “молода” Ірландія у складі Англії 

також існує, але вважається нерозумною: 

 ‘літня особа’ (“The banner of old Ireland” [480, c. 124], “God is 

good, and something will turn up yet to save old Ireland” [570], “And who knows 

but you will come to see me to dear old Ireland yet” [569], “The little link, by 

which he had hoped to unite his own life and hers with the olden, beautiful life of 

Ireland” [592, c. 70]); 

 ‘молода особа’ (“the patent foolishness of the Young Ireland” 

[592, c. 60]).  

Синкретизм образу доповнюється протиставленям ‘друг – ворог’. З 

одного боку Ireland цінують та вважають другом, проте з іншого боку в 

Ireland є вороги, які її ненавидять: 

 ‘друг’ (“he had whispered all his heart's love of Ireland” [592, c. 76], 

“The priests were always the true friends of Ireland” [567, c. 185], “there isn't 

one of them guys at the present moment but's ready to frizzle for pure love of 

Ireland” [591, c. 137], “could he speak to them out of his love for Ireland, they 

might see a clear, gleaming way” [592, c. 97], “the urgent, all-embracing love of 

Ireland” [592, c. 119]);  

 ‘ворог’ (“She hated Ireland with all the bigoted hatred of her 

nationality” [591, c. 117], “they began to discuss points in the age-long hatred of 

Ireland and England” [591, c. 120], “the depth and degree of Ireland's present 

hatred for England should be expressed in terms of the money that had been made 

out of England through the war” [592, c. 215]).  

Антиірландська, антикатолицька політика Англії спричинили 

зникнення ознак ‘щаслива людина’, ‘правителька країни’, ‘людина 

шляхетного походження’. Ірландія страждає внаслідок залежності від Англії, 

постійного пригнічення, руйнації, що відображається в образі нещасної чи 

навіть мертвої людини. Залежність від Англії позначилася й у тому, що 
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Ireland уже не королева чи володарка багатих земель. Її володіння – море, а 

населення – бідняки та клерики: 

 ‘той, хто страждає’ (“the agony of Ireland” [592, c. 136], “the 

sadness of Ireland” [592, c. 39], “Romantic Ireland's dead and gone” [692], 

“Ireland was passing away” [622], “Ireland was weakening daily” [622], “how 

to trace all the woes of unhappy Ireland” [569]);  

 ‘збідніла володарка’ (“While he was so busy looking after the business 

of all the landless people of Ireland” [592, c. 65],“the poor, downtrodden people 

of Ireland” [592, c. 64]). 

На цьому етапі виявляється обливий характер культури жителів 

Ірландії, тому актуальності набуває ознака ‘носій особливої культури’:“In 

Ireland, it may be noted, the process known in England as «summering and 

wintering»” [656, c. 125], “complete separation of the sexes which obtains in 

Ireland in the rural districts” [618, c. xxxvii], “one of those infinitely varied 

erections, pleasantly termed «gaps» in Ireland” [656, c. 135], “I was cleaning off 

what they call in Ireland «the biggest of the filth» with a bunch of heather” [653], 

“what in Ireland is called a «ditch»”[569]. 

Метафора GARDEN втрачає свою актуальність і представлена у 

нечисленних контекстах без значної деталізації: “rightly termed the garden of 

Ireland” [567, c. 720]; “Give shade on languorous days, trees of Ireland!” 

[567, c. 720], “Save the trees of Ireland” [567, c. 630].  

Для концептуальної метафори Ireland = BATTELFIELD характерним є 

використання елементів військового, антропоморфного, природно-

ландшафтного, релігійного та акціонального кодів.  

Воєнна метафора використовується для зображення безперервної 

боротьби ірландського населення, представленого патріотами своєї держави 

за незалежність та свободу:  

 ‘воєнні дії’ (“the battles we brought into Ireland turned to our own 

punishment” [693], “He saw a tremendous army rising in brigades and 

battalions all over Ireland at the command of Eamonn De Valera” [592, c. 203], 
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“taking up others in defence of old Ireland against Carson and his mob” 

[592, c. 101]); 

 ‘учасники конфлікту’ (“all the national soldiers of Ireland” 

[592, c. 147], “There was less display of military pride, because there was more 

fear than fun in these soldiers of Ireland who had sprung queerly out of a 

troubled time” [592, c. 200], “Ireland's savage chieftains always at war” 

[623, c. 43],“the Welsh who invaded Ireland in the thirteenth century” 

[623, c. 41], “the English oppressors of a down-trodden Ireland” [655, c. 8]); 

 ‘патріотизм’ (“you were to become the greatest patriot in Ireland” 

[592, c. 72], “Comparing himself to the great patriotic men of Ireland he does be, 

the poor, unfortunate fellow” [592, c. 79]); 

 ‘причина боротьби – незалежність’ (“This wild talk about fighting 

for the freedom of Ireland is all as I roved NINETEEN HUNDRED AND 

FOURTEEN.” [592, c. 142], “we can drive the invader out of Ireland” 

[569],“The fight for free will would have to be fought in Ireland some day” [622], 

“Listen to the births and deaths in the Irish all for Ireland Independent” 

[567, c. 604]). 

Зберігається усвідомлення релігійного впливу як однієї з причин 

конфлікту. Зростання впливу релігії та самоідентифікація ірландців як 

католиків (у порівнянні з протестантським віросповіданням англійців) 

відобразилася в усвідомленні однієї зі сторін конфлікту – це мешканці 

монастиря, духівництво, яке сприяло розвитку науки. Важлива роль церкви 

відображена і в її матеріальній підтримці: 

 ‘релігійна підтримка боротьби’ (“All the money in Ireland goes into 

religion” [622], “More money was spent upon religion in Ireland than in any 

other country” [622], “the holy men of Ireland” [666, c. 61], “under the 

guidance of the monks Ireland was the centre of learning” [623, c. 43]). 

Хоча християнська Ireland вважається святою (“A cold blooded attack 

upon the Irish peasant and upon holy Ireland” [591, c. 116]), проте відбувається 

поступове повернення до язицьких вірувань (“his mind bending rather to 
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pagan than to Christian Ireland” [622]), що пов’язано з частковою втратою 

довіри до релігії (“Didn't the bishops of Ireland betray us” [567, c. 231]).  

Результатом воєнних дій стає занепад території. Безлюдна та 

спустошена за роки боротьби територія перетворюється на руїну: 

 ‘поле бою; руїни’ (“Ireland would soon be a desert” [569], “But of 

late he had come to be regarded merely as a ragged survival from a vanished 

Ireland” [592, c. 169], “the result of this puritanical Catholicism will be an 

empty Ireland” [622],“If it goes on, Ireland is lost” [569], “Ireland would soon 

be a desert” [569]). 

На сучасному етапі англійсько-ірландської взаємодії персоніфікований 

образ Ireland трансформується в якісному та змінюється в кількісному 

аспекті. Образ WOMAN наближується до MOTHER, про що свідчить 

експлікація цього компоненту: 

 ‘жінка’ (“the freedom of Ireland and her existence as a separate, proud 

and loyal nation”  [461], “In any other country but Ireland, who may give 

freedom to her sons and daughters quicker than a future” [465], “this was a 

farewell forever to the garden of spuds, to hearth and hovel, to mountain and bog, 

to Mother Ireland herself” [603]); 

 ‘мати’ (“Mother Ireland, it appears the Celtic Tiger has taken all your 

sanity” [688], “mother Ireland who embraces all her children, including her 

adopted ones” [547], “the children of Ireland” [602, c. 157], “In any other 

country but Ireland, who may give freedom to her sons and daughters quicker 

than a future” [465], “You're going to work your back off for the children of 

Ireland” [602, c. 157]).  

Синкретизм образу внаслідок уявлення про Ireland як одночасно про 

молоду та літню жінку зумовлений постійним порівнянням сучасності з 

минулим, зверненням до історії народу для відродження культури: 

 ‘літня особа’ (“another martyr for old Ireland” [465], “he knew old 

Ireland would be free” [602, c. 51], “he knew old Ireland would be free” 

[606, c. 51]); 
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 ‘молода особа’ (“Ireland, lying in the dark waters of the Atlantic like a 

drowning girl” [463]). 

Незважаючи на сподівання щодо щасливого життя в новій державі, 

актуалізується ознака ‘той, хто страждає’: “It is true that our Ireland is 

injured” [447], “the civil war that followed the so called peace is eating Ireland” 

[472], “Ireland which will be rebaptised by blood” [604, c. 62]. 

Синкретизм образу Ireland на сучасному етапі в аспекті ‘друг – ворог’ 

залишаеться актуальним: 

 ‘друг’ (“they didn’t know much about my Ireland” [465, c. 140], “My 

heart aches for Ireland” [463], “they’re both crazy about Ireland” [612], “I love 

Ireland” [560]); 

 ‘ворог’ (“I watched those enemies of Ireland again” [635, c. 176], “we 

had been traitors to Ireland” [470], “he was the enemy of the new Ireland” 

[465], “the son of a cornet-player who betrayed Ireland” [635, c. 174]).  

Країна (Ireland) має особливу культуру, власні цінності та здобутки, що 

знаходить віддзеркалення в ознаці ‘носій особливої культури’: “straight from 

the mouth – or the gob as we used to say in Ireland” [465], “we have such things 

in Ireland called Labanacallach” [469], “a policeman in Ireland was never 

stationed near his own home town” [469], “people and animals slept in the 

same house one time in Ireland” [469], “Do you ever notice that people in 

Ireland say the word absolutely an awful lot?” [535].  

Відродження ірландської культури позначилося на використанні 

кельтських елементів (Labanacallach “ a hill – more of a mountain” [469], gob 

“beak, bill; point” [439]) з метою відтворення місцевого колориту. 

Воєнна метафора зберігає актуальність внаслідок війни за незалежність 

Ірландії у XX столітті, чим пояснюється уявлення про державу як театр 

бойових дій, на територію якої вторглися іноземні війська. Здобуття 

Ірландією незалежності є перемогою у війні: 

 ‘місце конфлікту’ (“Ireland would have been a more congenial 

battlegroung” [458], “there will be red war throughout Ireland” [604, c. 62]); 
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 ‘воєнні дії’ (“this war were being fought in Ireland” [461], “set 

against an Ireland besieged by conflict” [471], “the military occupation of 

Northern Ireland” [534, c. 230], “the civil war that followed the so called peace 

is eating Ireland” [472]); 

 ‘учасники конфлікту’ (“the British want to invade Ireland” [471], 

“The great majority of people were fighting for Ireland” [681], “the brave 

soldiers of Ireland” [472], “we’re all Irishmen in here, fighting for Ireland” 

[461]); 

 ‘причина боротьби – незалежність’ (“people were fighting for Ireland 

to gain their freedom” [626], “Ireland was trying to win independence for itself” 

[602, c. 45], “a war for the old prize of freedom for Ireland” [472], “The great 

majority of people were fighting for Ireland” [681]);  

 ‘поле бою; руїни’ (“Ireland at war perfectly ruinous” [452], “perhaps 

such a man thought Ireland was just wildernesses” [463], “the place had gone 

like everywhere else in Ireland” [606, c. 67]).  

В результаті воєнних дій образ Ірландії втратив метафоричну 

репрезентацію ‘квітучий сад’. Країна стала повністю зруйнованою (Див. 

Додаток Б.1.1). 

Ціннісна складова концепту характеризується амбівалентним 

характером.  

У другий період англійсько-ірландської лінгвокультурної взаємодії має 

місце кореляція з універсальними цінностями, які відтворюють переконання 

про те, що Ireland – демократична та мирна держава:  

 ‘безпека’ (“I found in Meath’s fair principality <…> Ireland's bulwark 

and security” [668, c. 520]);  

 ‘свобода’ (“liberty to return to Ireland” [506, c. 403], “A soldier's 

death, so Ireland's free!” [500, c. 49]);  

 ‘мир’ (“But Ireland's friends ne'er wanted foes” [665], “I will prove 

myself at least as true a friend to Ireland” [574]);  
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 ‘моральність’ (“Ireland! be it thy high duty // To teach the world the 

might of moral beauty” [594, c. 447]);  

 ‘благочестя’ (“On the fair hills of holy Ireland” [485, c. 55], “Ireland! 

be it thy high duty … stamp God's image truly on the struggling soul” 

[594, c. 447]). 

До того ж життю в Ireland властиві універсальні емоційні та естетичні 

цінності:  

 ‘гордість’ (“a gentleman whom Ireland has reason to be proud of” 

[529, c. 76]);  

 ‘краса’ (“it were a strange thing if Ireland, abounding as she does 

from shore to shore with all that is beautiful, and grand, and savage in scenery” 

[574]). 

Актуальними виявляються релігійні цінності: “On the fair hills of holy 

Ireland” [485, c. 55], “Ireland! be it thy high duty … stamp God's image truly on 

the struggling soul” [594, c. 447]. 

У той же час негативно-ціннісні ознаки концепту Ireland вказують на 

контекстуальний зв’язок його репрезентантів з антицінностями, що 

характеризують державу як безправну та знищену:  

 ‘боягузтво’ (“In Ireland, where, from a certain train of causes…, it has 

been found necessary to appeal more to the cowardice than the generosity of 

human nature [529, c. 220]);  

 ‘відчай’ (“When Ireland hopelessly complained” [501, c. 198]);  

 ‘занепад’ (“when he was leaving Ireland in a decline” [574]);   

 ‘пригніченість’ (“And the dark hand of tyranny drove him from 

Ireland” [587, c. 270], “his oppressed and disregarded Protestant people of 

Ireland” [574]). 

Трансформація в ціннісній складовій концепту в наступний період 

пов’язана зі зміною в соціальній свідомості народу – у період нестабільності 

та пригнічення актуальними залишаються: 

 ‘мир’ (“To think of the peace we'd have then in Ireland!” [592, c. 22]);  
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 ‘безпека’ (“protection of life and property which was to be found no 

where in such perfection as in Ireland” [570], “I really feel safer in Ireland than 

elsewhere” [619]);  

 ‘свобода’ (“This wild talk about fighting for the freedom of Ireland” 

[592, c. 142]);  

 ‘патріотизм’ (“Comparing himself to the great patriotic men of 

Ireland” [592, c. 79]); 

 ‘вірність’ (“Ireland's fidelity to her religion” [622]). 

Естетична категорія оцінки пов’язана з відображенням природного 

розмаїття: “at home in beautiful Ireland” [569], “There are bright days in store 

for beautiful Ireland, as you call her, and as she deserves to be called” [569], “a 

surety God's fair land of Ireland did not hold her equal” [567, c. 650], “a grassy 

country of Ireland's mild and brilliant green” [656, c. 218].  

У цей період унаслідок екстралінгвальних факторів (зростання 

авторитету церкви) актуальності набувають релігійні цінності, а саме 

‘благочестя’: “religion in Ireland was another form of love of country” 

[623, c. 46], “There is <…> little free love in Ireland” [622], “There are no 

bastards in Ireland” [622]. 

Крім позитиіно-маркованих елементів, Ireland викликає асоціацію з 

негативними оцінками, а саме:  

 ‘зрадою’ (“It was very painful to remember that it was the certain 

traitorous element in Ireland itself” [592, c. 235]);  

 ‘бідністю’ (“fiery speeches about the land and about the poor, 

downtrodden people of Ireland” [592, c. 64]);  

 ‘беззаконням’ (“These things are all, I believe, illegal, but they happen 

in Ireland” [653], “I came over to Ireland under the impression that the people 

were lawless and revengeful, particularly in your county” [569]);  

 ‘відчаєм’ (“A man has no chance in Ireland” [569]);  

 ‘стражданням’ (“songs about Ireland and her griefs” [693], “telling 

her that he was leaving Ireland because he had suffered a great deal” [622]). 
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Ireland у період утворення нової лінгвокультури є незалежною та 

мирною державою, про що свідчать цінності: 

 ‘мир’ (“the insurgents would be defeated and Ireland restored to 

peaceable ways” [469], “never in its history has Ireland been a safer place” 

[607], “there had not been such thefts in Ireland” [469]);  

 ‘свобода’ (“I can walk free in Ireland” [469], “You are fighting a holy 

war, not only in defence of the Catholic peoples of Belgium, but to attain a sure 

and incontestable certificate for the freedom of Ireland and her existence as a 

separate, proud and loyal nation” [461]);  

 ‘вірність’ (“almost everyone in Ireland was ready to die for Mr 

Parnell” [602, c. 57], “Mothers in Ireland said they would stand in front of their 

sons and be shot before they'd let them go, and that was a change, the officer 

said” [461]). 

У мирні та спокійні часи населення почало звертати більшу увагу на 

емоційні та релігійні цінності, які репрезентуються концептом, а саме:  

 ‘щастя’ (“child welfare and happiness in Ireland” [492]);  

 ‘розквіт’ (“A prosperous, peaceful Ireland is good for them” [451]). 

Негативно-ціннісні ознаки концепту Ireland вказують на 

контекстуальний зв’язок його репрезентантів з антицінностями:  

 ‘бідність’ (“an Ireland where everyone was searching frantically for a 

pension or a job” [634, c. 49], “ he spoke of … Ireland, poor and bedraggled” 

[630]);  

 ‘жорстокість’ (“love and good fellowship in Ireland is killed” 

[634, c. 164], “the dark hatred of children which had characterized Ireland’s 

past” [478], “It was a time when landlords and their agents were being 

assassinated or half beaten to death all over Ireland” [603], “they shot people … 

just like in Ireland” [469]);  

 ‘небезпека’ (“there would be no safety for us now anywhere in 

Ireland” [465], “I was thinking last night about mayhem, havoc, and despair all 

over Ireland” [471]). 
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Детальна інформація стосовно ціннісного шару концепту представлена 

у Додатку Б.1.3. 

Отже, поняттєва складова концепту є доволі стабільною. Зміни, які 

відбуваються, зокрема акцентуалізація на географічних реаліях чи формах 

державного правління, є результатом поступового інтроспективного бачення 

культури та соціо-політичних змін в державі – отримання незалежності, 

переходом від монархічної до республіканської форми правління.  

Для образної репрезентації концепту Ireland актуальним є використання 

онтологічних метафор. Постійний конфлікт у всіх сферах життя – 

соціальній, економічній, духовній призвів до амбівалентності образу Ireland, 

який зображений і як розквітла земля-сад, і як поле бою. Метафорична 

репрезентація Ireland в образі матері пов’язана з міфонімічною основою 

лексеми. 

Ціннісний шар є амбівалентним та відбиває соціальні протиріччя в 

країні. Це пояснюється двозначним ставленням до ірландців – з одного боку, 

позитивна самоідентифікація, з іншого – період соціальних та релігійних 

утисків та використання англійської мови через престижність. 

Аналіз макроструктури концептів показав, що складники поняттєвої 

сфери концепту, вербалізовані одиницями Eire та Ireland, перетинаються. За 

допомогою ключового імені Eire актуалізовані ознаки ‘land of ancestors’, ‘dry 

land’ та ‘country, state’. Ireland корелює з більш широкою поняттєвою 

сферою – поділяючи з Eire виокремлені ознаки, поняттєвий складник 

доповнюється ознакою ‘place’, що пояснюється відсутністю достатньої 

обізнаності англійськомовного населення держави у географічних реаліях 

нового місця проживання, необхідністю знаходити топографічні орієнтири.  

Характерною рисою є використання автохтонних кельтських елементів 

як вербалізаторів концепту чи у наближенні до імені концепту. Здебільшого 

це стосується сфери Eire (унаслідок ірландського походження лексеми), 

особливо на сучасному етапі, як результат відродження автохтонної мови та 

культури.  
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Розбіжність елементів образного шару концептів (Eire = FEMALE, а 

саме Королева-мати, Матір-мучениця, Діва-рятувальниця, Eire = TREE та 

Ireland = FEMALE, Ireland = GARDEN, Ireland = BATTELFIELD) може бути 

пояснена етимологічною пам’яттю слова-імені концепту. У той час як для 

концепту на ірландській основі головним є міфонімічна природа лексеми 

Eire, Ireland апелює як до епонімічного образу кельтської богині, так і до 

англійського найменування землі.  

Відзначимо, що автохтонні кельтські образи мали значний вплив на 

формування англійсько-ірландської лінгвокультури. Яскравими прикладами 

є образи FEMALE (як трансформація образу богині – покровительки народу) 

та сакральний образ TREE. 

Щодо ціннісного шару, Eire функціонує як найвища цінність і 

пояснюється винятко позитивною самооцінкою ірландців, зв’язком між 

автохтонними ірландськими найменуваннями (Eire) та кельтською 

традицією. Позначення Ireland асоціюється не тільки зі власне ірландською 

культурою, але й англійською, а тому викликає відчуття небезпеки, горя, 

жалю, внаслідок жорстокої політки Англії в Ірландії. 

Загалом, різницю між вкористанням Eire та Ireland можна відтворити 

так:  

 більша кількість кельтизмів характеризує сферу Eire, хоча 

автохтонна ірландська лексика у контекстах з Ireland також орієнтована на 

створення кельтського колориту;  

 експліцитне вираження ознак ‘land of ancestors’ сфери Eire, 

емоційність при втіленні цього концепту протиставляється імпліцитному, 

дескрептивному зображенню Ireland;  

 актуальність ознаки ‘place, destination’, закріплена за сферою 

Ireland, та висвітлення географічного місцезнаходження протиставляється 

фокусуванню уваги на топографічних реаліях країни при актуалізації сфери 

Eire.  
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Ці фактори відображають ситуацію, у якій Ірландія як Eire 

відтворюється “зсередини” – самими носіями мови й культури, а Ireland 

відображає “погляд ззовні”.  

Імена концепту Eire та Ireland гармонічно доповнюють один одного, 

висвітлюючи різні аспекти однієї культури. 

 

4.1.3 Експериментальне дослідження сучасної актуалізації 

концепту.  

При використанні експериментальних методик у поєднанні з 

концептуальним аналізом поставлено за мету уточнити особливості 

об’єктивації ключового концепту англійсько-ірландської культури. До того 

ж, асоціативний експеримент є шляхом верифікації результатів дослідження 

концепту. 

За допомогою асоціативного експерименту була виявлена низка 

асоціатів концепту ІРЛАНДІЯ, характерною рисою яких є їх розподілення 

між ключовими позначеннями концепту Ireland та Eire. 

Приблизно однакова кількість асоціативних реакцій (304 для Ireland та 

302 для Eire), характерна для кожної  з ключових вербалізацій концепту, 

свідчить про актуальність як англосаксонського, так і кельтського елементів 

в англійській мові Ірландії. Кількість асоціацій для Ireland – 56, для EIRE – 

57, що також підтверджує розробленість обох сфер. 

Аналіз отриманих результатів уможливив виділення концептуальних 

ознак ключових позначень концепту та дозволив об’єднати значення за 

денотативним принципом. Поодинокі асоціати (car, star, memory, neutral) 

вважаємо індивідуальними й такими, що не характеризують колективну 

мовну свідомість носіїв англійсько-ірландської лінгвокультури. 

Ключовими концептуальними ознаками, які згідно з проведеним 

асоціативним експериментом, вербалізують сферу Ireland, є ‘country, state’ 

(112), ‘cultural space’ (93), ‘dry land’ (75), ‘land of аncestors’ (20), ‘human 

being’ (4). У свою чергу для сфери Eire характерними є ‘cultural space’ (142), 
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‘country, state’ (92), ‘land of аncestors’ (44), ‘dry land’ (24), ‘human being’ (2). 

У контексті вищезгаданих загальних ознак можна виділити більш 

вузькоспрямовані (Див. Додаток 9, Таблиця Д.9.1, Д.9.2). 

У сфері Ireland у межах концептуальної ознаки ‘country, state’ (112) 

виділяються наступні реакції:  

 політичний простір (state “a country or its government” [429], 

country “an area of land that has its own government, army” [429]);  

 конкретна держава (Eire “the name for Ireland in Irish” [429], the 

South, Southern Ireland “part of Ireland – 'Irish Free State' with a devolved 

parliament in Dublin” [338]);  

 політичний лідер (sovereign “a king or queen” [429], Enda Kenny 

“Taoiseach after the 2011 elections” [433]);   

 державний устрій (republic “a country without a king or queen, 

usually governed by elected representatives of the people and a president” 

[429], Home Rule “a political arrangement in which a part of a country governs 

itself independently of the central government of the country” [429]);  

 зовнішня політика (Europe “the European Union” [429], diplomacy 

“the management of relationships between countries” [429]);  

 економічні та політичні центри (Dublin “city, capital of Ireland” 

[433], Galway “city, seaport, and county town (seat) of County Galway” [433], 

Cork “seaport and seat of County Cork, in the province of Munster” [433]);  

 правові відносини (justice “the system of laws in a country that 

judges and punishes people” [429], constitutional “allowed by or contained in a 

constitution” [429], freedom “the condition or right of being able or allowed to 

do, say, think, etc. whatever you want to, without being controlled or limited” 

[429], garda “the police force of the Republic of Ireland” [429]).  

Відзначимо актуальність ознаки ‘cultural space’ (93), оскільки для носія 

англійсько-ірландської лінгвокультури особливе значення мають культурні 

реалії, цінності та символи: 
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 державні символи (shamrock “a plant that has become a special 

symbol of Ireland” [327, c. 18], tricolor “a flag that is divided into three equal 

parts of different colour” [429]); 

 музична культура (harp “a large, wooden musical instrument with 

many strings” [429], music “a pattern of sounds made by musical instruments, 

voices” [429], jig “an energetic traditional dance of Great Britain and Ireland, or 

the music that is played for such a dance” [429]); 

 спортивна культура (football “a game played between two teams” 

[429], hurling “a field game played with hurleys and a sliotar” [431, c. 124], the 

League of Ireland “the national association football league of Ireland” [342]); 

 ‘pub culture’ (pub “a place, especially in Great Britain or Ireland, 

where alcoholic drinks can be bought and drunk and where food is often 

available” [429], Guinness “brewer of a distinctive dark and creamy stout” 

[433], stew “a type of food consisting usually of meat or fish and vegetables 

cooked slowly in a small amount of liquid” [429], stout “a dark, bitter type of 

beer” [429]); 

 міфологічні реалії (leprechaun “a magical creature in the shape of a 

little old man who likes to cause trouble” [429]); 

 релігійний компонент (St Patrick’s Day “feast day of St. Patrick, 

patron saint of Ireland” [433], cross “a symbol of Christianity” [429]); 

 матеріальні та культурні цінності (culture “the way of life, especially 

the general customs and beliefs, of a particular group of people at a particular 

time” [429], castle “a large strong building, built in the past” [429], poetry 

“poems in general as a form of literature” [429], mill “a building where grain is 

crushed into flour” [429]). 

Що стосується ознаки ‘dry land’ (75) то Ireland є: 

 островом (island, Emerald Isle “a piece of land completely 

surrounded by water” [429]); 

 частиною материка (Europe “the continent that is to the east of the 

Atlantic Ocean, to the north of the Mediterranean, and to the west of Asia” [429]);  
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 територією з особливим ландшафтом (mountain “a raised part of the 

earth's surface” [429], Irish Sea “the sea between Britain and Ireland” [429], bog 

“soft, wet ground” [429], pebble “a small smooth round stone” [429]);  

 територією з особливою природою (green “covered with grass, trees, 

and other plants” [429], nature “all the animals, plants, rocks, etc. in the world” 

[429]); 

 територією з особливим кліматом (rainy, rain “drops of water from 

clouds” [429]). 

У межах концептуальної ознаки ‘land of аncestors’ (20) звертає на себе 

увагу усвідомлення населенням своєї національної приналежності: 

 національність (nation “large group of people of the same race who 

share the same language, traditions, and history” [429], nationhood “the fact of 

being a nation” [429]);  

 спільний предок (Celts “a person who is related to the Celts” [429]);  

 патріотизм (Easter Rising “Irish republican insurrection against 

British government” [433]). 

Найменш репрезентованою та фрагментарною є ознака ‘human being’ 

(4), яка відображає зв’язок між державою та її персоніфікованим образом 

(emotions “strong feelings in general” [429], life “the experience or state of being 

alive” [429], related “belong to the same family” [429], family “a group of 

people who are related to each other” [429]). 

Аналіз отриманих даних показав, що у свідомості мовців Ireland це:  

 централізоване соціополітичне об’єднання з певним державним 

устроєм та політикою; 

 особлива культура, якій притаманна фіксація уваги на 

міфологічних, спортивних, “pub-culture” реаліях; 

 острів з особливим ландшафтом, кліматом, флорою; 

 нація, об’єднана спільним минулим. 
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Проаналізувавши дані, отримані для імені концепту Eire, констатуємо 

виняткову актуальність ознаки ‘cultural space’ (149). Носії англійсько-

ірландської лінгвокультури відзначають: 

 тривалу історію, уже забуту (history “past events considered together, 

especially events of a particular period, country, or subject” [429], past “used to 

refer to a period of time before and until the present” [429], old “having lived or 

existed for many years” [429], lost “unable to be found” [442], forgotten “to be 

unable to remember a fact, something that happened, or how to do something” 

[429], ancient “of or from a long time ago, having lasted for a very long time” 

[429], distant “far away” [429]);   

 особливу мову (Gaelic revival, Celtic revival “resurgence of interest in 

Irish language, literature, history, and folklore” [433], Gaelic speakers “speakers 

of the Irish language” [433], Gaeltacht “areas in which the Irish language and the 

traditional national culture are best preserved” [433]);  

 релігійний компонент (Padraig – ірландський варіант імені Patrick 

(Saint Patrick), faith “a particular religion” [429], Trinity “in Christianity, the 

existence of one God in three forms, the Father, the Son, and the Holy Spirit” 

[429]); 

 культурних героїв (hero “a person who is admired for having done 

something very brave or having achieved something great” [429], Big Fellow 

“Michael Collins – an Irish revolutionary, soldier and politician” [386], Eriu 

“Irish goddess” [318], Connolly “Marxist union leader and revolutionary who 

was a leading participant in the Easter Rising” [433], Cuchulainn “the central 

character of the Ulster cycle in medieval Irish literature, the greatest of the 

Knights of the Red Branch” [433]); 

 ‘pub culture’ (Guinness); 

 спортивну культуру (hurling); 

 державні символи (shamrock); 

 документи, статути тощо (official documents “having the approval or 

authorization of an authority or public body” [442], governmental documents 
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“relating to or denoting the government of a country or state” [442], manuscript 

“an old document or book” [429]). 

Також актуальною є ознака державності ‘country, state’ (145). Опитувані 

відзначили, що EIRE є: 

 політичним простором (state); 

 конкретною державою (Ireland “a country in western Europe 

occupying the southern part of the island of Ireland” [429], Poblacht na hEireann 

“Irish Republic” [311], Irish Free State “state created under Anglo-Irish 

Agreement” [322], 26 Counties “the Irish state represented by 26 counties” [396, 

c. 1053], Erin “archaic or literary name for Ireland” [442]); 

 має особливий державний устрій (Sinn Fein “an Irish political party 

that wants Northern Ireland to become part of the Republic of Ireland” [429], 

Taoiseach, Dail Eireann “Irish Assembly” [433], Republicanism “support for a 

republican system of government” [442]); 

 учасник воєнного конфлікту (revolution “a change in the way a 

country is governed, usually to a different political system and often using 

violence or war” [429], war “armed fighting between two or more countries or 

groups” [429], Civil war “a war fought by different groups of people living in the 

same country” [429]); 

 централізована (Dublin); 

 має політичного лідера (Eamon de Valera “Irish politician and patriot, 

who served as taoiseach” [433]); 

 із правовими відносинами (garda). 

Ознака ‘land of аncestors’ (44) репрезентована асоціаціями на 

позначення: 

 патріотизму (nationalism “a nation’s wish and attempt to be politically 

independent” [429], 1916, Easter Rising); 

 предків (grandmother “the mother of a person’s father or mother” 

[429], ancestry “a person related to you who lived a long time ago” [429]).  

У межах ознаки ‘dry land’ (24) актуальним виявляється розуміння EIRE як: 
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 остріва (Emerald Isle, Inisfail “the island of Ireland” [439]); 

 території з певним ландшафтом (lough “a lake or an inlet” [429], 

cnoc “hill” [439], stone “the hard, solid substance found in the ground” [429], 

glas “stream” [439]); 

 території з певним флоративним компонентом (green, ivy “an 

evergreen plant” [429], oak “a large tree” [429]). 

Неактуальним є розуміння EIRE як ‘human being’ (2), з асоціацією rua 

(“red-headed, red-haired” [439]). 

Отже, Eire функціонує як: 

 культура з давньою традицією, особливою мовою та релігією; 

 незалежне централізоване соціополітичне об’єднання з особливою 

формою правління; 

 об’єднання патріотів; 

 територія з певним ландшафтом; 

 об’єднання людей зі схожою зовнішністю. 

Докладний аналіз даних, отриманих у результаті вільного асоціативного 

експерименту показав, що у свідомості носія англійсько-ірландської 

лінгвокультури сфери використання Ireland та Eire перетинаються, проте не 

збігаються. Домінуючою сферою використання кельтського Eire є сфера 

національної приналежності національність, патріотизм, історичне минуле, 

певна мова та релігія, що в цілому можна охарактеризувати як етнічний 

компонент, сферу національної культури. В свою чергу, для сфери Ireland 

найбільш актуальною є соціально-політична площина, а саме державність, 

міфологія, спорт, pub-культура. 

Детальний аналіз концептуальних ознак, співвідносних з Ireland та Eire, 

показав, однакову кількість асоціацій. Проте вони не симетричні й 

актуалізуються по-різному у свідомості носіїв англійської мови.   

Результати спрямованого асоціативного екперименту можна 

систематизувати так (Див. Додаток Д.10): 
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 у ситуаціях, коли експлікованим є позитивне ставлення до Ірландії 

(“I meant to say, that … had been a friend to me”, “I would, before my time to go, 

Sing of old … and the ancient ways”), інформанти (53 %) надавали перевагу 

лексемі Ireland; 

 у випадку визнання Ірландії як рідної країни, землі, дому (“If there 

is one country I feel at home in, it is …”, “We would not give up our own 

country – ”) більш актуальною виявляється лексема Eire (43 % опитуваних); 

 для ознаки державності (“Our vision for … is [of] a secular, inclusive, 

multilingual, comfident State.”, “I could not now write of any other country but …, 

for my style has been shaped by the subjects I have worked on.”) анкетовані 

обрали стимул Ireland (85 % опитуваних); 

 стимул “Ірландія – королівство” (“I calculate my remedy for this one 

individual Kingdom of …, and for no other that ever was, is, or, I think, ever can 

be upon Earth.”) закріплено за Ireland у свідомості 92 % опитуваних; 

 ознаку ‘територія, огороджена водою, острів’(“Noble …, island of 

kings”) закріплено за стимулом Ireland (75 % опитуваних); 

 розуміння Ірландії як місця (“I heard the Voice, the persistent one 

that forced me to return here to … the place of my captivity”, “And some place 

called “…” is excluded from the study, on the basis that that initial analysis 

provided too much evidence of shared Irish encestry”) закріплено за стимулом 

Ireland (78 % опитуваних). 

Для носія англійсько-ірландської лінгвокультури Ireland корелює зі 

сферами державності, географічного простору, а Eire – рідної домівки, землі 

предків. 

 

4.2 Специфіка актуалізації концепту ІРЛАНДЕЦЬ 

 

4.2.1 Історична динаміка структури, змісту й номінації концепту. 

Концепт ІРЛАНДЕЦЬ втілює етнічний автостереотип носіїв культури. 
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Етнічним стереотипом вважають “узагальнення про представників 

різних етнічних груп, що характеризуються підвищеною емоційною 

стійкістю, але не завжди адекватно відображають реальні риси 

стереотипізованої групи” [268,  c. 18].  

У свою чергу автостереотипи – це переважно позитивні думки, 

судження, оцінки представників етнічної спільності стосовно себе [160]. 

Аналіз концепту IRISHMAN передбачає етимологічний аналіз імені 

концепту, який показав, що лексема Irishman утворена за допомогою 

словоскладання з двох частин – англ. Irish ‘of Irish nationality’ (англ. Irish < 

дангл. Iras “inhabitant of Ireland” [441]) та man ‘an adult human male; a human 

being of either sex; a person’ (дангл. man, mann “human being, person (male or 

female)” < пгерм. *manwaz < іє. *man “man” [441]).  

Отже, найархаїчнішою когнітивною ознакою, що закріпилася в імені 

концепту, є ‘inhabitant of Ireland’.  

У другий період взаємодії англійської та ірландської лінгвокультур 

склад поняттєвих ознак трансформувався. Архаїчна ознака ‘inhabitant of 

Ireland’ залишалася актуальною, проте відображала не лише аспект рідної 

землі, а й вказувала на емоційний зв’язок між мешканцями однієї території: 

“I see you're a countryman of mine, — an Irishman” [455, c. 122], “God’s curse 

upon the Irishman that sould his native land” [574], “it had continued in the 

persons of the native Irish” [487, c. 275].  

Використання присвійних займенників mine, his та лексем countryman “a 

person from the same country as someone else” [429], native “a person born in a 

specified place or associated with a place by birth, whether subsequently 

resident there or not” [429] для актуалізації цієї ознаки слугує вираженню 

близьких, рідних взаємин між населенням однієї країни. 

Розширення поняттєвого складника у цей період відбулося за рахунок 

появи когнітивної ознаки ‘speaker of Irish English’. Артикуляція, 

використання певної лексики, красномовство вказували на IRISHMAN як 
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носія певної, відмінної від інших мови та культури. Змістовними 

складниками ознаки є: 

 ‘особливості мови’ (“every time she opened her lips, lest some 

treacherous A or E, some strong R, some puzzling aspirate, or non-aspirate, 

some unguarded note, interrogative or expostulatory, should betray her to be an 

Irishwoman” [507]);  

 ‘красномовство’ (“her idiomatic 'blarney,' as the Irish call that kind of 

blandishment” [574], “You Scotchmen take so much time in givin’ an answer that 

an Irishman could say his pattherin aves before you spake” [490]);  

 ‘культурно-маркована лексика’ (“Our dinner was what an Irishman 

might call a most ‘illigant’ affair” [573]). 

Мова як один із ключових компонентів національної самоідентифікації 

слугувала засобом консолідації, про що свідчить актуалізація ознаки за 

допомогою різних найменувань звуків (aspirate “an aspirated consonant” 

[429], non-aspirate “a sound that is not an aspirate” [429]) та характеристик 

звучання слів (treacherous “guilty of or involving betrayal or deception” [429], 

strong “exerting great force” [429], puzzling “causing one to be puzzled” [429], 

unguarded “not well considered; careless” [429], interrogative “having the force 

of a question” [429], expostulate “express strong disapproval or disagreement” 

[429]), використання ірландських лексем (blarney “talk which aims to charm, 

flatter, or persuade (often considered typical of Irish people)” [429]), 

фонетичного прийому стилізації (pattherin aves, illigant) на позначення 

IRISHMAN.   

Ознакою, яка з’явилася в цей період, була ‘emotional person’. 

Емоційність ірландця проявлялася в різних формах та слугувала 

невід’ємною характеристикою для визначення національної приналежності. 

Відвертість у вираженні ставлення до подій, імпульсивність у судженнях 

виокремлювала ірландця серед інших націй: “the same gay, rollicksome 

Irishman: making songs, making love, and occasionally making punch” 

[583],“the workmen in the yard—an Irishman—grin with delight” [507], 
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“Irishmen are 'quick in the executive part of justice.'” [507], “The Irish have 

been always remarkable for their funeral lamentations” [503], “the Irish then 

musically expressed their griefs” [503], “when an Irish man or woman of the 

lower order dies, … the family at the same time setting up the death howl” 

[503],“It has been affirmed of the Irish, that to cry was more natural to them 

than to any other nation, and at length the Irish cry became proverbial” [503]. 

Актуальність цієї когнітивної ознаки доводить використання слів на 

позначення емоцій (grin “smile broadly” [429], delight “please greatly” [429], 

lamentation “the passionate expression of grief or sorrow” [429], grief “intense 

sorrow” [429], howls “a strong expression of emotion, such as anger or 

disagreement” [429]), які позиційно наближені до імені концепту. 

Етнічний автопортрет ірландця доповнювався ознакою ‘uniqueness’, що 

свідчило про усвідомлення різниці між ‘своїми’ та ‘чужими’. Ознака 

виражена імпліцитно, за допомогою характеристики традицій та звичаїв 

народу (“when an Irish man or woman of the lower order dies, the straw which 

composed the bed, … is immediately taken out of the house, and burned before 

the cabin door” [503]), ідентифікувальних рис характеру (“I beg to repeat, the 

Irishman is essentially a bashful man!” [583], “There is an Irishman's love of 

drollery,—that passion for what gives him a hearty laugh” [583], “three perils of 

Irishman – love, liquor, the law of arrest” [583], “a pipe of that curtailed 

proportion which an Irishman loves” [583]).  

Засобом актуалізації ознаки є використання найменувань рис характеру 

ірландця у наближенні до імені концепту (droll “curious or unusual in a way 

that provokes dry amusement” [442], bashful “reluctant to draw attention to 

oneself; shy” [442]), підрядних речень (when an Irish man … dies, the straw…; 

a pipe… which an Irishman loves) з метою надання більшої інформативності. 

Ознака ‘patriot’ (“I want to see Ireland prosper with Irishmen ; and I wish 

it, because I know in my heart the thing is possible and practicable” [583]) 

з’явилася як реакція на початок англійсько-ірландського конфлікту, вона 
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експлікує сподівання на розвиток та економічне процвітання (prosper 

“succeed in material terms; be financially successful” [442]). 

На наступному етапі відбулася трансформація поняттєвих ознак 

концепту, зумовлена екстралінгвальними факторами, а саме посиленням 

етнокультурного, соціального, релігійного, мовного протистояння між 

автохтонною та привнесеною культурами.  

Ознака ‘inhabitant of Ireland’ не втратила своєї актуальності, а, навпаки, 

через неї підкреслюється емоційний зв’язок, прихільність до місця 

проживання: “in the fields of my country, in welcome or endearment, in fun or in 

sorrow stirring the hearts of Irishmen and Irish women” [521], “Irishman, who 

never spoke to a lady until he left his own country” [621, c. 138], “an Irish man 

living in his own country” [592, c. 86].  

Засобами актуалізації ознаки є використання присвійного займенника 

першої (my country) та третьої (his country) особи однини, що експлікує 

турботливе ставлення до своєї країни. 

Когнітивна ознака ‘Irish speaker’ зберігається, проте значення набуває 

аспект красномовності, а не культурно-маркованої лексики чи особливостей 

вимови, які стають нечіткими. Ця тенденція зумовлена втратою ірландською 

мовою статусу панівної (“In the beginning of the century the Irish lost their 

language” [620]), її збереженням лише в окремих регіонах: 

 ‘красномовство’ (“no doubt we shall have a great deal to talk about—

two Irishmen always have” [620]); 

 ‘особливості вимови’ (“speak much in the throat, like the Irish” 

[692]). 

Релігійна політика Англії в Ірландії, спрямована на заміщення 

католицької віри англіканством, стала новим приводом для національної 

консолідації, що, у свою чергу, зумовило появу когнітивної ознаки ‘religious 

person’. Християнство Ірландії, яке сприяло розбудові держави в попередні 

століття, стало символом повернення добробуту та миру. 
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Проте релігійне покликання ірландця вважається не лише позитивною 

рисою, оскільки віра є причиною відмови від щастя, занепаду культури та 

еміграції:“the Irish believed that the faith of their forefathers could bring them 

into their ultimate inheritance” [620], “The Irish had, and alas! they still have 

their special genius, religious vocation” [620], “that the Irish are too poor to pay 

for pleasure, but they are not too poor to spend fifteen millions a year upon 

religion” [620], “he ascribed the failure of the Irish in art and literature to the 

fact that they … had been neglected or given over to priests” [620], “He came to 

Ireland to get recruits, to beseech Irishmen and Irishwomen to continue their 

noble work of the conversion of the world” [620].  

Вербалізація когнітивної ознаки ‘religious person’ досягається 

вживанням лексем, що втілюють релігійну картину світу (faith “strong belief 

in the doctrines of a religion, based on spiritual conviction rather than proof” 

[429], religious “relating to or believing in a religion” [429], priest “an ordained 

minister of a church, authorized to perform certain rites and administer certain 

sacraments” [429], religion “the belief in and worship of a superhuman 

controlling power, especially a personal god or gods” [429], conversion “the fact 

of changing one's religion or beliefs or the action of persuading someone else to 

change theirs” [429]).  

Період утисків і поневірянь, які були результатом англійської 

колоніальної політики, призвів до актуалізації ознаки ‘витримка’ (повільна, 

спокійна поведінка; терпляча людина): “a strong, leisurely people, with the 

patience and hardiness of the rock in their blood” [657]). Це зумовлено 

необхідністю тривалого захисту власної культури. 

Ознака ‘patriot’ набуває експлікованого вираження (“the greatest 

Irishman, or as I might say, the greatest patriot, of all the time” [592, c. 107]) у 

формі настанови (“it was the duty of every Irishman to spend his money in 

making Ireland a joyful country” [620], “it is the clear duty of every Irishman 

living to go out and fight, and die, too, if needs be”  [592, c. 149], “he was 
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standing there like all the good and true Irishmen around him in sacred defence 

of the ancient, indefeasible rights of the Irish people” [592, c. 107]). 

Концептуальна ознака ‘uniqueness’ спирається на релігійний аспект. 

Відзначається “божественна обраність” народу, його виняткова релігійність 

(“God has specially chosen the Irish race to convert the world” [622], “it is to 

the honour of the Irish people that they have been selected by God to preach the 

truth” [622]).  

На сучасному етапі когнітивна ознака ‘inhabitant of Ireland’ збільшує 

свою актуальність. Поняття романтизується та наближається до ознаки 

‘uniqueness’, відображає аспект ‘member of Ireland’s culture’ – носія 

специфічної ірландської культури (“Every day I give thanks for what is good 

about this country - my family, my friends, the stunning scenery, the culture, the 

humour and the unique way of looking at the world that comes with being Irish” 

[677], “I love my heritage. I'm a very proud Irishman” [554], “Being Irish means 

that we have an unrivaled and evolving culture” [686], “Without a hint of 

sentiment, descriptions of his childhood evoke a robust sense of Irish tradition 

and culture” [555]).  

Актуальними характеристиками ознаки ‘uniqueness’ виявляються не 

лише культурна спадщина, світосприйняття чи риси характеру, але й 

особливості повсякденного побуту, серед іншого – традиційна їжа та напої 

(“the Food of the antient Irish” [541], “gives the Irish the Epithet of Herbis 

Vecentes – Herb Eaters” [541], “the antient and peculiar drink of the Irish, as 

also of the Britons, was Ale” [541]).  

Концептуальна ознака ‘Irish speaker’ характеризує четвертий період 

англійсько-ірландської лінгвокультурної взаємодії. Ключовою 

характеристикою IRISHMAN є дар красномовства (“The Irish have proved 

time and again that they have the gift of the gab” [687], “threatening number of 

garrulous Irishmen” [481], “Like an old-fashioned Irishman of my father’s 

generation he did not want to get at the main topic directly but to creep up on it” 

[465, c. 12]).  
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Носій англійської мови відзначається особливим акцентом (“We the 

Irish, says one of the recruits, in a squawky henlike voice” [464], “It is very 

stupefying to be Irish and have none of the traits or the memories even a 

recognizable bloody accent” [469]), який ірландці можуть намагатися 

приховати, чи, навпаки експлікувати з особистих причин (“You’d never think 

of Robert as Irish… he went to acting school to get rid of his accent” 

[609, c. 110], “a passionate Irishman who channelled his love of language and 

learning into his stage work” [645]). 

Політика сучасної Ірландії характеризується принципами секуляризму й 

лібералізації, що вплинуло на склад когнітивних ознак, властивих для 

концепту IRISHMAN. Когнітивна ознака ‘religious person’ втратила своє 

значення для носіїв англійсько-ірландської культури, оскільки релігійна 

приналежність не відіграє значної ролі в картині світу ірландців: “Being 

Irish means you're probably Catholic… but you never go to Mass” [686]. 

Унаслідок політики лібералізації та нормалізації життя в державі, 

збільшилася настанова на самовираження та відродилася ознака ‘emotional 

person’ (“You never know what your Irishman is going to do next. What’s more, 

the chances are he doesn’t know either” [609, c. 90], “a passionate Irishman” 

[645], “Irish men are more fun. They're more easygoing” [446], “sudden air and 

manner that seemed to characterize an Irishman’s idea of a singning party” 

[461], “How you damn Irish expect to be able to run your own country when you 

can’t control your own wasteful emotions” [558]).  

Ознака вербалізується за допомогою використання позитивно 

маркованих характеристик на позначення характеру ірландця (passionate 

“having, showing, or caused by strong feelings or beliefs” [429], fun “amusing, 

entertaining, or enjoyable” [429], easygoing “relaxed and tolerant in attitude or 

manner” [429]). 

Аналіз поняттєвого шару концепту IRISHMAN показав його активні 

історичні трансформації. Відзначимо, що такі модифікації не означають 
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руйнування стереотипу, а доводять потужність розщеплення первинного 

цілісного образу, поступового поглиблення концепту (Див. Додаток Б.3.1). 

Розглянемо формування образної складової, яка представлена як 

перцептивними, так і когнітивними образами. 

Перцептивний образ створюється через апеляцію до слухової та зорової 

модальностей і схематично портретує риси зовнішності та мовлення: “the 

Irish then musically expressed their griefs” [503], “the Irish cry became 

proverbial” [503], “of the short-headed, roaring and tusky Irish there were a 

great many” [482, c. 89]; “had flaming hair and was Irish” [540, c. 62], “That 

Irish face of yours with the addition of some artificial side-whiskers would make 

you in London or anywhere the typical Irishman” [591, c. 86].  

Актуальними концептуальними метафорами є IRISHMAN = BEAST, 

IRISHMAN = WARRIOR, утворені шляхом гіперболізації ознаки ‘emotional 

person’ (Див. Додаток Д.3.2). 

Концептуальна метафора BEAST тісно пов’язана з емоційністю 

ірландців та використовує акціональний, соціальний, анімалістичний коди. 

Вона актуалізується в контекстах на позначення нестримності IRISHMAN: 

‘дикун’ (“hunting him down for a wild Irishman” [509, c. 266], “Now that same 

wild Irishman has as much gratitude in him as any tame Englishman of them all” 

[509, c. 266], “a wild Irishman, not long caught in the mountains” [490]).  

Ця нестримність трансформується в ознаку ‘жорстока людина’ та 

виражається по відношенню до англійців (“the Irish folks here in general are 

horribly violent against him [Englishman]” [663, c. 233]). 

Для ірландця характерне зневажливе ставлення до законів, які 

обмежують його свободу, що й відображено в ознаці ‘беззаконна людина’ 

(“Irishmen are proverbially ready at all times to aid an escape from the fangs of 

justice” [574]).  

Порівняння з твариною слугує більшій емоційності вислову (“What 

beasts the Irish women are, never to walk” [663, c. 159], “Countess Doll of 

Meath is such an owl” [663, c. 410-411]).   
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Наступний етап англійсько-ірландської взаємодії позначився 

трансформацією концептуальної метафори BEAST у WARRIOR, що 

зумовлено протистоянням іноземному пануванню та боротьбою за 

незалежність. Засобами кодування метафори були акціональний та 

військовий коди. Необхідно вказати той факт, що в метафорі відображається 

нестримність та войовничість народу:  

 ‘військовий, борець’ (“it was a man I used to know in the army, an 

Irishman” [692], “But what of the bulk in reality of the Irishmen of his time? The 

breed of them had been great fighters in the  'eighties' for the land and the fill of 

their bellies” [592, c. 157], “The rest of the soldiers, in particular the Irish 

soldiers… raised up their hands” [461]); 

 ‘учасник зовнішніх конфліктів’ (“War had broken out in South 

Africa, Irishmen were going out to fight once again; they were going to fight the 

stranger abroad when they could fight him at home no longer” [620]); 

 ‘войовнича людина’ (“Duallach would often pause to tell how some 

clan of the wild Irish…” [693, c. 47], “I do not profess to be a hunting-man, but I 

am an Irishman” [656, c. 16]). 

З сер. XVI до поч. ХХ ст. трапляються актуалізації сімейної метафори, 

яка в поодиноких випадках вербалізована ключовим словом (“the Irishman's 

child” [648, c. 295]). 

На наступному етапі воєнна метафора IRISHMAN = WARRIOR 

залишалася актуальною. Особливістю її актуалізації стає той факт, що 

ірландець може приймати участь у конфліктах як на території інших держав, 

так і воювати в Ірландії – за життя, віру чи землю: 

 ‘учасник зовнішніх конфліктів’ (“the commemorations of the tens of 

thousands of Irishmen - and, be it remembered, Irishwomen - who twice in this 

century left these shores to fight on the mainland of Europe” [451], “Irishmen 

and Irishwomen who died in wars or while serving with the United 

Nations” [549]); 
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 ‘учасник внутрішніх конфліктів’ (“only the native Irish fought for 

primary reason – for their survival, for their religion and their land” [481], 

“Fresh persecution and penalization of Catholics set in all over the country; to all 

classes, the position became intolerable – the Irish rose” [481]).  

Національно-визвольна боротьба народу Ірландії мала ознаки 

повстання, що спричинило актуалізацію ознаки ‘повстанець’ (“The Catholic 

Confederates (also known as “The Irish” or “the rebels”) [481], “at the head of 

some thousands of Irish rebels” [481], “the duty of every Irishman to combine 

and revolt against the evils of English rule” [673]). 

Концепт ІРЛАНДЕЦЬ вирізняється наявністю переважно ціннісних 

домінант (Див. Додаток Б.3.3).  

У другий період взаємодії англійської та ірландської лінгвокультур 

актуальною є кореляція концепту з універсальними моральними цінностями, 

що свідчить про високій рівень духовних якостей ірландців. До ціннісних 

домінант належать:  

 ‘благородство’ (“Irish persons, who are very handsome, genteel 

fellows” [663, c. 153], “a true Irishwoman’s virtue” [526]);  

 ‘чесність’ (“An instance of honesty in a poor Irishwoman deserves to 

be recorded” [503], “But we were all gentlemen, Stephen—at least I hope we 

were—and bloody good honest Irishmen too” [567, c. 225]); 

 ‘ввічливість’ (“your Irish politeness” [663, c. 289]).  

Ці риси характеру пояснюються шляхетним походженням ірландця 

(“We are all Irish, all kings” [567, c. 374], “every little Irishman’s house is his 

castle” [567, c. 648], “an Irishman, … I believe him to be a descendant of King” 

[692], “Irish had descended from an incomparable King of the Blue Belt” [693, 

c. 47])  

Із концептом корелюють також естетичні цінності, зокрема 

‘привабливість’ (“five Irish persons, who are very handsome, genteel fellows” 

[663, c. 153]) та гносеологічні – ‘кмітливість’ (“an Irishman of the name of 

Melmoth, whose various erudition, profound intellect, and intense appetency for 
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information, had interested him so deeply as to lead to a perfect intimacy between 

them” [599, c. 379]).  

Актуалізація негативних рис характеру – жорстокості чи заздрості –

виникає як реакція на недоброзичливість, переважно з боку англійців, що є 

відображенням соціального протистояння між двома націями:  

 ‘жорстокість’ (“the Irish folks here in general are horribly violent 

against him” [663, c. 233]), 

 ‘заздрість’ (“I hoise up Parnell partly to spite the envious Irish folks 

here” [503]). 

Зміна ціннісної складової концепту в наступний період пов’язана з 

трансформацією в соціальній свідомості народу. Період утисків та 

сподівання на краще майбутнє зумовлює появу таких цінностей як: 

 ‘кмітливість’ (“the quick financial ability and shrewdness of the 

Irish” [656], “the most hard-headed Irishman” [654], “the quick intelligence, 

the abundant imagination… of the Irish country people” [692]); 

 ‘скромність, невибагливість’ (“ the squalor in which the Irish lived 

was taken to be endemic in their mentality” [481], “poor mealy-mouthed Irish” 

[539, c. 11]); 

 ‘оптимізм’ (“hope dies hard in an Irishman” [653]). 

Внутрішня емоційність та сподівання на краще майбутнє реалізується у 

життєрадісності Ірландця: ‘життєрадісність’ (“I remember that the Irish were 

indulgently described as «a merry people»” [656]).  

Особливо виразна чесність ірландця, яка проявляється у формі, близькій 

до критицизму: ‘чесність’ (“bloody good honest Irishmen” [567, c. 225],“I 

reflected on the fact that an Irishman is always the critic” [654]). 

На сучасному етапі лінгвокультурної взаємодії автопортрет ірландця 

складають винятково цінності: гносеологічні, релігійні, естетичні, етичні 

цінності: 

 ‘освіченість’ (“Irish women are the best educated in Europe” [695], “I 

have a wonderful Irish man in my life … he's … educated” [514]);  
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 ‘набожність’ (“irish piety” [647], “I have a reverence, he said, a great 

reverence for Irish woman” [538]);  

 ‘привабливість’ (“I have a wonderful Irish man in my life … he's 

gorgeous and handsome” [514]);  

 ‘колективізм’ (“I give thanks for what is good about this country - my 

family, my friends, the stunning scenery” [677]); 

 ‘працьовитість’ (“an Irishman approaches a job in the spirit of the 

marriage service – ‘till death do us part” [634, c. 194], “You’re the Irishman… 

My father thinks your stuff is very good” [458]); 

 ‘доброта’ (“I am under impression that Irish men are very good 

people” [516], “I have a wonderful Irish man in my life … he's … gentlemanly … 

and kind” [514]).  

Тривалий період боротьби за незалежність сформував ще одну 

характерну рису – незламність та силу духу IRISHMAN (“the English did 

break the spirit of Irishwomen” [544]). 

Отже, аналіз макроструктури концепту IRISHMAN показав активність 

трансформаційних процесів, що характеризують поняттєву, образну та 

ціннісну складові концепту. Ці зміни пояснюються екстралінгвальними 

факторами – мовною, соціальною, релігійною політикою Англії в Ірландії, 

національно-визвольною боротьбою ірландського народу. Ключовими 

когнітивними ознаками цього концепту є ‘inhabitant of Ireland’ та ‘Irish 

speaker’, які залишалися актуальними упродовж усього періоду 

контактування. Що стосується образної складової концепту, то метафори 

BEAST і WARRIOR є виявленням емоціності ірландців. Проаналізувавши 

ціннісний шар концепту, виявили, що IRISHMAN є цінністю, автопортрет 

ірландця має позитивну конотацію. 

 

4.2.2 Експериментальне дослідження сучасної актуалізації 

концепту. За допомогою асоціативного експерименту була виявлена низка 

асоціатів концепту ІРЛАНДЕЦЬ, властивих для сфер Irishman та Éireannach. 
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Включення лексеми Éireannach до нашого дослідження зумовлено тим 

фактом, що вона є ірландським відповідником лексеми Irishman та позначає 

“Irish, an Irish person” [431, c. 90; 432]. У нечисленних дослідженнях, 

присвячених використанню ендонімів ірландцями, відзначається, що 

Éireannach характеризується маркером ‘національність’, на відміну від 

етнічного маркеру, характерного для Gael [373, c. 65]. До того ж Éireannach 

повинен володіти ірландською мовою [391, с. 40, 42], бути ірландцем за 

походженням та католиком за віросповіданням [374, c. 188]. Відсутність 

актуалізації Éireannach у текстах різних жанрів призвела до необхідності 

виявити особливості її функціонування у свідомості ірландців. 

Різна кількість асоціативних реакцій (632 для Irishman та 419 для 

Éireannach) характерна для кожної з ключових номінацій концепту свідчить 

про неактуальність цього кельтського елемента в англійській мові Ірландії. 

Цей висновок підтверджує і той факт, що кількість асоціацій для Irishman – 

36, а для Éireannach лише 13 (докладніше див. Додаток Д.11, Таблиця 

Д.11.1, Д.11.2). 

На основі отриманих результатів були виділені концептуальні ознаки, а 

їх значення об’єднані за денотативним принципом.  

Ключовими концептуальними ознаками, які, відповідно до проведеного 

асоціативного експерименту, вербалізують сферу Irishman є ‘character’ (493), 

‘appearance’ (74), ‘nationality’ (48). У контексті вищезгаданих загальних 

ознак можна виділити вужчі. 

Для концепту Irishman у межах концептуальної ознаки ‘character’ (493) 

виділяються такі реакції:  

 веселий (funny “humorous; causing laughter” [429], amusing 

“causing laughter and providing entertainment” [442], laugh “the act or sound of 

laughing” [429], craic, has craic “enjoyable time spent with other people, 

especially when the conversation is entertaining and funny” [429]); 
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 красномовний (eloquent “fluent or persuasive in speaking or writing” 

[442], gift of gab “the ability to speak with eloquence and fluency” [442], 

talkative “talking a lot” [429]);  

 дружелюбний (friendly “behaving in a pleasant, kind way towards 

someone” [429], friend “a person who you know well and who you like a lot” 

[429]); 

 добрий (kind “generous, helpful, and thinking about other people's 

feelings” [429], sympathetic “feeling, showing, or expressing sympathy” [442], 

kind-hearted “one who likes other people a lot and always wants to help them” 

[429]); 

 гордий (proud “f eeling deep pleasure or satisfaction as a result of 

one's own achievements, qualities, or possessions or those of someone with whom 

one is closely associated” [442]);  

 пияка (drunk “a person who is drunk or who habitually drinks to 

excess” [442], drinking “the action or habit of consuming alcohol” [442]);  

 сім’янин (family man “a man with a wife (or long-term partner) and 

children, especially one who enjoys home life” [442], home-lover “a person who 

enjoys being at home and who is fond of their family” [430], family “a group of 

people related by blood or marriage” [442]);  

 бідний (poor “having little money and/or few possessions” [429]); 

 безтурботний (reckless “doing something dangerous and not worrying 

about the risks and the possible results” [429], easy-going “able to stay calm 

about things that anger or worry most people” [429], light-hearted “amusing and 

not serious” [429], emotional “having and expressing strong feelings” [429]). 

У межах концептуальної ознаки ‘appearance’ (91) анкетовані 

відобразили автостереотипи стосовно зовнішності Irishman, а саме: 

 колір волосся – рудий (ginger “a person who has red or orange-

brown hair” [429], redhead “a person, especially a woman, whose hair is a 

colour between red, brown, and orange” [429], red-haired “having hair of a 
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reddish-blonde or orange-brown colour” [442], rua (“red-headed, red-haired” 

[439]); 

 інші характерні риси зовнішності (freckles “a small, pale brown spot 

on the skin, usually on the face, especially of a person with pale skin” [429], 

bearded “with a beard” [429]) та естетична оцінка типової зовнішності 

ірландця (beautiful “very attractive” [429], attractive “very pleasing in 

appearance or sound” [429], handsome “physically attractive in a traditional, 

male way” [429]). 

Найменш актуальною виявилася ознака ‘nationality’ (48). Irishman є: 

 мешканцем країни Ірландії (Irish person); 

 носієм кельтської мови та культури (Celt “a person who is related to 

the Celts of ancient Britain” [429], Gael “a Gaelic-speaking person” [442]). 

Проаналізувавши отримані дані, можемо стверджувати, що в свідомості 

носіїв англійсько-ірландської культури Irishman це:  

 носій певних рис характеру; 

 людина з особливою зовнішністю; 

 мешканець Ірландії, який розмовляє ірландською. 

Концептуальною ознакою, що закріплена за сферою Éireannach 

виявилася ‘nationality’ (396), що відображено в уявленнях мовців: 

 мешканець Ірландії (Irish, Irishman, Irish person, Eire, Saoranach 

“citizen” [439]); 

 носій кельтської мови та культури (Irish language, Gaeltacht, Gael, 

Gaelic “another term for Irish (the language)” [442], Celt, Gaoidheal “gael, 

gaeilge” [439]). 

Відзначимо той факт, що асоціати фактично є перекладом лексеми 

Éireannach, або вказують на її походження (ірландська мова). До того ж, на 

питання пояснити значення Éireannach, опитувані давали відповідь “Irish 

word for Irishman”, “Irishman in Irish”, “how we call Irishman in Irish 

(Gaelic)”, “Gaelic word for Irishman”, що свідчить про відсутність 

сформованого розуміння сфери використання Éireannach.  
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Частина наведених асоціацій (ship, Long Éireannach) не входять до 

аналізу, оскільки є реакціями стосовно судівництва [310], що не є сферою 

нашого дослідження. 

Спрямований асоціативний екперимент показав майже стовідсотковий 

вибір лексеми Irishman у всіх досліджуваних контекстах (Див. Додаток 

Д.12): 

 у ситуаціях, в яких репрезентоване розуміння “Ірландець – носій 

мови” (“Do you speak the language of …?”, “ You can spot an … by his 

brogue”), анкетовані віддали перевагу лексемі Irishman (96 % опитуваних); 

 асоціація, пов’язана з попередньою ознакою ‘красномовство’ (“She 

was quite overpowered by the … flow of words”), одностайно (100 % 

опитуваних) закріплена за Irishman; 

 релігійна ознака (“The adopted a new use of the word … to unite the 

different Catholic groupings of Ireland together”) також закріплена за Irishman 

(54 % опитуваних), проте значна частина респондентів вважає, що лексема 

Éireannach може бути використана для її експлікації; 

 ознаки на позначення національного характеру, а саме емоційності 

(“He had always heard that … are ‘quick in the executive part of justice’”) та 

безтурботності (“To be sure, he was a true …, and so the sorrow thing in life 

brought him back, only to see that he was snug and comfortable”), 

репрезентовані лексемою Irishman (98 % опитуваних).  

Отже, для носія англійсько-ірландської культури концепт 

ІРЛАНДЕЦЬ / Irishman репрезентує національний характер, особливості 

зовнішності й приналежність до певної лінгвокультурної групи.  

Це позитивно маркований етнічний автостереотип. У свідомості носіїв 

англійськомовної ірландської культури узагальнений портрет ірландця має 

здебільшого оцінний характер, що засвідчує кількісна перевага 

інтерпретаційних ознак серед асоціатів. У свою чергу ім’я на ірландській 

основі Éireannach не актуальне в свідомості опитуваних.  
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Висновки до розділу 4 

 

Аналіз макроструктури базових концептів англійськомовної картини 

світу Ірландії дозволяє зробити висновки про історичну стабільність 

концептів ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ, а також динамічний характер 

актуалізації їхнього змісту. 

Поняттєвий складник концепту ІРЛАНДІЯ містить набір історично 

константних когнітивних ознак, нерівномірно вербалізованих за допомогою 

уживання його ключових позначень. Назва країни автохтонного походження 

Eire тяжіє до актуалізації історико-культурного аспекту змістової 

компоненти концепту, а етимологічно гібридна номінація Ireland – до 

соціально-політичного аспекту змісту.  

Образний складник гармонізований з поняттєвим шаром 

макроструктури концепту таким чином, що одиниця Eire актуалізує 

онтологічну метафору на основі персоніфікації (IRELAND = FEMALE), а 

номінація Ireland – здебільшого структурну когнітивну метафору (IRELAD = 

BATTLEFIELD).  

Ціннісний складник концепту спрямований відповідно до орієнтації 

його поняттєвого та образного шарів. Ім’я концепту Eire втілює морально-

естетичний аспект ціннісного шару (краса, кохання, вірність). Ключове 

слово Ireland спрямоване на актуалізацію морально-етичних цінностей 

(патріотизм, національна гідність, незалежність, безпека, хоробрість), проте 

пов’язане з системою антицінностей (засудженням ненависті, зради, 

небезпеки, жорстокості). 

Автостереотипні уявлення носіїв англійськомовної картини світу 

Ірландії втілено в концепті ІРЛАНДЕЦЬ. Змістове наповнення поняттєвого 

складника макроструктури концепту акцентує на голографічності 

стереотипу (географічна, соціальна, мовна та національна ідентичність) й 

узгоджується з образним і ціннісним складниками. Ключова номінація 

концепту Irishman втілює когнітивні метафори (IRISHMAN = BEAST, 
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IRISHMAN =WARRIOR) та корелює з морально-етичними (скромність, 

невибагливість, чесність, доброта, патріотизм, непримиренність до ворогів, 

самовідданість), гносеологічними (кмітливість), естетичними 

(привабливість) цінностями. 

При формуванні мовної картини світу базові концепти ІРЛАНДІЯ та 

ІРЛАНДЕЦЬ зазнають трансформацій через маніпуляцію салієнтністю 

когнітивних ознак, мультиплікацію когнітивних образів та збільшення 

обсягу ціннісного складника. 

Результати психолінгвістичного експерименту узгоджуються з даними 

семантико-когнітивного аналізу концептів. Інтерпретаційне поле, 

сформоване асоціаціями з іменем Ireland, здебільшого відповідає соціально-

політичній сфері життєдіяльності носіїв англійськомовної картини світу 

Ірландії, а інтерпретаційне поле, сформоване асоціаціями з іменем Eire, 

співвідноситься зі сферою національної культури. Асоціації на позначення 

концепту ІРЛАНДЕЦЬ підтримують поліаспектний автопортрет ірландця. 

Отже, на актуалізацію складників макроструктури базових концептів 

англійськомовної картини світу Ірландії за допомогою ключових номінацій 

концептів вплинули особливості контактування англійської та ірландської 

лінгвокультур.   

Основні положення четвертого розділу відображено в одноосібних 

публікаціях автора [221; 228; 397]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Еволюція мов і культур завжди відбувалася під впливом міжетнічної 

взаємодії, у результаті якої мови співіснували, поглинали одна одну або 

змішувалися. Історія лінгвістичної думки демонструє неоднозначне 

ставлення до явища мультилінгвізму та мовного контактування. Антична 

традиція була зорієнтована на внутрішні культурні стандарти, домінування 

рідної мови. Середньовічна наука зважала на різноманіття світу, мов і 

культур, виявляла інтерес до їх походження. Лінгвістика Нового часу 

зосереджена на чинниках і наслідках взаємодії кількох мов. 

Міждисциплінарні галузі розкривають соціолінгвістичні, психолінгвістичні 

та лінгвокультурологічні аспекти мовних контактів. Інтеграція цих площин 

дозволяє пояснити специфіку одночасного функціонування декількох мов в 

одному суспільстві, з’ясувати вплив мовних контактів на специфіку 

світосприйняття носіїв культури. 

Аналіз мовної картини світу, сформованої в ситуації незбалансованої 

двомовності, вимагає комплексної процедури дослідження, яка полягає в 

ідентифікації базових концептів картини світу, діахронному аналізі їх 

макроструктури та верифікації даних за допомогою вільного та спрямованого 

психолінгвістичного експерименту. Громіздкість побудови номінативного 

поля концепту, нелінійність людського мислення та пов’язана з цим 

невичерпність ознак концептуалізованих понять, ємність інтерпретаційних 

полів комунікантів вимагають удосконалення процедури дослідження. 

Ергономічним вважаємо шлях через аналіз ключових позначень концептів – 

їх імен. Переконані, що структура та зміст ключових номінацій містять 

компресовану інформацію щодо актуальних та пасивних шарів концептів, які 

формувалися упродовж його еволюції. 

Сучасна англійськомовна культура Ірландії формувалася в ситуації 

двомовності й тривалої взаємодії двох індоєвропейських культур – 

автохтонної кельтської та привнесеної германської. В історії англійсько-
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ірландського контактування виокремлюються стадії початкової взаємодії, 

культурної асиміляції, лінгвокультурної взаємодії та формування нової 

культури. 

Період початкової взаємодії кельтської та англійської лінгвокультур 

(XII – XVI ст.) відзначається епізодичністю міжкультурного контактування, 

що засвідчують поодинокі лексичні запозичення з ірландської мови в 

англійську.  

Етап культурної асиміляції етносів в контакті (XVII ст. – перша 

половина XIX ст.) характеризується демографічними та культурними 

змінами в Ірландії. Упродовж цього періоду помітно зростає кількість 

англійськомовного населення, відбуваються конфесійні зміни. Посилення 

протестантського руху, мовна політика колонізаторів спричиняють 

примусове поширення англійської мови та збільшення обсягу її 

комунікативних функцій.  

Упродовж цього періоду продуктивними є запозичення найменувань 

реалій повсякденного життя, зокрема позначень предметів побуту, страв, 

топографічних та природних об’єктів. Запозичена лексика свідчить про 

адаптацію англійської частини населення в новому природному та 

культурному середовищі шляхом заповнення лексико-семантичних лакун і 

формування інновацій на англійській основі. Англійські новотвори 

конкурують з автохтонними назвами, але виявляють більший ступінь 

комунікативної спроможності порівняно з одиницями кельтського 

походження. Інтенсифікація англійсько-ірландської взаємодії позначилася на 

процесах запозичення пестливих звертань та позначень людини (часто з 

семою негативної оцінки у структурі лексичного значення). Такі модифікації 

в системі англійського лексикону унеобхіднено інтимізацією спілкування та 

солідаризацією внутрішньогрупової комунікації. 

Період лінгвокультурної взаємодії (друга половина XIX – перша третина 

ХХ ст.) характеризується загостренням соціальних відносин, економічних та 

релігійних проблем. Запозичення цього періоду зумовлені конкретизацією 
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таких важливих сегментів картини світу як ПРОСТІР і ЛЮДИНА / 

СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ. Зростає кількість топонімів, назв етнічних свят і 

розваг, міфологічних реалій, політичної термінології. Помітна тенденція до 

уживання одиниць автохтонного походження в мовленні носіїв англійської 

мови з метою актуалізації опозиції “свій-чужий”. Функції етнічної / 

соціальної диференціації та консолідації реалізовано за допомогою 

ірландських вигуків та пестливих звертань. 

Формування нової культури (XX – початок XXI ст.) супроводжується 

подальшою інкорпорацією кельтських елементів в англійську мову Ірландії. 

Запозичена лексика зазнає асиміляції, що сприяє експлікації етнічного 

колориту (“irishness” / “ірландськості”), підсиленню культурних конотацій. 

Активність англійсько-ірландського контактування виявляється в 

мовленнєвій практиці комунікантів – формуванні неологізмів на ірландській 

основі та частотному перемиканні коду (англійська мова  ірландська мова) 

в ситуаціях регламентованого (офіційного) спілкування, зокрема тоді, коли 

йдеться про органи управління, посади, політичні організації тощо. Ці факти 

підтверджують важливу роль ірландської мови як маркера політичної 

самоідентичності в умовах англійсько-ірландської політичної конфронтації.  

Фатична та ідеологічна функції перемикання коду показово 

реалізуються в динамічних та найменш стандартизованих сферах 

спілкування. За допомогою традиційних форм звертання, етикетних формул, 

стійких виразів експліковано повагу та інтерес до ірландської мови й 

культури. Уживання кельтизмів свідчить про високий рівень володіння 

ірландською мовою, згуртованість нації, успішну реалізацію прагматичної 

функції запозичень, яка полягає у забезпеченні дружньої атмосфери та 

взаєморозуміння в процесі спілкування.  

Упродовж цього періоду тривають процеси складніші за лексичні 

запозичення – наслідування окремих граматичних моделей ірландської мови 

(конструкція Рresent Perfect tense + after, речення з препозитивним 

виділенням контрастного елемента (clefting)). Калькування граматичних 
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конструкцій демонструє формування самобутності вербальних моделей за 

іншомовним зразком, вплив ірландської “логіки” на свідомість носіїв 

англійської мови. 

Узагальнюючи лінгвальні наслідки англійсько-ірландського 

контактування, зазначимо важливість переходу від монолінгвізму до 

одночасного існування в ірландському суспільстві двох мов – ірландської та 

англійської, їх застосування в різних функціональних сферах. Сьогодні 

англійська та ірландська мови стандартизовані, офіційно визнані, 

комунікативно потужні, хоча й не мають чіткої закріпленості за конкретними 

ситуаціями спілкування. Рівень компетенції володіння англійською мовою 

вищий за рівень володіння ірландською мовою. 

Отже, англійсько-ірландські контакти відбувалися між генетично 

спорідненими, але типологічно відмінними мовами з тривалою культурною 

традицією та гомогенним алфавітом, через усні та письмові канали. 

Двокомпонентність соціолінгвальної ситуації сприяла зростанню престижу 

англійської мови та трансформації мовної свідомості її носіїв, що 

відбивається у структурі та змістовому наповненні англійськомовної картини 

світу Ірландії, зокрема базових концептів культури ІРЛАНДІЯ та 

ІРЛАНДЕЦЬ, які втілюють стереотипізовані уявлення мовців про простір та 

людину.  

Вербалізація концептів, функційна пріоритетність їх ключових 

позначень засвідчують важливість як автохтонної, так і привнесеної 

лінгвокультурної спадщини. 

Концептуалізацію поняття ІРЛАНДІЯ втілюють дві ключові номінації, 

за якими закріплено конкретні елементи поняттєвого, образного та 

ціннісного складників макроструктури концепту. Обидві одиниці корелюють 

з ознаками ‘land of ancestors’, ‘dry land’, ‘country, state’, ‘place, destination’, 

проте окремі з них виявляються більш салієнтними залежно від обраного 

комунікантами засобу вербалізації: Ireland – ‘country, state’, ‘place, 

destination’, Eire – ‘land of ancestors’. Діахронний аналіз поняттєвого 
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складника концепту засвідчив одночасну константність та динаміку 

концептуальних ознак, які поступово зазнають деталізації – ‘country, state’, 

‘place, destination’ (з XVI ст.) та ‘land of ancestors’ (з ХІХ ст.). 

Щодо образного складника концепту, то за ключовим позначенням Eire 

закріплюється когнітивний образ EIRE = FEMALE, який реалізовано різними 

історичними варіаціями: Королева-мати (ХІІ-XVI ст.), Мучениця (ХІХ-

ХХ ст.), Рятувальниця (ХХ-ХХІ ст.), За іменем концепту Ireland закріплено 

концептуальні метафори IRELAND = FEMALE та BATTLEFIELD. 

Концептуалізацією протилежних ознак (‘літня жінка’ – ‘молода дівчина’, 

‘мати, дружина’ – ‘вдова’, ‘мила – ненависна’) досягається антитетичний 

синкретизм когнітивного образу Ірландії, стимульований нестабільністю 

соціально-політичного життя в країні. 

Соціальні протиріччя вплинули й на формування ціннісного складника 

концепту, який апелює до морально-естетичних (Eire) й морально-етичних 

(Ireland) цінностей та антицінностей. 

Результати психолінгвістичного екстперименту узгоджуються з даними 

семантико-когнітивного аналізу концепту ІРЛАНДІЯ. Асоціати одиниці Eire 

співвідносяться зі сферою національної культури, зокрема національною 

приналежністю, історичним минулим, мовою, релігією. Інтерпретаційне поле 

концепту ІРЛАНДІЯ, що вибудовується асоціаціями з іменем Ireland, 

здебільшого відповідає соціально-політичній площині життєдіяльності носіїв 

сучасної англійськомовної картини світу Ірландії. 

Концепт ІРЛАНДЕЦЬ / IRISHMAN втілює голографічний автопортрет 

носіїв англійськомовної картини світу Ірландії через актуалізацію набору 

історично константних когнітивних ознак ‘inhabitant of Ireland’, ‘patriot’, 

‘speaker of Irish English’, який доповнюється ознакою ‘patience’ у сер. ХІХ ст. 

Зміни у складі поняттєвих ознак не означають руйнування стереотипу, а 

доводять потужність тенденції до діахронного розщеплення первинного 

цілісного образу й поступового поглиблення концепту. 
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Образний складник макроструктури концепту ІРЛАНДЕЦЬ 

представлений перцептивним та когнітивним образом, реалізованим за 

допомогою концептуальної метафори IRISHMAN = BEAST (ХІІ ст.) та її 

трансформацією у метафору IRISHMAN = WARRIOR (ХІХ ст.) унаслідок 

протистояння між Ірландією та Англією упродовж того часу. Актуалізація 

зооморфної та воєнної метафор засвідчує гіперболізацію ознаки ‘emotional 

person’ у складі автостереотипу ірландця в англійськомовній картині світу. 

Ціннісна складова концепту ІРЛАНДЕЦЬ інтегрує моральний 

(скромність, невибагливість, чесність, доброта), гносеологічний 

(кмітливість), естетичний (привабливість) аспекти. До ціннісних домінант 

ірландця також належать віра, шляхетне походження, колективізм. 

Результати психолінгвістичного експерименту узгоджуються з даними 

семантико-когнітивного аналізу концепту ІРЛАНДЕЦЬ. У свідомості носіїв 

англійськомовної ірландської культури узагальнений портрет ірландця 

здебільшого має оцінний характер, що засвідчує перевагу інтерпретаційних 

ознак серед асоціатів.  

Отже, складникам макроструктури концептів ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ 

властива пластичність. Кореляції ключових номінацій концептів із 

концептуалізованими ознаками формувалися під впливом екстралінгвальних 

чинників.  

Подальші дослідження доцільно спрямувати на вивчення англійсько-

кельтських контактів, які відбувалися в інших регіонах Британських островів 

– у Шотландії, Уельсі. Перспективною вважаємо екстраполяцію методики 

семантико-когнітивного дослідження концептів через аналіз їх ключових 

номінацій у комплексі з експерементальними методами на вивчення мовних 

картин світу Канади, Нової Зеландії, Південної Африки, які формувалися в 

умовах співіснування англійської та інших європейських і тубільних мов.    
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Додаток А 

 

Соціолінгвістична ситуація в Ірландії упродовж ХІІ – поч. ХХІ cт. 

 

А. 1 Регіони поширення англійської та ірландської мов в Ірландії  

(XII – XVI ст.) [353] 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Територія Пейлу – 

англійськомовного регіону 

Ірландії 
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А. 2 Демографічні зміни у 1652 р.: 

витіснення ірландськомовного населення зі споконвічних територій та 

поширення англійської мови в Ірландії 

(за даними [339]) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

255 

 

А. 3 Демографічні зміни в Ірландії (1841-1845 рр.): 

зменшення кількості ірландськомовного населення в регіонах  

з переважанням ірландської мови як основного засобу комунікації (Гелтахт) 

та поширення англійської мови 

(за даними [324]) 
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А. 4 Демографічна ситуація в Ірландії (1851 р.): 

регіони поширення ірландської мови  

(за даними [353]) 
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А. 5 Регіони домінування ірландської мови (Гелтахт) в Ірландії 

(ХХ – ХХІ ст.) [336] 

 

А. 5.1 Райони Гелтахт у 1926 р. 
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А. 5.2 Райони Гелтахт у 1956 р.  
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А. 5.3 Райони Гелтахт у 2007 р. 
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Додаток Б 

Макроструктура концепту ІРЛАНДІЯ 

 

Б. 1 Актуалізація концепту ІРЛАНДІЯ (Ireland) 

 

Б.1.1 Діахронні зміни поняттєвого складника 

XVII ст. – перша половина XIX ст. 

 

концептуальна ознака ‘land of ancestors’ 

 

‘рідна земля’ 

“a species of patronymic very usual in Ireland” [529, c. 164] 

“You have but one female relative in Ireland with a house to receive you” [574] 

“the early years of his childhood passed at his father's castle in Ireland” [507] 

“The son of a bog-trotter in Ireland!” [513, c. 64] 

“are not you going to Ireland—home—with us?” [507]  

“When he first came to Ireland, he had been very eager to go and see his 

father's estate” [507]  

“I REELLY don't see why you should go to Ireland merely because it's your 

native country” [507] 

 

‘нація’ 

“He was one of a class of persons very common in Ireland” [529, c. 312] 

“the race of wandering bards in Ireland, was not yet extinct” [529, c. 258] 

“what in Ireland they call a bull” [574] 

“In the last century every great family in Ireland had a Banshee” [503] 

“they are what you call trees in Ireland” [503] 

“It was the custom in Ireland for those who could not write to make a cross 

to stand for their signature” [503] 
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“Wigs were formerly used instead of brooms in Ireland for sweeping or 

dusting tables” [503] 

“in Ireland it is a nocturnal meeting avowedly for the purpose of watching 

and bewailing the dead” [503] 

“In Ireland, nobody speaks to a gentleman about business after dinner” [507] 

“the description of small lizard common in Ireland” [456, c. 333] 

 

концептуальна ознака ‘dry land’ 

 

‘оточена водою територія’ 

“whether he had crossed the water or was still in Ireland was for some time 

unknown” [576] 

“To Ireland accordingly he came and one of the first faces he saw upon the 

shore” [579] 

“A ship was ready to sail at Bristol for Ireland” [455, p. 125] 

“it were a strange thing if Ireland, abounding as she does from shore to 

shore with all that is beautiful, and grand, and savage in scenery, and filled with 

wild recollections” [576] 

“beheld the shores of Ireland” [455, p. 126] 

“I was supercargo to that vessel that was wrecked on the coast of 

Ireland” [505, c. 366]  

“since their departure from the shores of Ireland” [579] 

“the Jacobite army was withdrawn from the shores of Ireland” [574] 

“upon the shores of Ireland” [574] 

“Barton’s spirits had risen day by day since their departure from the shores 

of Ireland” [579] 

“stormy sea that lies to the north of Ireland” [529, c. 236] 

 

‘територія з особливим ландшафтом’ 

“grazing land in Ireland” [529, c. 30] 
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“You call every upland a mountain here in Ireland” [529, c. 84] 

“least cultivated upland of the county of Limerick in Ireland” [529, c. 181] 

“I hear all the silver mines in Ireland turn out to be lead” [505, c. 193] 

“there is not that man upon Ireland ground that can tell what I felt” [529, c. 279] 

“a young lady travelled on foot through Ireland” [529, c. 246] 

“They then spread some earth, which had been brought from Ireland, on a 

marble slab” [503] 

“a cleverer gentleman in Ireland’s grounds” [574] 

“begorra there wasn’t the likes iv them in Ireland’s ground” [574] 

“I would not hurt a hair of your head for Ireland’s grounds” [574] 

“the best clerk in Ireland’s ground” [574] 

“The pillar towers of Ireland, how wondrously they stand // By the lakes and 

rushing rivers through the valleys of our land” [588] 

 

‘територія з особливим кліматом’ 

“It was one of those sluggish days, which frequently usher in the spring 

season in Ireland” [529, c. 343] 

 

‘територія з особливою флорою’ 

“one of the first of those botanical rarities seen in Ireland” [574] 

“Spring flowers from Ireland” [588] 

 

концептуальна ознака ‘country, state’ 

 

‘політико-територіальна організація суспільства’ 

“a native of Ireland — (a country that no one knows…)” [599, c. 250] 

“… some other country besides Ireland” [528, c. 112] 

“a troubled country like Ireland” [528, c. 7] 

“bid me go to Ireland, … a certain county that I know very well” [455, c. 123]   
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 ‘централізоване формування’ 

“one of a race of viragos who are now less numerous in the country parts of 

Ireland than they were some twenty years since” [529, c. 191] 

“The conversation extended from Dublin to various parts of Ireland” [507] 

 

‘держава-монархія’ 

“Some said that the king still lay in Ireland” [574] 

“When Ireland had kings of her own” [529, c. 344] 

“I calculate my remedy for this one individual Kingdom of Ireland” [664, c. 211] 

“the king of all Ireland” [529, c. 80] 

 

‘держава з адміністративно-територіальним поділом’ 

“least cultivated upland of the county of Limerick in Ireland” [529, c. 181] 

“he was to lay claim to a certain small estate in the county of Clare, in 

Ireland” [576] 

“she is here, in Ireland; but down in the county of Wicklow” [507] 

“challenging in his own proper person the whole four provinces of Ireland to 

mortal combat” [574] 

“remotest corners of the five provinces of Ireland” [527, c. 212] 

 

‘залежна територія’ 

"I think he sets no very good example as a Lord Lieutenant of Ireland” 

[505, c. 283] 

“summer residence of the Viceroys of Ireland” [575] 

“who was the first Lord Lieutenant o' Ireland in the present reign?” [527, c. 38] 

 

‘держава з класовим розшаруванням’ 

“large-headed nails used for the strong shoes of the peasantry in Ireland” 

[529, c. 20] 

“the great lords and gentry in Ireland” [529, c. 257] 
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“They are held in high reverence by the common people in Ireland” [503] 

“There was a class of men, termed middlemen, in Ireland” [503] 

“only one nobleman in Ireland” [507] 

“one of the greatest jobbers in Ireland” [505, c. 237] 

“the lower class of people in Ireland discover and appreciate the characters 

of their superiors” [505, c. 217] 

“a good clergyman is valuable every where; in Ireland most especially” 

[505, c. 289] 

“Tis unknown how much a good clergyman may do in Ireland” [505, c. 289] 

“a gentleman at that time in Ireland” [505, c. 294] 

“a jantleman as any in Ireland” [505, c. 307] 

“I was the best gentleman in Ireland” [505, c. 360] 

“He hastened into Ireland, where he visited her, not only as a friend, but a 

clergyman” [664, c. 139]  

“a cleverer gentleman in Ireland’s grounds” [574] 

“the best clerk in Ireland’s ground” [574] 

“among the peasantry of Ireland” [574] 

“the lower classes of the people of Ireland pay but little regard to oaths” [503] 

“the native peasantry of Ireland” [455, c. 111] 

“The peasantry of Ireland have, for centuries been at war with the laws by 

which they are governed” [529, c. 386] 

“Ye people of Ireland, both country and city, // Come listen with patience, 

and hear out my ditty” [665] 

“You know not this people of Ireland of whom you speak” [574] 

“habits of the peasantry of Ireland” [456, c. 114] 

“Man of Ireland, heir of sorrow” [588] 

“NOW, ye men of Ireland follow” [501, c. 4] 

“Should of all the fine gentry of Ireland take place” [665] 

“A certain old gentleman in the west of Ireland” [586, c. 158] 

“a parish priest in the south of Ireland” [578] 
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“the most unenlightened of the peasantry of the south of Ireland” [529, c. 168] 

 

‘держава з особливими законами’ 

“the intention of government to repeal the assessed taxes in Ireland” 

[529, c. 238] 

“I have heard of a law in Ireland” [529, c. 121] 

“the law courts in Ireland” [574] 

“the law is executed in another guess sort of way in England from what it is 

in Ireland” [507] 

“The peasantry of Ireland have, for centuries been at war with the laws by 

which they are governed” [529, c. 386] 

 

друга половина XIX ст. – перша третина ХХ ст. 

 

концептуальна ознака ‘land of ancestors’ 

 

‘нація’ 

“Ireland is my nation” [567, c. 168] 

“Ireland my nation says he” [567, c. 637] 

“Ireland my country” [567, c. 448] 

“she felt the strong, wise fear of her motherhood that terrible thing called 

Ireland” [592, c. 218] 

“we took to shouting ' Ireland a Nation!” [655, c. 259] 

 

‘місце народження та виховання’  

“This it is to be born and bred in Ireland, where people live their opinions, 

and everyone is a patriot with a different point of view” [655, c. 219] 

“when a man is born in Ireland and of Irish stock” [692] 

“I was born here. Ireland” [567, c. 634] 

“who are bred in Southern Ireland” [655, c. 251] 
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концептуальна ознака ‘dry land’ 

 

‘острів’ 

“Next morning as he stood upon the deck of the ship that was to carry him to 

Ireland” [591, c. 175] 

“England was, after all, only an island like Ireland” [623, c. 3] 

 

‘територія з особливим ландшафтом’ 

“Doctor Kiely promised to purchase some land for him in Ireland” [569] 

“there's not an honester bay in Ireland” [569]  

“you came to harbour in Ireland” [622] 

“sailed many times round the coast of Ireland” [622]  

“a poor boy from the bogs of Ireland” [617] 

“inseparable from Ireland's green and grey landscapes” [674, c. 560] 

“The grandest house around the seas of Ireland he should have” [524, c. 11] 

“the natural resources of Ireland or something of that sort” [567, c. 867] 

“a surety God's fair land of Ireland did not hold her equal” [567, c. 650]  

“she had settled down into the soil of Ireland again” [655, c. 90] 

“all the harbours of Ireland” [622] 

“In the wilds of Ireland no one troubles themselves about burglars” [656, c. 83] 

“All over Ireland there are cromlechs” [622] 

 

‘територія з особливою флорою’ 

“hay-carrying in the south-west of Ireland conforms to the leisure of the 

farmer” [654] 

“a grassy country of Ireland's mild and brilliant green” [656, c. 218] 

“Save the trees of Ireland” [567, c. 630] 

 

‘територія з особливою фауною’ 

“That was how one of the best horses in Ireland” [656, c. 137] 
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“There isn't a hound in Ireland would take that stale line up” [654] 

“that composite yell that in Ireland denotes the breaking (and frequently the 

heading) of a fox” [654] 

 

‘територія з особливим кліматом’ 

“a combination of weather possible only in Ireland” [653] 

“the convention that in Ireland the rain never ceases” [656, c. 10] 

“There had never been such weather in Ireland before” [623, c. 17] 

 

концептуальна ознака ‘country, state’ 

 

‘політико-територіальна організація суспільства’ 

“the committee was given an Irish- Ireland constitution” [592, c. 33] 

“the duty of every Irishman to spend his money in making Ireland a joyful 

country” [622] 

“you praise Ireland as being the most beautiful and sympathetic country in 

the world” [622] 

“Ireland is the finest country in the world” [655, c. 127] 

“on the morning that he caught sight of Ireland, the old, beloved country” 

[591, c. 180] 

“in our beloved country, Ireland 's fate, the men of Ballycullen will be 

found” [592, c. 107] 

“I don't think there ever was a country so hateful as Ireland” [619] 

“Ireland is the poorest country in the world” [622] 

“Ireland, they say, has the honour of being the only country which never 

persecuted the jews” [567, c. 378] 

“Ireland is a terrifying example of what becomes of a country” [622] 

“there could be no room in a country like Ireland for a constitutional and a 

revolutionary movement” [592, c. 173] 
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“in a country that, unlike Ireland, had not been poisoned to its very soul by 

politics” [592, c. 174] 

“Ancient Ireland, perhaps, more than any other country, understood the 

supremacy of spirit over matter” [623, c. 8] 

 

‘держава-монархія’ 

“if you got Ireland's crown you couldn't lift the bedclothes off your arms!” [654]  

“the early Kings of Ireland” [619] 

“That last pagan king of Ireland Cormac” [567, c. 490] 

“Had come between you and the King of Ireland” [694, c. 335] 

“Although the King of Ireland's dead” [692] 

“A daughter of a King of Ireland” [692] 

“settled in Ireland and married the daughter of the last chieftain” [567, c. 328] 

 

‘релігійна держава’ 

“the correct date of the birth of Ireland’s patron saint” [567, c. 613] 

“Ireland would become a Protestant country in about twenty-five years” [622] 

“the priest sat possessed by the thought of Ireland becoming a Protestant 

country” [622]  

“Ireland would be saved by her priesthood!” [622] 

“that Ireland would become a Protestant country if the Catholic emigration 

did not cease” [622] 

“You see Ireland is going to become a Protestant country” [622] 

“Ireland is becoming a Protestant country” [622] 

 

‘держава з адміністративно-територіальним поділом’  

“in more parts of Ireland than one” [653]  

“What part of Ireland do ye come from?” [617] 

“we have a united Ireland” [622] 

“the most notable Parnellite in this part of Ireland” [592, c. 40] 
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“to celebrate the triumph of the people in the Land War even in this part of 

Ireland” [592, c. 63] 

“Some part of Ireland, at least, was being freed from the drugging, poisonous 

influence of Redmond and his Party” [592, c. 158] 

“the greatest crime that anyone can commit in Ballycullen, or, in fact, in any 

part of Ireland” [592, c. 217] 

“But there is no use in denying that the dread of assassination is the only 

protection the people have against extermination in this part of Ireland” [569] 

“In that part of Ireland in which my lot is cast signposts do not exist” [652] 

“the subject for a tremendous farce to be played here, all Ireland, 

intellectually emancipated, its enthusiastic audience” [591, c. 98] 

“All Ireland is washed by the gulfstream” [567, c. 360] 

“you yourself will have freed all Ireland” [692] 

“for a shrunk hag in the four quarters of Ireland” [666, c. 52] 

“in a remote district of Ireland” [591, c. 117] 

“He saw the tragedies wherein one man or woman was made to possess a 

little nobility of soul and he felt that this was really a lie for in that part of Ireland 

that he knew he had never experienced such a thing” [591, c. 78] 

“the five provinces of Ireland [693] 

“Yet, here was he, a Sinn Feiner, fled from the tyranny of a portion of 

Ireland” [592, c. 82] 

“It would be sung all over Ireland” [494, c. 88] 

“not the like of him in the whole of Ireland” [494, c. 68] 

“snow was general all over Ireland” [567, c. 157] 

“Thirtytwo workmen, wearing rosettes, from all the counties of Ireland” 

[567, c. 756] 

“What was happening here was but one shout of the great collective shout 

which was being performed this day all over Ireland” [592, c. 104] 

“He seemed to be standing in the very middle of Ireland” [592, c. 112] 
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“Great and heavy men were speaking ponderously all around Ireland” 

[592, c. 206] 

“a most determined attempt had been made all over Ireland to destroy any 

hope of extending into reality the great thing he had seen in the middle of his 

mind” [592, c. 214] 

“Meath, and cattle- dealers and pig-jobbers from all parts of Ireland” [592, c. 3] 

“And Ireland shall be free, // From the centre to the sea” [655, c. 128] 

 

‘держава з класовим розшаруванням’  

“First came a certain person followed eagerly by a member of the 

Bureaucracy in Ireland, a minor poet and an American journalist” [591, c. 98] 

“It is only what are called 'estated men' are gentlemen in Ireland” [569] 

“a gentleman's garden in Ireland” [669, c. 471] 

“the class known as Landed Gentry was still pre-eminent in Ireland” [655, c. 11]  

“there was anny league or society in Ireland that would override class 

prejudice” [655, c. 142] 

“the class who are known in Ireland as "Half-sirs"” [653] 

“In London, I know, you associate with that class, but in Ireland we wouldn’t 

think of knowing them” [621, c. 133] 

“one of the worst landlords in Ireland” [622]  

“The earldom was one of the oldest in Ireland” [619] 

“the farming population of Ireland had subscribed to the National Aid 

Fund” [592, c.189] 

“Ireland grows doctors and clergymen” [655, c. 51] 

“fine, fiery speeches about the land and about the poor, downtrodden people 

of Ireland” [592, c. 64] 

“the rich men of Ireland” [666, c. 38]  

“the poor, starving people of Ireland” [666, c. 43] 

“the poor of Ireland” [567, c. 627] 
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‘держава з етнічним розшаруванням’ 

“a poor Englishman in Ireland” [567, c. 297] 

“it was our sin brought the Norman into Ireland” [693] 

 

‘залежна територія’ 

“The lord lieutenant general and general governor of Ireland” [567, c. 560] 

“the lord chancellor of Ireland” [567, c. 519] 

 

друга третина XX ст. – початок XXI ст. 

 

концептуальна ознака ‘land of ancestors’ 

 

‘нація’ 

“Ireland is my nation” [560] 

“It is true that our Ireland is injured” [447] 

“they didn’t know much about my Ireland” [465, c. 140] 

“You are fighting a holy war, not only in defence of the Catholic peoples of 

Belgium, but to attain a sure and incontestable certificate for the freedom of 

Ireland and her existence as a separate, proud and loyal nation” [Barry A Long 

long way] 

“Your Ireland?' 'Certainly.' She moved to his side. 'Give me a sip from your 

glass. I'll drink to my Ireland” [557] 

“I am Ireland” [601; 603] 

 

‘місце народження та виховання’ 

“leaving Ireland and my father’s house” [458] 

“working people in the part of Ireland where I was brought up” [458] 

“the thought of Ireland and home” [458] 

“my babyhood in Ireland” [473] 

“he had learned to live, in Ireland, the accidental place he loved” [469] 
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“the unluckiest man that ever was born in Ireland” [469] 

“you are reared in Ireland” [462]  

“I’m from Ireland like yourself” [536, c. 178] 

“Where is home? Ireland” [564] 

 

концептуальна ознака ‘dry land’ 

 

‘острів’ 

“another ship, another trip, to Ireland, this time” [458] 

“under the equal storm, Ireland and England, old islands” [468, c. 5] 

“the Gulf Stream reached Ireland” [533] 

“Ireland should be renamed, I always think, the Island of Evenings” [558] 

“to defend the shores of Ireland from an unlikely invasion” [558] 

“Ireland should be free from the centre to the sea” [564] 

“she started out across the sea towards her home in Ireland” [606, c. 97] 

“on the west coast of Ireland” [630] 

 

‘територія з особливим ландшафтом’ 

“The Midlands were once considered the sacred part of Ireland” [473] 

“murders took place in the fields of Ireland” [470] 

“on the western seaboards of Ireland” [471] 

“coming into the coves of the west of Ireland” [472] 

“I went through tall green histories of Ireland with pencil drawings of the 

Tuatha De Dannan and Brian Boru” [537] 

“this was a farewell forever to the garden of spuds, to hearth and hovel, to 

mountain and bog, to Mother Ireland herself” [603] 

 

‘територія з особливою флорою’ 

“all that was left in Ireland was the potato for eating” [464] 

“when the potato was lost there was nothing left in old Ireland” [464] 
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“in woodland in the middle of Ireland” [478] 

“the best heads of cabbage in Ireland” [611] 

 

‘територія з особливою фауною’ 

“there are no wild boars in Ireland” [462] 

“wild pheasants in Ireland” [533] 

“he drove cattle all over Ireland” [606, c. 5] 

“even in Ireland you don’t mix robins with blackbirds” [610] 

 

‘територія з особливим кліматом’ 

“the gigantic tonnage of snow that fell on Sligo, that fell on Ireland” [471] 

“in Ireland in the high summer the light stays good till eleven” [465] 

“it might be Ireland because the night is still and quiet as a stone” [472] 

“not that there was ever much sunlight to catch in Ireland” [478] 

“misty days in the west of Ireland” [478] 

“this job takes you out into God's clear air and the weather of Ireland” [611] 

 

концептуальна ознака ‘country, state’ 

 

‘політико-територіальна організація суспільства’ 

“reflecting that Ireland was the country” [635, c. 655] 

“Ireland, where is that country” [466] 

“when Ireland was moving towards independence” [471] 

“the political tensions that have grown in Ireland” [471] 

“In any other country but Ireland” [465] 

“Ireland was for the first time in seven hundred years in effect a country” [461] 

“in democratic Ireland” [472] 

“Ireland was getting more liberal” [478] 

“in a small country like Ireland” [607] 
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‘релігійна держава’ 

“apostolic country of Ireland” [611] 

 

‘держава з особливою формою правління’  

“the future President of Ireland” [459] 

“the future President of Ireland, Mary Robinson” [459] 

“what would we do I Ireland for Presidents?” [470] 

“When Willie was six or seven the King of Ireland came from England to 

visit Ireland” [461] 

“The Parliament in London had said there would be Home Rule for 

Ireland” [461] 

“he had just been elected President of Ireland” [605] 

 

‘держава з класовим розшаруванням’  

“working people in the part of Ireland where I was brought up” [458] 

“secret middle classes of Ireland” [471] 

“the brave soldiers of Ireland” [472] 

“landlords and their agents were being assassinated or half beaten to death 

all over Ireland” [603] 

“people with his extraordinary tales from the countryside of Ireland” 

[607, c. 205] 

“the plain people of Ireland” [612] 

“rival tribes and scions of Ireland” [630] 

 

‘держава з адміністративно-територіальним поділом’ 

“a provincial town in the west of Ireland” [635, c. 435] 

“the border with Northern Ireland” [459] 

“tribal slaughter of Northern Ireland” [459] 

“I was born in the county of Cork in Ireland” [473] 

“in a bar in a rural Ireland” [470] 
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“an extremity of Ireland” [471] 

“I felt like the luckiest man in Sligo, in Ireland” [471] 

“the gigantic tonnage of snow that fell on Sligo, that fell on Ireland” [471] 

“as familiar to him as a district of Ireland” [472] 

“the military occupation of Northern Ireland” [534, c. 230] 

“the new Northern Ireland state” [533] 

“barracks of the North of Ireland” [533] 

“things dear to Northern Ireland Protestant hearts” [533] 

“Not Northern Ireland – Ulster” [564] 

“people from the North of Ireland” [564] 

“I come from Dublin. Ireland that is” [563] 

“In every barony of Ireland” [603] 

“he was the best in Ulster and maybe in Ireland” [602, c. 7] 

“they were well away from Clonoula, from Fermanagh, from Ireland” 

[602, c. 12] 

“the North of Ireland had settled into a relative calm” [608] 

“the North of Ireland seems definitely concluded” [608] 

‘залежна територія’ 

“the British Chief Secretary in Ireland” [634, c. 172] 

“Ireland had become a subject province” [634, c. 181] 

“having been dismissed as Viceroy to Ireland” [459] 

“every lord lieutenant that has ruled Ireland” [470] 

“When Willie was six or seven the King of Ireland came from England to 

visit Ireland” [461] 

“the Lord Lieutenants of Ireland that were erected above the 

congregation” [461] 
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Б.1.2 Діахронні зміни образного складника 

 

XVII ст. – перша половина XIX ст. 

 

IRELAND = FEMALE 

 

‘жінка’ 

“it were a strange thing if Ireland, abounding as she does from shore to 

shore” [574] 

“When Ireland had kings of her own” [529, c. 344] 

 

‘матір’ 

“For Ireland’s son to share” [588] 

“May son of Ireland fear!” [501, c. 4] 

“Mother Ireland, widowed bride” [588] 

 

‘літня особа’ 

“An’ fought for ould Ireland from the first to the close” [577, c. 11] 

“and if it was to ould Ireland you kem” [586, c. 168] 

“God prosper Old Ireland” [501, c. 158] 

“You channelled deep old Ireland’s heart by constancy and worth” [501, c. 143] 

“Ireland, ancient Ireland! Ancient, yet for ever young” [594, c. 446] 

“They soon persuaded me that old Ireland was going to ruin” [460, c. 87] 

 

‘молода особа’ 

“”Young Ireland” wreathed round its rebel sword” [588] 

“Ireland, ancient Ireland! Ancient, yet for ever young” [594, c. 446] 

 

‘правителька країни’ 

“one of these ancient raths which abound in Ireland” [574] 
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“a cleverer gentleman in Ireland’s grounds” [574] 

“the best clerk in Ireland’s ground” [574] 

“among the peasantry of Ireland” [574] 

“the lower classes of the people of Ireland pay but little regard to oaths” [503] 

“the native peasantry of Ireland” [455, c. 111] 

“The peasantry of Ireland have, for centuries been at war with the laws by 

which they are governed” [529, c. 386] 

“Ye people of Ireland, both country and city, // Come listen with patience, 

and hear out my ditty” [665] 

“You know not this people of Ireland of whom you speak” [574] 

“habits of the peasantry of Ireland” [456, c. 114] 

“Man of Ireland, heir of sorrow” [588] 

“NOW, ye men of Ireland follow” [501, c. 4] 

“Should of all the fine gentry of Ireland take place” [665] 

“A certain old gentleman in the west of Ireland” [586, c. 158] 

“a parish priest in the south of Ireland” [575] 

“the most unenlightened of the peasantry of the south of Ireland” [529, c. 168] 

“I would not hurt a hair of your head for Ireland’s grounds“ [574] 

“The pillar towers of Ireland, how wondrously they stand // By the lakes and 

rushing rivers through the valleys of our land” [588] 

“When Ireland had kings of her own” [529, c. 344] 

“I calculate my remedy for this one individual Kingdom of Ireland” [664, c. 211] 

“the king of all Ireland“ [529, c. 80] 

“I think he sets no very good example as a Lord Lieutenant of Ireland” 

[505, c. 283] 

“summer residence of the Viceroys of Ireland” [575] 

“who was the first Lord Lieutenant o’ Ireland in the present reign?” [527, c. 38] 

 

‘людина шляхетного походження’  

“I am of the O’Sullivans, who were kings of Ireland” [460, c. 81] 
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“rightful heir of the throne of England and of Ireland” [574] 

‘той, хто страждає’   

“And Ireland wept for Tipperary” [501, c. 159] 

“but this day flogged Ireland” [529, c. 206] 

“Heart-crushed and desolate, spell-bound, irresolute, Ireland but lives in 

the bygone of dreams!” [588] 

“Ireland’s moan” [500, c. 180] 

“sacred bard!—once ours!—but now no more, // Whose loss, for ever, 

Ireland must deplore” [665] 

“Shall learn to know of Ireland’s woe” [588] 

“the troubled tale of Ireland’s miseries” [529, c. 483]  

“think how Ireland pines” [501, c. 291] 

“That beats Ireland” [529, c. 404] 

“one of those enemies to Ireland – these cruel absentees” [507] 

“When Ireland hopelessly complained” [501, c. 198]  

“who had taken an unfortunable part in the troubles of Ireland” [504, c. 256] 

 

‘щаслива людина’  

“Ireland’s laugh” [500, c. 180] 

“she had not fallen on happy days for Ireland” [529, c. 364] 

 

‘друг’  

“a general friend to Ireland” [507] 

“But Ireland’s friends ne’er wanted foes” [665]  

“For my own part, as a warm friend to Ireland” [507] 

“I am as warm a friend to Ireland as your heart could wish” [507] 

“I meant to say, that Ireland had been a friend to me” [507] 

“I never can be, an enemy to Ireland” [507]  

“I will prove myself at least as true a friend to Ireland as you are” [574] 

“to call myself a friend to Ireland” [507] 
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“All lovers of Ireland” [665]  

“So Ireland is at the bottom of his heart” [507] 

“And now he is laid beyond our aid, because to Ireland true” [501, c. 177] 

“all going to dear Ireland, home, to live together” [507] 

“dear Ireland! she loves you as well as I do” [507] 

 

IRELAND = GARDEN 

 

“Owen’s little garden became almost a synonyme for Ireland” [528, c. 2] 

“known by the general denomination of bocchochs, infested Ireland” 

[456, c. 291] 

“one of the first of those botanical rarities seen in Ireland” [574] 

“Spring flowers from Ireland” [588] 

“the finest park and noblest demesne in Ireland” [574] 

 

IRELAND = BATTELFIELD 

 

‘воєнні дії’ 

“An’ fought for ould Ireland from the first to the close” [577, c. 11] 

“took up the defence of Ireland with much warmth and energy” [507] 

“The history of the civil war in Ireland” [529, c. 416]  

“I had been very active in the wars in Ireland” [574] 

“challenging in his own proper person the whole four provinces of Ireland to 

mortal combat” [574] 

 

‘учасники конфлікту’ 

“several regiments of English militia had lately landed in Ireland” [507] 

“The first of the Melmoths, she says, who settled in Ireland, was an officer in 

Cromwell’s army” [599, c. 19] 

“”Young Ireland” wreathed round its rebel sword” [588] 
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“the Jacobite army was withdrawn from the shores of Ireland” [574] 

“I was the biggest rebel in all Ireland” [529, c. 416] 

“In front of Ireland’s chivalry is that Fitzgerald’s place” [501, c. 143] 

“if you go and turn out a partisan for Ireland” [507] 

“the chief command of James’s army in Ireland” [574] 

 

‘місце конфлікту’ 

“one of the strongest fortified places in Ireland” [574] 

“Ireland was, at the time we speak of, actually the theatre of war” [574] 

‘причина боротьби – незалежність’ 

“A soldier’s death, so Ireland’s free!” [500, c. 49] 

“When Ireland yet was free” [588] 

 

‘причина боротьби – віросповідання’ 

“the Protestant population of Ireland every where” [574] 

“by the Protestant population of Ireland during that terrible struggle” [574] 

“his oppressed and disregarded Protestant people of Ireland” [574] 

“ancient Catholic families of Ireland” [574] 

 

‘війна як спокута провини’ 

“Isabel banished to Ireland” [507] 

“In Ireland, while in exile there” [594, c. 379] 

“their prisoner was to be first tried in Ireland” [574] 

 

‘поле бою; руїни’ 

“upon the tranquil and deserted fields, where once the fate of Ireland was 

determined” [574] 

“from the warm though neglected soil of Ireland” [574] 

“from the wilds of Ireland” [529, c. 194] 

“Near the ruins of the castle of Rossmore, in Ireland” [508, c. 3] 
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“They soon persuaded me that old Ireland was going to ruin” [460, c. 87] 

“I am sorry to hear that Ireland is in danger of being ruined” [505, c. 314]  

“I am told that Ireland will be undone by means of a protégé of yours” 

[505, c. 314]   

“In short Ireland would be ruined” [505, c. 313] 

“I wish I was once safe in England again—Ireland positively will be 

ruined!” [505, c. 313] 

 

друга половина XIX ст. – перша третина ХХ ст. 

 

IRELAND = FEMALE 

 

‘жінка’ 

“There are bright days in store for beautiful Ireland, as you call her, and as 

she deserves to be called” [569] 

“I thought of Ireland, and of the sufferings of her children” [570] 

“to abandon Ireland to her fate” [656, c. 120] 

“Ireland would be saved by her priesthood!” [622] 

“Ireland has done her share in this noble work” [622] 

“Ireland, Parnell said, could not spare a single one of her sons” [567, c. 868] 

“Ireland, whose head is ever turned over her shoulder, looking to the past, 

has, in her folk song, at least, reason and justification for her preoccupation with 

what has been in her music, rather than with what is, or is to come” [655, c. 78] 

“Ireland was waking from her sleep” [622] 

“of Ireland and the weight of grief that is on her” [693] 

“You met with poor old Ireland and how does she stand?” [567, c. 832] 

“one prophet had Ireland been promised her freedom” [592, c. 136] 

“when Ireland had a religion of her own, an art of her own, and a literature 

of her own” [622] 
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“There are bright days in store for beautiful Ireland, as you call her, and as 

she deserves to be called” [569] 

“Ireland’s fidelity to her religion” [622] 

 

‘істота’ 

“had blinded the eyes of Ireland to this terrible thing” [592, c. 81] 

“Ireland, whose head is ever turned over her shoulder” [655, c. 78] 

“an ended longing from the mind of Ireland” [592, c. 73] 

“what of the greater traitorous element in the heart of Ireland itself” [592, c. 81] 

“This extraordinary event had inflamed the mind of Ireland in a way that 

was curiously contradictory to traditional sentiment” [592, c. 104] 

“The very heart of Ireland had already begun to be” [592, c. 186] 

“he would see the Tower in the reality it stood for in his own life and in the 

life of the Ireland of his time” [591, c. 96] 

“Made Ireland’s heart begin to beat” [692] 

“Ireland was waking from her sleep” [622] 

“This prelate was willing to bleed Ireland to death to make a Roman 

holiday” [622] 

“The blood of Ireland was to be spared through sheer dint of blood-money” 

[592, c. 215] 

“as England decayed, Ireland would revive” [622] 

 

‘матір’ 

“soul which his mother Ireland had given him” [592, c. 236] 

“When this day Murrough, the King of Ireland’s son” [692] 

“The King of Ireland’s Son,’ or some other of those traditional tales” [692] 

“Ireland , Parnell said, could not spare a single one of her sons” [567, c. 868] 

“intended Ireland to be the fruitful mother of flocks and herds” [569] 
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 ‘матір вигнанників’ 

“There is a spirit growing up among the outcast children of beautiful Ireland 

that will yet cause another English monarch to exclaim, ‘Cursed be the laws that 

deprived me of such subjects” [569] 

“Maybe this would show the people of Ireland that they were not so far 

distant yet” [592, c. 241] 

 

‘близька людина’ 

“he had outraged the feelings of every lover of Ireland” [591, c. 117] 

“there isn’t one of them guys at the present moment but’s ready to frizzle for 

pure love of Ireland” [591, c. 137] 

“It was a strange thing, too, this love of Ireland” [591, c. 248] 

“he was part of the warlike urge of the moment for love of Ireland” [591, c. 248] 

“that dead man who had loved that dead woman so long ago, and loved 

Ireland , too, with a grandeur surpassing the common loves of men” [592, c. 6] 

“those who had given their all for love of Ireland” [592, c. 31] 

“just for the pure love of Ireland” [592, c. 64] 

“It was to these dumb things he had whispered all his heart’s love of 

Ireland” [592, c. 76] 

“he was full of forgiveness of this offence against himself in his fierce, angry 

love of Ireland” [592, c. 80] 

“could he speak to them out of his love for Ireland, they might see a clear, 

gleaming way” [592, c. 97] 

“the urgent, all-embracing love of Ireland” [592, c. 119] 

“in his love-thoughts of her and Ireland” [592, c. 152] 

“unshapen plans of another adventure for love of Ireland” [592, c. 206] 

“Their lives were threatened, their very women and their homes, and was not 

the old, beloved Ireland their common heritage?” [592, c. 207] 

“and pride of Ballycullen for love of Ireland” [592, c. 220] 
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“It might be for love of Ireland he had worked, but it was for love of her, 

too” [592, c. 220] 

“If this insane love of Ireland had not caught him” [592, c. 220] 

“This was what his love of Ireland had brought Parnell” [592, c. 227] 

“His love for Ireland had blinded him to that quality in his countrymen which 

made real Nationality an impossibility” [592, c. 233] 

“all his dreaming for love of Ireland” [592, c. 241] 

“our love began in a love of Ireland” [622] 

“see the places that Ireland loves best” [622] 

“He liked her for her love of Ireland” [622]   

“He loved Ireland” [567, c. 535] 

“he did not become less fond of Ireland” [592, c. 159] 

“But for the love of God or Ireland he remained silent” [592, c. 102] 

 

‘той, хто страждає’   

“It was men like Donogh who made Ireland weak” [692] 

“because Ireland was joyless” [622] 

“Alas, for poor Ireland!” [570] 

“Don’t you know that thousands of honest and respectable families are 

obliged to go into the poorhouse in unfortunate Ireland?” [570] 

“how to trace all the woes of unhappy Ireland” [569] 

“the sadness of Ireland” [592, c. 39] 

“if Ireland was not made joyful” [622] 

“songs about Ireland and her griefs” [693] 

“of Ireland and the weight of grief that is on her” [693] 

“great wrecks of Ireland ‘s past” [623, c. 43] 

“the agony of Ireland must surely be lifted as by a miracle of God” [592, c. 136] 

“Ireland was passing away” [622] 

“Romantic Ireland’s dead and gone” [692] 

“Ireland was weakening daily” [622] 
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‘літня особа’ 

“the pagan future awaiting old Ireland!” [620, c. 275] 

“We will never forget old Ireland” [569] 

“he is longing for a bird to put him in mind of old Ireland” [523, c. 211] 

“You met with poor old Ireland and how does she stand?” [567, c. 832] 

“Shall weave Old Ireland’s windingsheet” [567, c. 833] 

“The little link, by which he had hoped to unite his own life and hers with the 

olden, beautiful life of Ireland” [592, c. 70] 

“For am I not of those who reared The banner of old Ireland high” [480, c. 124]  

“taking up others in defence of old Ireland against Carson and his mob” 

[592, c. 101] 

“old Ireland ‘s hearts and hands” [567, c. 443] 

“God is good, and something will turn up yet to save old Ireland” [570]  

“Don’t leave old Ireland” [570] 

“I hope to see ould Ireland again, sir” [570] 

“I don’t despair of old Ireland yet” [569] 

“we’ll cling to old Ireland through weal and through woe” [569] 

“And who knows but you will come to see me to dear old Ireland yet” [569] 

“you think that there is something to be said for old Ireland” [622]    

“So inveterate in the older Ireland” [655, c. 78] 

 

‘молода особа’  

“the patent foolishness of the Young Ireland Movement” [592, c. 60] 

 

‘збідніла володарка’ 

“a poor boy from the bogs of Ireland” [617] 

“While he was so busy looking after the business of all the landless people of 

Ireland” [592, c. 65] 
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‘друг’ 

“The priests were always the true friends of Ireland” [567, c. 185] 

 

‘ворог’ 

“She hated Ireland with all the bigoted hatred of her nationality” [591, c. 117] 

“they began to discuss points in the age-long hatred of Ireland and England” 

[591, c. 120] 

“the depth and degree of Ireland’s present hatred for England should be 

expressed in terms of the money that had been made out of England through the 

war” [592, c. 215] 

 

‘культурна ідентичність’ 

“what in Ireland is called a «ditch»”[569] 

“I was cleaning off what they call in Ireland “the biggest of the filth” with a 

bunch of heather” [653]  

“complete separation of the sexes which obtains in Ireland in the rural 

districts” [618, c. xxxvii] 

“what is called in Ireland “the hard word,”” [656, c. 123] 

“In Ireland, it may be noted, the process known in England as “summering 

and wintering”” [656, c. 125] 

“one of those infinitely varied erections, pleasantly termed “gaps” in 

Ireland” [656, c. 135] 

“he thinks we ought to speak Irish in Ireland” [567, c. 359] 

 

IRELAND = GARDEN 

 

“Give shade on languorous days, trees of Ireland!” [567, c. 800] 

“Save the trees of Ireland” [567, c. 630] 

“rightly termed the garden of Ireland” [567, c. 427] 

“a gentleman’s garden in Ireland” [669, c. 471] 
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IRELAND = BATTELFIELD 

 

‘воєнні дії’ 

“the battles we brought into Ireland turned to our own punishment” [693] 

“He saw a tremendous army rising in brigades and battalions all over 

Ireland at the command of Eamonn De Valera” [592, c. 203] 

“this time against a powerful enemy, and not as of old, against the Boers or 

inferior races of Africa, or the East, or poor Ireland” [592, c. 145] 

“taking up others in defence of old Ireland against Carson and his mob” 

[592, c. 101] 

“the depth and degree of Ireland’s present hatred for England should be 

expressed in terms of the money that had been made out of England through the 

war” [592, c. 215] 

 

‘учасники конфлікту’ 

“He came to Ireland to get recruits” [622] 

“all the national soldiers of Ireland” [592, c. 147] 

“There was less display of military pride, because there was more fear than 

fun in these soldiers of Ireland who had sprung queerly out of a troubled time” 

[592, c. 200] 

“Ireland’s savage chieftains always at war” [623, c. 43] 

“the Welsh who invaded Ireland in the thirteenth century” [623, c. 41] 

“the English oppressors of a down-trodden Ireland” [655, c. 8] 

 

‘патріотизм’ 

“you were to become the greatest patriot in Ireland” [592, c. 72] 

“If only all the people in Ireland could be made to feel the truth and beauty of 

Sinn Fein!” [592, c. 82] 

“Comparing himself to the great patriotic men of Ireland he does be, the 

poor, unfortunate fellow” [592, c. 79] 
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“This it is to be born and bred in Ireland, where people live their opinions, 

and everyone is a patriot with a different point of view” [655, c. 219] 

 

‘причина боротьби – незалежність’ 

“The fight for free will would have to be fought in Ireland some day” [622] 

“it is my belief he would have freed Ireland!” [692] 

“Times the merry songs they sing // Of Ireland glorious and free” [480, c. 55] 

“This wild talk about fighting for the freedom of Ireland is all as I roved 

NINETEEN HUNDRED AND FOURTEEN” [592, c. 142] 

“Listen to the births and deaths in the Irish all for Ireland Independent” 

[567, c. 604] 

“You talk about freeing Ireland” [570] 

“And Ireland shall be free, // From the centre to the sea” [655, c. 128] 

“you will be in heaven and Ireland will be free” [567, c. 835] 

 

‘релігійна підтримка боротьби’ 

“That’s the new Messiah for Ireland!” [567, c. 639] 

“one prophet had Ireland been promised her freedom” [592, c. 136] 

“What was any good Church of England, or Ireland, mamma to do when an 

infant of four years implores its Deity” [655, c. 44] 

“said the Church of Ireland ladies approvingly” [655, c. 100] 

“the day when Ireland would be one vast monastery” [622] 

“under the guidance of the monks Ireland was the centre of learning” 

[623, c. 43] 

“a fine saint, who’s going round through the churches of Ireland” [666, c. 34] 

“into all the parishes of Ireland” [693] 

“to teach the young priests of Ireland their religion from a penny catechism” 

[592, c. 182] 

“when Ireland had a religion of her own, an art of her own, and a literature 

of her own” [622] 
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“your fear for the religious safety of Ireland that prompted you to write this 

letter?” [622] 

“talk about pagan Ireland” [622]  

“only a pagan revival can save Ireland” [622] 

“his mind bending rather to pagan than to Christian Ireland” [622]   

 

‘поле бою; руїни’ 

“there won’t be a fox or a Protestant left in Ireland in ten years’ time” [652] 

“the result of this puritanical Catholicism will be an empty Ireland” [622] 

“Ireland would soon be a desert” [569] 

“he declared that the brewer and the distiller were the ruin of Ireland” [622]    

“He loved the desolation of Ireland” [621, c. 179] 

“But of late he had come to be regarded merely as a ragged survival from a 

vanished Ireland” [592, c. 169] 

“It seemed that Ireland was again to be thrown back one hundred years” 

[592, c. 175] 

“Well, I’m not desertin’ Ireland” [569] 

“the emptying of Ireland was due to the fact” [622] 

“Ireland is emptying before them” [622]   

“If it goes on, Ireland is lost” [569] 

“One of the ruinations of poor Ireland” [591, c. 41] 

 

друга третина XX ст. – початок XXI ст. 

 

IRELAND = FEMALE 

 

‘жінка’ 

“Ireland must shed her blood” [461] 

“Ireland is just fine as she is” [461] 

“Ireland, poor though she was, paid the expense” [630] 
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“he knew nothing of Ireland and her politics” [465, c. 110] 

“the freedom of Ireland and her existence as a separate, proud and loyal 

nation” [461] 

“this was a farewell forever to the garden of spuds, to hearth and hovel, to 

mountain and bog, to Mother Ireland herself” [603] 

“In any other country but Ireland, who may give freedom to her sons and 

daughters quicker than a future” [465] 

 

‘людина’ 

“an Ireland without a head, a body lopped off at the shoulders” [469] 

“Ireland must shed her blood” [461] 

 

‘матір’ 

“a mother Ireland who embraces all her children, including her adopted 

ones” [547] 

“Mother Ireland, it appears the Celtic Tiger has taken all your sanity” [688] 

“In any other country but Ireland, who may give freedom to her sons and 

daughters quicker than a future” [465] 

“this was a farewell forever to the garden of spuds, to hearth and hovel, to 

mountain and bog, to Mother Ireland herself” [603] 

“You’re going to work your back off for the children of Ireland” [602, c. 157] 

 

‘близька людина’ 

“I loved Ireland” [465] 

“My heart aches for Ireland” [463] 

“I love Ireland” [560] 

“they’re both crazy about Ireland” [612] 

 

‘той, хто страждає’   

“It is true that our Ireland is injured” [477] 
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“Ireland, lying in the dark waters of the Atlantic like a drowning girl” [463] 

“the civil war that followed the so called peace is eating Ireland” [472] 

“Ireland which will be rebaptised by blood” [604, c.62] 

 

‘літня особа’ 

“another martyr for old Ireland” [465] 

“when the potato was lost there was nothing left in old Ireland” [464] 

“he knew old Ireland would be free” [606, c. 51] 

 

‘молода особа’  

“Ireland, lying in the dark waters of the Atlantic like a drowning girl” [463] 

 

‘володарка’  

“When Willie was six or seven the King of Ireland came from England to 

visit Ireland” [461] 

“the boys of Ireland were willing to embark” [461] 

“men of Ireland also in a hundred terrible attitudes” [461] 

“the brave soldiers of Ireland” [472] 

“boys of England and Ireland are dying” [472] 

“ordinary fellas from the back farms of Ireland” [472] 

“The people of Ireland knew the good Lord wouldn’t let them down” [602, c. 95] 

“the plain people of Ireland” [612] 

“rival tribes and scions of Ireland” [630] 

 

‘ворог’  

“we were enemies of Ireland” [635, c. 171] 

“I watched those enemies of Ireland again” [635, c. 176] 

“he was showing himself a traitor to Ireland” [635, c. 174] 

“the son of a cornet-player who betrayed Ireland” [635, c. 174] 

“we had been traitors to Ireland” [470] 
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“there was a lot of hatred in Ireland in those times” [469] 

“he was the enemy of the new Ireland” [465] 

 

‘культурна ідентичність’ 

“there had been no sex in Ireland before the coming of television” [459] 

“he had seven all-Ireland champion hurlers up to see me” [467] 

“the round-Ireland rally champeen, as he called himself” [467] 

“l was given every football jersey there was in the League of Ireland to be 

hanging on my wall” [467] 

“there was a sort of fashion of shooting one time in Ireland” [469] 

“we have such things in Ireland called Labanacallach” [469] 

“a policeman in Ireland was never stationed near his own home town” [469] 

“people and animals slept in the same house one time in Ireland” [469] 

“as they did in Ireland in the twenties” [471] 

“straight from the mouth – or the gob as we used to say in Ireland” [465] 

“as they used to say in Ireland, The Devil only comes into good things” [465] 

“a strange, sad sport, in Ireland” [463] 

“a string of such houses behind them throughout Ireland” [534, c. 140] 

“Do you ever notice that people in Ireland say the word absolutely an awful 

lot?” [535] 

“they have cars in Ireland” [565] 

“he would love to have seen Ireland as a conglomeration of golf clubs and 

race courses, seaside ones, mountain ones, flat middle of the island ones” [556] 

“an article on folklore and changing ways in Ireland” [608] 

“poetry that Ireland had been the cradle of ” [630] 

“a rare thing for Ireland to talk to an Irish writer in public” [630] 
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IRELAND = BATTELFIELD 

 

‘воєнні дії’ 

“Ireland would have been a more congenial battleground” [458] 

“the barracks of Ireland filled with new faces” [470] 

“every barracks in Ireland has lost its officers and men” [470] 

“the insurgents would be defeated and Ireland restored to peaceable 

ways” [469] 

“set against an Ireland besieged by conflict” [471] 

“even though Ireland was a victor in the war” [465] 

“the old war here in Ireland sundered them” [462] 

“this war were being fought in Ireland” [461] 

“the soldiers of Ireland were not rained on” [461] 

“Armageddon lay not so far away as Ireland” [461] 

“Mothers in Ireland said they would stand in front of their sons and be shot 

before they’d let them go, and that was a change, the officer said” [461] 

“the civil war that followed the so called peace is eating Ireland” [472] 

“this is like Cuchullain and the like, you know, and Ferdia, and fighting, and 

Ireland, and freedom” [472] 

“to call on Ireland to join the fight” [479] 

“two thirds of Ireland remained indomitably non-combatant” [559] 

“to defend the shores of Ireland from an unlikely invasion” [558] 

“there will be red war throughout Ireland” [604, c. 62] 

“the military occupation of Northern Ireland” [534, c. 230] 

 ‘учасники конфлікту’ 

“a book on the French Invasion in Ireland” [634, c. 125] 

“an old soldier in Ireland” [469] 

“if the British want to invade Ireland” [471] 

“we’re all Irishmen in here, fighting for Ireland” [461] 

“to be up with them, the heroes of Ireland” [472] 
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“the brave soldiers of Ireland” [472] 

 

‘причина боротьби – незалежність’ 

“people were fighting for Ireland to gain their freedom” [626] 

“The great majority of people were fighting for Ireland” [681] 

“You are fighting a holy war, not only in defence of the Catholic peoples of 

Belgium, but to attain a sure and incontestable certificate for the freedom of 

Ireland and her existence as a separate, proud and loyal nation” [461] 

“a war for the old prize of freedom for Ireland” [472] 

“Ireland was trying to win independence for itself ” [606, c. 45] 

 

‘релігійна підтримка боротьби’ 

“the people of Ireland knew that the good Lord would not let them down” 

[606, c. 96] 

 

‘поле бою; руїни’ 

“Ireland at war perfectly ruinous” [452] 

“they shot people into the ruin of their country, into the moil and the ruin, 

just like in Ireland” [469] 

“perhaps such a man thought Ireland was just wildernesses, uncivil” [463] 

“the place had gone like everywhere else in Ireland” [606, c. 67] 
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Б. 1.3 Діахронні зміни ціннісного складника 

 

XVII ст. – перша половина XIX ст. 

 

Цінність 

 

‘краса’ 

“Ireland, abounding as she does from shore to shore with all that is 

beautiful, and grand, and savage in scenery” [574] 

 

‘благородство’ 

“Ireland! let thy noble voiceful Spirit cry to God aloud!” [594, c. 448] 

“a gentleman whom Ireland has reason to be proud of” [529, c. 76] 

“a high position in the best society which Ireland then produced” [574] 

 

‘миролюбство’ 

“I do not think England seems to agree with you so well as Ireland” [507] 

“I waived my objections to Ireland” [507] 

 

‘моральність’ 

“Ireland! be it thy high duty // To teach the world the might of moral beauty” 

[594, c. 447] 

“Ireland’s Vow” [588] 

 

‘надія’ 

“The hope of Ireland in the coming years” [588] 

 

‘безпека’ 

“Ireland’s bulwark and security” [668, c. 520] 
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‘благочестя’ 

“On the fair hills of holy Ireland” [485, c. 55] 

“Ireland! be it thy high duty … stamp God’s image truly on the struggling 

soul” [594, c. 447] 

 

Антицінність 

 

‘боягузтво’ 

“In Ireland, where, from a certain train of causes…, it has been found 

necessary to appeal more to the cowardice than the generosity of human nature” 

[529, c. 220] 

 

‘беззаконня’ 

“Crimes take place in Ireland as in all countries” [529, c. 220] 

“who knows how to make his way out of any jail in Ireland” [505, c. 360] 

“And the dark hand of tyranny drove him from Ireland” [587, c. 270] 

 

‘бідність’ 

“when he was leaving Ireland in a decline” [574] 

 

друга половина XIX ст. – перша третина ХХ ст. 

 

Цінність 

 

‘краса’ 

“one could have this lovely Ireland as an immediate future” [592, c. 16] 

“The Summer had swung in and the beauty of this time in Ireland” [591, c. 35] 

“at home in beautiful Ireland” [569] 

“And, with God’s blessing, we’ll all be in beautiful Ireland again” [569] 
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“There are bright days in store for beautiful Ireland, as you call her, and as 

she deserves to be called” [569] 

“There is a spirit growing up among the outcast children of beautiful 

Ireland” [569] 

“a grassy country of Ireland’s mild and brilliant green” [656, c. 218] 

“a surety God’s fair land of Ireland did not hold her equal” [567, c. 650]  

“There are bright days in store for beautiful Ireland, as you call, and as she 

deserves to be called” [569] 

 

‘кохання’ 

“Oh, God, would they ever see that, in loving Ireland” [592, c. 238] 

 

‘благородство’ 

“Ireland has done her share in this noble work” [622] 

“Have you no such thing as breaches of promise in Ireland?” [569] 

“It is only what are called ‘estated men’ are gentlemen in Ireland” [569] 

“There is as little free love in Ireland” [622] 

“There are no bastards in Ireland” [622] 

“To give charity to the poor is the best religion in Ireland” [592, c. 117] 

“when duty called Ireland” [567, c. 743] 

“Ireland, they say, has the honour of being the only country which never 

persecuted the jews” [567, c. 378] 

“Times the merry songs they sing // Of Ireland glorious and free” [480, c. 55] 

 

‘мир’ 

“To think of the peace we’d have then in Ireland!” [592, c. 22] 

 

‘безпека’ 

“protection of life and property which was to be found no where in such 

perfection as in Ireland” [570]  
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“I really feel safer in Ireland than elsewhere” [619] 

“Ireland’s halcyon days” [Moore Lake, c. 43] 

“In the wilds of Ireland no one troubles themselves about burglars” [656, c. 83] 

 

‘чесність’ 

“there’s not an honester bay in Ireland” [569]   

‘патріотизм’ 

“Comparing himself to the great patriotic men of Ireland” [592, c. 79] 

 

‘вірність’ 

“Ireland’s fidelity to her religion” [622] 

 

‘благочестя’ 

“There had never been a religious revolution in Ireland” [622]    

“there will be no religion, or a different religion in Ireland” [622]  

“there is no such thing as an unfinished church in Ireland” [622]   

“money spent upon religion in Ireland” [622] 

“The Church is very rich in Ireland” [622] 

“All the money in Ireland goes into religion” [622] 

“More money was spent upon religion in Ireland than in any other 

country” [622] 

“religion in Ireland was another form of love of country” [Moore Lake, c. 46] 

“she could get the best families in Ireland to send their daughters to be 

educated in her convent” [623, c. 60] 

“Nothing lasts in Ireland but the priests” [619] 

“the holy men of Ireland” [666, c. 61] 

“the holy boys, the priests and bishops of Ireland” [567, c. 633] 
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Антицінність 

 

‘беззаконня’ 

“the most tyrannical convention in Ireland” [591, c. 243] 

“I ask you, who is responsible for all the devilment in Ireland for the past 

hundred years or so?” [592, c. 22] 

 “These things are all, I believe, illegal, but they happen in Ireland” [653] 

“I came over to Ireland under the impression that the people were lawless 

and revengeful, particularly in your county” [569] 

“the greatest crime that anyone can commit in Ballycullen, or, in fact, in any 

part of Ireland” [592, c. 217] 

 

‘небезпека’ 

“There’ll never be peace in Ireland until we have done with oratory” [592, c. 22] 

 

‘зрада’ 

“although the certain traitorous element in Ireland itself had been 

continually felt by him in its full power” [592, c. 198] 

“It was very painful to remember that it was the certain traitorous element in 

Ireland itself” [592, c. 235] 

 

‘безрадісність’ 

“there is no joy in Ireland” [622] 

“man’s life is joyless in Ireland” [622] 

“why could not Ireland possess that oneness, that rich content of 

correspondence with its own soul which is what one should mean by nationhood!” 

[592, c. 86] 
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‘бідність’ 

“fine, fiery speeches about the land and about the poor, downtrodden people 

of Ireland” [592, c. 64] 

“While he was so busy looking after the business of all the landless people of 

Ireland” [592, c. 65] 

“Ireland is the poorest country in the world” [622] 

“Don’t you know that thousands of honest and respectable families are 

obliged to go into the poorhouse in unfortunate Ireland?” [570] 

 

друга третина XX ст. – початок XXI ст. 

 

Цінність 

 

‘мир’ 

“A prosperous, peaceful Ireland is good for them” [452] 

“such peace in anonymity never before known in Ireland” [607] 

“the king made to have peace in Ireland” [471] 

 

‘безпека’ 

“there had not been such thefts in Ireland” [469] 

“I can walk free in Ireland” [469] 

“never in its history has Ireland been a safer place” [607] 

 

‘благополуччя’ 

“child welfare and happiness in Ireland” [492] 

 

‘вірність’ 

“You are fighting a holy war, not only in defence of the Catholic peoples of 

Belgium, but to attain a sure and incontestable certificate for the freedom of 

Ireland and her existence as a separate, proud and loyal nation” [461] 
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‘благородство’ 

“Mothers in Ireland said they would stand in front of their sons and be shot 

before they’d let them go, and that was a change, the officer said” [461] 

 

‘свобода’ 

“the famous day of freedom, freedom for Ireland” [472] 

 

 

‘благочестя’ 

“the Church of Ireland is quite respectable” [561] 

“apostolic country of Ireland” [611] 

 

Антицінність 

 

‘жорстокість’ 

“love and good fellowship in Ireland is killed” [634, c. 164] 

“murders took place in the fields of Ireland” [470] 

“the dark hatred of children which had characterized Ireland’s past” [478] 

“landlords and their agents were being assassinated or half beaten to death 

all over Ireland” [603] 

“every virtuous English bishop translated to Ireland was murdered” [634, c. 38] 

“Ireland, how thou stonest thy prophets!” [634, c. 15] 

 

‘нестримність’ 

“West of Ireland drinking, diligent, unrestrained” [471] 

“perhaps such a man thought Ireland was just wildernesses, uncivil” [463] 

 

‘небезпека’  

“there would be no safety for us now anywhere in Ireland” [465] 
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‘розпач’ 

“I would send into Ireland want, pestilence, narrowness, hunger and 

Death” [463] 

“mayhem, havoc, and despair all over Ireland” [471] 

 

‘бідність’ 

“an Ireland where everyone was searching frantically for a pension or a 

job” [634, c. 49] 

“Ireland, poor and bedraggled” [630] 
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Б. 2 Актуалізація концепту ІРЛАНДІЯ (Eire) 

 

Б.2.1 Діахронні зміни поняттєвого складника 

XVII ст. – перша половина XIX ст. 

 

концептуальна ознака ‘land of ancestors’ 

 

‘рідна земля’ 

“Land of my forefathers, Erin go bragh!” [530, c. 211] 

“Eire, thy woe // Is a sword in my bleeding breast” [593, c. 165] 

“Have I fought, // But to see my Eire” [588, c. 224] 

“O, Eire, my soul, what a woe is thine!” [676, c. 61] 

“Fair Eire ! you are our own, our native land!” [641] 

“Eire! Cradle of our birth, of our happy youth” [641] 

 

концептуальна ознака ‘dry land’ 

 

‘оточена водою територія’ 

“I could voyage to Egypt across the deep water, // Nor care about bidding 

dear Eire farewell” [595, c. 138] 

 

‘територія з особливим ландшафтом’ 

“A fruitful clime is Eire’s, through valley, meadow, plain” [598, c. 138] 

“Near the fair hills of Eire” [598, c. 138] 

“green-valleyed Erin” [676, c. 143] 

“The soil is rich and soft, the air is mild and bland,// Of the fair hills of Eiré, 

O!” [598, c. 138] 
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‘територія з особливою фауною’ 

“On the fair Hills of Eire, O ! // In that land so delightful the wild thrush’s” 

lay [598, c. 137] 

 

концептуальна ознака ‘country, state’ 

 

‘держава-монархія’ 

“loud shouts for Eire’s King” [596] 

“Who, turning to Eire’s Ceann” [596] 

“But Charles, despising danger. Shall soon ascend green Eire’s throne” 

[676, c. 197] 

“Eire again on her throne” [588, c. 224] 

“Of him who should be shortly Eire’s reigning King” [676, c. 24] 

 

друга половина XIX ст. – перша третина ХХ ст. 

 

концептуальна ознака ‘land of ancestors’ 

 

‘рідна земля’ 

“Purcell stood, watching the cars laden with the outcast children of Erin as 

they toiled wearily up the hill through the gap” [569] 

“When the Children of Erin hang up their harps in the Babylon of to-day” [657] 

“He would have had his Erin famed” [567, c. 95] 

“Your mother Eire is always young” [692] 

“Come back to Erin, Mavourneen, Mavourneen; // Come back, Aroon, to the 

land of my birth…” [475] 

“Whether on the scaffold high // Or the battlefield we die // O what matter 

when for Erin dear we fall!” [497] 
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‘предок’ 

“welcome to green Erin, the promised land of our common ancestors” 

[567, c. 756] 

 

‘нащадок’ 

“Remember, Erin, thy generations and thy days of old” [567, c. 688] 

 

концептуальна ознака ‘dry land’ 

 

‘територія з особливим ландшафтом’ 

“on the fair hills of Eire” [567, c. 630] 

“I tore it from the green boughs of old Eire” [692] 

“the sun lingers on the shores of Erin” [658, c. 178] 

 

концептуальна ознака ‘country, state’ 

 

‘держава-монархія’ 

“He, B. enjoyed the distinction of being close to Erin’s uncrowned king in 

the flesh” [567, c. 880] 

“…clad in shining armour, low bending made obeisance to the puissant and 

high and mighty chief of all Erin” [567, c. 628] 

“On the Erin’s King that day round the Kish” [567, c. 402] 

“Also the day I threw that stale cake out of the Erin’s King picked it up in the 

wake fifty yards astern” [567, c. 475] 

“Far out in the bay between Bailey and Kish lights the Erin’s King sails” 

[567, c. 802] 

“Day we went out for the pleasure cruise in the Erin’s King” [567, c. 676] 

 

‘держава-організація суспільства’ 

“The élite of Erin” [567, c. 573] 
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“He would have had his Erin famed…Her statesmen, bards and warriors 

raised” [567, c. 95] 

“Erin’s heroes of the past” [567, c. 95] 

 

‘держава з власною символікою’ 

“He would have had his Erin famed, // The green flag gloriously unfurled” 

[567, c. 95] 

 

друга третина XX ст. – початок XXI ст. 

 

концептуальна ознака ‘land of ancestors’ 

 

‘рідна земля’ 

“Come back to Erin, mavourneen, mavourneen // Come back, machree, to the 

land of your birth” [562] 

“My advice to you, people of Éire, is that you’ve got to reclaim your 

country” [651] 

“Would you have me lugging Gaelic lore into the sweat shops, the mills and 

docks, the cabins and the rookeries of Mother Eire” [627] 

 

концептуальна ознака ‘dry land’ 

 

‘територія з особливим ландшафтом’ 

“How are the things in the four green fields of Erin?” [636] 

“some cousins from Tir Eire that had lived in Dublin” [466, c. 60] 

 

концептуальна ознака ‘country, state’ 

 

‘релігійна держава’ 

“He’d have the most stylish Catholic church in Erin” [637, c. 143] 
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“Erin’s saints shall fight for us” [642] 

 

‘економічно розвинена держава’ 

“Buckley is under the thumb of the Eire Bank” [632, c. 52] 

“the Depot, symbolizing the institution of Eire” [637, c. 143] 

 

‘держава з особливою формою правління’ 

“The Éire Government has protested to Berlin” [675] 

“The name of Dr. Douglas Hyde, first President of Éire, will next week be 

inscribed on Galway’s Roll of Freemen” [517]   

“The political situation in Éire” [510] 

“Saor Eire, Irish for Free Ireland, was a small, turbulent offshoot of the 

republican movement” [679] 

“so-called Peace Process in which the leaderships of &/Eire/Ireland” [572] 

 

‘держава з особливими законами’ 

“law against wearing such garb in Eire” [471] 

 

Б.2.2 Діахронні зміни образного складника 

 

XVII ст. – перша половина XIX ст. 

 

EIRE = FEMALE 

 

‘жінка’ 

“…to see my Eire again on her throne” [588, c. 224] 

“And Erin, once the Great and Free, // Now vainly mourns her breakless 

chain, // And iron thrall” [691, c. 39] 
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‘матір’ 

“Erin, thy children” [588, c. 224] 

“But a hundred such as I will never comfort Erin // For the loss of the noble 

son!” [691, c. 113] 

 

‘правителька країни’ 

“Have I fought, But to see my Eire again on her throne” [588, c. 224] 

“But Charles, despising danger. Shall soon ascend green Eire’s throne” 

[676, c. 197] 

 

‘дружина короля/вождя’ 

“loud shouts for Eire’s King” [596] 

“turning to Eire’s Ceann” [596] 

“Of him who should be shortly Eire’s reigning King” [676, c. 24] 

 

‘щось божествене, сакральне, небесне’ 

“bidding dear Eire farewell” [595, c. 138] 

“Erin, thy children shall again be clothed in honours” [689, c. 274] 

 

‘покровителька’ 

“The banner of Discord at length shall be furled, //  And Erin shall shine out 

the gem of the world” [689, c. 234] 

“A fruitful clime is Eire’s, through valley, meadow, plain” [598, c. 138] 

 

‘той, хто страждає’  

“sick Eire in tears” [593, c. 162] 

“O, Eire, my soul, what a woe is thine!” [676, c. 61] 

“And Erin, once the Great and Free, // Now vainly mourns her breakless 

chain, // And iron thrall” [691, c. 39] 
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‘об’єкт співпереживання’ 

“Eire, thy woe // Is a sword in my bleeding breast” [593, c. 165] 

“All Erin must, alas! have felt // The deadly blow!” [691, c. 39] 

“But a hundred such as I will never comfort Erin // For the loss of the noble 

son!” [691, c. 113] 

 

друга половина XIX ст. – перша третина ХХ ст. 

 

EIRE = FEMALE 

 

‘жінка’ 

“And on that day may Erin well Pledge in the cup she lifts to Joy” [567, c. 95] 

 

‘матір’ 

“Your mother Eire is always young” [692] 

“Remember, Erin, thy generations and thy days of old” [567, c. 688] 

“Weep not for me, O daughters of Erin” [567, c. 766] 

“the daughters of Erin have been famed” [570]  

“The most innocent son of Erin” [567, c. 533] 

“When the Children of Erin hang up their harps in the Babylon of to-day” [657] 

“the marks of the son of Erin were so strong upon him” [592, c. 109] 

 

‘матір вигнанників’ 

“Irish immigrant who had ever come from Erin” [591, c. 136] 

“Far out in the bay between Bailey and Kish lights the Erin’s King sails” 

[567, c. 802] 

“Come back to Erin, Mavourneen, Mavourneen; // Come back, Aroon, to the 

land of my birth…” [475] 

“the outcast children of Erin” [570] 
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‘близька людина’ 

“He would have had his Erin famed” [567, c. 95] 

 

‘мучениця’ 

“O, Erin, mourn with grief and woe” [567, c. 94] 

“Sobbing like Eire with sorrow and love” [569] 

 

‘літня особа ’ 

“Sing of old Eire and the ancient ways” [692] 

“When her own people ruled in wave-worn Eire” [692] 

 

‘дружина короля/вождя’ 

“On the Erin’s King that day round the Kish” [567, c. 402] 

“Also the day I threw that stale cake out of the Erin’s King picked it up in the 

wake fifty yards astern” [567, c. 475] 

“Far out in the bay between Bailey and Kish lights the Erin’s King sails” 

[567, c. 802] 

“Day we went out for the pleasure cruise in the Erin’s King” [567, c. 676] 

“He, B, enjoyed the distinction of being close to Erin’s uncrowned king in 

the flesh” [567, c. 880] 

“low bending made obeisance to the puissant and high and mighty chief of 

all Erin” [567, c. 628] 

 

EIRE = TREE 

 

‘частина дерева’ 

“I tore it from the green boughs of old Eire” [692] 

“I tore it from the barren boughs of Eire” [692] 
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друга третина XX ст. – початок XXI ст. 

 

EIRE = FEMALE 

 

‘жінка’ 

“with living pictures of Brian Boru and St. Patrick and Mother Erin playing 

her harp” [632, c. 40] 

“the figure of Erin in the centre with the detail of shamrocks in her hair” 

(S2B-031) [572] 

 

‘матір’ 

“with living pictures of Brian Boru and St. Patrick and Mother Erin playing 

her harp” [632, c. 40] 

“the sweat shops, the mills and docks, the cabins and the rookeries of 

Mother Eire” [604, c. 28] 

“No son of Erin would offer me harm” [642] 

“There were pictures of nuns <…> These were daughters of Erin” [630] 

“The Spirit of Érin … Ever Fair, ever Beautiful and ever Young … inspired 

her sons and daughters with the highest hopes and ideals” [330, c. 92] 

“Arise, Ye Sons of Erin” [633] 

 

‘матір вигнанників’ 

“Let’s remember the exiled sons of Erin” [582] 

‘мучениця’ 

“Eire dear! your mourn” [330, c. 92] 

 

‘матір-мучениця’ 

“Mother Erin, looking troubled and wan” [636] 

“I am Ireland: // I am older than the Hag of Beara. // Great my glory: // 

<…> Great my shame: // My own children that sold their mother. // Great my 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cailleach
https://en.wikipedia.org/wiki/Beara_Peninsula
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pain: // My irreconcilable enemies who harass me continually. // Great my sorrow 

// That crowd, in whom I placed my trust, decayed” [659] 

 

‘літня особа’ 

“a grey woman on pedestal, a statue of the Maid of Erin” [682] 

“the boys of old Erin” [631, c. 105] 

“Let Erin remember the days of old” [566, c. 17] 

‘пасивна людина’ 

“Even if Éire is staying neutral I am not” [545] 

“Maybe this is the price that Éire has to pay for sitting on the fence” [675] 

 

‘дівчина’ 

“a gentle girl, whose name was Eire, approaching me on horseback” 

[629, c. 15] 

 

‘діва-рятувальниця’ 

“The Spirit of Érin … Ever Fair, ever Beautiful and ever Young … inspired 

her sons and daughters with the highest hopes and ideals” [330, c. 92] 

“…was simply that of a virgin Eire versus the bloody Saxon, with a 

significant but not a total victory, going to Eire in 1921/22” [568, c. xvii] 

“Eire dear! your mourn is breaking and the clouds are rolling by. Your long 

thraldom will sink into oblivion when the bright glory of a new Era shines upon 

your hopes and brings them fruition  <…> glad shout of your children as they hail 

you ‘A Nation Once Again’” [330, c. 92] 
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Б. 2.3 Діахронні зміни ціннісного складника 

 

XVII ст. – перша половина XIX ст. 

 

Цінності 

 

‘краса’ 

“The soil is rich and soft, the air is mild and bland, // Of the fair hills of 

Eiré, O!” [598, c. 138] 

“Broad and tall rise the cruachs in the golden morning glow // On the fair 

hills of Eiré, O!” [598, c. 138] 

“Fair Eire ! you are our own, our native land! The flower and emerald of 

the earth; worth defending! “Vorth enjoying! worth dying for!” [641] 

“Oh, my hope and my dream is, that yet I Shall see My beautiful Erin a 

great, glorious, and free” [484, c. 588] 

 

‘кохання’ 

“Eire, thy woe // Is a sword in my bleeding breast” [593, c. 165] 

“Have I fought, // But to see my Eire” [588, c. 224] 

“O, Eire, my soul, what a woe is thine!” [676, c. 61] 

“I could voyage to Egypt across the deep water, // Nor care about bidding 

dear Eire farewell” [595, c. 138] 

 

друга половина XIX ст. – перша третина ХХ ст. 

 

Цінність 

 

‘краса’ 

“Save the trees of Ireland for the future men of Ireland on the on the fair hills 

of Eire” [567, c. 630] 



 

 

314 

“So Soggarth aroon, if ever I go // To the land of my birth, — sweet, beautiful 

Eire” [648, c. 393] 

“Sometimes he sang at the piano graceful Irish airs, haunting, but sad with the 

sadness that seems to breathe from the hills and vales of beautiful Eire” [486, c. 463] 

“Beautiful Eire, tune the harp of your poets, keep the heart of your exiles, 

bless the hands of your peasants” [622, c. 180] 

“Oh, God, will the time ever come, when beautiful Erin will again be 

free?” [622] 

 

‘невинність’ 

“when the daughters of Erin had to lift their skirts … The most innocent son 

of Erin Stephen said, for whom they ever lifted them” [567, c. 533] 

 

‘кохання’ 

“have had his Erin famed” [567, c. 95] 

“Whether on the scaffold high // Or the battlefield we die // O what matter 

when for Erin dear we fall!” [497] 

 

‘миролюбство’ 

“all the entreaties to Erin to remember” [655, c. 163] 

“And on that day may Erin well / Pledge in the cup she lifts to Joy” [567, c. 95] 

 

‘коштовність’ 

“Erin, green gem of the silver sea” [567, c. 452] 
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друга третина XX ст. – початок XXI ст. 

 

Цінність 

 

‘краса’ 

“The Spirit of Érin … Ever Fair, ever Beautiful” [330, c. 92] 

“He longed to see my beautiful Eire” [571, p. 140] 

 

‘шляхетність’ 

“No son of Erin would offer me harm” [642] 

“Are Erin’s sons so good or so cold / As not to be tempted by woman or 

gold?” [643, c. 7] 

 

‘вірність’ 

“I am Ireland: <…> I placed my trust” [659] 

 

‘гордість’ 

“The Pride of Erin’! he cried out and began vigorously fingering a soaring 

jig, bellowing with gusto…” [608] 

 

‘благочестя’ 

 “Erin’s saints shall fight for us” [642] 

“There were pictures of nuns <…> These were daughters of Erin” [630] 

 

‘скромність, невибагливість’ 

“Would you have me lugging Gaelic lore into the sweat shops, the mills and 

docks, the cabins and the rookeries of Mother Eire” [627] 
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Макроструктура концепту ІРЛАНДЕЦЬ 

Б. 3 Актуалізація концепту ІРЛАНДЕЦЬ (Irishman) 

 

Б.3.1 Діахронні зміни поняттєвого складника 

XVII ст. – перша половина XIX ст. 

 

концептуальна ознака ‘inhabitant of Ireland’ 

 

‘рідна земля’ 

“it had continued in the persons of the native Irish” [487, c. 275] 

“I see you’re a countryman of mine, — an Irishman” [455, c. 122] 

“God’s curse upon the Irishman that sould his native land” [574] 

 

концептуальна ознака ‘speaker of Irish English’ 

 

‘фонетичні особливості мови’ 

“every time she opened her lips, lest some treacherous A or E, some strong 

R, some puzzling aspirate, or non-aspirate, some unguarded note, interrogative 

or expostulatory, should betray her to be an Irishwoman” [507] 

“You Scotchmen take so much time in givin’ an answer that an Irishman 

could say his pattherin aves before you spake” [490] 

 

‘красномовство’ 

“You Scotchmen take so much time in givin’ an answer that an Irishman 

could say his pattherin aves before you spake” [490] 

“Such was the countenance of the lady who only a minute or two before had 

been smiling and murmuring over the stile so amiably with her idiomatic 

‘blarney,’ as the Irish call that kind of blandishment” [574] 
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‘лексичні особливості мови’ 

“Our dinner was what an Irishman might call a most ‘illigant’ affair” [573] 

“Well, fire away, my boy, with your big oak stick, as the Irishman says” [574] 

“dropped the ambassador’s head on the ground, as an Irishman would say, 

like a hot potato” [574] 

“Such was the countenance of the lady who only a minute or two before had 

been smiling and murmuring over the stile so amiably with her idiomatic 

‘blarney,’ as the Irish call that kind of blandishment” [574] 

 

концептуальна ознака ‘emotional person’ 

 

“he had always heard that Irishmen are ‘quick in the executive part of 

justice” [507]  

“And a good right he has to befriend you; for you stood by him when many 

who ought to have known better were hunting him down for a wild Irishman” 

[509, c. 266] 

“Now that same wild Irishman has as much gratitude in him as any tame 

Englishman of them all” [509, c. 266] 

“English prudence governed, but did not extinguish his Irish enthusiasm” [507]   

“one of the workmen in the yard—an Irishman—grin with delight” [507] 

“The Irish have been always remarkable for their funeral lamentations; … and it 

seems derived from their Celtic ancestors, the primaeval inhabitants of this isle” [503] 

“It has been affirmed of the Irish, that to cry was more natural to them than 

to any other nation, and at length the Irish cry became proverbial” [503] 

“the Irish then musically expressed their griefs; that is, they applied the 

musical art, in which they excelled all others, to the orderly celebration of funeral 

obsequies, by dividing the mourners into two bodies, each alternately singing their 

part, and the whole at times joining in full chorus” [503] 

“when an Irish man or woman of the lower order dies, the straw which 

composed the bed, whether it has been contained in a bag to form a mattress, or 
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simply spread upon the earthen floor, is immediately taken out of the house, and 

burned before the cabin door, the family at the same time setting up the death 

howl” [503] 

 

концептуальна ознака “uniqueness” 

 

‘риси характеру та звички’ 

“I beg to repeat, the Irishman is essentially a bashful man!” [583] 

“There is an Irishman’s love of drollery,—that passion for what gives him a 

hearty laugh” [583] 

“three perils of Irishman – love, liquor, the law of arrest” [583] 

“a pipe of that curtailed proportion which an Irishman loves” [583] 

“the Irish are essentially romantic,—and their love of wonder is more 

gratified in considering the change from poverty to wealth as the result of 

superhuman aid, than in attributing it to the mere mortal causes of industry and 

prudence” [587] 

 

‘традиції та звичаї’ 

“the Irish then musically expressed their griefs; that is, they applied the 

musical art, in which they excelled all others, to the orderly celebration of funeral 

obsequies, by dividing the mourners into two bodies, each alternately singing their 

part, and the whole at times joining in full chorus” [503] 

“when an Irish man or woman of the lower order dies, the straw which 

composed the bed, whether it has been contained in a bag to form a mattress, or 

simply spread upon the earthen floor, is immediately taken out of the house, and 

burned before the cabin door, the family at the same time setting up the death 

howl” [503] 
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концептуальна ознака ‘patriot’ 

 

“I want to see Ireland prosper with Irishmen ; and I wish it, because I know 

in my heart the thing is possible and practicable” [583] 

 

друга половина XIX ст. – перша третина ХХ ст. 

 

концептуальна ознака ‘inhabitant of Ireland’ 

 

“an Irish man living in his own country” [592, c. 86] 

“in the fields of my country, … stirring the hearts of Irishmen and Irish 

women” [667] 

“Irishman, who never spoke to a lady until he left his own country” [621, c. 138] 

“the Leaders of the Irish race at home and abroad” [592, c. 49] 

 

концептуальна ознака ‘speaker of Irish English’ 

 

‘красномовство’  

“no doubt we shall have a great deal to talk about—two Irishmen always 

have” [620] 

 

‘фонетичні особливості мови’  

“speak much in the throat, like the Irish” [692]. 

 

концептуальна ознака ‘religious person’ 

 

“converting the Irish people back to Christianity” [592, c. 196] 

“formation of an Irish Catholicism suited to the ideas and needs of the Irish 

people” [622] 



 

 

320 

“the Irish believed that the faith of their forefathers could bring them into 

their ultimate inheritance” [620] 

“The Irish had, and alas! they still have their special genius, religious 

vocation” [620] 

 “that the Irish are too poor to pay for pleasure, but they are not too poor to 

spend fifteen millions a year upon religion” [620] 

“he ascribed the failure of the Irish in art and literature to the fact that they 

… had been neglected or given over to priests” [620] 

“He came to Ireland to get recruits, to beseech Irishmen and Irishwomen to 

continue their noble work of the conversion of the world” [620] 

 

концептуальна ознака ‘patriot’  

 

“it was the duty of every Irishman to spend his money in making Ireland a 

joyful country” [620] 

“the greatest Irishman, or as I might say, the greatest patriot, of all the time” 

[592, c. 107] 

“it is the clear duty of every Irishman living to go out and fight, and die, too, 

if needs be” [592, c. 149] 

“he was standing there like all the good and true Irishmen around him in 

sacred defence of the ancient, indefeasible rights of the Irish people” [592, c. 107] 

 

концептуальна ознака ‘uniqueness’  

 

“God has specially chosen the Irish race to convert the world” [622] 

 “it is to the honour of the Irish people that they have been selected by God to 

preach the truth” [622] 

“The idealism of the Irish people does not go into sex, it goes into religion” [622] 
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друга третина XX ст. – початок XXI ст. 

 

концептуальна ознака ‘inhabitant of Ireland’ 

 

‘носій ірландської культури’ 

“Every day I give thanks for what is good about this country – my family, my 

friends, the stunning scenery, the culture, the humour and the unique way of 

looking at the world that comes with being Irish.” [677] 

“I love my heritage. I’m a very proud Irishman” [554] 

“Being Irish means that we have an unrivaled and evolving culture” [686] 

“Mac Liammoir… pretended all his life to be Irish – he spoke and wrote in 

the Irish language” [459] 

 

‘рідна земля’ 

“a real Irishman, from Ireland” [465, c. 161] 

 

концептуальна ознака ‘uniqueness’  

 

“The Irish say, when a child turns from its parents, that it is making strange; 

it comes from the belief that fairy folk, a jealous tribe, would steal a too-fair 

human” [458] 

“The Irish were always bloody late” [478] 

“Every day I give thanks for what is good about this country – my family, my 

friends, the stunning scenery, the culture, the humour and the unique way of 

looking at the world that comes with being Irish” [677] 

“the Food of the antient Irish” [541] 

“gives the Irish the Epithet of Herbis Vecentes – Herb Eaters” [541] 

“the antient and peculiar drink of the Irish, as also of the Britons, was Ale” [541] 

“alcohol is for the Irish what sunshine is for the Latin peoples in the South” [459] 
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концептуальна ознака ‘speaker of Irish English’ 

 

‘фонетичні особливості мови’ 

“You’d never think of Robert as Irish… he went to acting school to get rid of 

his accent” [609, c. 110] 

“a passionate Irishman who сhanneled his love of language and learning 

into his stage work” [645] 

“We the Irish, says one of the recruits, in a squawky henlike voice” [464] 

“It is very stupefying to be Irish and have none of the traits or the memories 

even a recognizable bloody accent” [469] 

 

‘красномовствo’ 

“The Irish have proved time and again that they have the gift of the gab” [687] 

“threatening number of garrulous Irishmen” [481] 

“Like an old-fashioned Irishman of my father’s generation he did not want to 

get at the main topic directly. but to creep up on it” [465, c. 12] 

 

концептуальна ознака ‘emotional person’  

 

“You never know what your Irishman is going to do next. What’s more, the 

chances are he doesn’t know either” [609, c. 90] 

“a passionate Irishman” [645] 

 “Irish men are more fun. They’re more easygoing” [446] 

“sudden air and manner that seemed to characterize an Irishman’s idea of a 

singning party” [461] 

“How you damn Irish expect to be able to run your own country when you 

can’t control your own wasteful emotions” [558] 

“He’s Irish mate; they’re all fuking mad over here” [603] 
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Б.3.2 Діахронні зміни образного складника 

 

XVII ст. – перша половина XIX ст. 

 

IRISHMAN = BEAST 

 

‘дикун’ 

“hunting him down for a wild Irishman” [509, c. 266] 

“Now that same wild Irishman has as much gratitude in him as any tame 

Englishman of them all” [509, c. 266] 

“a wild Irishman, not long caught in the mountains” [490] 

“Irishman… he listened very closely and by degrees, not only the words were 

known to him, but the very voice was familiar…he heard something familiar… and, 

turning to the savage, he addressed him in Irish” [583, c. 309] 

 

‘жорстока людина’ 

“the Irish folks here in general are horribly violent against him 

[Englishman]” [663, c. 233] 

 

‘беззаконна людина’  

“Irishmen are proverbially ready at all times to aid an escape from the fangs 

of justice” [574] 

 

‘тварина’  

“What beasts the Irish women are, never to walk” [663, c. 159] 

“Countess Doll of Meath is such an owl” [663, c. 410-411] 
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друга половина XIX ст. – перша третина ХХ ст. 

 

IRISHMAN = WARRIOR 

 

‘військовий; борець’ 

“it was a man I used to know in the army, an Irishman” [694] 

“it is the clear duty of every Irishman living to go out and fight, and die, too, 

if needs be” [592, c. 149] 

“But what of the bulk in reality of the Irishmen of his time? The breed of 

them had been great fighters in the  ‘eighties’ for the land and the fill of their 

bellies” [592, c. 157] 

“the Irish ran from the first attach at St Julian all those month ago” [461] 

“All the Irish were in the fire-step now, all along the length of the trench” [461] 

“The rest of the soldiers, in particular the Irish soldiers… raised up their 

hands” [461] 

“a better soldier and a proper Irishman” [603] 

 

‘учасник зовнішніх конфліктів’ 

“War had broken out in South Africa, Irishmen were going out to fight once 

again; they were going to fight the stranger abroad when they could fight him at 

home no longer” [620] 

“He came to Ireland to get recruits, to beseech Irishmen and Irishwomen to 

continue their noble work of the conversion of the world” [620] 

“a section of Irishmen in the British army” [592, c. 253] 

“to prevent young Irishmen from enlisting in the British army” [592, c. 156] 

 

‘войовнича людина’ 

“Duallach would often pause to tell how some clan of the wild Irish…” 

[693, c. 47] 

“I do not profess to be a hunting-man, but I am an Irishman” [656, c. 16] 
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“the Irish were “a bit ‘ot tempered” [653] 

 

друга третина XX ст. – початок XXI ст. 

 

IRISHMAN = WARRIOR 

 

‘учасник зовнішніх конфліктів’  

“the commemorations of the tens of thousands of Irishmen – and, be it 

remembered, Irishwomen – who twice in this century left these shores to fight on 

the mainland of Europe” [452] 

“Irishmen and Irishwomen who died in wars or while serving with the 

United Nations” [549] 

 

‘учасник внутрішніх конфліктів’ 

“We’re all Irishmen here, fighting for Ireland” [461] 

“only the native Irish fought for primary reason – for their survival, for their 

religion and their land” [482] 

“Fresh persecution and penalization of Catholics set in all over the country; 

to all classes, the position became intolerable – the Irish rose” [482]  

 

‘повстанець’ 

“The Catholic Confederates (also known as “The Irish” or “the rebels” [482] 

“at the head of some thousands of Irish rebels” [482] 
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Б. 3.3 Діахронні зміни ціннісного складника 

 

XVII ст. – перша половина XIX ст. 

 

Цінність 

 

‘благородство’ 

“Irish persons, who are very handsome, genteel fellows” [663, c. 153] 

“a true Irishwoman’s virtue” [526] 

  

‘кмітливість’ 

“an Irishman of the name of Melmoth, whose various erudition, profound 

intellect, and intense appetency for information, had interested him so deeply as 

to lead to a perfect intimacy between them” [599, c. 379] 

 

‘чесність’  

“An instance of honesty in a poor Irishwoman deserves to be recorded” [503] 

 

‘ввічливість’  

“your Irish politeness” [663, c. 289] 

 

‘шляхетність’ 

“Mr. Lewis and I dined with a friend of his, and unexpectedly there dined 

with us an Irish knight, one Sir John St. Leger, who follows the law here” [663, 

c. 348] 

“for the Irish have ever been an aristocratic race” [574] 

“Countess Doll of Meath is such an owl that, wherever I visit, people are 

asking me whether I know such an Irish lady” [663, c. 410-411] 

“Does not your ladyship know Lady Oranmore—the Irish Lady 

Oranmore?” [507] 
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“the Irish nobleman, Blank B—, knowing the deplorable condition of his 

castle” [507] 

“I attended the Duke of Ormond with about fifty other Irish gentlemen” 

[663, с. 70] 

“I met him once, and he talked gravely to me of not seeing the Irish bishops 

here, and the Irish gentlemen” [663, c. 519] 

“When an Irish gentleman, like Sir Kit Rackrent” [503] 

“I live like many other Irish gentlemen, who never are, but always to be, 

blest with a good house” [507] 

 

‘привабливість’  

“five Irish persons, who are very handsome, genteel fellows” [663, c. 153]  

 

‘завзяття’ 

“What, the Irish!” he cried—“those I lookt to the most!” // If they give up the 

spirit, I give up the ghost” [622, c. 632] 

“English prudence governed, but did not extinguish his Irish enthusiasm” [507]    

 

Антицінність 

 

‘жорстокість’ 

“the Irish folks here in general are horribly violent against him” [663, c. 233] 

 

‘заздрість’ 

“I hoise up Parnell partly to spite the envious Irish folks here” [503] 
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друга половина XIX ст. – перша третина ХХ ст. 

 

Цінність 

 

‘кмітливість’  

“the quick financial ability and shrewdness of the Irish” [657] 

“the most hard-headed Irishman” [652] 

 

‘оптимізм’ 

“hope dies hard in an Irishman” [653] 

 

‘життєрадісність’ 

“I remember that the Irish were indulgently described as “a merry people” [657]  

 

‘чесність’ 

“bloody good honest Irishmen” [567, c. 225] 

“I reflected on the fact that an Irishman is always the critic” [652] 

 

‘шляхетність’ 

“We are all Irish, all kings” [567, c. 374] 

“every little Irishman’s house is his castle” [567, c. 648] 

“an Irishman, … I believe him to be a descendant of King” [694] 

“Irish had descended from an incomparable King of the Blue Belt” [692, c. 47]  

“The idealism of the Irish people,” said the priest, “was inveterate,” [622] 

 

‘колективізм’ 

“Socialism was founded by an Irishman”  [567, c. 303] 

 

‘привабливість’  

“the Irish are the finest people” [655, c. 127] 
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“descendants of gallant and glorious Irishmen” [591, c. 220] 

 

друга третина XX ст. – початок XXI ст. 

 

Цінність 

 

‘освіченість’ 

“Irish women are the best educated in Europe” [695] 

“I have a wonderful Irish man in my life … he’s … educated” [514] 

“we might do something to ensure that no young Irishman would ever again 

grow up so ignorant of his own past” [635, c. 207] 

 

‘набожність’  

“irish piety” [647] 

“I have a reverence, he said, a great reverence for Irish woman” [541] 

 

‘привабливість’ 

“I have a wonderful Irish man in my life … he’s gorgeous and handsome” [514] 

  

‘колективізм’  

“I give thanks for what is good about this country - my family, my friends, 

the stunning scenery” [677] 

 

‘доброта’  

“I am under impression that Irish men are very good people” [516] 

“I have a wonderful Irish man in my life … he's … gentlemanly … and 

kind” [514]  

“I am under impression that Irish men are very good people” [516] 
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‘незламність’ 

“the English did break the spirit of Irishwomen” [544] 

 

‘працьовитість’ 

“an Irishman approaches a job in the spirit of the marriage service – ‘till 

death do us part” [634, c. 194] 

“You’re the Irishman… My father thinks your stuff is very good”… [458] 

 

‘скромність, невибагливість’ 

“the squalor in which the Irish lived was taken to be endemic in their 

mentality” [482] 

 “poor mealy-mouthed Irish” [539, c. 11] 
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Додаток В 

Дослідження базових концептів ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ 

в англійськомовній картині світу Ірландії: 

соціолінгвістичне анкетування інформантів 

 

В. 1 Приклад анкети 
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В. 2 Результати соціолінвістичного анкетування:  

соціальне походження інформантів  
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Додаток Д 

Дослідження базових концептів ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ  

в англійськомовній картині світу Ірландії:  

вільний та спрямований формати асоціативного експерименту 

 

Д. 1 Анкета для вільного асоціативного експерименту  

(стимул Irishman / Éireannach) 

 

SHEET 2 

 

1. What associations do you have with the word “Irishman”? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Do you know the word “Éireannach”? 

 I don’t know it 

 I know the word but don’t use it 

 I know the word and I use it 

 Please specify where, when and what for: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. What associations do you have with the word “Éireannach”? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Д. 2 Анкета для вільного асоціативного експерименту  

(стимул Ireland / Éire) 

 

 

SHEET 3 

 

1. What associations do you have with the word “Ireland”? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Do you know the word “Éire”? 

 I don’t know it 

 I know the word but don’t use it 

 I know the word and I use it 

 Please specify where, when and what for: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. What associations do you have with the word “Éire”? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Д. 3 Анкета для спрямованого асоціативного експерименту  

(стимул Irishman / Éireannach) 

 

 

SHEET 4 

 

1. Which word (Irishman or Éireannach) best fits the following definition? 

a native or inhabitant of Ireland 

 Irishman  Éireannach 

  

 

2. Explain the word you didn’t opt for in Question 1: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

3. Which word (Irishman or Éireannach) best fits the following sentences? 

 

Do you speak the language of __________ ? 

 Irishman  Éireannach  both 

She was quite overpowered by the __________ flow of words. 

 Irishman  Éireannach  both 

The adopted a new use of the word __________ to unite the different Catholic 

groupings of Ireland together. 

 Irishman  Éireannach  both 

He had always heard that __________ are ‘quick in the executive part of 

justice”. 

 Irishman  Éireannach  both 

To be sure, he was a true __________, and so the sorrow thing in life brought 

him back, only to see that he was snug and comfortable. 

 Irishman  Éireannach  both 

You can spot an __________ by his brogue. 

 Irishman  Éireannach  both 
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Д. 4 Анкета для спрямованого асоціативного експерименту  

(стимул Ireland / Éire) 

 

SHEET 4 

 

1. Which word (Ireland or Éire) best fits the following sentences? 

 

I meant to say, that __________ had been a friend to me. 

 Ireland  Éire  both 

If there is one country I feel at home in, it is __________ . 

 Ireland  Éire  both 

I calculate my remedy for this one individual Kingdom of __________, and for 

no other that ever was, is, or, I think, ever can be upon Earth. 

 Ireland  Éire  both 

We would not give up our own country – __________ . 

 Ireland  Éire  both 

I heard the Voice, the persistent one that forced me to return here to __________ 

the place of my captivity. 

 Ireland  Éire  both 

Noble __________, island of kings. 

 Ireland  Éire  both 

And some place called “__________” is excluded from the study, on the basis 

that that initial analysis provided too much evidence of shared Irish encestry. 

 Ireland  Éire  both 

Our vision for __________ is [of] a secular, inclusive, multilingual, comfident 

State. 

 Ireland  Éire  both 

I could not now write of any other country but __________, for my style has 

been shaped by the subjects I have worked on. 

 Ireland  Éire  both 

I would, before my time to go, Sing of old __________ and the ancient ways 

 Ireland  Éire  both 
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Д. 5 Протокол вільного асоціативного експерименту  

(стимул Ireland / Éire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва 

експерименту:  

Вільний асоціативний експеримент зі стимулами Eire/ 

Ireland 

Мета 

експерименту:  

Виявити та впорядкувати асоціаціїй до базових концептів 

англійськомовної культури Ірландії 

Робоча 

гіпотеза:  

Ядро свідомості англійськомовних ірландців 

віддзеркалює актуальну картину світу, закріпленість 

когнітивних ознак за ключовими номінаціями концептів 

Запропоновані 

стимули: 

Eire 

 

Ireland 

Тип завдання: 1. What associations do you have with the word “Ireland”? 

2. Do you know the word “Eire”? 

- I don’t know it 

- I know the word but don’t use it 

- I know the word and I use it 

     Please specify where, when and what for 

3. What associations do you have with the word “Eire”? 

Дата проведення експерименту:  02.07.2016-12.07.2016 

Стать  

інформантів : 

чоловіча 

114 (57 %) 

жіноча 

86 (43 %) 

Вік  

інформантів : 

до 20 

32 (16 %) 

20-30 

110 (55 %) 

31-50 

42 (21 %) 

за 50 

16 (8 %) 

Кількість анкетованих: 200 осіб 

Запланований час виконання завдань 

експерименту 

до 7 хв. 

Фактичний час виконання завдань 

експерименту 

3-5 хв. 

Кількість відмов від виконання завдань - 
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Д. 6 Протокол вільного асоціативного експерименту  

(стимул Irishman / Éireannach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва 

експерименту:  

Вільний асоціативний експеримент зі стимулами  

Irishman /  Éireannach 

Мета 

експерименту:  

Виявити та впорядкувати асоціаціїй до базових концептів 

англійськомовної культури Ірландії 

Робоча 

гіпотеза:  

Ядро свідомості англійськомовних ірландців 

віддзеркалює актуальну картину світу, закріпленість 

когнітивних ознак за ключовими номінаціями концептів 

Запропоновані 

стимули: 

Irishman  Éireannach 

Тип завдання: 1. What associations do you have with the word “Irishman”? 

2. Do you know the word “Éireannach”? 

- I don’t know it 

- I know the word but don’t use it 

- I know the word and I use it 

     Please specify where, when and what for 

3. What associations do you have with the word 

“Éireannach”? 

Дата проведення експерименту:  02.07.2016-12.07.2016 

Стать  

інформантів : 

чоловіча 

114 (57 %) 

жіноча 

86 (43 %) 

Вік  

інформантів : 

до 20 

32 (16 %) 

20-30 

110 (55 %) 

31-50 

42 (21 %) 

за 50 

16 (8 %) 

Кількість анкетованих: 200 осіб 

Запланований час виконання завдань 

експерименту 

до 7 хв. 

Фактичний час виконання завдань 

експерименту 

3-5 хв. 

Кількість відмов від виконання завдань - 
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Д. 7 Протокол спрямованого асоціативного експерименту  

(стимул Ireland / Éire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва 

експерименту:  

Вільний асоціативний експеримент зі стимулами Eire/ 

Ireland 

Мета 

експерименту:  

Виявити та впорядкувати асоціаціїй до базових концептів 

англійськомовної культури Ірландії 

Робоча 

гіпотеза:  

Ядро свідомості англійськомовних ірландців 

віддзеркалює актуальну картину світу, закріпленість 

когнітивних ознак за ключовими номінаціями концептів 

Запропоновані 

стимули: 

Eire 

 

Ireland 

Тип завдання: 1.  Which word (Ireland or Éire) best fits the following 

sentences? 

Дата проведення експерименту:  02.07.2016-12.07.2016 

Стать  

інформантів : 

чоловіча 

114 (57 %) 

жіноча 

86 (43 %) 

Вік  

інформантів : 

до 20 

32 (16 %) 

20-30 

110 (55 %) 

31-50 

42 (21 %) 

за 50 

16 (8 %) 

Кількість анкетованих: 200 осіб 

Запланований час виконання завдань 

експерименту 

до 7 хв. 

Фактичний час виконання завдань 

експерименту 

3-5 хв. 

Кількість відмов від виконання завдань - 
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Д. 8 Протокол вільного асоціативного експерименту  

(стимул Irishman / Éireannach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва 

експерименту:  

Вільний асоціативний експеримент зі стимулами  

Irishman /  Éireannach 

Мета 

експерименту:  

Виявити та впорядкувати асоціаціїй до базових концептів 

англійськомовної культури Ірландії 

Робоча 

гіпотеза:  

Ядро свідомості англійськомовних ірландців 

віддзеркалює актуальну картину світу, закріпленість 

когнітивних ознак за ключовими номінаціями концептів 

Запропоновані 

стимули: 

Irishman  Éireannach 

Тип завдання: 1.  Which word (Irishman or Éireannach) best fits the 

following definition? 

2.  Explain the word you didn’t opt for in Question 1 

3.  Which word (Irishman or Éireannach) best fits the 

following sentences? 

Дата проведення експерименту:  02.07.2016-12.07.2016 

Стать  

інформантів : 

чоловіча 

114 (57 %) 

жіноча 

86 (43 %) 

Вік  

інформантів : 

до 20 

32 (16 %) 

20-30 

110 (55 %) 

31-50 

42 (21 %) 

за 50 

16 (8 %) 

Кількість анкетованих: 200 осіб 

Запланований час виконання завдань 

експерименту 

до 7 хв. 

Фактичний час виконання завдань 

експерименту 

3-5 хв. 

Кількість відмов від виконання завдань - 
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Д. 9 Результати вільного асоціативного експерименту (стимули Ireland/Eire) 

 

Таблиця Д.9.1 

Типи та кількість асоціацій на стимул Ireland 

 

Ознака Асоціації та їх кількість Кількість реакцій 

(%) 

‘country, 

state’ 

112 

політичний простір state 5 

country 18 

~ 21 % 

конкретна держава Eire 10 

Southern Ireland 6  

the South 5 

~ 19 % 

політичний лідер sovereign 1 

Enda Kenny 1 

~ 2 % 

державний устрій republic 18 

Home Rule 3 

~ 19 % 

зовнішня політика Europe 13 

diplomacy 1 

~ 11 % 

економічні та 

політичні центри 

Dublin 12 

Galway 3 

Cork 2 

~ 15 % 

правові відносини justice 5 

constitutional 4 

freedom 3 

garda 2 

~ 13 % 

‘cultural 

space’ 

93 

державні символи shamrock 12 

tricolor 2 

~ 15 % 

музична культура harp 3 

music 2 

jig 1 

~ 6 % 

спортивна культура Football 6 

hurling 5 

the League of Ireland 2 

~ 14 % 

‘pub culture’ pub 11 

Guinness 11 

stew 3 

stout 3 

~ 30 % 
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Продовження таблиці Д.9.1 

 міфологічні реалії leprechaun 8 ~ 9 % 

релігійний 

компонент 

St Patrick’s Day 8 

cross 1 

~ 10 % 

матеріальні та 

культурні цінності 

culture 7 

castle 4 

poetry 3 

mill 1 

~ 16 % 

‘dry land’ 

75 

острів island 13 

Emerald Isle 11 

32 % 

частина материка Europe 13 ~ 17 % 

територія з 

особливим 

ландшафтом 

mountain 3 

Irish Sea 2 

bog 2 

pebble 1 

~ 11 % 

територія з 

особливою природою 

green 18 

nature 7 

~ 33 % 

територія з 

особливим кліматом 

rainy 3 

rain 2 

~ 7 % 

‘land of 

аncestors’ 

20 

національність nation 8 

nationhood 5 

65 % 

спільний предок Celts 4 20 % 

патріотизм Easter Rising 3 15 % 

‘human 

being’ 

4 

людина emotions 1 

life 1 

related 1 

family 1 

100 % 
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Таблиця Д.9. 2  

Типи та кількість асоціацій на стимул Éire 

 

Ознака Асоціації та їх кількість Кількість 

реакцій (%) 

‘cultural 

space’ 

141 

державні символи shamrock 5 ~ 4 % 

документи, статути 

тощо 

official documents 14 

governmental 

documents 1 

manuscript 1 

~ 11 % 

спортивна культура hurling 2 ~ 1 % 

‘pub culture’ Guinness 3 ~ 2 % 

культурний герой hero 3 

Big Fellow 2 

Eriu 2 

Connolly 2 

Cuchulainn 1 

~ 7 % 

релігійний 

компонент 

Padraig 4 

faith 1 

Trinity 1 

~ 4 % 

особлива мова Gaelic revival 12 

Celtic revival 8 

Gaelic speakers 13 

Gaeltacht 12 

~ 32 % 

тривала історія history 14 

past 10 

old 9 

lost 8 

forgotten 7 

ancient 5 

distant 1 

~ 39 % 

‘country, 

state’ 

92 

політичний простір state 10 ~ 11 % 

конкретна держава Ireland 23 

Poblacht na hEireann 10 

Irish Free State 4 

26 Counties 2 

Erin 1 

~ 44 % 



 

 

344 

Продовження таблиці Д.9.2 

 політичний лідер Eamon de Valera 2 ~ 2 % 

державний устрій Sinn Fein 7 

Taoiseach 4 

Dail Eireann 1 

Republicanism 3 

~ 16 % 

учасник воєнного 

конфлікту 

revolution 7 

war 8 

Civil war 4 

~ 21 % 

централізованість Dublin 3 ~ 3 % 

правові відносини garda 3 ~ 3 % 

‘land of 

аncestors’ 

44 

спільний предок grandmother 1 

ancestry 1 

5 % 

патріотизм nationalism 18  

1916 14 

Easter Rising 10 

95 % 

‘dry land’ 

22 

острів Emerald Isle 3 

Inisfail 1 

~ 18 % 

територія з 

особливим 

ландшафтом 

lough 3 

cnoc 1 

stone 1 

glas 2 

~ 32 % 

територія з 

особливою природою 

green 9 

ivy 1 

oak 1 

50 % 

‘human 

being’ 

2 

людина rua 2 100 % 
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Таблиця Д.10 Типи та кількість асоціацій  

спрямованого асоціативного експерименту 

(стимули Ireland/Eire) 

 

Ознака Контекст 
Обрана відповідь 

Ireland Eire both 

близька 

людина 

I meant to say, that … had been a friend 

to me. 

132 

66 % 

66 

33 % 

2 

1 % 

I would, before my time to go, Sing of old 

… and the ancient ways 

78 

39 %  

90 

45 % 

32 

16 % 

держава Our vision for … is [of] a secular, 

inclusive, multilingual, comfident State. 

187 

93,5 % 

13 

6,5 % 

- 

- 

I could not now write of any other 

country but …, for my style has been 

shaped by the subjects I have worked on. 

154 

77 % 

36 

18 % 

10 

5 % 

рідна земля If there is one country I feel at home in, it 

is … 

85 

42,5 % 

82 

41 % 

33 

16,5 % 

We would not give up our own country – 

… 

71 

35,5 % 

89 

44,5 % 

40 

20 % 

королівство I calculate my remedy for this one 

individual Kingdom of …, and for no 

other that ever was, is, or, I think, ever 

can be upon Earth. 

184 

92 % 

6 

3 % 

10 

5 % 

місце  I heard the Voice, the persistent one that 

forced me to return here to … the place 

of my captivity. 

180 

90 % 

15 

7,5 % 

5 

2,5 % 

And some place called “…” is excluded 

from the study, on the basis that that 

initial analysis provided too much 

evidence of shared Irish ancestry. 

132 

66 % 

39 

19,5 % 

29 

14,5 % 

острів Noble …, island of kings. 149 

74,5 %  

28 

14 % 

23 

11,5 % 
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Таблиця Д.11.1 Типи та кількість асоціацій на стимул Irishman 

Ознака Асоціації та їх кількість Кількість реакцій (%) 

‘character’ 

493 

веселий funny 31 

amusing 21 

laugh 5 

craic 12 

has craic 4 

~ 15 % 

красномовний eloquent 19 

gift of gab 28 

talkative 52 

~ 20 % 

дружелюбний friendly 50 

friend 10 

~ 12 % 

добрий kind 42 

sympathetic 4 

kind-hearted 16 

~ 12 % 

гордий proud 48 ~ 10 % 

пияка drunk 21 

drinking 16 

~ 7 % 

сім’янин family man 30 

home-lover 14 

family 13 

~ 12 % 

бідний poor 15 ~ 3 % 

безтурботний reckless 9 

easy-going 16 

light-hearted 8 

emotional 9 

~ 9 % 

‘appearance’ 

91 

колір волосся ginger 14 

redhead 30 

red-haired 18 

rua 5 

~ 74 % 

особливості 

зовнішності 

freckles 5 

bearded 2 

beautiful 9 

attractive 3 

handsome 5 

~ 26 % 

‘nationality’ 

48 

мешканець країни Irish person 21 ~ 44 % 

носій мови та 

культури 

Celt 18 

Gael 9 

~ 56 % 
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Таблиця Д.11.2 Типи та кількість асоціацій на стимул Éireannach 

 

Ознака Асоціації та їх кількість Кількість 

реакцій (%) 

‘nationality’ 

396 

мешканець країни Irish 84 

Irishman 120 

Irish person 50 

Eire 19 

Saoranach 1 

~ 69 % 

носій мови та 

культури 

Irish language 76 

Gaeltacht 10 

Gael 9 

Gaelic 11 

Celt 13 

Gaoidheal 3 

~ 31 % 
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Таблиця Д.12 Типи та кількість асоціацій 

спрямованого асоціативного експерименту 

(стимул Irishman/Éireannach) 

 

Ознака Контекст 
Обрана відповідь 

IRISHMAN ÉIREANNACH both 

носій мови 

Do you speak the language of 

…? 

184 

92 % 
- 

16 

8 % 

You can spot an … by his 

brogue. 

200 

100 % 
- - 

красномовство 
She was quite overpowered 

by the … flow of words. 

200 

100 % 
- - 

релігійність 

The adopted a new use of the 

word … to unite the different 

Catholic groupings of Ireland 

together. 

108 

54 % 

38 

19 % 

 

54 

27 % 

 

емоційність 

He had always heard that … 

are ‘quick in the executive 

part of justice”. 

200 

100 % 
- - 

безтурботність 

To be sure, he was a true …, 

and so the sorrow thing in 

life brought him back, only to 

see that he was snug and 

comfortable.  

192 

96 % 
- 

8 

4 % 
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