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АНОТАЦІЯ 

Черник О. О. Когнітивно-функційні особливості ідіостилю Дена Брауна 

(на матеріалі циклу романів про Роберта Ленґдона). – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Дніпровський національний 

університет імені О. Гончара; Запорізький національний університет, Дніпро – 

Запоріжжя, 2019. 

Дисертація присвячена вивченню когнітивно-семантичних та функційно-

семантичних особливостей ідіостилю Дена Брауна, відомого американського 

письменника, автора світових бестселерів.  

Уперше у вітчизняному мовознавстві здійснено комплексний аналіз 

ідіостилю Дена Брауна на матеріалі чотирьох романів циклу про Роберта 

Ленґдона. Дослідження охоплює вивчення лінгвоментального простору 

письменника, тобто втілення в мові творів його концептуальної картини світу, 

а також ідіоспеціфічного вживання номінативних одиниць – двох аспектів, що 

разом визначають неповторність і своєрідність ідіодискурсу цього письменника. 

На початку роботи систематизовано основні лінгвістичні погляди на 

природу ідіостилю та його складники, проаналізовано підходи до його аналізу, 

наведено дефініції суміжних лінгвокогнітивних категорій (концептуальна 

картина світу, художній концепт, концептосистема) та сформульовано робоче 

визначення: ідіостиль – це індивідуальна система преферентного використання 

мовних (фонетичних, лексичних, граматичних) і ментальних (концептуальних) 

одиниць із метою створення такої стилістичної своєрідності тексту / текстів, яка 

здатна здійснювати ефект неповторності, несхожості, оригінальності, водночас такі 

одиниці не лише відрізняють мовні уподобання, манеру письма, способи подання 

художніх образів одного автора від інших, але й відтворюють його інтелект, 

цінності, інтенції, мотиви, світосприйняття. 

У роботі застосовано комплексну методику дослідження ідіостилю Дена 

Брауна, що базується на органічному поєднанні когнітивної лінгвістики, 
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концептології та лінгвостилістики із залученням загальнонаукових 

і лінгвістичних методів. Для визначення ключових одиниць ментального 

лексикону було поєднано три процедури – літературознавче осмислення 

ментального простору письменника, вільний асоціативний експеримент та 

комп’ютерна обробка текстів. Разом із прийомами детекції паремій вони сприяли 

й виокремленню головних номінативних одиниць в авторському тезаурусі Дена 

Брауна, критеріями відбору яких стали частотність, стабільність, відтворюваність 

і смислотвірний потенціал.  

Система особливо значущих в  ідіостилі Дена Брауна ментальних утворень 

організована навколо трьох важливих для нього способів осягнення світу – 

епістемічного (домени ТАЄМНЕ і РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ), гносеологічного 

(домени НАУКА і МИСТЕЦТВО) та емоційного (домен СТРАШНЕ). Кожен 

домен є триєдністю гіпер-, гіпо- і катаконцептів (далі – гіперК, гіпоК і просто 

«концепт»), що відтворюють концептуальну картину світу письменника. 

Концепти найнижчого рівня узагальнення представлені преферентними для Дена 

Брауна мовними одиницями і мають певні змістові характеристики поняттєвого, 

образно-асоціативного та ціннісного порядку, які визначають індивідуальний 

характер концептів і відрізняють їх від етнокультурних та універсальних.  

Домен ТАЄМНЕ в концептуальній картині світу Дена Брауна є основою для 

профілювання ієрархічно спадних ментальних одиниць – гіперК MYSTERY /  

ТАЄМНИЦЯ, CONSPIRACY / КОНСПІРАЦІЯ і QUEST / КВЕСТ, які 

складаються з гіпонімів CRIME, SECRET, KEEPER, OBJECT, TECHNIQUE, QUESTER, 

SEARCH, REVELATION. З огляду на специфічність поняттєвих, образно-асоціативних 

і ціннісних ознак найвиразнішими концептами постають KNOWLEDGE, 

BROTHERHOOD, CODE, SYMBOL, TEXT, ARTIFACT, ARTWORK, LOCATION, TRUTH, 

ASSISTANT, OFFICIAL DETECTIVE, AMATEUR. 

РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ є концептуальним доменом, у якому 

профілюються гіперК FAITH / ВІРА (гіпоК CREED, DEITY, MANIFESTATION) та 

SINFULNESS / ГРІХОВНІСТЬ, останній з яких має простішу структуру 

й представлений концептами SIN, INFERNO, SALVATION. До найважливіших 
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концептів у системі гіперК FAITH / ВІРА належать CHRISTIANITY, GOD, SACRED 

FEMININE, JESUS CHRIST, PAGANISM, RITUAL, SCRIPTURE, PRAYER. 

Структура домену СТРАШНЕ охоплює у Дена Брауна гіперК EMOTION / 

ЕМОЦІЯ, CAUSATION / КАУЗАТОР і PHYSICAL REACTION / ФІЗИЧНА 

РЕАКЦІЯ. Такі їхні конституенти, як ANXIETY, FRIGHT, AWE, PHOBIA, PANIC, HORROR 

втілюють діапазон і тривалість страху. ГіперК CAUSATION / КАУЗАТОР має 

складнішу систему й відтворюється гіпоК SITUATION, EVENT, NATURAL PHENOMENON, 

HEALTH THREAT, PEOPLE, MYSTIC та їхніми складниками (концепти CATASTROPHE, LOSS, 

DARKNESS, COLOR, ILLNESS, VIOLENCE, DEATH, BOSS, APPEARANCE, IDEA, VOICE, 

SUPERNATURAL FORCE та ін.). У межах гіперК PHYSICAL REACTION / ФІЗИЧНА 

РЕАКЦІЯ актуалізовано концепти BEHAVIOUR, SOMATICS.  

У гносеологічному домені МИСТЕЦТВО профілюються гіперК VISUAL 

ARTS / ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, MUSIC / МУЗИКА і LITERATURE / 

ЛІТЕРАТУРА, перший з яких спирається на найширшу систему спадних 

концептів – гіпоК PAINTING, SCULPTURE, ARCHITECTURE і GRAPHIC ART. У їхніх межах 

виразне мовне втілення здебільшого отримують концепти ARTIST, PICTURE, 

SCULPTOR, ARTWORK OF SCULPTURE, MATERIAL, MOVEMENT, ARCHITECT, STRUCTURE, 

DRAWING, CALLIGRAPHY, PRINT. ГіперК MUSIC / МУЗИКА і LITERATURE / 

ЛІТЕРАТУРА мають простішу структуру і складаються з концептів MUSICIAN, 

MUSICAL COMPOSITION, INSTRUMENT і WRITER / POET, LITERARY WORK, CHARACTER 

відповідно. 

Гносеологічний домен НАУКА конституюється гіперК SCIENTIFIC 

COGNITION / НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ, SCIENTIFIC ACHIEVEMENT / 

ДОСЯГНЕННЯ, AGENT / ДІЯЧ і їхніми складниками. Перший акумулює уявлення 

Дена Брауна про різні типи наукового пізнання, які оприявнюються в гіпоК EXACT 

SCIENCE (катаК PHYSICS, ASTRONOMY, BIOLOGY, MATHEMATICS, CRYPTOLOGY), 

HUMANITIES (катаК HISTORY, SYMBOLOGY, PHILOSOPHY), NONTRADITIONAL SCIENCE 

(катаК NEW PHYSICS, NOETIC SCIENCE, ENTANGLEMENT PHYSICS, METASYSTEMS 

MODELING). Другий відтворює осмислення технологій і винаходів (катаК 

TECHNOLOGY, MACHINERY), третій – це репрезентація двох типів науковців – 
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SCIENTIST і SCHOLAR. 

У поняттєвому шарі багатьох концептів у Дена Брауна виявлено 

трансформацію усталених уявлень про певні сутності (‘універсальність та єдність 

всіх релігій’, ‘Бог – це Матір-Земля’, ‘священні писання – джерело наукових 

знань’, ‘існування універсальної свідомості’, ‘гріховність байдужого ставлення до 

природи’, ‘твір мистецтва – дороговказ’, ‘можливість примусової еволюції’). 

Особливе місце в образно-асоціативному шарі посідають кореляції секретного 

знання з лоном, факелом; релігії – з колажем; християнства – з фуршетом; Бога – 

з архітектором; архітектурної споруди – з тортом, шрамом, монстром, кораблем, 

горою; фізики – з полотнищем, на якому Бог намалював свій шедевр; наукових 

досягнень – із дивами; точних наук – із вірусом, раком. Зміну аксіологічного 

полюсу спостерігаємо у змісті концептів PAGANISM, SIN, ASSISTANT, RITUAL. 

Амбівалентну оцінку отримують гіперК SCIENTIFIC ACHIEVEMENT, гіпоК 

EXACT SCIENCE, концепти KNOWLEDGE, TRUTH, CHRISTIANITY, ANXIETY, HORROR, 

ARTWORK OF SCULPTURE.  

Усталені поняттєві характеристики концептів, які набувають актуальності 

в художньому просторі письменника, а також додаткові індивідуально-авторські 

асоціації свідчать про те, що крім ієрархічних відношень у концептосистемі Дена 

Брауна існують лінійні взаємозв’язки, які оприявнюються на катарівні. Певні 

точки перетину мають усі домени, але в найактивніші зв’язки вступають концепти 

доменів РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ і МИСТЕЦТВО (TEMPLE & STRUCTURE; 

CHRISTIANITY, PAGANISM & PICTURE, SCULPTURE, STRUCTURE; ISLAM & CALLIGRAPHY, 

STRUCTURE) та НАУКА і РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ (PHYSICS, ASTRONOMY & 

CHRISTIANITY, GOD; HISTORY, SYMBOLOGY & ISLAM, CHRISTIANITY, PAGANISM; 

PHILOSOPHY & SCRIPTURE). Взаємозв’язок між доменами забезпечує цілісність 

ідіостилю Дена Брауна. 

У функційно-семантичному аспекті аналітично релевантною особливістю 

ідіостилю виявилися лексичні та фразові номінативні одиниці, оскільки їхнє 

уживання підпорядковано розкриттю ідейних та естетичних настанов 

письменника. Преферентність у їх виборі демонструє не лише мовні уподобання 
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письменника, а ще й відтворює сфери його знань про оточуючий світ.   

Важливу роль у вираженні авторського задуму відіграє ономастична 

лексика. Ден Браун проявляє свої мовотворчі здібності передусім під час підбору 

імен та прізвищ для своїх персонажів. Переважна більшість цих лексичних 

одиниць має імпліцитний зміст, який можна реконструювати завдяки 

правильному прочитанню анаграм, алюзій та етимологічних даних, 

зашифрованих у них. Прихована в антропонімах інформація відбиває поведінку, 

внутрішню сутність героїв чи ситуації, у яких вони опиняються, а також ідеї 

і змістові лінії творів. Інші власні назви (імена реальних особистостей чи 

історичних осіб, топоніми, хрононіми, теоніми, міфоніми, хрематоніми та 

ергоніми) Ден Браун уживає з метою створення ілюзії правдоподібності 

описуваних подій, ефекту історичного та мистецького дискурсів, асоціацій 

різного плану, характеризування персонажів, надання оповіді швидкого темпу, 

зображення національно-культурного колориту, відтворення динаміки подій 

і підкреслення високотехнологічності описуваних приладів, машин. 

Показовим для ідіостилю Дена Брауна є і вживання реалій, серед яких 

домінують етнографічні та суспільно-політичні зі своїми численними 

угрупуваннями (побут, меблі, інтер’єр, культура, мистецтво, етноніми, міри та 

грошові одиниці, органи влади, інституції, звання й титули). Реалікон Дена 

Брауна містить як опановані, так і неопановані реалії. Останні чинять більший 

вплив на адресата, оскільки читач здебільшого не знайомий зі значенням певних 

позасловникових реалій. У текстах письменника реалії покликані створювати 

ефект історичного спеціалізованого дискурсу, зображати самобутність 

європейських міст і країн, естетизувати предмети побуту й породжувати 

специфічні асоціації.  

На тлі нейтральної загальновживаної лексики в художньому просторі Дена 

Брауна помітно виділяються терміни. Вони охоплюють сфери мистецтва, 

езотерики, фізики, медицини, фармакології, релігії, біології, інформаційних 

технологій, криптології, лінгвістики тощо. Трапляються в письменника 

й терміни-неологізми. Усі вони (терміни) створюють у тканині творів враження 
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науковості, об’єктивності й достовірності, завдяки чому Дену Брауну вдається 

вигадувати т. зв. фактоїди – хибні твердження, що подаються як факти. 

Термінологічна лексика здебільшого виконує текстотвірну функцію, а також має 

концептуальне наповнення, оскільки бере участь у моделюванні картини світу 

автора.  

Самобутність Дена Брауна виявляється у вживанні таких одиниць фразової 

номінації, як загадка й афоризм. Обидва типи паремій як текстотипи малого 

формату входять до ідіодискурсу на правах інтратекстових вкраплень, хоч лише 

афоризми можуть бути повністю незалежними від контексту.  

До специфічних рис загадок Дена Брауна належать кілька зашифрованих 

об’єктів у віршованих енігматичних текстах, кілька підказок, які не доповнюють 

одна одну, а пропонують різні шляхи відгадування, загадка в загадці, наявність 

двох варіантів прочитання. Наявні й випадки їхньої побудови за допомогою 

певних лінгвальних маніпуляцій, оскільки задля створення правдоподібності 

енігматичного змісту деяких об’єктів письменник вигадує їхню етимологію.  

Афоризмам Дена Брауна притаманна образність, виразність, 

експресивність, завершеність та лаконічність, що досягається вживанням низки 

лексико- та синтактико-стилістичних засобів. Ці фразові одиниці реалізують 

в ідіостилі письменника переважно прагматичні настанови на констатацію 

(резюмування), пізнання та спростування. Завдяки інформативній щільності, 

авторитетності та загальнозначущості афоризми стають середовищем, у якому 

об’єктивуються ключові концепти авторської картини світу. Крилаті вислови Ден 

Браун здебільшого використовує як інструмент впливу та маніпулювання 

читачами. 

Комплексне дослідження ідіостилю Дена Брауна робить певний внесок 

у методику аналізу ідіостилю письменника, когнітивної лінгвістики та 

лінгвістики тексту. Практична цінність роботи полягає в можливості 

використання її результатів у нормативних курсaх сучaснoї aнглiйськoї мoви – 

лeксикoлoгiї, теоретичної граматики, у курсaх за вибором здобувача вищої освіти 

з тeкстoлoгiї та концептології. Oкрeмi висновки мoжуть бути застосовані під час  
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створення нaвчaльнo-мeтoдичних мaтeрiaлiв з iнтeрпрeтaцiї тeксту, у прaктицi 

виклaдaння aнглiйськoї мoви для фiлoлoгiв, а також на практичних заняттях 

з аналітичного читання. 

Ключові слова: ідіостиль, художній концепт, концептосистема, 

концептуальна картина світу, лексична та фразова номінація, онім, реалікон, 

термін, афоризм, загадка. 

 

SUMMARY 

Chernyk O. O. Cognitive and Functional Characteristics of Dan Brown’s 
Idiostyle (A study of Robert Langdon Series). – Dissertation, manuscript.  

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

Germanic Languages. – Dnipro Oles Honcar National University; Zaporizhzhia 

National University, Dnipro – Zaporizhzhia, 2019. 

The thesis deals with the research of cognitive-semantic and functional-semantic 

features of the idiostyle of Dan Brown, who is a well-known American best-selling 

fiction author. 

The complex analysis of Dan Brown’s idiostyle based on the four novels 

comprising the Robert Langdon Series has been carried out for the first time in 

Ukrainian linguistics. The research focuses on the lingual mental space of the writer, 

i.e. the embodiment of the author’s conceptual picture of the world in the language, as 

well as on the idiospecific use of nominative units – two aspects that determine Dan 

Brown’s individuality and specificity of his idiodiscourse.  

At the beginning of the work, the main linguistic views of the nature of idiostyle 

and its constituents have been systematized, approaches to its analysis have been 

studied, definitions of related linguo-cognitive categories have been given (linguistic 

picture of the world, concept in fiction, conceptual system), that enabled the author to 

formulate the definition which is current in this work: idiostyle is the individual system 

of the preferential use of certain linguistic (phonetic, lexical, grammatical) and mental 

(conceptual) units with the aim of creating such a stylistic specificity of the text/texts, 

which is able to make the effect of individuality, uniqueness, originality; simultaneously 
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these units not only tell one author with their linguistic tastes, personal style, the means 

of artistic images representation from others, but also reflect their intellect, intentions, 

motives and world-view.  

The methodology of the complex analysis of Dan Brown’s idiostyle is based on 

the combination of cognitive linguistics, conceptology, linguostylistics and involves 

general scientific and linguistic methods. Three procedures have been combined to 

distinguish the key units of mental lexicon – the literary comprehension of the author’s 

mental space, free associative experiment and computational text processing. The first 

and the third methods together with the techniques for detecting paroemias also 

contributed to finding out the main nominative units in Dan Brown’s authorial 

thesaurus. The criteria for their selection were frequency, stability, reproduction and 

sense-making potential.  

The system of especially significant mental formations in Dan Brown’s idiostyle 

is organized around the three ways of world comprehension that are important for him 

– epistemic (domains MYSTERIOUS PHENOMENA, RELIGIOUS-MYSTIC 

PHENOMENA), gnoseological (domains ART, SCIENCE) and emotional (domain 

FEAR). Each domain is a trinity of hiper-, hypo- and cataconcepts reflecting the writer’s 

conceptual picture of the world. The concepts of the lowest level of generalization 

(cataconcepts or concepts) are represented by the linguistic units the writer prefers and 

have certain informative characteristics in the notional, figurative-associative and 

axiological strata that determine the individual character of the concepts and distinguish 

them from ethnocultural and universal ones.  

The domain MYSTERIOUS PHENOMENA in Dan Brown’s conceptual picture 

of the world is the basis for profiling hierarchically descending mental units – 

hyperconcepts MYSTERY, CONSPIRACY і QUEST consisting of hyponyms CRIME, 

SECRET, KEEPER, OBJECT, TECHNIQUE, QUEST, SEARCH, REVELATION. With the view of 

specificity of the notional, figurative- associative and axiological characteristics, the 

most significant concepts are KNOWLEDGE, BROTHERHOOD, CODE, SYMBOL, TEXT, 

ARTIFACT, ARTWORK, LOCATION, TRUTH, ASSISTANT, OFFICIAL DETECTIVE, AMATEUR.  

RELIGIOUS-MYSTIC PHENOMENA is a conceptual domain in which 
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hyperconcepts FAITH (CREED, DEITY, MANIFESTATION) and SINFULNESS are realized. 

The latter has a simpler structure and is represented by the concepts SIN, INFERNO, 

SALVATION. The most important concepts in the system of FAITH are CHRISTIANITY, 

GOD, SACRED FEMININE, JESUS CHRIST, PAGANISM, RITUAL, SCRIPTURE, PRAYER. 

The structure of the domain FEAR in Dan Brown’s idiostyle includes hyperconcepts 

EMOTION, CAUSATION and PHYSICAL REACTION. The range and duration of fear 

is realized in the concepts ANXIETY, FRIGHT, AWE, PHOBIA, PANIC, HORROR. The 

hyperconcept CAUSATION has a more complex system in which the hypoconcepts 

SITUATION, EVENT, NATURAL PHENOMENON, HEALTH THREAT, PEOPLE, MYSTIC and their 

constituents (the concepts CATASTROPHE, LOSS, DARKNESS, COLOR, ILLNESS, VIOLENCE, 

DEATH, BOSS, APPEARANCE, IDEA, VOICE, SUPERNATURAL FORCE and others) are projected. 

The hyperconcept PHYSICAL REACTION consists of the concepts BEHAVIOUR, 

SOMATICS. 

ART is a gnoseological domain for the hyperconcepts VISUAL ART, MUSIC and 

LITERATURE, the first of which has the widest system of descending concepts – the 

hypoconcepts PAINTING, SCULPTURE, ARCHITECTURE, GRAPHIC ART and their hyponyms 

ARTIST, PICTURE, SCULPTOR, ARTWORK OF SCULPTURE, MATERIAL, MOVEMENT, 

ARCHITECT, STRUCTURE, DRAWING, CALLIGRAPHY, PRINT. The hyperconcepts MUSIC and 

LITERATURE have a simpler structure and consist of the concepts  MUSICIAN, MUSICAL 

COMPOSITION, INSTRUMENT and WRITER / POET, LITERARY WORK, CHARACTER 

respectively.  

The structure of the domain SCIENCE is made up of hyperconcepts SCIENTIFIC 

COGNITION, SCIENTIFIC ACHIEVEMENT, AGENT and their hyponyms. The first 

hyperconcept accumulates Dan Brown’s conception of different types of scientific 

knowledge that are reflected in the hypoconcepts EXACT SCIENCE (the concepts PHYSICS, 

ASTRONOMY, BIOLOGY, MATHEMATICS, CRYPTOLOGY), HUMANITIES (the concepts 

HISTORY, SYMBOLOGY, PHILOSOPHY), NONTRADITIONAL SCIENCE (the concepts NEW 

PHYSICS, NOETIC SCIENCE, ENTANGLEMENT PHYSICS, METASYSTEMS MODELING). The 

second hyperconcept realizes the author’s comprehension of technologies and 

inventions (the concepts TECHNOLOGY, MACHINERY), the third one is the representation 
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of two kinds of people who are engaged in science – SCIENTIST і SCHOLAR. 

There is a transformation of well-established conceptions of certain facts 

(‘universality and unity of all religions’, ‘God is the Mother Earth’, ‘scriptures are the 

source of scientific knowledge’, ‘existence of universal consciousness’, ‘sinfulness of the 

indifference to nature problems’, ‘artwork as a pointer’, ‘the possibility of assisted 

evolution’) in the notional stratum of many concepts. A special place in the figurative-

associative stratum belongs to the correlations between secret knowledge and a womb, 

torch, between religion and a collage, between Christianity and a buffet line, between God 

and an architect, between a structure and a cake, scar, monster, ship, mountain, between 

physics and the canvas, which God laid down to paint his masterpiece, between scientific 

achievements and miracles, between exact science and a virus, cancer. The change of the 

axiological pole is observed in the content of the concepts PAGANISM, SIN, ASSISTANT, 

RITUAL. The ambivalent evaluation in Dan Brown’s idiostyle is peculiar to the 

hyperconcept SCIENTIFIC ACHIEVEMENT, hypoconcept EXACT SCIENCE, concepts 

KNOWLEDGE, TRUTH, CHRISTIANITY, ANXIETY, HORROR, ARTWORK OF SCULPTURE. 

The well-established notional features of the concepts that become significant in Dan 

Brown’s texts as well as other individual authorial associations affirm that in addition to 

the hierarchic relations in the writer’s conceptual system, there are linear interconnections 

which are realized on the level of cataconcepts. All domains have intersection points, but 

the most active relations are observed between the concepts of the domains RELIGIOUS-

MYSTIC PHENOMENA and ART (TEMPLE – STRUCTURE; CHRISTIANITY, PAGANISM – 

PICTURE, SCULPTURE, STRUCTURE; ISLAM – CALLIGRAPHY, STRUCTURE), SCIENCE and 

RELIGIOUS-MYSTIC PHENOMENA (PHYSICS, ASTRONOMY – CHRISTIANITY, GOD; 

HISTORY, SYMBOLOGY – ISLAM, CHRISTIANITY, PAGANISM; PHILOSOPHY – SCRIPTURE). Such 

interrelations between the domains ensure the integrity of Dan Brown’s idiostyle.  

As for the functional and semantic aspect, lexical and phrasal nominative units 

appear to be analytically relevant for the present study of idiostyle, as their use is the 

subject to exposing ideological and aesthetic attitudes of the writer. Besides, preference 

in their choice demonstrates not only linguistic tastes of the author, but also reflects his 

knowledge about the outside world.  
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Onomastic vocabulary plays an important role in expressing the authorial 

conception. In the first place, Dan Brown shows his creative linguistic skills when 

choosing the names and surnames for his characters. Most of these lexical units have 

the implied content which can be reconstructed due to correct understanding of 

anagrams, allusions and etymological data encoded in them. The information hidden in 

anthroponyms reflects the behavior, the inner nature of characters or situations in which 

they appear, as well as ideas and the plot of the novels. Dan Brown uses other proper 

names (names of real people or historical figures, toponyms, chrononyms, theonyms, 

mythonyms, chrematonyms and ergonyms) to create the illusion of plausibility of 

described events, the effect of historical discourse, associations of different kind, to 

characterize characters, to accelerate the narration, to render local colour, dynamics of 

events, to stress the high level of technologies described in the novel.  

The representative feature of Dan Brown’s idiostyle is the use of realia, among 

which ethnographic and sociopolitical ones with their groups (manners and customs, 

ethnocultural environment, bodies of power, institutions, titles and ranks) prevail. In 

Dan Brown’s texts, there are both assimilated and unassimilated realia, the latter make 

greater impression on the addressee, as the reader is often unfamiliar with their 

meanings. By using realia, the author aims at creating the effect of historical discourse, 

at depicting certain national and cultural space, aestheticizing everyday items and 

generating specific associations.  

Another group of lexical units that is noticeable against the background of neutral 

common vocabulary in Dan Brown’s idiostyle comprises terms. They cover fields of 

art, esoterics, religion, physics, medicine, pharmacology, biology, information 

technology, cryptology, linguistics and others. Among them, there are also neologisms. 

Terms in Dan Brown’s texts give the impression of scientific character, objectivity and 

trustworthiness, due to which he often manages to devise so called ‘factoids’ – the 

wrong statements that are given as facts. In general, terminology performs a text-

forming function, as well as it has conceptual meaning, since it takes part in modelling 

the author’s picture of the world.  

Dan Brown’s identity is manifested in the use of such units of phrase-nomination 
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as a riddle and aphorism. Being text-templates of a small format they are a part of 

idiodiscourse as intertextual insertions, though only aphorisms can be completely 

independent of the context.  

Specific features of Dan Brown’s riddles include the encryption of several objects 

in enigmatic texts, several tips that do not complement each other, but offer different 

ways of guessing, a riddle in a riddle, two possible interpretations. There are occasions 

when they are based on lingual manipulation, since Dan Brown invents fake etymology 

to create the veracity of the enigmatic content of some objects. 

Dan Brown’s aphorisms have such characteristics as imagery, expressiveness, 

completeness and laconism, which are achieved by the use of a number of lexical- and 

syntactic-stylistic means. The most frequent pragmatic aims realized in these phrasal 

units are affirmation, summing up, learning and refuting. Due to the informative density, 

authority and general significance, aphorisms become an environment in which the key 

concepts of the author’s picture of the world are objectified. Furthermore, these sayings 

are often used by the writer as an instrument of influencing and manipulating readers. 

A comprehensive study of Dan Brown’s idiostyle contributes to the methodology 

for analyzing a writer’s idiostyle, to cognitive linguistics and linguistics of the text. The 

practical value of the work lies in the possibility of using its results in the normative courses 

of the contemporary English language – lexicology, theoretical grammar, in the cources at 

student’s option on text and concepts studies. Some results may be useful in creating 

teaching and learning materials for text interpretation, in the practical course of the English 

language for philologists, as well as in the practical classes on analytical reading.  

Key words: idiostyle, concept in fiction, conceptual system, conceptual picture 

of the world, lexical and phrasal nomination, proper name, realia, term, aphorism, riddle. 
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ПЕРЕЛІК 

УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ  

 

 

араб. – арабська мова 

гіперК  – гіперконцепт 

гіпоК – гіпоконцепт 

грец. – грецька мова 

ІС – ідіостиль 

іт. – італійська мова 

КС  – картина світу 

катаК – катаконцепт 

КСО – когнітивно-семантична ознака 

ККС  – концептуальна картина світу 

лат. – латинська мова 

ЛО –лексична одиниця 

ЛЗ – літературна загадка 

ММ – метафорична модель 

ПО – паремійна одиниця 

ФЗ – фольклорна загадка 

франц. – французька мова 

ХК – художній концепт  

A – adjective 

Abbr – abbreviation 

N   – noun  

V – verb 
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В С Т У П  

 

Прoпoнoвaнe дoслiджeння присвячeнe вивченню когнітивно- та функційно-

семантичних особливостей ідіостилю популярного американського письменника 

ХХІ ст. Дена Брауна / Dan Brown (Daniel Gerhard Brown) – автора всесвітньо 

відомих бестселерів, творча діяльність якого має неабиякий вплив на розвиток 

сучасної поп-культури. Для цього обрано чотири найбільш відомих його романів, 

головним героєм яких виступає Роберт Ленґдон, а головною темою – історія та 

релігія.  

Художній доробок Дена Брауна – романіста, педагога, журналіста 

й музиканта – нeoднoрaзoвo був oб’єктoм увaги фахівців рiзних гaлузей 

філологічного знання, проте літературні критики (В. Р. Грір [321], Дж. Маслін 

[351]), журналісти (Д. Бурштейн [277; 278; 279], A. T. Грем [320], Д. А. Шугартс 

[366]) та літературознавці (Т. Н. Амірян [4], Б. Бауерс [372], Дж. Брандт [272], 

Г. У. Еріксон [296], Ж. Жу [377]) виявляли найбільше зацікавлення його 

творчістю. Усі вони намагалися пояснити т. зв. «The Dan Brown Phenomenon», 

тобто з’ясувати формулу його успіху. Окремі дослідники [277; 320; 377] визнають 

той факт, що Ден Браун створив свою власну жанрову форму та новаторський 

стиль, і зосереджують увагу на особливостях сюжету, ідейно-тематичному змісті, 

оповідній манері, специфіці подання фактів тощо.  

Попри підвищений інтерес, мовна іпостась творчого методу Дена Брауна не 

була предметом дослідницької уваги ані в зарубіжному, ані у вітчизняному 

мовознавстві, оскільки в поодиноких лінгвістичних працях порушено проблеми 

перекладу [157; 254], лексичних особливостей конкретних творів [142] або 

жанрово-стилістичного оформлення окремих романів [4; 64; 136; 155].  

Будучи агностиком, Ден Браун на власному сайті зазначає, що у своїх 

книгах він робить все навмисно і специфічно, намагаючись поєднати факти 

і вигадку в досить сучасному та ефектному стилі. Синтез романтичних 

і психологічних рефлексій, зіткнення дійсності з мрією, реального з ірреальним, 

минулого із сучасним – увесь цей ідейно-художній візерунок не вичерпує 
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своєрідності браунівського ідіостилю, опис якого без з’ясування мовного 

аранжування буде не лише неповним, а й спотвореним. Ідіостиль у його 

лінгвальній іпостасі є комплексним і багатоаспектним явищем, вивчення якого 

може бути задовільним лише в мультипарадигмальних вимірах.  

Aктуaльнiсть рoбoти зумoвлeнa загальним інтересом гумaнiтaрнoї 

парадигми знaння дo когнітивних i номінативних аспектів дискурсивної 

діяльності. Вивчення когнітивно-функційних особливостей ідіостилю сучасного 

американського письменника Дена Брауна є на часі, зважаючи на зростаюче 

зацікавлення його творчим надбанням як у світі, так і в Україні. Запропонована 

розвідка може посприяти не лише пoдaльшoму усвiдoмлeнню механізмів, 

прийoмiв i тeхнiк iндивiдуaльнo-aвтoрськoгo мовлення, але й oсмислeнню тoгo 

впливу, який чинить особистість письменника на кoмунiкaтивну культуру 

суспiльствa загалoм i на eстeтику худoжньoгo мовлeння зoкрeмa. 

Зв’язок рoбoти з нaукoвими прoгрaмaми, плaнaми, тeмaми. Роботу, 

тему якої затверджено вченою радою Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара 5 березня 2015 року (протокол № 9) й уточнено 

вченою радою Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

30 травня 2019 року (протокол № 12), виконано в межах наукової теми кафедри 

перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців «Міжмовна та міжкультурна 

комунікація як актуальна проблема сучасної лінгвістики» лінгвістичної 

підготовки іноземців (код держреєстрації 0116U003378). 

Мeтa дoслiджeння – з’ясувaння ідіостильової своєрідності художнього 

простору романів Дена Брауна про Роберта Ленґдона шляхом аналізу 

концептосистеми текстів письменника та функційно-семантичного навантаження 

вжитих ним номінативних одиниць.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

- обґрунтувати теоретико-методологійні передумови лінгвістичного 

вивчення феномена «ідіостиль»; 

- визначити систему ментальних домінант ідіостилю Дена Брауна та 

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

своєрідність їхньої взаємодії в художньому просторі Дена Брауна;  

- висвітлити ідіоспецифічне вживання онімів, термінів і лексики на 

позначення реалій у художньому світі Дена Брауна; 

- схaрaктeризувaти своєрідність використання Деном Брауном таких 

паремійних одиниць, як загадка й афоризм.  

Об’єктом дослідження є ідіостиль відомого американського письменника 

ХХІ ст. Дена Брауна, відбитий у жанрі роману.  

Прeдмeт дoслiджeння – когнітивно-семантичні та функційно-семантичні 

особливості ідіостилю Дена Брауна. 

Матеріалом роботи слугували чотири романи Дена Брауна про Роберта 

Ленґдона – «Angels & Demons / Янголи та Демони», «The Da Vinci Code / Код да 

Вінчі», «The Lost Symbol / Втрачений символ», «Inferno / Інферно». Аналіз 

концептуальної картини світу письменника проведено на базі понад 100 

виокремлених концептів різного ієрархічного статусу, об’єктивованих у більш ніж 

1500 текстових фрагментах. Для визначення функційно-семантичного 

навантаження номінативного простору в ідіостилі Дена Брауна проаналізовано 

1493 одиниці лексичної номінації та 120 одиниць фразової номінації. 

Теоретико-методологійною базою дослідження є когнітивно-

комунікативна / когнітивно-дискурсивна парадигма мовознавства (О. А. Бабелюк 

[15], Л. І. Бєлєхова [26], Ф. С. Бацевич [21], С. А. Жаботинська [79], Т. ван Дейк 

[292], В. І. Карасик [101], А. П. Мартинюк [146], О. І. Морозова [155], 

С. І. Потапенко [191], А. М. Приходько [192], В. О. Самохіна [195], 

О. О. Селіванова [199], І. Є. Фролова [231], І. С. Шевченко [253] та ін.), яка 

уможливлює встановлення зв’язку між мовною формою, мовленнєвою діяльністю 

і мисленням індивіда у процесі створення тексту. Означена парадигма дала змогу 

розглянути ідіостиль письменника як багатоаспектне явище, що охоплює його 

концептуальну картину світу, творчу манеру, мовні звички та преференції. 

Комплексність підходу передбачає синтез методів і прийомів щонайменше двох 

головних напрямів ідіостильових досліджень – когнітивно-семантичного 
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(О. П. Воробйова [57], О. Я. Дойчик [73], О. М. Кагановська [94], О. В. Мазепова 

[143], В. Г. Ніконова [165], І. А. Тарасова [214], Е. Семіно [363], М. Фріман [311]) 

та функційно-семантичного (М. Л. Гаспаров [61], В. П. Григор’єв [67], 

К. В Дюкар [77], Ю. Б. Жидкова [82], А. О. Міхеєва [152], Г. В. Осіпчук [170], 

О. С. Переломова [173], О. М. Строкаль [209], Л. В. Шулінова [256]). 

Методологія роботи зумoвлeнa логіко-філософським підходом дo мoвних 

i мoвлeннєвих явищ, який ґрунтується на загальнонаукових принципах пізнання 

(індукція – дедукція, аналіз – синтез, форма – зміст, структура – система, ізо- 

поліморфізм) і уможливлює комплексне застосування таких методів 

лінгвістичного аналізу, як описово-аналітичний (для узагальнення oснoвних 

нaукoвих пoглядiв нa ідіостиль), психолінгвістичний (для виявлення ключових 

асоціацій щодо змісту творів письменника), венатичний (для реконструкції 

концептуальної картини світу Дена Брауна), лінгвоконцептуальний (для 

моделювання концептуального простору творів Дена Брауна), інтерпретаційно-

герменевтичний (для визначення шляхів і способів використання лексичних 

та фразових номінацій). Для розв’язання окремих завдань роботи корисними 

виявилися прийоми лінгвістичної детекції (для пошуку й відбору стилетвірних 

одиниць художнього простору Дена Брауна) і комп’ютерної обробки текстів (для 

вилучення частотної лексики в досліджуваних текстах). У роботі було використано 

й прийоми контекстуального, етимологічного та словниково-дефініційного 

аналізу, а також процедури спостереження, систематизації і кількісних 

підрахунків, за допомогою яких було виявлено частотність і/або продуктивність 

описуваних явищ.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше на теренах 

сучасного вітчизняного мовознавства здійснено цілісний аналіз ідіостилю Дена 

Брауна в когнітивно-функційному аспекті; змодельовано концептосистему творів 

письменника, у якій виокремлено ментальні одиниці різного ієрархічного статусу 

і проаналізовано особливості їхньої мовної об’єктивації; розкрито алгоритм 

взаємодії концептів у художньому просторі письменника; висвітлено 

ідіоспецифічне використання ним ономастичної й термінологічної лексики, а 
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також лексичних одиниць на позначення реалій; визначено роль і місце окремих 

паремійних номінацій у його ідіостилі; встановлено ідіостильову своєрідність 

номінативних засобів конструювання художньої дійсності.  

Положення, які винесено на захист. 

1. Ідіостиль Дена Брауна є специфічною системою преферентного 

використання концептуальних і номінативних одиниць для створення художньої 

картини світу, орієнтованої на неповторність, несхожість, оригінальність. Ці 

одиниці не лише відрізняють мовні уподобання, манеру письма, способи подання 

художніх образів письменника від інших авторів, але й відтворюють його 

інтелект, ерудицію, індивідуальні цінності та особисте світосприйняття. 

Базуючись на симбіозі фантастичного трилеру, інтелектуального детективу та 

роману-загадки, твори Дена Брауна є мовним втіленням своєрідної 

концептуалізації дійсності, пов’язаної з філософією, теологією, мораллю, 

конспірологією, мистецтвом, наукою, техносферою тощо.  

2. Концептосистема художнього простору Дена Брауна конституюється 

такими доменами-генеративами, як ТАЄМНЕ, СТРАШНЕ, РЕЛІГІЙНО-

МІСТИЧНЕ, НАУКА, МИСТЕЦТВО, що реалізуються за рахунок актуалізації 

підпорядкованих їм ментальних одиниць спадних рівнів абстракції – гіпер-, гіпо- 

і (ката)концептів, серед яких особливе місце належить гіперконцептам MYSTERY / 

ТАЄМНИЦЯ, CONSPIRACY/ КОНСПІРАЦІЯ, QUEST / КВЕСТ, FAITH / ВІРА, SINFULNESS / 

ГРІХОВНІСТЬ, EMOTION/ЕМОЦІЯ, CAUSATION / КАУЗАТОР, VISUAL ARTS / ОБРАЗОТВОРЧЕ 

МИСТЕЦТВО, LITERATURE / ЛІТЕРАТУРА, SCIENTIFIC COGNITION / НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ, 

ACHIEVEMENT / ДОСЯГНЕННЯ. Концептосистема романного доробку Дена Брауна 

вирізняється амбівалентністю когнітивно-аксіологічних параметрів і наявністю 

розгалужених внутрішньосистемних зв’язків між її елементами. 

3. Об’єктивація концептів різних рівнів абстракції спирається в ідіостилі 

Дена Брауна на комплекс мовних засобів, які постають у вигляді різного роду 

репрезентантів, що опосередковують виведення концептів на поверхню. 

Насамперед це стосується лексичних засобів, які мають різноманітні можливості 

щодо увиразнення ментального лексикону автора. Значне місце в ідіостилі 
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письменника посідають і засоби стилістичного аранжування концептів, що 

оприявнюються в текстах за допомогою метафоризації, персоніфікації 

та фразеологізації.  

4. Засоби лексичної та фразової номінації, що утворюють стійкий 

функційно-семантичний каркас ідіостилю Дена Брауна, відбивають частотність, 

стабільність, впізнаваність, своєрідність тезаурусу, який переважно виявляється 

в ономастиконі, реаліконі, пареміоконі й терміноконі автора. Використання 

номінативних одиниць пов’язане зі специфікою географічного середовища, 

інокультурного оточення, технізацією довкілля, таємничістю буття.  

5. Ономастикон стає чи не найголовнішим індикатором авторської картини 

світу, оскільки він спирається на численну групу лексичних одиниць, що 

репрезентують надзвичайно барвисту палітру власних імен – антропонімів, 

топонімів, хрононімів, теонімів, міфонімів, хрематонімів та ергонімів. 

Преферентними в авторському пареміоконі є загадка й афоризм, які як тексти 

малого формату входять до його романів – текстів епічного формату – на правах 

інтратекстових вкраплень.  

6. Вербальне аранжування художнього простору Дена Брауна, втілене 

засобами лексичної та фразової номінації, засвідчує найзагальнішу рису його 

ідіостилю: у ньому сходяться й взаємодіють когніція та комунікація, що й дає змогу 

не лише встановлювати контакт з читачем, але й впливати на нього і навіть 

маніпулювати ним, змушуючи вірити й приймати постульовані ідеї, факти, події. 

Система й техніка введення номінативних одиниць у текст визначають 

індивідуальну манеру Дена Брауна, її своєрідність і неповторність. 

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що її результати й висновки 

є певним внеском у когнітивну лінгвістику та лінгвістику тексту – зокрема 

в розвиток лінгвосеміотики, лінгвоконцептології та текстології. Для германського 

мовознавства особливого значення набуває моделювання концептосистеми 

ідіостилю письменника та структурно-семантичне осмислення його текстового 

простору. Досвід реконструкції концептосистеми й опису преферентних для 

ідіостилю письменника засобів і прийомів худoжньoгo конструювання світу може 
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стати основою для лінгвістичних розвідок у царині інших ідіостильових 

формацій.  

Прaктичнe знaчeння дисeртaцiї зумoвлено тим, що обґрунтовані в ній 

положення й одержані висновки можуть знайти застосування в нормативних 

курсах сучaснoї aнглiйськoї мoви – лeксикoлoгiї (розділи «Слoвo, пoняття, 

знaчeння», «Структурно-семантична диференціація лексичного фонду мови»), 

теоретичній граматиці («Текст і текстова комунікація») і стилістиці 

(«Індивідуально-авторський стиль»), у курсах за вибором здобувача вищої освіти 

з тeкстoлoгiї та концептології. Рeзультaти дослідження мoжуть бути використані 

під час створення нaвчaльнo-мeтoдичних мaтeрiaлiв з iнтeрпрeтaцiї тeксту, у 

прaктицi виклaдaння aнглiйськoї мoви для фiлoлoгiв, а також на практичних 

заняттях з аналітичного читання. 

Aпрoбaцiя рoбoти. Основні положення дисертації пройшли апробацію на 

сімох конференціях: VІII Міжнародна науково-практична конференція «Мови 

і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2014); ХІ Міжнародна наукова 

конференція «Пріоритети германського і романського мовознавства» (Луцьк – 

Світязь, 2017); ХХХVІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Вітчизняна наука на зламі епох : проблеми та перспективи розвитку» 

(Переяслав-Хмельницький, 2017); VI Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних 

студентів у вищих навчальних закладах України» (Дніпро, 2018); Міжнародна 

науково-практична конференція «Мова і засоби масової комунікації на сучасному 

історичному етапі» (Львів, 2018); Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні питання філологічних наук : наукові дискусії» (Одеса, 2018); ІІ 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної 

науки» (Київ, 2019). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлено в 15 

одноосібних публікаціях, десять з яких надруковано у фахових виданнях України, 

одна – у періодичному виданні іншої держави, чотири – у матеріалах наукових 

конференцій. Загальний обсяг публікацій – 9,33 друк. арк. 
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Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків, що містять 21 

таблицю та 7 діаграм. Загальний обсяг дисертації складає 305 сторінок, обсяг 

основного тексту – 205 сторінок. 

У пeршoму рoздiлi oкрeслeнo тeoрeтикo-мeтoдoлoгiйнi пeрeдумoви 

вивчення ідіостилю, детерміновані загальними принципами й постулатами 

когнітивно-дискурсивної парадигми лінгвістики, що передбачає уточнення та 

з’ясування ключових понять і термінів дослідницького апарату й сприяє 

створенню мeтoдики aнaлiзу, яка є адекватною меті та завданням роботи.  

У другому розділі описано ідіостильову своєрідність концептуальної 

картини світу Дена Брауна в параметрах системи й структури з виділенням 

ментальних одиниць різного ієрархічного статусу, виокремлено 

й інвентаризовано його ціннісні домінанти – елементи концептосистеми, які 

вирізняються своїм ідейно-художнім навантаженням, ідіостильовою значущістю 

та взаємодією з іншими ментальними одиницями.  

У трeтьoму рoздiлi схарактеризовано функційно-семантичну 

навантаженість художнього простору Дена Брауна з особливим фокусом уваги на 

ідіоспецифічному функціонуванні власних імен, термінів і реалій, а також 

описано індивідуальне-авторське використання таких паремійних одиниць, як 

загадка й афоризм. Певну увагу приділено стилістичним засобам і прийомам 

конструювання художньої дійсності в ідіостилі Дена Брауна. 
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Р о з д і л  1  
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЙНІ  ПІДВАЛИНИ  

ВИВЧЕННЯ  ІДІОСТИЛЮ  ДЕНА  БРАУНА 

 

 

1.1. Теоретичні засади дослідження ідіостилю  

 

1.1.1. Поняття «ідіостиль» у мовознавстві. Тема індивідуальної 

творчості привертала увагу ще мислителів античної доби, які розцінювали 

здатність мати неповторюваний стиль як вищий прояв таланту, дар неба. 

Філософи наголошували на зв’язку стилю з творчою індивідуальністю. Так, 

наприклад, Платон зазначав: «Яким є стиль, таким є характер», а Сенека 

зауважував, що стиль «є обличчям душі» (цит. за [141, с. 224]). 

Саме поняття стилю в мовознавстві не є однозначним і охоплює кілька 

аспектів.  Згідно з Дж. Лічем та М. Шортом у найширшому розумінні стиль – це 

спосіб використання мови у певному контексті певною особистістю з певною 

метою [348, с.9]. Стиль може позначати різновид мови, закріпленний у певному 

суспільстві традицією за однією з найзагальніших сфер соціального життя; 

функційний стиль; загальноприйняту манеру виконання якогось конкретного 

типу мовленнєвих актів; індивідуальну манеру; мовну парадигму епохи [380, 

с. 494]. У контексті художньої літератури говорять про стиль жанру, періоду, 

школи, того чи того письменника [348, с. 10]. Кожному стилю притаманні певні 

диференційні ознаки, відмінності від іншого, зіставлюваного з ним, тобто 

відхилення. Ці ознаки досягають максимума в індивідуальному стилі [380, с. 494].  

У мовознавстві XX ст. дослідженням індивідуального стилю та мовної 

особистості займалися В. В. Виноградов [51], Б. М. Ейхенбаум [258], 

Ю. М. Караулов [102; 103], Б. О. Ларін [128], Ю. М. Тинянов [223], Р. О. Якобсон 

[260].   

Б. М. Ейхенбаум багато років присвятив вивченню творчості Л. М. Толстого, 

зокрема, його стилю та особливостям поетики. Внеском Б. М. Ейхенбаума стала 
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розробка принципу органічної цілісності стилю як системи, що розвивається 

зсередини. У поетиці літературного твору науковець вбачав цілком автономне 

явище зі своїми закономірностями, смисловою значущістю як загалом, так 

і в окремих елементах, у фонетичних зокрема [258, с. 6]. 

Ю. М. Тинянов увів термін «літературна особистість», який він 

співвідносив з «біографічною особистістю» письменника, але тим самим не 

ототожнював їх, наголошуючи, що вони повинні розглядатися в опозиції «збіг – 

розбіжність» [223, с. 420; 257, с. 74–78 ].  

Одним із перших, хто розглянув категорію індивідуального стилю 

письменника та заклав теоретичні основи для його подальшого вивчення, був 

В. В. Виноградов. Індивідуальний стиль письменника, зазначав учений, – це 

«система індивідуально-естетичного використання засобів словесного 

вираження, що відповідають певному періоду розвитку художньої літератури» 

(тут і далі переклад наш – авт.) [52, с. 85]. В. В. Виноградов пропонує аналізувати 

стиль у його історичному розвитку, у його змінах і коливаннях, у розмаїтті його 

жанрових виявів [там само, с. 85]. Незважаючи на те, що письменник обов’язково 

спирається на традиції та художні здобутки минулого, його стиль вирізняється 

тим, що для нього властивий індивідуальний синтез плану вираження і плану 

змісту [там само, с. 85–86]. 

На думку В. В. Виноградова, використовуючи літературну мову, її стилі для 

художньої, наукової або публіцистичної творчості, письменник виробляє свій 

індивідуальний стиль із властивими йому стійкими прийомами фразеологічного 

оформлення тих чи тих думок, з індивідуалізованою системою образів, із більш-

менш послідовним вживанням певних конструктивних принципів літературного 

синтаксису, із певними прийомами відбору лексики і термінології [там само, 

с. 300]. Мовознавець також наголошує на тому, що, обираючи всі ці прийоми, 

автор переслідує певну мету, яку під час аналізу повинен з’ясувати дослідник: 

«аналіз лексико-фразеологічного складу і прийомів синтаксичної організації 

літературного твору повертається в інший бік, у бік осмислення індивідуально-

стилістичних цілей і завдань ужитку всього мовного багатства, у бік з’ясування 
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послідовності, правил поєднання та руху елементів у композиції художнього 

цілого» [там само, c. 228]. 

В. В. Виноградов є автором термінопоняття «образ автора», який, на його 

думку, має велике значення для вивчення індивідуального стилю. Науковець 

стверджує, що образ автора виступає організаційним центром або стрижнем 

композиції художнього твору та відіграє вагому роль у системі як індивідуального 

стилю, так і стилю літературих напрямів [там само, с. 25].  

Проблему опису індивідуального стилю розглядав і Р. О. Якобсон. В одній 

зі своїх праць із поетики він зазначає, що існує індивідуальна «міфологія поета», 

яка створюється завдяки постійним, організуючим, «цементуючим» елементам 

у символіці поетичного твору. Такі елементи є носіями єдності у творах поета, 

вони накладають на ці твори відбиток поетичної особистості [260, с. 145]. 

Завдання вченого, на думку Р. О. Якобсона, полягає в тому, щоб виявити такі 

постійні компоненти або константи в тексті поетичного твору шляхом його 

внутрішнього, іманентного аналізу [260, с. 146].  

Б. О. Ларін висунув ідею створення повного бібліографічного та 

ідеологічного словника письменника, який би відтворював його семантико-

стилістичну систему й містив фронтальний аналіз абсолютно всіх слововживань. 

На думку Б. О. Ларіна, авторський стиль виявляється не лише у виборі слів 

і слововживанні, але й у компонуванні слів, розташуванні словесних ланцюжків, 

в ефектах смислової дво- й багатоплановості, у лейтмотивах, збагачених 

повторами, рефренами, паралелізмами контексту тощо [128, с. 7]. 

Ідеї В. В. Виноградова про «образ автора» підтримав Ю. М. Караулов. 

Досліджуючи мовну особистість, він не вживає поняття «індивідуальний стиль», 

натомість трактує поняття «мовна особистість» як «сукупність здібностей 

і характеристик людини, що зумовлюють створення й сприйняття нею мовних 

творів (текстів), які різняться а) ступенем структурно-мовної складності, 

б) глибиною та точністю відображення дійсності, в) певною цільовою 

спрямованістю» [102, с. 245].  

Ю. М. Караулов суттєво розширив межі вивчення поняття «індивідуальний 
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стиль». Він зауважує, що індивідуальний колорит словника письменника 

визначає характер дійсності, яку відтворює автор, особливості обраної тематики, 

специфічні риси героїв, тому, вивчаючи словник письменника, ми лише частково 

досліджуємо рівні структури мовної особистості та маємо справу з моделлю мови 

взагалі, мови відповідної епохи [102, с. 103–104].  

Вивчаючи мовну особистість, учений пропонує виокремлювати в її 

структурі три рівні: 1) вербально-семантичний (відображає ступінь володіння 

мовою і охоплює лексичні, фонетичні, граматичні та синтаксичні засоби); 

2) когнітивний (характеризує притаманну мовній індивідуальності картину світу 

– поняття, ідеї, концепти, системи цінностей); 3) мотиваційно-прагматичний 

(охоплює комунікативно-діяльнісні потреби особистості, мотиви, що нею 

рухають, настанови та цілі) [103, с. 245].  

Сучасний термін «ідіостиль» (далі – ІС) уперше застосував В. П. Григор’єв 

[68]. В ІС мовознавець виокремлює «рівневі», «планові» та «домінантні» 

характеристики, а його опис, уважає він, має бути спрямованим на виявлення 

глибинного зв’язку його елементів, що втілюють у мові творчий шлях поета, на 

сутність його явної та неявної рефлексії над мовою [там само, с. 240]. Дослідник 

увів поняття «ідіостиль» як тотожне поняттю індивідуального стилю 

письменника через певні зручності в плані вираження [385, с. 115].  

Попри тривалий і стійкий інтерес до явища ІС, до сьогодні дослідники не 

дійшли єдиного розуміння цього поняття. Не існує єдиної позиції як у визначенні 

його головних рис, так і у вживанні терміну (ідіостиль, ідіолект, індивідуальний 

стиль). У сучасному мовознавстві деякі визначення ІС є вузькими, інші – 

широкими, тому його складники також різняться.  

Стилістичний енциклопедичний словник [394] пропонує кілька трактувань 

ІС. Спочатку у ньому подано доволі вузьке розуміння: «Сукупність мовних 

і стилістико-текстових особливостей, властивих мові письменника, вченого, 

публіциста, а також окремих носіїв мови» [394, c. 95]. Далі автори словника 

розширюють поняття, апелюючи до терміна «мовна особистість» 

Ю. М. Караулова: «Ідіостиль – це стиль мовної особистості в усьому розмаїтті 
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прояву специфіки її рівнів у текстотвірній діяльності й у структурі, семантиці та 

прагматиці тексту в межах того чи того функційного стилю» [там само, c. 96]. 

Отже, у словнику пропонують вивчати ідіостиль письменника, спираючись на 

структуру мовної особистості Ю. М. Караулова, але з урахуванням функційно-

стильових особливостей тексту.  

Досить узагальнене тлумачення терміна містить «Літературознавчий 

словник-довідник»: «Індивідуальний стиль – іманентний (властивий його 

внутрішній природі) прояв істотних ознак таланту в конкретному художньому 

творі, мистецька документалізація своєрідності світосприйняття певного автора, 

його нахилу до ірраціонального чи раціонального мислення, до міметичних 

принципів (принципів уподібнення) чи розкутого образотворення, його 

естетичного смаку, що в сукупності формують неповторне духовне явище» [387, 

с. 304].  

В. В. Леденьова стверджує, що ІС можна простежити в інтеграції 

преференційних жанрів, засобів і прийомів, необхідних для побудови тексту та 

передачі не лише інформації, але й емотивно-експресивних компонентів [134, 

с. 12]. Вона додає, що важливими особливостями ІС є використання стилістично 

забарвленої лексики, позалітературних елементів, словотворчості, надання 

лексемам нових змістових відтінків, а також формування нових концептів [134, 

с. 12]. Трактування ідіостилю В. В. Леденьовою має досить широкий характер, 

оскільки воно охоплює як традиційне уявлення про авторську манеру письма 

(формально-стилістичні особливості), так і сучасне, що ґрунтується на 

обов’язковій репрезентації авторської картини світу. 

Н. С. Валгіна, уточнюючи виноградівське поняття «образ автора», вказує на 

його беззаперечний зв’язок зі стилем та стверджує, що доречніше 

використовувати термін «образ індивідуального стилю автора». При цьому вона 

не розмежовує поняття «індивідуальний стиль» та «ідіостиль», вважаючи їх 

взаємозамінними. Під образом індивідуального стилю автора Н. С. Валгіна 

розуміє особистісне ставлення до предмета зображення, що втілюється 

у структурі тексту [44, c. 69]. Незалежно від того, хто є суб’єктом мовлення – чи 
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то автор, чи оповідач, видавець, різні персонажі, – у творі все одно виявляється 

світоглядне, моральне, соціальне, естетичне ставлення автора [там само, c. 69]. 

Вона зазначає, що в кожному творі відтворено своєрідну картину світу (не 

об’єктивну реальність, а ілюзію життя), побачену очами митця [там само, c. 172]. 

На думку Н. С. Валгіної, ІС визначається способом організації мовлення, 

оскільки його обирають здебільшого неусвідомлено, і він властивий конкретному 

автору. До властивостей, що характеризують спосіб організації мовлення, можуть 

належати: відкрита оцінно-емоційна будова мовлення чи відсторонена, 

прихована; об’єктивність / суб’єктивність; конкретність / узагальненість; 

логічність / емоційність; стриманість / емоційна риторичність [там само, c. 69]. 

Ознакою ідіостилю також є оригінальність художнього слова, що необов’язково 

пов’язана з частим використанням тропів і взагалі мовних оздоблень. 

Оригінальність може створюватися системою семантико-граматичних 

співвідношень словоформ у словосполученні та реченні, порушенням поняттєвої 

сполучуваності словоформ [там само, c. 147]. 

На тлі проаналізованих вище тлумачень ІС привертає увагу його дефініція 

в енциклопедії «Українська мова», автори якої ототожнюють поняття ІС 

з ідіолектом та визначають його як «сукупність мовно-виражальних засобів, що 

виконують естетичну функцію і вирізняють мову окремого письменника з-поміж 

інших; своєрідність мови окремого індивіда. Це поняття насамперед стосується 

стилю майстра слова, письменника. Стиль індивідуальний залежить від творчої 

індивідуальності автора, його світосприйняття та світовідчуття, ставлення до 

явищ навколишньої дійсності та оцінки їх» [397, с. 603]. В енциклопедії 

зазначено, що «письменник мислить саме такими, а не іншими мовними 

структурами, викликаючи в уяві індивідуальні художні образи. Системність 

стилю індивідуального ґрунтується на зв’язку мови і мислення, на відтворенні 

мовної картини світу, в якій поєднано загальне та індивідуальне, спільне 

й поодиноке» [там само, с. 603]. Чи є правильним ототожнювати ці два явища? 

Щоб розтлумачити ці поняття, доцільно звернутися до визначень ідіолекту 

іншими науковцями. 
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Автор словникової статті в «Лінгвістичному енциклопедичному словнику» 

В. О. Виноградов під ідіолектом у вузькому сенсі розуміє лише специфічні 

мовленнєві особливості певного носія мови, а в широкому – сукупність текстів, 

що породжуються індивідом і досліджуються лінгвістом з метою вивчення 

системи мови [383, с. 171]. 

В. В. Леденьова потрактовує ідіолект як «індивідуалізовану версію 

загальнонародної мови», а ІС – як «індивідуально встановлену мовною 

особистістю систему відносин до різноманітних способів авторепрезентації 

засобами ідіолекту» [134, с. 38–40]. О. О. Селіванова визначає ідіолект як 

«індивідуальний різновид мови, що реалізується в сукупності різних ознак 

мовлення окремого носія мови, а в письмовому мовленні виявляє риси ідіостилю» 

[200, с. 167]. Проаналізовані вище дефініції дають змогу зробити висновок, що 

поняття ідіостилю та ідіолекту співвідносяться як ціле й частина, а відмітною 

рисою ідіостилю є системність.  

У роботах західних лінгвістів дещо різниться термінологічний апарат щодо 

досліджуваних явищ. Термін «idiolect» усталився в закордонній лінгвістиці, 

а термін «ідіостиль» у їхній терміносистемі відсутній. Так, Д. Крістал визначає 

idiolect як мовну систему окремої людини – особистий діалект [403, c. 235]. Він 

наголошує, що діалект можна розглядати як певні відхилення, і що ідіолектичні 

ознаки особливо помітні в художньому творі як стилістичні маркери авторства. 

Д.  Крістал подає й вужче розуміння терміна – «мовні звички людини, які 

відрізняються від інших у певний період часу» [там само, c. 235]. Отже, зарубіжні 

дослідники теж неоднозначно трактують явище «ідіолект». Перша частина 

дефініції ближча до поняття ІС у вітчизняній лінгвістиці і може так само 

вживатися щодо індивідуальної творчої манери письменника, друга частина 

дефініції більше збігається з вузьким визначенням ідіолекту О. В. Виноградова 

[380, с. 171].  

У зарубіжній лінгвістиці ведуться дискуcії щодо того, що є первісним – 

мова групи чи мова індивіда. Так, В. Лабов вважає, що правильно вивчати 

загальномовний стандарт, притаманний певній групі, оскільки мова є власністю 
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не однієї людини, а спільноти [340, c. 52]. Дехто з науковців взагалі заперечує 

існування ідіолекту. Зокрема, Р. Ж. Барт зазначав, що ідіолект є здебільшого 

ілюзією [269, с. 21]. Протилежну думку має, наприклад, Г. М. Барлоу, який 

вважає, що мова окремої особистості є первісною реальністю і саме групи 

ідіолектів складають різні суспільні варіанти [267]. Учені, які дотримуються 

останньої точки зору, концентрують увагу переважно на фонетичному та лексико-

стилістичному способах вияву ідіолекту [30, с. 104]. 

Розглянувши розвиток концепції ІС письменника в роботах відомих 

мовознавців, потрібно зазначити, що їх об’єднує спільна позиція щодо таких його 

характеристик, як системність, стабільність, специфічність, вибірковість, 

домінантність, цілісність, формально-змістова єдність, історичний розвиток. 

У сучасних потрактуваннях особливу увагу приділяють відображенню 

особистості митця в мові його творів, його свідомості та світобачення. Проте 

чіткого визначення явища ідіостилю не існує, що пов’язано з великою кількістю 

підходів до його лінгвістичного дослідження в межах різних напрямів і шкіл, про 

що і буде йтися далі.  

 

1.1.2. Наукова різновекторність вивчення феномена «ідіостиль». 

Оскільки феномен «ідіостиль» є об’єктом інтересу багатьох лінгвістичних 

напрямів і шкіл, видається можливим осмислити їх у родо-видовий спосіб, тобто 

в патерні «від загального – до конкретного» або, інакше, «від теоретичного – до 

прикладного».  

Теоретичні напрацювання щодо ідіостилю переважно стають об’єктом не 

загального, а конкретного мовознавства. І це зрозуміло: без напрацювань 

галузевого мовознавства не можна піднятися на щабель вище й описати його 

в найзагальніший спосіб, як це прийнято в загальному мовознавстві. 

Найактивніше ІС розглядають у таких галузях лінгвістики, як когнітивна 

лінгвістика, комунікативна лінгвістика, функційна стилістика, лінгвопоетика, 

психолінгвістика тощо.  

У когнітивній лінгвістиці (М. А. Бабуріна [17], І. В. Бидіна [41], 
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Н. В. Козловська [111], О. Г. Малишева [145], В. А. Маслова [147], 

І. В. Тарасова [214] та ін.) ідіостиль тлумачать як єдність вербального та 

ментального – концептів і когнітивних структур і їхнього мовного втілення [214, 

с. 51]. Таке розуміння передбачає співвіднесення ідіостилю з образом / картиною 

світу, концептосистемою автора, його концептосферою.  

Зазвичай дослідження ідіостилю в когнітивній лінгвістиці полягає 

у вивченні мовної репрезентації концептів як базових складників картини світу 

письменника, семантичних та асоціативно-смислових полів, що співвідносяться 

з концептами. Предметом когнітивного аналізу може бути вся концептосистема 

художника слова, що моделюється через виявлення ієрархії концептів 

і встановлення взаємозв’язку між ними (О. Є. Беспалова [25], А. В. Кузнєцова 

[125] С. Ю. Лаврова [127] та ін.).  

Відображення світогляду, свідомості та мислення письменника в мові його 

творів привертає увагу багатьох зарубіжних дослідників [285; 308; 330; 359; 362]. 

Наближеним поняттям до ІС у когнітивній лінгвістиці за кордоном є mind style 

(Е. Семіно [362], Дж. Ліч [348]). Термін «mind style» (далі – когнітивний стиль) 

був впроваджений Р. Фаулером для позначення будь-якої помітної лінгвістичної 

репрезентації індивідуальної свідомості [306, c. 103]. Е. Семіно вважає, що 

когнітивний стиль – це те, як мова відтворює певні концептуальні структури та 

«когнітивні звички», що характеризують світогляд особистості [362, c. 95]. 

Дослідниця вивчає його на матеріалі художніх творів, поєднуючи лінгвістичний 

аналіз із когнітивним («теорія когнітивної метафори», «теорія образної схеми»). 

Аналогічні методи застосовують й Н. Голланд [330] Д. С. Данахер [289], 

М. Т. Крейн [285], М. Кучок [339], М. Х. Фріман [308] для з’ясування вияву 

особистості митця в мові його творів, а саме особливостей осмислення 

оточуючого світу та ставлення до нього. 

Комунікативна стилістика вивчає насамперед організацію діалогу автора 

й читача та її комунікативний ефект завдяки не лише використанню прийому 

інтроспекції дослідником, але й проведенню експериментів, заснованих на 

свідченнях мовної свідомості читачів [33, с. 188]. Спираючись на модель рівнів 
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мовної особистості Ю. М. Караулова, Н. С. Болотнова трактує ІС як 

«багатоаспектний прояв мовної особистості автора, що “стоїть” за будь-яким 

текстом: його лексикон, тезаурус, мотиви, які визначають своєрідність семантики, 

прагматики та структури тексту; основну категорію стилістики художньої 

літератури, що відображає своєрідність творчої діяльності художників слова 

і охоплює використання виразних засобів, прийомів, особливості художнього 

методу, принципи відбору та організації матеріалу, жанрові уподобання тощо» 

[34, c. 182–183]. Н. С. Болотнова підкреслює, що це поняття наповнено новим, 

ширшим за обсягом змістом порівняно з традиційним терміном «індивідуально-

авторський стиль». Воно відбиває соціоісторичну сутність, національні, 

індивідуально-психологічні та морально-естетичні особливості людини. В ІС 

виявляється світогляд автора і його знання про світ, загальна й мовна культура 

в їхньому текстовому втіленні [394, с. 157].  

Заслуговує на увагу й лінгвопоетичний напрям у дослідженні ІС 

(М. Л. Гаспаров [61], В. П. Григор’єв [66], І. І. Ковтунова [110], Є. А. Некрасова 

[162] та ін.). Під ним представники цього напряму розуміють «складну систему 

взаємозумовлених прийомів, які беруть участь у побудові художнього світу 

поета» [162, c. 123]. Лінгвопоетика вивчає естетично значущі засоби виразності, 

ритм та риму, словотворчість письменника, синтаксичні уподобання, ключові 

слова та образи, їхню роль у відтворенні авторського світосприйняття.  

Із позиції психолінгвістики (М. Л. Левченко [132], В. А. Пищальникова 

[176] та ін.) ІС тлумачать як систему логіко-семантичних способів репрезентації 

домінантних особистісних смислів концептуальної системи автора художнього 

тексту, що об’єктивується в естетичній діяльності та передбачає індивідуальну 

трансформацію мовних виразів [176, с. 20–21]. М. Л. Левченко потрактовує 

домінантний особистісний смисл як «інваріантний особистісний смисл, що 

виникає внаслідок певної взаємодії концептів» [132, с. 53]. У психолінгвістиці 

досліджують осмислення реципієнтом зафіксованих у вербальному коді 

авторських особистісних смислів та застосовують асоціативний експеримент. 

Такі лінгвістичні поняття, як концепт і концептосистема зближують 
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психолінгвістику з когнітивною лінгвістикою, а асоціативний експеримент – 

з комунікативною. Тому багато дослідників поєднують когнітивні, 

психолінгвістичні та комунікативні методи під час дослідження ідіостилю 

(Т. А. Голікова [63], І. О. Мазірка [144] та ін.).  

У функційно-стилістичному аспекті ІС вивчають М. П. Котюрова [394], 

І. В. Самойлова [195], Р. К. Терешкіна [216], які розуміють його як сукупність 

домінантних характеристик мовлення індивіда, що виявляються у вживанні 

мовних одиниць (як у якісному, так і в кількісному відношеннях) у межах одного 

функційного стилю, жанру, текстової категорії тощо [394, с. 96]. М. П. Котюрова 

зазначає, що ІС співвідноситься не з мовленнєвою особистістю взагалі, а 

з мовленнєвою особистістю в певній соціальній ролі суб’єкта мовлення. 

Основний методологічний принцип аналізу ідіостилю вченого, письменника, 

публіциста в аспекті функційної стилістики полягає, на її думку, у встановленні 

впливу екстралінгвальних факторів на формування ідіостилю мовленнєвої 

особистості [там само, с. 98].  

ІС також був об’єктом аналізу в аспекті теорії мотивації (О. І. Блінова 

[29], Л. В. Дубіна [75], О. С. Михайлова [151]). Дослідження цього напряму 

побудовані на теоретичних розробках О. І. Блінової, присвячених мотивації слів. 

До центральних понять мотивології вона відносить мотивованість, внутрішню 

форму слова та мотиваційні зв’язки слів [29]. Представники напряму розглядають 

мотивацію як елемент ІС письменника, вивчають її роль в організації 

інформаційно-смислового та прагматичного рівнів художнього тексту; залежно 

від характеру, типу мотиваційних пар і ланцюжків визначають їхні функції 

в художньому тексті (інформативна, експресивно-емоційна, естетична тощо) 

[146]. 

Л. С. Піхтовнікова та О. Г. Фоменко пропонують вивчати індивідуальний 

стиль в лінгвосинергетичному аспекті як системотвірний і саморозвитковий 

фактор [180; 179; 227; 356]. Автор в їхньому розумінні є одночасно творчим 

конструктором і знаряддям атракторів (цілей та інтенцій) та репелерів (обмежень) 

художнього твору [179, с. 29]. Обмеженнями вважають мовну картину світу 
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певного народу і епохи, архетипи художніх жанрів і архетипи комунікантів, 

екстралінгвістичні умови [177, c. 105].  

Отже, погляди науковців на ІС мають низку спільних ознак, про що свідчать 

і спільні чи схожі ключові слова: «естетична функція», «світосприйняття / 

світовідчуття автора», «мовна картина світу», «індивідуально-психологічні 

й морально-естетичні особливості людини», «світогляд автора і знання про світ», 

«вияв ознак таланту автора». Сучасні визначення ідіостилю мають складніший 

і більш комплексний характер, пропонуючи рухатися від традиційного уявлення 

про стиль письменника як такий, що охоплює індивідуалізоване використання 

мовних одиниць або стилістичних прийомів, у бік його когнітивного розуміння, 

тобто як явища, що відтворює авторську картину світу в мові твору. 

Представники різних лінгвістичних галузей мають схожі уявлення про 

ідіостиль, хоч у своїх наукових розвідках акцентують на різних його складниках 

чи елементах (див. Додаток Б). На перетині цих магістральних напрямів 

у розумінні та дослідженні феномена «ідіостиль» виникає низка новітніх праць 

(переважно дисертаційних), які реалізують зазначені ідеї в прикладних 

напрацюваннях, тобто в екстраполяції на окремих авторів. Здебільшого в таких 

працях виклад матеріалу відбувається усталеним шляхом «від загального – до 

конкретного». У них вивчають ІС конкретного письменника або всебічно [143], 

або якийсь його складник [77]. 

Багато науковців комбінують методи вивчення ІС, але навіть у межах 

одного лінгвістичного напряму схеми аналізу можуть дуже відрізнятися. Перш 

ніж окреслити методику власного дослідження, доцільно проаналізувати 

й порівняти зразки аналізу ІС останніх років, визначити їхні переваги та недоліки, 

а також їхню ефективність. 

Результати порівняльного аналізу (див. Додаток В) засвідчують, що двома 

основними підходами в прикладному вивченні ІС є лінгвокогнітивний 

і лінгвопоетичний, кожен з яких, однак, тією чи тією мірою перетинається 

з іншим, що засвідчує не домінування, а лише превалювання одного з них. 

Вирішальним же моментом, що зумовлює алгоритм аналізу ІС тим чи тим 
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науковцем, є його (ідіостилю) розуміння у вузькому чи широкому сенсі. Так, 

дослідники, які тлумачать ІС у вузькому сенсі (сукупність мовних засобів, 

властивих мові митця), вивчають преферентні / домінантні лексичні, граматичні 

і стилістичні його засоби. Ті ж науковці, які під ІС розуміють шляхи та способи 

вербального відтворення авторського світосприйняття, зосереджують увагу на 

його (автора) концептосистемі або на специфіці передачі певних смислів мовними 

засобами.  

У руслі когнітивної поетики А. В. Сівкова [202] описує ІС М. В. Гоголя. 

Об’єктом її аналізу є основні художні концепти, репрезентовані в «Ночі перед 

Різдвом», – БОГ і ЧОРТ, які актуалізують головний надчуттєвий конфлікт повісті 

«Бог ↔ біс». Крім того, вона розглядає супутні художні концепти – СВЯТО 

й ДОРОГА, які об’єктивують розвиток конфлікту в просторі та часі, а також 

особливий феномен «емоційно-реактивної природи» – СМІХ. Далі А. В. Сівкова 

досліджує профілізацію таких концептів у «Мертвих душах» з паралельним 

аналізом їхнього лексичного втілення, а також їхні структурні та функційні 

особливості.  

О. Я. Дойчик, вивчаючи ІС письменника-постмодерніста Джуліана Барнса 

[73], також спирається на лінгвокогнітивний аналіз. Вона відтворює 

ідіоконцептосистему письменника шляхом виявлення ключових ХК у його 

текстах, аналізує їхній взаємозв’язок і системну організацію. Цінність цієї роботи 

полягає в тому, що пошаровий аналіз концепту було проведено на матеріалі 

прозових творів. У багатьох випадках дослідники аналізують ХК з виділенням 

його поняттєвого, образного і ціннісного складників на прикладах поетичних 

творів [214, с. 127], оскільки вони, з-поміж інших художніх текстів, є найбільш 

насиченими образами, символами й асоціаціями. О. Я. Дойчик доповнює аналіз 

індивідуальної концептосистеми дослідженням лінгвокогнітивних механізмів 

творення іронії.  

Порівнюючи доробки О. Я. Дойчик і А. В. Сівкової, можна помітити деяку 

схожість між ними. А. В. Сівкова використовує польову методику, а О. Я. Дойчик 

– пошаровий аналіз. Перша методика орієнтована на виявлення лексики, що 



40 

об’єктивує зміст концепту (ядро), а також лексики, що доповнює його 

додатковими когнітивними ознаками (периферія). Друга передбачає розподіл 

якісно різних когнітивних ознак, вербалізованих у тексті. На наш погляд, другий 

спосіб аналізу художнього концепту є більш прийнятним, оскільки дає змогу 

послідовно дослідити індивідуально-особистісні смисли на тлі 

загальнонаціонального чи універсального знання.  

Здебільшого мовознавці поєднують вивчення концептосистеми автора 

з вивченням його стилістичних уподобань. Така комбінація підходів дає змогу 

повніше осягнути особливості ІС письменника, охопивши їх в єдності когнітивної 

та функційної семантики.  

Помітним у цьому плані є доробок О. В. Мазепової, об’єктом аналізу якого 

було обрано поетичну картину світу іранського поета Сохраба Сапехрі. Предмет 

вивчення постає у двоєдності лінгвоконцептуального та лінгвостилістичного 

підходів до вивчення засобів організації текстової матерії [143]. Вона виокремлює 

ключові концепти авторської картини світу та розподіляє їх у концептополі 

з ядром та периферією, що дійсно дає аргументоване уявлення про ІС 

письменника. 

М. В. Панкратова [172] вибудовує свій аналіз ІС російської поетеси 

І. Л. Лиснянської на перетині лінгвостилістичного та лінгвокогнітивного 

підходів. Зокрема, вона вивчає не лише стилістичні техніки творення контрасту, 

повтору й порівняння, але і їхню змістову сторону, роль у відтворенні авторського 

світогляду. Дослідниця доводить, що прийом антитези уможливлює розкриття 

авторських уявлень щодо важливих філософських категорій, репрезентованих 

антропоморфними, морально-етичними, соціокультурними та іншими 

концептами.  

У дослідженні О. М. Григор’єва ІС українського письменника Миколи 

Хвильового також скомбіновано лінгвокогнітивний і лінгвопоетичний підходи. 

Він розглядає позамовні чинники, які вплинули на публіцистику письменника, за 

критерієм частотності виокремлює лексичні номінанти концептів, а також 

непоширені та поширені словосполучення, що, поєднуючись у вербальні ряди, 
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складають основу тексту, окреслюють ідею, орієнтують читача в художньому 

просторі і не мають оцінного змісту [66, с. 100]. 

Аналіз закономірностей вживання мовних засобів у російського поета 

В.П. Вишневського пропонує Г. Б. Верченко, яка дійшла висновку, що 

використання розмовної та жаргонної лексики поряд з лексикою високого стилю 

(лексичний рівень), синтаксичних конструкцій з вигуком «О!» (синтаксичний 

рівень) спричиняє утворення сарказму, іронії, комізму [50, с. 24–25]. Суттєвим є й 

жанровий аналіз, оскільки у таких винайдених поетом жанрах, як «одностишие», 

«видеома», «изостишие» виявляється оригінальність та індивідуальність смислу 

й структури текстів [там само, с. 24]. Разом з тим Г. Б. Верченко звертається до 

психолінгвістичного аналізу, намагаючись зрозуміти, як мовна своєрідність поета 

відбиває його мислення [там само, с. 25].  

Подекуди в спеціальній літературі можемо спостерігати симбіоз 

лінгвопоетичного та літературознавчого підходів. Так, О. І. Грищенко [69] обирає 

предметом свого аналізу такі параметри ІС, як авторська неологія та 

інтертекстуальність. Він аналізує поетичні новоутворення, принципи їхнього 

генерування і вживання, а також літературні алюзії, цитати, їхню художню 

значущість у російського поета М. Моршена.  

Більш-менш послідовно в межах одного підходу – лінгвопоетичного – 

Л. В. Домилівська описує ІС українського класика Ю. Яновського, причому 

аналізуючи його як систему мовноестетичних символів [74]. Під час дослідження 

вона виокремлює такі «мовно-символьні» тематичні групи, що мають у своєму 

складі інші слова-символи. Семантичну наповненість і асоціативність 

письменницьких «мово-символів» мовознавець встановлює шляхом аналізу 

епітетів, метафор, персоніфікацій і лудичних форм (гра слів) як найвиразніших 

ознак ІС [там само, с. 11].  

Чіткої мовностилістичної лінії аналізу намагається дотримуватися 

й О. В. Кловак [109] в опорі на типові авторські моделі побудови тексту як такі, 

що складають каркас ІС. Вона вважає, що ці моделі сприяють рефлексії читача та 

функціюють як допоміжний елемент розуміння. Підставою для виділення 
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типових авторських моделей є їхня частотність в ІС, стабільність уживання у всіх 

творах, смислотвірний потенціал і стійкий зв’язок з текстовою функцією. 

О. В. Кловак вивчає такі моделі на інтра- та екстралінгвальному рівнях. У межах 

першого вона розглядає лексичний, словотвірний і синтаксичний компоненти ІС, 

у межах іншого – авторські розділові знаки, графічні засоби, способи 

репрезентації авторської модальності та засоби часово-просторової організації 

твору. Окремим рівнем О. В. Кловак уважає стилістику і зосереджує тут увагу на 

засобах непрямої номінації з використанням прийомів метафоризації та 

синтаксичної стилістики [109, c. 66–68]. Перевагою запропонованого алгоритму 

є його комплексність, оскільки він охоплює особливості ІС на всіх рівнях мовної 

системи. Недоліком зазначеного вище методу, на наш погляд, є недостатнє 

вивчення авторської картини світу в текстах конкретних творів.  

Дещо осторонь щодо визначених прикладних рефлексій знаходиться метод 

М. Ю. Мухіна [158], який є, на нашу думку, найбільш послідовним і найбільш 

переконливим. М. Ю. Мухін пропонує новий метод дослідження художнього 

концепту, який базується на лексико-статистичній обробці текстів. Розроблена 

ним модель аналізу ІС, містить такі етапи: а) порівняльна вибірка індивідуально-

авторської частотної лексики; б) семантична розмітка контекстів і побудова 

концептуальних профілів авторів; в) виявлення ознак авторських 

концептосистем; г) порівняльна вибірка індивідуально-авторських лексичних 

пар; д) побудова синтагматичних профілів авторів і виявлення особливостей 

лексичної синтагматики в їхніх творах [там само, с. 11–12].  

На думку М. Ю. Мухіна, традиційний інтуїтивний філологічний аналіз ІС 

спричиняє неформалізовані висновки, які важко оцінити кількісно. 

Запропонована ж ним методика дає змогу підтвердити, доповнити та скоригувати 

наукові або читацькі уявлення про ІС різних авторів. З огляду на обсяг 

опрацьованого матеріалу (кілька творів кожного письменника) та двоаспектність 

підходу є підстави вважати цей метод досить точним. Його недоліком 

є орієнтованість на порівняльний аналіз творів кількох авторів, де одним із 

критеріїв добору індивідуальної частотної лексики є її неповторюваність 
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у текстах різних письменників, що ускладнює використання методу під час 

вивчення ІС одного письменника. Проте методика М. Ю. Мухіна є однією 

з найоригінальніших, оскільки усуває «небезпеку прийняти соціогрупове або 

жанрове за індивідуальне», про що говорив В. В. Виноградов [52, с. 312].  

З огляду на вищезазначене не можна не звернути увагу на той факт, що кут 

зору, під яким дослідник розуміє феномен «ідіостиль», визначає подальші шляхи 

й способи його (ідіостилю) аналізу. Зважаючи на ті параметричні ознаки, які 

беруть до уваги науковці, у подальшому ідіостиль трактуємо як індивідуальну 

систему преферентного використання мовних (фонетичних, лексичних, 

граматичних) і ментальних (концептуальних) одиниць з метою створення такої 

стилістичної своєрідності тексту / текстів, яка здатна здійснювати ефект 

неповторності, несхожості, оригінальності, водночас такі одиниці не лише 

відрізняють мовні уподобання, манеру письма, способи подання художніх образів 

одного автора від інших, але й відтворюють його інтелект, цінності, інтенції, 

мотиви, світосприйняття. 

 

 

1.2. Ідіостиль у вимірах когнітивно-функційної семантики 

 

1.2.1. Жанрова детермінованість ідіостилю Дена Брауна. На 

корелятивну залежність стилю від жанру вказував свого часу М. М. Бахтін: 

«Перехід стилю з одного жанру в інший не тільки змінює звучання стилю 

в умовах невластивого йому жанру, а й руйнує або оновлює новий жанр» [20, 

с. 244]), а В. О. Салімовський – на те, що жанрові форми багато в чому 

визначають характер мислення та дискурсивної поведінки мовної особистості 

[394, с. 354]. Л. С. Піхтовнікова зазначає, що цілі текстів певного жанру 

зумовлюють вживання стилістичних засобів для вираження ідей в характерній 

для цього жанру манері [180, с. 116]. С. М. Плотнікова вважає, що 

концептуальний стандарт жанру формується конкретними авторами, 

а оформлення стандарту відбувається поступово, у процесі колективної 
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мовленнєвої діяльності. Саме тому дослідниця припускає, що найперші твори, які 

створюються на основі нової концептуальної настанови, переважно знаходяться 

в міжжанровому просторі, на стику двох чи більше жанрів [182, с. 262]. Таке 

визначення можемо застосовувати й до романів Дена Брауна, адже він створив 

своєрідний жанр, що містить ознаки кількох.  

Дж. Бренон [424, c. 6], Ж. Жу та А. Жанг [377] визначають твори Дена 

Брауна як трилери, М. Шнайдер-Майерсон – як конспірологічні трилери [364]. 

Щодо «Коду да Вінчі», то Д. Бурштейн зауважує, що роман має ознаки бойовика, 

пригодницького роману та детективу [277, c. 22]. Детективом його також 

вважають Дж.  Брандт [272, c. 9] та Б. Д. Ерман [295, с. 11], С. Ферріс – трилером 

[299, с. 7], а Т. Н. Амірян – конспірологічним детективом [4, c. 12]. Жанр «Янголів 

і демонів» визначають як «murder mystery» [277, c. 4], твір наукової фантастики 

[277, c. 417], технотрилер [275]; жанр «Втраченого символу» – як «mystery thriller» 

[279, c. 57]; «Інферно» – як детектив, параноїдальний трилер, шпигунський 

трилер [296, c. 67]. Отже, можна виокреслити два основні напрями у визначенні 

жанрової своєрідності творів Дена Брауна: одні дослідники визначають їх як 

детективи, інші ж – як трилери, хоч кількість прибічників останнього переважає.  

Згідно з «Літературною енциклопедією термінів і понять» трилер (англ. 

thriller від thrill ‘викликати тремтіння’) – це «сенсаційний, захоплюючий бойовик 

(роман, п’єса, кінофільм) з майстерно організованим напруженим сюжетом 

і стрімким розвитком дії» [384, с. 197]. 

В основу сюжету кожної книги Д. Брауна дійсно покладено певні сенсаційні 

події. У романі «Код да Вінчі» представлено альтернативний погляд на роль 

і місце Марії Магдалини в історії християнства. У другому за популярністю 

романі «Янголи і демони» сенсаційні події пов’язані з викраденням кардиналів із 

Ватикану та із запобіганням вибуху антиматерії, яка може зруйнувати все місто. 

Третій роман циклу – «Втрачений символ» – зображує жахливі ритуали 

масонського братерства за участю високопосадовців США. Сенсаційність подій 

у романі «Інферно» пов’язана з ідеями головного антагоніста, його доказами 
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неминучості катастрофи внаслідок перенаселення та винайденням вірусу, який, 

на його думку, зменшить кількість людей на планеті.  

Напружений сюжет класичного трилеру здебільшого супроводжується 

зображенням жахіття, кровавих сцен, вбивств і насилля [361, с. 107]. Так, 

у романах циклу про Роберта Ленґдона зав’язку сюжету становить вбивство 

(«Код да Вінчі», «Янголи і демони») або інша кривава сцена (викрадення та 

відсікання руки Пітера Соломона у «Втраченому символі»). На відміну від 

класичного детективу, де немає ніякого опису кривавих сцен, у своїх творах Ден 

Браун достатньо детально описує процес вбивства або тіло загиблого. Злочини в 

романах носять доволі жорсткий характер, що не може не викликати в читача 

страх і жах.  

Якщо брати до уваги принцип розмежування детективу та детективного 

трилера, сформульованого Ц. Тодоровим [219, с. 8], то твори про Роберта 

Ленґдона, без сумніву, належать до останнього жанру. У той час як у будь-якому 

класичному детективі увагу зосереджено на відновленні історії злочину, у своїх 

романах Ден Браун на цьому зовсім не акцентує. У нього на першому плані – 

процес розслідування, пошук істини й відновлення порядку. Головний герой 

у жодному разі не відсторонений, він знаходиться в самому центрі подій. Як 

наслідок, він потрапляє в небезпечні ситуації.  

Однак від класичного детективу твори письменника також успадкували 

кілька характерних ознак. По-перше, Роберт Ленґдон не є професійним 

детективом, він опиняється в центрі подій завдяки своїм глибоким знанням із 

симвології. По-друге, герой є доволі ексцентричною особою: він носить дитячий 

годинник із зображенням Міккі-Мауса, живе усамітнено, страждає на 

клаустрофобію, має пристрасть до твідових піджаків і водолазок, є знавцем релігії 

та симвології і водночас скептиком. По-третє, як і герой зразкового детективу, 

у кожному з романів Роберт має супутника.  

Твори Дена Брауна мають і низку ознак конспірологічного трилеру. 

У «Коді да Вінчі» представлено альтернативну релігійну та світову історію, 

учасниками змови постає церква, католицька організація «Опус Деі» та таємне 
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товариство «Пріорат Сіону». У «Янголах і демонах» Роберт Ленґдон намагається 

розкрити змову проти Римської католицької церкви та запобігти страшному 

вибуху, що може знищити весь Ватикан. Організатором конспірації є давня 

таємна організація «Ілюмінати». У романі «Втрачений символ» яскраво 

зображено, як конспірація проникає у вищі ешелони влади. В «Інферно» злочин 

має міжнародний характер, у ньому задіяна таємна міжнародна коспірологічна 

організація «Консорціум». 

Той факт, що твори Дена Брауна знаходяться на стику трьох жанрів, 

свідчить про те, що письменник створює нову концептуальну платформу, яка 

раніше не слугувала підставою для появи творів. Таке припущення дає змогу 

стверджувати, що після виходу серії книжок Дена Брауна з’явилася велика 

кількість подібних творів, які копіюють їхню жанрову формулу, стиль 

і композицію. 

На підставі проведеного аналізу досліджень філологів-науковців щодо 

жанрового статусу творів Дена Брауна можна констатувати, що тут існує три 

погляди: одні дослідники визначають його (статус) як детектив, другі – як трилер, 

а треті – як конспірологічний трилер. Не віддаючи перевагу жодному з них, 

вважаємо, що у випадку з Деном Брауном є вагомі підстави говорити про симбіоз 

детективу та трилеру, тобто як про детективний трилер, заснований на 

конспірології.  

 

1.2.2. Роль художнього концепту у формуванні ідіостилю. 

Наприкінці ХХ ст. особливої актуальності набуває питання ментальності, у центрі 

уваги якого знаходиться явище «концепт». Дослідники починають розглядати 

концепти як ментальні сутності. Однією з важливих тез лінгвістики стає те, що 

носій мови – це носій певних концептуальних систем.  

Традиційним визначенням концепту вважають дефініцію О. С. Кубрякової: 

«Концепт – одиниця ментальних або психічних ресурсів нашої свідомості і тієї 

інформаційної структури, яка відбиває знання і досвід людини; оперативна 

одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи і мови мозку, 
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усієї картини світу, квант знання» [383, с. 90]. Мова – один із засобів доступу до 

свідомості людини, її концептосистеми, до змісту й структури концептів як 

одиниць мислення. Через мову можна пізнати й експлікувати концептуальний 

зміст свідомості [7, с. 7]. Таку властивість мови помічено В. Еванс і М. Гріном. 

Вони зазначають, що мова кодує та втілює наші думки, користуючись символами, 

а значення, яке асоціюється з певним лінгвальним символом, має відношення до 

ментальної репрезентації, що називається концептом [297, c. 21]. Коли ми 

послуговуємося мовою, цей лінгвальний символ відповідає загальноприйнятому 

значенню і тому «поєднується» з концептом замість того, щоб безпосередньо 

апелювати до фізичного об’єкта в зовнішньому світі [там само, c. 7].  

Д. С. Лихачов поділяє концепти на універсальні (СМЕРТЬ, ЖИТТЯ), етнічні 

(ВІТЧИЗНА, ІНТЕЛІГЕНЦІЯ), групові (СЦЕНА для актора і глядача), індивідуальні 

(повністю залежать від особистого досвіду, системи цінностей, культурного рівня 

конкретної людини) [138, c. 280–287]. С. Г. Воркачев вважає, що індивідуальні 

концепти – це переважно одиниці художньої концептосфери певного автора, 

групові – одиниці мовної свідомості певної соціальної групи або етносу, 

а універсальні – складники духовного світу всього людства [55, с. 10]. 

У межах мети й завдань нашого дослідження релевантним видається 

індивідуальний концепт, а точніше такий його різновид, як художній концепт 

(ХК) – той, що є компонентом картини світу письменника й об’єктивується 

(а саме – суб’єктивується) у художньому тексті. Головною ознакою ХК 

є суб’єктивність. Як зауважує Ю. М. Караулов, процес продукування текстів 

ґрунтується на цілеспрямованому відборі суб’єктом з усього розмаїття 

пропонованого мовою матеріалу того, що відповідає стійким зв’язкам між 

поняттями й концептами в його картині світу і що відбиває в результаті непорушні 

для мовної особистості істини, які «визначають її життєве кредо, її життєву 

домінанту» [102, с. 53]. 

Дослідженням ХК займалися С. О. Аскольдов [13], О. В. Беспалова [25], 

Л. І. Бєлєхова [26], О. П. Воробйова [57], О. О. Залевська [85], В. Г. Зусман [89], 

О. М. Кагановська [93], В. В. Красних [122], В. А. Маслова [147], Л. В. Міллер 



48 

[150], В. Г. Ніконова [166], І. А. Тарасова [214] та ін. Визначаючи та 

характеризуючи ХК, дослідники розкривають різні його аспекти. З погляду 

впливу на реципієнта О. П. Воробйова трактує художній концепт як 

багатовимірне утворення голографічної природи, що володіє потужним 

енергетичним потенціалом як джерелом емоційного резонансу в художньому 

сприйнятті [57, с. 60].  

Окремі науковці наголошують на наявності в ХК певного культурного 

складника [2 , с. 3; 89, с. 14; 139, с. 6; 147, с. 35; 216, с. 177]. Зокрема, В. Г. Зусман 

зазначає, що ХК має зв’язок з геополітичними, історичними, етнопсихологічними 

знаннями, які знаходяться поза художнім твором. Проте концепти національної 

культури не завжди збігаються за своїм змістом з однойменними ХК: у художніх 

текстах можлива актуалізація ознак, які не належать до ядра національного 

концепту [89, с.14]. 

Художній концепт як різновид лінгвокультурного концепту розглядають 

С. І. Дербеньова [71], В. І. Карасик [101], Л. В. Міллер [150] та ін. С. І. Дербеньова 

стверджує, що в ньому фіксується культурно значимий досвід, виражений 

в індивідуальній творчій інтерпретації автора [71, с. 14]. Схоже розуміння знаходимо 

й у Л. В. Міллер, яка вважає ХК універсальним художнім досвідом, зафіксованим 

культурною пам’яттю, що може бути будівельним матеріалом під час формулювання 

нових художній смислів [150, с. 42]. У розглянутих визначеннях простежуємо думку 

про те, що лінгвокультурний концепт є первинним по відношенню до індивідуально-

авторського ХК. На цій підставі Г. Г. Слишкін і В. І. Карасик уважають, що 

індивідуальні концепти багатші й різноманітніші, ніж колективні [7, с. 14].  

На наявність універсального компоненту в структурі індивідуально-

авторського ХК вказували й Л. Г. Бабенко та Ю. В. Казарін. Вони наголошують, 

що в автора співіснують унікальні, самобутні, часом парадоксальні уявлення 

поряд з універсальними загальнолюдськими знаннями. Ступінь відповідності 

універсальних та індивідуально-авторських знань у художньому тексті може бути 

різним: від повного збігу – до повної відмінності [16, с. 58]. 

О. В. Беспалова досить чітко проводить межу між ХК і лінгвокультурними 
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концептами на підставі таких параметрів: 1) зв’язок з формами мовного – 

позамовного в художньому мисленні; 2) орієнтація відносно концептосфери 

літератури як підсистеми культури – орієнтація відносно всього ментального 

простору культури; 3) перерозподіл ядерних і периферійних ознак у змісті 

концепту в різних поетів – стійке співвідношення ядра й периферії концепту 

у свідомості середньостатистичного носія мови; 4) декодування змісту концепту 

на основі художньої – культурної пресупозицій [25, с. 6].  

Є вагомі підстави вважати, що в ХК індивідуально-авторське осмислення 

реальності неодмінно співіснує із загальнолюдськими та етнокультурними 

знаннями. Хоч їхня актуалізація буває різною, ці знання можуть збігатися, 

суперечити одне одному, а також отримувати різні форми вербалізації у творах.  

Властивості ХК узагальнює й І. А. Тарасова. Вона доводить, що йому 

притаманні такі риси, як непідпорядкованість законам логіки, відсутність 

жорсткого зв’язку з дійсністю, образність, естетизм, індивідуальність [214, с. 24]. 

Дослідники визначають ще й такі його ознаки, як асоціативність та емотивність 

[147, с. 34; 12, с. 525]. Так, Н.Д. Арутюнова зауважує, що імена концептів 

у художньому тексті мають додаткове смислове навантаження, що вони оточені 

конотативним ореолом і здебільшого наділяються символічними функціями [12, 

c. 525]. О. М. Кагановська вважає, що ХК властива еліптичність, оскільки він 

«зберігає те, що втрачене у безпосередньому тексті, підсумовує можливості для 

результуючої даності, а, отже, є зачинанням того, що перебуває по інший бік 

описуваної художньої реальності» [95, c. 54–55]. Схожу думку висловлює 

й В.В. Красних, яка розуміє ХК як глибинний смисл, від початку максимально 

й абсолютно згорнуту смислову структуру тексту, що втілює мотив, інтенції 

автора та призводить до породження тексту [122, c. 202]. Вона також стверджує, 

що ХК представляє своєрідну «точку вибуху», що надає тексту життя. Він слугує, 

з одного боку, відправним моментом під час створення тексту, а з іншого – 

кінцевою метою його сприйняття [122, с. 202]. 

Багато дослідників наголошують на зумовленості ХК художнім дискурсом, 

у якому він існує. О. М. Кагановська вважає, що є чітка кореляція між структурою 
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ХК і композиційною структурою текстів [95, с. 27]. Окрім того, на її думку, зміст 

тематичних ліній художніх текстів узгоджується з назвами концептуальних 

складників, які розгортають ХК [там само, с. 11]. 

На думку Г. Г. Слишкіна, у кожному жанрі можна виокремити один чи 

кілька системотвірних концептів, що виражають потреби носія культури, заради 

задоволення яких створюється означений жанр [204, с. 43]. С. М. Плотнікова 

говорить про деякий концептуальний стандарт – «інваріантний концепт / 

інваріантну концептосистему», якого повинен сягати будь-який конкретний текст 

окремого жанру [182, с. 262].  

У когнітивній лінгвістиці існує низка класифікацій ХК. Так, 

Н. С. Болотнова розрізняє їх за чотирма принципами: 1) естетична роль 

у художньому тексті (концепти-локативи і ключові концепти); 2) засоби 

вираження (представленість словом, словосполученням, текстом); 3) міра 

оригінальності (типові, індивідуально-авторські); 4) структура (концепти, 

концептуальні пари, концептуальні структури, гіперконцепти) [382, с. 300]. 

Ж. М. Маслова класифікує ХК на підставі їхньої мовної репрезентації: 

звукоритмічні, предметні, процесуальні, концепти-враження, іконічні та ін. [148, 

с. 174]. І. А. Тарасова виділяє концепти з чуттєво сприйманим ядром, концепти-

гештальти, емоційні концепти й образно-схематичні [214, с. 41]. На підставі 

співвідношення «конвенціональність – новизна» О. Ю. Пономарьова серед ХК 

виокремлює загальнохудожні (архетипи й прототипи), власне авторські (ідіотипи, 

власне авторські неологізми) та індивідуально-авторські (ідіотипи) [186, с. 7].  

Кожен концепт є носієм певних когнітивно-семантичних ознак (КСО) 

(З.Д. Попова та І. А. Стернін називають їх «когнітивними»), що містять окремі 

ознаки об’єкта, усвідомлені людиною та відображені в структурі відповідного 

концепту як елементи його змісту [189, с. 88]. Ці ознаки виокремлюються та 

формулюються під час когнітивної інтерпретації – мисленнєвого узагальнення 

результатів опису значень мовних одиниць, що входять до номінативного поля 

концепту. Водночас ті семи (компоненти значень слів), що збігаються або є близькі 

за змістом, інтерпретуються як єдина КСО [там само, с. 141]. Для встановлення 
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якомога повнішого набору КСО концепту (а художнього особливо) не достатньо 

аналізу лише словникових визначень. Тут потрібно виявляти додаткові «відтінки 

значень» – семантичні компоненти, що актуалізовано в тканині художнього твору.  

У будові ХК поряд з елементами раціонального осмислення дійсності 

вирізняють ще асоціації, образи й емоції, що дає змогу означити його як багатомірне 

ментальне утворення. Дослідники здебільшого одностайні щодо наявності 

в структурі концепту поняттєвого, образно-перцептивного та ціннісного шарів 

(С. Г. Воркачев [56, с. 80], В. І. Карасик [101, с. 86], М. О. Красавський [121, с. 114], 

А. М. Приходько [192, c. 21–30]). У працях окремих науковців представлено й більш 

розгалужену структуру, в якій ще наявні предметний, символічний і асоціативний 

складники [214, с. 52]. Однак, услід за Н. С. Болотновою [35, с. 75], доцільно 

зауважити, що в ХК предметний, асоціативний, образний та символічний шари 

знаходяться у відношеннях перетину і включення: оскільки всі вони формуються 

завдяки асоціативності мислення, їх потрібно розглядати як один шар – образно-

асоціативний. 

Поняттєвий шар відтворює ознакову та дефініційну структуру концепту 

[56, с. 80], проте поняттєвий шар ХК охоплює лише ті компоненти словникового 

визначення, які є пріорітетними для автора, його художнього задуму [214, с. 53]. 

Дефініційно-компонентний аналіз номінантів концепту дає змогу встановити 

його базову смислову структуру й особливості етноспецифічної репрезентації 

його імені [192, c. 23], що уможливлює ідентифікацію індивідуально-авторських 

нашарувань, додаткової надбудови концепту в тексті.  

В образно-асоціативному шарі закріплено ті знання, образи та асоціації, 

що виникають у свідомості у зв’язку з тим чи тим денотатом [192, c. 23]. Асоціації 

є психічним феноменом, що зумовлений попереднім досвідом, зв’язком уявлень, 

завдяки якому одне уявлення, що виникає у свідомості, викликає за схожістю, 

суміжністю та протилежністю інше [108, с. 45]. Інтерпретація одного концепту 

через інші здійснюється за допомогою метафоричних моделей, в основі яких 

лежать переважно чуттєво-сприймані ознаки (зорові, нюхові, дотикові) [214, 

с. 140]. Художнє порівняння (на відміну від логічного з його прозорою логіко-
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семантичною основою) також є виразником метафоричного переносу, оскільки 

має «концептуальний зміст» [369, c. 105], є «розумовою операцією» [381, 135], 

відбиває світогляд мовця й характер його світовідчуття [396, с. 143].  

Асоціації потрібно вважати основним способом «інтеріоризації» концепту 

мовною особистістю, оскільки вони постають як комбінації зв’язків між 

розрізненими об’єктами дійсності, що, на думку А. М. Приходька, демонструє 

необмежені можливості мовленнєво-мисленнєвої діяльності особистості [192, 

c. 125]. Під текстовими асоціатами, опорними елементами і маркерами асоціацій 

розуміють слова та надфразові одиниці тексту (від словосполучень – до окремих 

фрагментів), тобто враховують текстову парадигматику і синтагматику [33, с. 75]. 

Услід за М. В. Нікітіним [167, c. 194], Т. І. Васильєвою [46, c. 3] та іншими 

дослідниками асоціації-символи будемо розглядати в межах образного компонента. 

Образно-асоціативний шар правомірно вважають домінувальним 

у структурі ХК, оскільки в ньому найбільш чітко відтворено суб’єктивне бачення 

дійсності письменником.  

У ціннісному шарі відбито значущість концепту для індивідуума (або 

колективу) [101, с. 86]. У ХК він фіксує якості ознак у сфері позитивних або 

негативних оцінок, а також ті характеристики, які зумовлені емоційним 

сприйняттям денотата [214, c. 64]. Ціннісний шар концепту визначають його 

актуальністю, що зумовлено продуктивністю використання мовних одиниць, які 

вербалізують концепт [192, c. 27].  

Ієрархічна організація концептів передбачає їхню контамінацію 

з одиницями вищого рівня абстракції. Таке зрощення засноване на тій істині, що 

жоден концепт не існує в концептосфері етносу відсторонено, а є частиною 

вищого чи нижчого рівня абстракції, тобто під час своєї актуалізації є лише 

окремою дільницею концентричних колів, які розходяться на поверхні 

художнього простору.  

Як вважають, одиницею найвищого рівня абстракції є мегаконцепт (або 

макроконцепт), під яким розуміють категорійну ментальну одиницю, що 

репрезентуює загальнолюдські поняття. На спадному рівні абстракції знаходяться 
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гіперконцепти. Мега-, макро- і гіперконцепти зазвичай позбавлені національної 

специфіки й не завжди мають спеціальне ім’я в наївній картині світу. Далі 

розташовано гіпоконцепти, що знаходяться в родо-видових відношеннях зі своїми 

спадними репрезентантами – мезоконцептами, які є ще більш наближеними до 

фізичного світу людини. На найнижчому рівні абстракції знаходяться 

(ката)концепти, або власне концепти – найдрібніші й далі неподільні елементи 

концептосфери [192, с. 185], що найактивніше піддаються авторському 

варіюванню / профілюванню / трансформуванню.  

На нашу думку, ця система має дещо переобтяжений вигляд щодо її 

застосування в ідіостильових розвідках. Спостереження дають змогу зауважити, 

що для мети, завдань і матеріалу дослідження достатньою буде чотиричленна 

система ієрархії концептів: «концептуальний домен – гіперконцепт – гіпоконцепт 

– (ката)концепт». Під доменом потрібно розуміти ті ментальні сутності, що їх 

зазвичай уналежнюють до мега- чи макроконцептів [79, с. 256; 192, с. 185; 344, 

c. 144]. Маючи найвищий рівень когнітивно-семантичного узагальнення, домени, 

з одного боку, «поглинають» ті ментальні сутності, що входять до їхнього складу, 

а з іншого – постають як феномени наукової картини світу, що, як відомо, 

конструюється суб’єктивною дослідницькою думкою.  

Системність концептуального простору тексту має безпосереднє 

відношення до ідіостилю його автора. Вона (системність) напряму пов’язана 

з ієрархічною організацією концептів, що актуалізуються в художньому творі, 

і дає змогу змоделювати концептосистему письменника (ідіоконцептосистему 

[192, с. 174]). Концептосистема (концептуальний простір) – це структуровані 

й упорядковані знання, що відтворюють уявлення людини про світ, дійсність 

і результати внутрішнього рефлексивного досвіду [192, с. 405]. Згідно 

з А. М. Приходьком, індивідуальні концептосистеми утворюються на основі 

об’єктивно існуючої концептосфери етносу, однак у свідомості окремої людини 

(у нашому випадку – автора) вони завжди суб’єктивно переломлені, а їхня 

кількість і якість зумовлені інтелектом, освітою, ерудицією, ціннісними 

орієнтирами, соціальним статусом мовної особистості [192, c. 176]. 
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Отже, індивідуально-авторський ХК, як і будь-який інший концепт, 

характеризується такими параметричними ознаками, як наявність певних 

когнітивно-семантичних ознак, тришарова будова, ієрархічна організація 

і належність до концептуального простору. В означеному сенсі він є похідним 

щодо універсального концепту або різновидом лінгвокультурного та фіксує 

загальнолюдські знання й культурно значимий досвід, виражені в індивідуальній 

творчій інтерпретації автора. Перший чи другий концепт як первинна матерія, 

зважаючи на різноманітні авторські трансформації, стає художнім, який набуває 

нових значень, асоціацій та оцінних конотацій. Відтак, ХК можна вважати однією 

з центральних одиниць дослідження під час вивчення ІС письменника, оскільки 

завдяки оригінальним засобам своєї вербалізації він уможливлює 

реконструювання особистісної картини світу митця й охоплює систему оцінок 

і асоціацій. 

 

1.2.3. Лексична та фразова номінація як маркери ідіостилю. 

Літературний ідіолект розглядають як важливий складник ІС [385, с. 114]. Як 

зазначає В. В. Леденьова, авторська інтенція сприяє індивідуалізації ідіолекту 

й забезпечує формування констант, тобто одиниць узусу, які в художньому творі 

перетворюються на семантично та естетично значущі, стилістично випуклі, 

образні [134, c. 7]. У ролі таких констант можуть бути номінативні одиниці. Ось 

чому інтерес лінгвістичного загалу до них та теорії номінації, яка їх вивчає, не 

слабне з плином часу. Так, номінативний аспект мовленнєвої діяльності 

є центральним у працях О. А. Бурова [38], В. Г. Гака [58, с. 230-293], 

О. С. Кубрякової [124], Н. В. Уфімцевої [224, с. 98] і багатьох інших.  

Термін «номінація» та поняття, яке за ним закріплене, має кілька тлумачень. 

В енциклопедії «Українська мова» сформульовано три основні потрактування: 

«1) творення і надання назв (та інших мовних позначень) пізнаним 

і вичленуваним фрагментам дійсності, тобто встановлення позначувального 

й позначуваного між певною мовною одиницею і відповідно предметом (явищем, 

ознакою тощо); 2) результат цього процесу, тобто сама назва; 3) називання як 
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використання вже готових найменувань у процесі мовленнєвих актів» [398, 

с. 417]. Якщо друге тлумачення постає з першого, то третє дуже відрізняється, 

оскільки пропонує ширше розуміння явища номінації та стосується не утворення 

нових ЛО, а їхнього відбору.  

Достеменно відомо, що основною номінативною одиницею є слово, 

оскільки воно виконує кілька функцій: номінативну (позначення), сигніфікативну 

(узагальнення), комунікативну (спілкування), прагматичну (експресивно-

емоційні вирази, шо впливають на слухача) та є мінімальною одиницею, що 

відтворює початковий етап членування дійсності [118]. Розширене розуміння 

явища номінації в сучасному мовознавстві дає підстави розглядати 

словосполучення різного ступеня сталості й речення як називні одиниці. 

Прийнято вважати, що слова і словосполучення номінують певні предмети, 

явища, ознаки, у той час як речення – події, факти [112, с. 124]. 

Отже, відповідно до типу номінативних одиниць виокремлюють лексичну 

та синтаксичну (пропозитивну) номінації [58, с. 258]. С.А. Лещак і О. В. Лещак 

пропонують розрізняти мовні лексичні номінанти (слова) та мовні синтаксичні 

номінанти (фразеологізми, кліше, тексти) від мовленнєвих синтаксичних 

номінант (словосполучення) і предикативних побудов (речення, надфразні 

єдності, тексти) [135, c. 162]. На нашу думку, синтаксична й мовленнєва номінації 

не є вдалими позначеннями того явища, яке має щось «називати», оскільки 

містять натяк на комунікацію – явище, прямо протилежне номінації. Натомість 

у нагоді тут є ідея фразової номінації як похідного продукту номінаційно-

синтаксичного семіозису – найменування всього того, що підпадає під розряд 

деякої «сталості» – фразеологізми, кліше, паремії тощо.  

Лексична та фразова номінація протистоять і в той же час доповнюють одна 

одну як дві сторони одного діалектичного цілого – мови, оскільки загальна 

номінація події створюється шляхом розчленування інформації на окремі 

фрагменти, а також відбору для кожного з цих фрагментів мовного знаку, що 

містить необхідну інформацію [224, с. 36]. Існує також думка, що слово позначає 

щось лише в межах осмислених комунікативних одиниць, речень (висловлювань) 
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[112, с. 121]. Уважають, що лексичний спосіб номінації характеризує субрівень 

номінації і є нижчим в ієрархії способів номінації, оскільки він слугує базою для 

фразової номінації, яка є складнішою за внутрішнім типом організації [38, с. 103].  

Лексичну номінацію традиційно вивчають у межах ономасіології, але 

окремий розряд номінативних одиниць – власні імена – є об’єктом вивчення 

в ономастиці. Специфіка онімів полягає в тому, що вони індивідуалізують об’єкт 

на відміну від загальних назв, які постають як класифікуючі знаки [118]. Окрім 

того, науковці стверджують, що власні назви неконотативні, тобто вони 

називають предмет, але не надають йому жодних якостей і характеристик, тому 

їх не можна перефразувати та перекласти [12, с. 190]. Певною мірою це так, але, 

як показує практика ономастичних досліджень, це стосується не всіх власних 

імен, оскільки художня література нерідко використовує промовисті імена для 

конотативних характеристик своїх персонажів.  

Власні назви, вжиті в художньому творі, прийнято називати літературною 

онімією / ономастикою [99; 104; 105]. Ю.О. Карпенко зазначає, що не існує більш 

«вдячного» мовного матеріалу для художньо-стилістичного використання, ніж 

власні назви з огляду на їхню здатність містити в собі незміряний, величезний 

обсяг інформації [105, с. 68]. Він називає п’ять ознак, які відрізняють літературну 

ономастику від загальнонародної. По-перше, літературна ономастика вторинна, 

оскільки існує на тлі загальнонародної. По-друге, її вирізняє суб’єктивність, і це 

є її фундаментальною особливістю. Автор твору сам обирає або створює власні 

назви, у той час як загальнонародні оніми суворо детерміновані історично. 

Третьою ознакою є функційне навантаження: якщо головна функція реальних 

власних назв – це диференційна, то літературних онімів – стилістична. Четверта 

відмінність полягає у приналежності літературних онімів до мовлення, 

а загальнонародних – до мови [там само, c. 88].  

Поряд з визнаними концепціями функціонування власних імен Л. Л. Белей 

[22], О. А. Бірюкової [28], Є. С. Отіна [392] авторитетною й дотепер залишається 

класифікація функцій власних назв у художньому творі, запропонована 

Д. Лампінгом. Він виокремлює такі їхні види: 1) ідентифікація персонажа / 
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місцевості; 2) створення та підтримка ілюзії справжності світу, що зображується; 

3) характеристика персонажа / місцевості; 4) виділення та угрупування 

персонажів (привернення уваги читача до певного персонажа або групи дивним 

іменем чи відсутністю його; 5) перспективізація, тобто участь у створенні 

перспективи оповіді (відтворення точки зору); 6) естетична функція; 7) функція 

міфологізації (єдність імені та персонажа в змістовому плані) [343, с. 20]. 

У працях інших дослідників зазначено такі, як комічна, ремінісцентна, 

стилізуюча [185, с. 20], змістова, символічна функції [98, с. 17]. Специфікою 

літературних онімів є те, що вони багатофункційні.  

Відомо, що ім’я є результатом осмислення автором внутрішньої сутності 

персонажа, його ролі в розвитку сюжету, воно може характеризувати героя за 

вчинками, поведінкою, зовнішнім виглядом, вказувати на національність, регіон, 

у якому він проживає. Як зазначає О. Ю. Карпенко, у доборі імен письменник так 

чи так допасовує їх до створюваних образів, домагається гармонії образу та його 

імені, тому власні назви в письменника стають могутнім виразовим, 

характеристичним засобом, одержують високу прагматичну наснагу [104, с. 69]. 

Поряд з ономастикою значної уваги щодо вивчення ІС письменника 

заслуговують і лексичні номінації на позначення реалій, оскільки вони є вельми 

значущим елементом тексту, «художнім словом», що бере участь у семантизації 

всіх універсальних художніх смислів твору, у формуванні його естетичної 

експресивності [225, с. 153]. 

Реалії не просто забезпечують національне забарвлення художнього 

простору, а виконують низку більш конкретних функцій: маркування чужої 

культури, відтворення місцевого (національного) і/або історичного колориту, 

верифікація картини світу, естетизація деталей побуту тощо. [181, с. 147]. На думку 

Н. О. Фененко, реалії мають вагоме значення і в тезаурусі мовної особистості, 

оскільки репрезентують такі предмети та явища, що вважаються першочерговими, 

«близькими» для представників цієї мовної спільноти [225, с. 153]. Однак твори 

Дена Брауна є дещо іншими, оскільки автор переважно використовує реалії, які є 
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чужими як для нього, так і для всієї англомовної аудиторії читачів, що також 

становить інтерес для дослідження.  

Зрозуміло, що для з’ясування ідіостильової своєрідності авторського методу 

в нагоді можуть бути й багато інших пластів лексики – термінологічної, архаїчної, 

неологічної, що відтворюють сфери знань письменника про оточуючий світ, 

а також специфіку її авторського групування в синонімічні, антонімічні чи 

паронімічні ряди, особливості її дериваційної (словотвірної) «обробки» у творчій 

майстерні автора. Номінативна одиниця, реалізована в тексті, несе інформацію 

про семантичні прирощення, зсуви, потенції лексеми, виявлені автором [134, с. 4]. 

Визначальним моментом тут має бути встановлення й опис індивідуально-

авторських уподобань у галузі лексичної номінації. Однак доцільно розглянути 

їхню сукупність у більш узагальненому вигляді.  

Так, мовознавство розрізняє первинну та вторинну лексичні номінації. 

Первинна номінація є рідкісним явищем, оскільки є актом присвоєння імені 

об’єктові, який його дотепер ще не мав. Вторинною номінацією називають 

процес привласнення імені об’єкту, що вже має назву [118]. Результати первинної 

номінації є зазвичай стилістично нейтральними й містять основне найменування 

цього об’єкта: house, red, door, house, floor. Їхню похідність може бути з’ясовано 

лише під час етимологічного аналізу [380, с. 336].  

Результати вторинної номінації – це, здебільшого, іносказання, яке називає 

об’єкт з іншого мотиваційного ракурсу [135, с. 151]. При цьому використовуються 

вже наявні в мові засоби в новій для них функції [215, с. 129]: family nest – family 

house, sunshine – happiness, coach potato – lazy person. Вторинна номінація яскраво 

демонструє номінативні й творчі можливості мови та її носіїв [118], у її основі 

лежить асоціативний характер мислення. Одиницями вторинної номінації 

є метафори, метонімічні вирази, фразеологізми, евфемізми, прислів’я, паремії. 

Нове сприйняття денотата зі звичною лексичною номінацією відбувається 

в незвичному оточенні, що кожного разу змінюється в процесі вжитку, функції 

словникових одиниць розширюються за рахунок сполучуваності та інших 

синтаксичних засобів [38, с. 150]. Крім того, вживання тієї чи тієї лексеми, її 
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сполучуваності з іншими одиницями в контексті мотивовано змістом, жанром, 

художньо-ідейним задумом [134, с. 7]. 

Зрозуміло, що розгляд номінативних одиниць у розрізі ІС письменника 

є доволі поширеним у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці (Н. А. Адах [1], 

Р. Г. Асланова [14], О. С. Жаркова [81], О. С. Кривецька [123], В. В. Леденьова 

[134], А.О. Міхеєва [152], Г.В. Осіпчук [170], О. С. Переломова [173], 

О. М. Строкаль [209], Я. О. Фрікке [230] та ін. Дослідники зосереджують увагу 

переважно на таких проблемах лексичної ідіостильової номінації, як авторські 

неологізми (оказіоналізми), образна та фразова номінація, промовисті імена, 

функціонування в тканині творів готових номінативних одиниць узусу.  

Авторські словесні новотвори безперечно виділяються на тлі інших 

лексичних одиниць в ІС письменника, де вони посідають важливе місце, оскільки 

сприяють досягненню емоційно-експресивної виразності художнього тексту та 

виконують естетичну функцію [173, c. 105]. До індивідуальної мовотворчості 

поета чи письменника спонукає прагнення уникнути штампів і банальностей, 

тому неологізми гарно демонструють оригінальність і творчі здібності автора. 

Б. В. Томашевський наголошує на тому, що авторський новотвір має завжди 

сприйматися як певний винахід конкретного митця, а тому вводити слово до 

загального вжитку недоцільно, адже воно втрачає той стилістичний ефект, на 

який цей митець розраховував [220, c. 153]. Вдало створена в художньому тексті 

номінація здатна відбити власне світобачення автора та своєрідність 

національного світовідчуття, а також заповнити в конкретній мовленнєвій 

ситуації певну мовно-естетичну нішу [1, с. 2].  

Помітними номінативними одиницями в ідіолекті авторів художніх творів 

є засоби вторинної номінації – метафори, метонімічні, евфемістичні перифрази, 

порівняння. Образна номінація апелює до фонових знань автора художнього 

тексту, його ментальності, чуттєвості, сприйняття світу, адже «образна номінація 

– це модель самого автора, рівня його інтелектуальних, моральних та інших 

якостей» [14, с. 3]. Лексеми, утворені за допомогою авторського переосмислення 

первинних номінацій, отримують додаткові смислові відтінки, що забезпечується 
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характерною їм експресивністю, емоційністю, оцінкою, а також модальністю [14, 

с. 8]. Однак уважають, що в номінації важливим є не лише словотворення, але й 

слововживання, оскільки її оновлення відбувається в синтаксичному просторі та, 

як наслідок, зумовлено його закономірностями [38, с. 122]. 

Фразова (синтаксична) номінація. Маркерами ІС дослідники називають 

і фразові номінативні одиниці [39, с. 39] – відтворювані надслівні ідіоматичні та 

неідіоматичні мовні знаки, що мають стабільну інваріантну семантику та форму 

[135, с. 18] і що здатні називати явища об’єктивної дійсності. Таким одиницям 

притаманна впізнаваність, цитованість, синтаксична єдність, упорядкованість 

і незмінність структури [135, с. 12]. Саме фразовий спосіб номінації дає змогу 

здійснювати пошук нестандартного, нетипового, що відчувається глибоко 

суб’єктивно [39, c. 190]. Денотат унаслідок фразової номінації представляється 

автором саме в такому обсязі ознак і з того боку, що необхідно для його 

включення в повідомлення [220, c. 183]. 

Як засоби вторинної номінації на рівні речення в художньому творі 

постають фразеологічні та паремійні одиниці, оскільки їм переважно притаманна 

інакомовність, а також відтворюваність і стійкість за межами тексту. Паремії 

постають у нашому розумінні як номінативно-характеризувальні одиниці. 

Оскільки функція називання не є головною для них, вони слугують для емоційно-

оцінної характеризації типових явищ і ситуацій, які можна позначити описово. Як 

буде показано нижче, найменш дослідженими щодо осмислення ІС Дена Брауна 

є паремії, «загадка» та «афоризм».  

Як зауважує І. П. Бухаркіна, словесна загадка є ідеальним зразком тексту, 

що виконує номінативну функцію, оскільки постає вербальним вираженням 

вторинної концептуалізації елементу реального світу, вираженням його нового 

сприйняття, що перш за все охоплює виокремлення деяких характерних ознак та 

їхній незвичний перерозподіл [40, c. 94]. Первинну номінацію цього елементу 

дійсності містить відгадка. Номінативна перевага загадки порівняно з іншими 

типами текстів полягає в тому, що вона предметна за своєю природою, бо 

номінант загадки завжди дійсний і здебільшого конкретний [там само, с. 89]. 
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Очевидність номінативної функції загадки дає підстави І. П. Бухаркіній назвати 

це мовне явище «своєрідним розповсюдженим іменем, вираженим різними 

частинами мови» [там само, c. 90]. Загадку в художніх творах, якщо вона 

стабільна, вважаємо чинником ІС автора, оскільки під час опису об’єкта 

проявляється лінгвокреативна майстерність митця, а також відбувається 

суб’єктивне переломлення реальної дійсності в його свідомості.  

Дослідники вирізняють такі типові характеристики загадок, як стислість 

діалогічність, стійкість, варіативність, спонукальність, поетичність, лінгвістична 

аномальність та культурна маркованість (Р. Д. Абрагамс [264, c. 149], 

О. А. Берегова [24, с. 28]), Н. В. Захарова [86, c. 4], А. О. Кайвола-Брегенхой [333, 

c. 133], Н. Нау [353], О. О. Селіванова [199], В. М. Топоров [222, с. 128–130] та 

ін). Найдетальнішу модель загадки розробив Р. Петш 1899 року. Він виокремлює 

в ній п’ять складників: вступна частина; основна частина, що виконує називну 

функцію; основна частина, що виконує дескриптивну функцію; «блок-елемент», 

тобто заперечення; заключна частина [355, с. 49–50]. Загадку, яка має всі п’ять 

елементів, Р. Петш називає «звичайною» (das normale Rätsel), з чим багато 

науковців не погоджуються.  

Зазвичай розрізняють фольклорні (ФЗ) / народні та літературні (ЛЗ) загадки. 

Д. В. Харт формулює такі відмінності між фольклорною загадкою та 

літературною: ФЗ є більш короткою за літературну; ЛЗ характеризуються 

цілеспрямованим доведенням до досконалості; ФЗ уникають суперечливих 

подробиць, що асоціюються з двома чи більше темами; зміст ФЗ є знайомим для 

основної маси людей, ЛЗ ж можуть бути орієнтованими на менш вузьку 

аудиторію; ФЗ зазвичай мають свої аналоги в інших культурах; ФЗ, на відміну від 

ЛЗ, не складаються з метою бути опублікованими [328, с. 24]. Ж. О. Гімбатас 

наголошує на тому, що ЛЗ притаманна надмірність інформації про об’єкт, опис 

якого постає певною мірою завданням для автора та є «мистецтвом заради 

мистецтва …» [318, c. 3]. Він також зазначає, що ЛЗ успадковує від ФЗ основні 

одиниці виразності – метафору та перифразу, ефект яких зазвичай у літературних 

загадках посилюється [там само, с. 4]. 
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Загадка в інтелектуальних трилерах Дена Брауна є продуктом його 

мовленнєво-мисленнєвої та лінгвокреативної діяльності, концептуально 

значущим засобом організації тексту, а тому постає відмітною рисою ІС. 

Лінгвістична природа загадки у творах письменника має свою специфіку, що 

продиктовано жанровою своєрідністю творів і мовностилістичними пріоритетами 

автора. Не меншою мірою це характерно й для такої паремії, як афоризм.  

Афоризмом прийнято вважати «стислий, комунікативно орієнтований 

і концептуально зумовлений вислів, який належить певному авторові, стверджує 

глибоку, загальнозначущу істину, має значний прагматичний потенціал 

і художньо відточену, завершену форму, яка вирізняється витонченістю 

і стилістичною експресивністю формулювання» [6, c. 8]. Науковці розрізняють 

класичні та індивідуально-авторські афоризми. Перші зафіксовано в спеціальних 

словниках, інші – трапляються в текстах, а їхня лексикографічна фіксація є лише 

питанням часу. 

Індивідуально-авторські афоризми, що є структурною частиною іншого 

тексту, поділяють на абсолютно автономні та відносно автономні [90, с. 138–140]. 

Перші змістовно й формально не залежать від контексту, можуть виділятися 

з нього вільно, без будь-яких змін своєї семантики й лексико-граматичної 

структури, а при вилученні з тексту не залишають після себе смислових 

і синтаксичних лакун [там само, с. 138]. Відносно автономні афоризми також 

семантично й структурно не залежать від контексту (не видозмінюються під час 

введення автором у текст), але під час вилучення з тексту деформують його 

різною мірою, залишаючи після себе смислові лакуни і/або синтаксично 

незаповнені конструкції [там само, с. 140]. Актуалізація афористичних висловів, 

смисл яких контекстуально обмежений, неможлива, оскільки вони можуть 

неадекватно інтерпретуватися [там само, с. 129].  

Використання афоризму як засобу вираження узагальненої думки 

Є. Є. Іванов називає універсальною властивістю ІС письменника [90, с. 19]. На 

думку Н. М. Калашникової, «афоризми, вилучені із творів письменника, 

утворюють цілісну систему, яка відтворює картину світу автора, розкриває його 
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життєву філософію і знайомить із його системою цінностей та антицінностей» 

[96, c. 16]. Створення афоризмів – справа особливо талановитих особистостей, які 

здатні поєднати максимальну скороченість висловлювання з чітко спрямованим 

впливом на свідомість. З огляду на зазначене аналіз специфіки використання 

афоризмів у творах Дена Брауна та визначення їхнього місця в ІС письменника 

є необхідним етапом започаткованої дисертаційної роботи.   

Отже, виокремлення ключових одиниць номінативного простору 

художнього тексту та аналіз особливостей їхнього вживання й функціонування 

є важливим аспектом вивчення ІС письменника на лексико-семантичному 

і фразовому рівнях, який дає змогу з’ясувати мовні вподобання автора, його 

тезаурус, його мовнокреативний потенціал та особливості мислення. 

 

 

1.3. Методичні передумови вивчення ідіостилю Дена Брауна 

 

Під час вивчення прозового твору єдиним джерелом виокремлення його 

ключових одиниць є текст (на відміну від поетичних творів, де можна 

скористатися словниками мови поетів). У такому випадку дослідник повинен 

додатково звертатися до жанрової та ідейної своєрідності творів письменника – 

т. зв. «передтекстових пресупозицій», які, будучи «передзнанням» певного 

тексту, беруть участь у формуванні його ментального та номінативного простору 

[101, с. 288]. Робоче визначення ідіостилю (див. § 1.1.2) дає змогу звернутися до 

аналізу ІС Дена Брауна як до комплексного та поліаспектного явища, тому 

логічним буде й визначення ключових одиниць його ментального лексикону та 

його авторського тезаурусу.  

 

1.3.1. Виокремлення ключових одиниць ментального 

лексикону Дена Брауна. Комплексна методика дослідження ідіостилю Дена 

Брауна заснована на органічному поєднанні методів когнітивної лінгвістики, 

концептології, лінгвостилістики й літературознавства. Загалом вона ґрунтується 

на венатичному підході (від лат. venārī «полювати, іти по сліду») Ч. Морріса 
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[352], що передбачає реконструкцію індивідуальної ККС автора шляхом 

встановлення її «смислових слідів» (mind tracks) у мовленні – своєрідних 

«застиглих», фіксованих станів, готових продуктів думки. Ці «сліди» 

виявляються як «принципи висунення» [11, с. 51], реалізовані системою 

частотних мовних засобів.  

Венатичний підхід базується на трьох можливих у такому аспекті 

процедурах – літературознавчому осмисленні ментального простору, вільному 

асоціативному експерименті та комп’ютерній обробці текстів. Дві останні мають 

вагому роль у виокремленні концептуальних маркерів і номінативних 

преференцій автора. За допомогою вільного асоціативного експерименту можемо 

виявити, які інформаційні компоненти художнього простору отримують 

найбільшу рефлексію у читача, а кількісна обробка текстів є достовірним 

прийомом для виокремлення найуживанішої лексики, оскільки вона заснована на 

фактичному матеріалі й позбавлена суб’єктивності. Остаточний набір ключових 

слів, що допоможуть визначити концептуальні домінанти у творах Дена Брауна, 

можна встановити лише з урахуванням комплексу всіх використаних методів.  

Літературознавчий підхід до з’ясування ментального простору романів 

Дена Брауна пов’язаний насамперед з визначенням їхнього генрологічного 

статусу. Так, доведено, що жанр зумовлює стилістичну стратегію автора та диктує 

йому певну систему організації мовної матерії [126, с. 3; 129, с. 17; 180, с. 116]. 

Цю функцію В. М. Кузурман називає «тиском» жанру, зауважуючи, що 

індивідуальні особливості стилю автора накладаються на жанрові характеристики 

його творів, змінюючи певним чином жанрову структуру [126, с. 5]. У зв’язку 

з цим П. Є. Суворова зазначає: «Важливо не те, що той чи інший поет 

використовує досягнення попередника, а те, як ті чи ті прийоми починають 

“працювати” в новій поетичній системі» [210, с. 23].  

Жанрова форма творів циклу про Роберта Ленґдона містить елементи 

інтелектуального детективного роману, роману-трилеру та конспірологічного 

роману (див § 1.1.3), що дає підстави окреслити характерні для визначених жанрів 

концепти.  
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Так, не підлягає сумніву, що від детективу твори Дена Брауна успадкували 

притаманні йому концепти MYSTERY / ТАЄМНИЦЯ, INVESTIGATION / СЛІДСТВО, TRUTH 

/ ПРАВДА [27, с. 12]. Жанр трилеру, як відомо, є полем актуалізації концептів FEAR 

/ СТРАХ, DANGER / НЕБЕЗПЕКА, MOTION / РУХ; інтелектуальний роман– концептів 

KNOWLEDGE / ЗНАННЯ, INTELLIGENCE / РОЗУМ, а конспірологічний – CONSPIRACY / 

КОНСПІРОЛОГІЯ. Перші три концепти мають тісний зв’язок з композицією творів 

і відбивають структуру класичного детективу. Друга група представлена 

концептами, які відтворюють фізичний і психічний стан людини, що можна 

пояснити прагненням автора вразити читача, примусити його хвилюватися. 

Останні дві групи представлені інтелектуальними концептами, які можуть бути 

засобами конкретизації головних жанротвірних концептів.  

Спираючись на теорію М. М. Бахтіна щодо триєдності композиції, теми 

й стилю в жанрі [20, с. 237], потрібно розглянути тематику і проблематику 

романів Дена Брауна. Так, роман «Код да Вінчі» пронизують такі теми: священна 

жіночність, поклоніння богині, Святий Грааль, наука про символи, язичництво, 

історія Біблії, приховування інформації церквою, генеалогія Ісуса, релігійний 

фанатизм, велич природи як свідоцтво існування Бога тощо [289]. Більшість з цих 

тем Ден Браун уналежнює до так званої «секретної історії» – того минулого, що 

загубилося, обросло легендами і з часом повністю модифікувалося [289]. Отже, 

цей роман є полем реалізації концептів SACRED FEMININE / СВЯЩЕННА ЖІНОЧІСТЬ, 

RELIGION / РЕЛІГІЯ, HIDDEN HISTORY / ПРИХОВАНА ІСТОРІЯ. 

В основу роману «Янголи і демони» покладено історію багатовікового 

протистояння церкви та товариства «Ілюмінати». Згідно з книгою, останнє 

виникло внаслідок переслідувань і покарань учених католицькою церквою. 

Причиною такого ставлення церкви до вчених стали їхні наукові відкриття, що 

суперечили християнським віруванням. У романі автор порушує й тему 

співіснування релігії та науки. Відповідно, ключовими тут стають концепти 

RELIGION / РЕЛІГІЯ і SCIENCE / НАУКА. 

У «Втраченому символі» автор порушує низку важливих питань: чи є Бог 

зовнішньою силою, чи він усередині нас, чи є душа? Якщо є, то що трапляється 
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з нею, коли ми вмираємо? А якщо Бога не існує та не існує ніякого первісного 

джерела енергії? Людина і Всесвіт. Чи можна всі релігії та духовні системи світу 

розглядати як одне велике бачення пошуків людством зв’язків із Всесвітом? Деякі 

критики визнали роман досить інтелектуальним [279, с. 15], оскільки в ньому 

порушено серйозні теми, які зазвичай не властиві пригодницькому жанру та 

бойовикам. Отже, з огляду на ідейно-художній зміст твору можемо говорити про 

об’єктивацію таких концептів, як GOD / БОГ, SCIENCE / НАУКА, MYSTERY / ТАЄМНИЦЯ, 

SOUL /ДУША. 

Проблематика роману «Інферно» охоплює такі питання: перенаселення 

планети; потенційні дії, коли закінчаться ресурси; трансгуманізм і зростаюче 

суспільство науковців, інженерів, громадських мислителів, які цікавляться силою 

технологій у створенні нового виду людини; проблема байдужості та 

бездіяльності. Така проблематика твору визначає реалізацію в його тексті 

концептів SCIENCE / НАУКА, CATASTROPHE / КАТАСТРОФА. Ще один концепт, який 

можна виокремити, – це ART / МИСТЕЦТВО, оскільки розкриття таємниці в будь-

якому творі про Роберта Ленґдона пов’язано з творами мистецтва. 

У літературознавчих розвідках, присвячених дослідженню творчості Дена 

Брауна, інтерес викликає переважно РЕЛІГІЯ. І. Й. Набитович, досліджуючи 

феномен SACRUM у художній прозі ХХ–ХХІ ст. як такий, що містить низку 

релігійно маркованих концептів, доходить висновку, що в романі «Код да Вінчі» 

Святий Ґрааль постає як симулякр. Такий образ, на його думку, є своєрідним 

виявом постмодерністського освоєння категорії «священне» [160, с. 115]. 

У збірнику «The Da Vinci Code in the Academy» проаналізовано трансформацію 

образів «святої жіночності», Ісуса Христа, Святого Ґрааля та християнства 

в романі «Код да Вінчі» як у постмодерністському творі [372]. Т. Н. Амірян 

розглядає романи Д. Брауна як приклади конспірологічного детективу, який 

формується за допомогою репрезентації історичного дискурсу (змова була 

організована в минулому) і концепту ЗАШИФРОВАНА ТАЄМНИЦЯ [4, c. 16].  

Вивчення літературознавчої брауніани дає змогу говорити щонайменше про 

п’ять концептів найвищого рівня узагальнення (домени), які є визначальними для 
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всіх романів циклу про Роберта Ленґдона з їхньою складною гібридно-жанровою 

природою, – ТАЄМНЕ, СТРАШНЕ, РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ, НАУКА, 

МИСТЕЦТВО. З огляду на теорію ієрархії ментальних одиниць (див. § 2.1.1) такі 

одиниці потрібно визнати генеративами, конкретизувати – як гіперконцепти-

домени. На їхньому тлі типовими концептами-гіпонімами постають MYSTERY/ 

ТАЄМНИЦЯ, CONSPIRACY / КОНСПІРАЦІЯ, QUEST / КВЕСТ,  СRIME / ЗЛОЧИН, SECRET / 

СЕКРЕТ, REVELATION / РОЗКРИТТЯ, SEARCH /ПОШУК, (FEAR) CAUSATION / КАУЗАТОР 

(СТРАХУ) тощо; концептами, що відбивають ідейно-тематичну своєрідність, – 

CREED / ВІРОСПОВІДАННЯ, DEITY / БОЖЕСТВО, NONTRADITIONAL SCIENCE / 

НЕТРАДИЦІЙНА НАУКА, ARCHITECTURE / АРХІТЕКТУРА тощо. У сукупності гіпер- 

і гіпоконцепти становлять своєрідний концептуальний стандарт художнього 

простору Дена Брауна. Проте у випадку з жанротвірними концептами можна 

спостерігати вплив жанру на ІС Дена Брауна, а у випадку з ідейно зумовленими 

концептами, навпаки, – вплив ІС на жанр. 

Вільний асоціативний експеримент спирається на уявлення про текст як 

про результат процесу певної комунікативної діяльності [16, c. 7]. Оскільки вони 

спрямовані на дослідження смислового сприйняття мовленнєвого повідомлення, 

то такі експерименти доводять, що читач сприймає текст концептуально, у його 

смисловій цілісності. Науковці стверджують: у процесі розуміння тексту 

відбувається компресія його змісту, що веде до об’єднання текстових фрагментів 

у смислові блоки на основі певних семантичних домінант, які потім під час 

сприйняття оприявнюються як деякий набір ключових слів кількістю від 4–5 до 

15–19 [там само, c. 59]. З огляду на зазначене, проведення такого асоціативного 

експерименту може стати ще однією важливою передумовою аналізу 

концептуального простору художнього твору [там само, с. 59]. 

З метою з’ясування ключових асоціацій, які виникають у читачів Дена 

Брауна, було застосовано вільний асоціативний експеримент, що полягає 

в пред’явленні опитуваним слів-стимулів (у нашому випадку – це назви романів 

і назва всього циклу), на які вони мають відповісти першими словами, що 

спадають їм на думку у зв’язку з означеними стимулами. Експеримент було 
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проведено в електронному вигляді в мережі Інтернет із використанням Google-

форм серед читачів романів Дена Брауна [378; 439]. Кожному респонденту було 

запропоновано навести від 5 до 10 слів-асоціацій до назв творів. В експерименті 

брало участь 205 осіб різних національностей, оскільки посилання було 

розміщено на англо-, україно- та російськомовних сторінках. 39 відповідей було 

надано англійською мовою, однак національність респондентів була невідома, 

оскільки опитування проводилося анонімно.  

Сукупність асоціатів на стимул утворюють асоціативне поле, що складається 

із реакцій, упорядкованих за зменшенням частотності [189, с. 185]. Близькі за 

змістом асоціації та різні деривати однієї лексеми або слова-синоніми вважаємо 

однією асоціацією. Оскільки слів-стимулів у нашому експерименті було п’ять, 

маємо п’ять асоціативних полів, які налічують близько 15 найчастотніших асоціацій. 

Перше асоціативне поле містить такі найчастотніші реакції на стимул 

«Цикл романів Дена Брауна про Роберта Ленґдона»: таємниця (таємний) – 68, 

мистецтво (мистецтво, Леонардо да Вінчі, картина, фреска, живопис, 

архітектура, Данте) – 64; символ (символи, символіка) – 55,  загадка (загадковий) 

– 52, історія (історичний) – 48; таємні товариства (масони, ілюмінати) – 37, 

релігія (релігія, церква) – 32, професор (викладач) – 27, код (криптекс, шифр, код, 

криптографія) – 32, пригоди (пригодницький) – 30, Італія (Ватикан, Італія, 

Рим)  – 26, розум (інтелект, геніальність, розумний, інтелектуал, мозок, 

дедукція, Шерлок, всезнаючий) – 24, годинник «Міккі-Маус» – 16, наука (науковий, 

учений) – 13, твідовий піджак – 11. Отже, за даними експерименту, ключовими 

словами всього циклу про Роберта Ленґдона є: таємниця, мистецтво, релігія, 

історія, символ, пригоди. 

Друге асоціативне поле охоплює найчастотніші реакції на стимул «Янголи 

і демони»: Ватикан (Рим, Італія) – 94, папа (папство, понтифік) – 45, ілюмінати – 

53, наука (фізика, ЦЕРН) – 44, церква (релігія) – 54, антиматерія – 28, 

священнослужитель (священик, кардинал, камерарій, камерленго) – 28, конклав – 22, 

убивства (труп, асасин, смерть) – 22, таємниця (таємний, загадка) – 19, клеймо – 

11, Бог – 10, вибух – 8, символ – 8, страх (жах, паніка) – 7. У другому асоціативному 
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полі чітко можемо виокремити такі ключові слова тексту: Рим, релігія, наука, 

таємниця, злочин. Дивним є те, що асоціації з мистецтвом не є частотними: Bernini 

– 6, Мікеланжело – 4, архітектура – 3. Можливо, через те, що мистецькі твори, про 

які йдеться в романі, є релігійними, асоціація релігії є першою і перекриває 

асоціацію з мистецтвом. 

До третього асоціативного поля ввійшли такі реакції на стимул «Код да 

Вінчі»: Ґрааль (чаша Ґрааля) – 58, Лувр – 54, Мона Ліза (Джоконда) – 49, Париж, 

Франція – 41, загадка (код, криптекс, шифр, заморока) – 36, релігія  (церква, 

християнство) – 34, мистецтво (картина, живопис, фреска) – 33, таємниця 

(таємний, секрет) – 32, Леонардо да Вінчі – 29, Ісус – 22, Марія Магдалина – 22,  

троянда – 18, тамплієри – 16,  історія – 14, таємна вечеря – 11. На основі таких 

асоціацій постає й набір ключових слів: мистецтво, релігія, таємниця, Франція. 

Четверте асоціативне поле утворюють реакції на стимул «Втрачений 

символ»: масони (масонство, масонський) – 75, Вашингтон (Америка, США) – 49, 

таємниця (таємничий, загадка, секрет) – 31, татуювання – 26, піраміда – 23, 

символи, символіка – 22, Капітолій – 20, рука – 19, Соломон – 12, код (шифр, 

криптографія) – 10, Малах – 9, Біблія – 7,  убивство (убивця) – 6, професор – 6, 

історія – 6. Отже, до ключових слів твору потрібно віднести: таємниця, 

Вашингтон, символ. 

Останнє слово-стимул «Інферно» має такі частотні асоціації (п’яте 

асоціативне поле): Данте, Божественна комедія (108), вірус (чума, інфекція) – 

84, пекло – 74, Флоренція – 44, перенаселення (демографія, мальтузіанська 

катастрофа) – 41, маска (чумна, посмертна) – 37, Венеція – 19, мистецтво 

(картини, архітектура) – 18, Стамбул – 16, Італія – 16, людство – 15, охорона 

здоров’я (медицина, ВООЗ) – 14, смерть – 12,  погоня – 10, страх, жах – 8. На 

основі експерименту можна виокремити такі ключові слова твору: мистецтво, 

епідемія, пекло, Італія, перенаселення. 

Отже, вільний асоціативний експеримент надав можливість визначити 

ключові слова для всього циклу: mystery, art, religion, geographical location /space, 

history. У такий спосіб, асоціативний експеримент, з одного боку, підтвердив 
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нашу думку про систему гіпер- і гіпоконцептів, яку пропонує літературознавство, 

а з іншого – запропонував низку концептів більш нижчих рівнів абстракції – мезо- 

і катаконцептів. 

Комп’ютерна обробка текстів стала завершальним етапом відбору 

ключових концептуальних номінантів у текстах романів циклу. За допомогою 

комп’ютерної програми «Simple Word Sorter» було оброблено чотири тексти, 

загальний обсяг яких становить 613.110 слів. Програма дає змогу ідентифікувати 

кількість вживання однакових слів у тексті й у такий спосіб визначити набір слів, 

що здебільшого вживаються у всіх чотирьох романах.  

На першому етапі було виокремлено частотну лексику без урахування імен 

персонажів, службових слів і текстових лексичних універсалій, таких як hand, 

head, speak, give тощо. Виокремлену лексику далі було розподілено за 25 

тематичними сферами (див. Додаток Г). Враховуючи кількісний та якісний склад 

кожної з груп, до ключових слів ми уналежнили: religion, art, mystery, space, 

science, crime, symbol, history, information, woman, revelation, fear, darkness, family, 

motion, tourism, media, knowledge.  

У цьому переліку можна знайти майже всі номінанти жанротвірних концептів, 

які було встановлено під час аналізу жанрових особливостей творів, – MYSTERY, 

REVELATION (TRUTH), FEAR, MOTION, KNOWLEDGE. Під час дослідження тематики творів 

і проведення кількісних підрахунків спільними виявились такі ключові слова: art, 

religion, science, mystery. Результати комп’ютерної обробки текстів збіглися 

з результатами вільного асоціативного експерименту щодо лексем mystery, art, 

religion.  

 Услід за Л. Г. Бабенко вважаємо, що ключові слова тексту є носіями 

концептуального смислу та є лексичними репрезентантами художніх концептів 

[16, с. 61]. Відповідно до цього й на підставі результатів, отриманих внаслідок 

використання зазначених методик, доцільно звернути увагу на такі концептуальні 

домени в художньому просторі Дена Брауна, як ТАЄМНЕ, РЕЛІГІЙНО-

МІСТИЧНЕ, СТРАШНЕ, МИСТЕЦТВО, НАУКА. Характеризуючи 

в найузагальненішому вигляді ментальний простір романів Дена Брауна, цей 
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концептуальний пентаедр визначає його неповторну мовно-концептуальну 

картину світу, відбиває його світогляд і, зрештою, стає візитівкою його 

неповторного ідіостилю.  

Алгоритм аналізу конкретних художніх концептів спадних рівнів 

абстракції передбачає такі етапи: 

● опис структури концепту здійснюється в межах його усталеного 

тришарового розуміння з визнанням поняттєвого, образно-асоціативного та 

ціннісного складників (С. Г. Воркачев [54, с. 80], В. І. Карасик [101, с. 86], 

М. О. Красавський [120, с. 114], А. М. Приходько [192, c. 21–30]);  

● моделювання ієрархії концептосистеми уможливлює опис 

виокремлюваних концептуальних домінант у термінах гіпо-гіперонімії [192, 

с. 186], що дає змогу виокремити ментальні одиниці висхідних і спадних рівнів 

абстракції (гіпер-, гіпо-, мезо-, катаконцепти) і представити ментальний лексикон 

Дена Брауна як певну систему (концептосистему);  

● встановлення інтерконцептуальних зв’язків у текстовому просторі Дена 

Брауна необхідне для більш повного усвідомлення ментальної організації ІС; 

водночас доцільно виходити з того факту, що цілісність і зв’язність 

концептосистеми зумовлено міжконцептними кореляціями двох типів – 

ієрархічними та лінійними: перші зв’язують концепти родо-видовими 

відношеннями, а інші поєднують концепти одного рівня [131, с. 120].  

● допоміжні процедури: аналіз словникових тлумачень (дає змогу виявити 

ознаки, що відбивають універсальні та етнокультурні складники концепту 

і в такий спосіб визначити семантичний мінімум концепту, а також під час 

контекстного аналізу з’ясувати, які з представлених у словниках ознак 

є релевантними для ХК); виявлення мережі дериватів ключових слів, їхньої 

«вписаності» у синонімічні та антонімічні ряди; аналіз сполучуваності виявлених 

номінантів концептів у тексті та визначення авторських КСО.  

Деякі з таких процедур можуть бути екстрапольовані й на вивчення 

ключових одиниць авторського тезаурусу.  
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1.3.2. Виокремлення ключових номінацій авторського 

тезаурусу Дена Брауна. З’ясування ідіостильової специфіки номінативного 

простору ідіостилю Дена Брауна безпосередньо пов’язане з усвідомленням 

гібридного характеру його жанру, ідейно-художнім змістом і своєрідністю 

концептуальної картини світу. Усі вони здійснюють «тиск» на вибір і 

використання номінативних засобів аранжування художнього простору.  

Не можна стверджувати, що лексична своєрідність творів Дена Брауна не 

привертала увагу науковців. Насамперед мовознавство має досвід їхнього 

вивчення в перекладознавчому аспекті – зокрема, щодо специфіки перекладу 

скорочень [168], реалій [157] і термінів [72]. Має воно й досвід прецедентного 

вивчення функційних і культурологічних особливостей його текстів [154]. 

А. М. Горбунова розглядає особливості перекладу лексико-стилістичних 

і синтактико-стилістичних особливостей романів Дена Брауна «Код да Вінчі» та 

«Янголи і демони» [64]. А. О. Ліпгарт аналізує тематичні та стилістичні 

характеристики роману «Код да Вінчі» крізь призму співставлення тексту твору 

з текстами деяких пародій на нього [136].  

Незважаючи на наявні описи лексики в перекладознавчих працях, детальне 

та системне дослідження домінантних номінативних одиниць як констант 

ідіостилю Дена Брауна на широкому матеріалі все ж таки відсутнє, тому 

актуальним залишається питання про мовні засоби, притаманні саме Дену Брауну, 

серед яких – використання власних імен, реалій і термінології, а також 

щонайменше два різновиди паремійних одиниць – загадка й афоризм.  

Індивідуальний тезаурус автора художнього твору, хоч і базується на 

фундаменті стандартного лексикону лінгвосоціуму, має суттєві відмінності. Його 

склад зумовлено мовними вподобаннями і звичками автора, тематикою, жанром 

та ідейною своєрідністю. На особливу увагу тут заслуговують такі 

екстралінгвальні маркери творчого доробку Дена Брауна, як географічне 

середовище [332], антропоцентризм [346, c. 7], інокультурне оточення [320, c. 14], 

технологічність [367, c. 385], таємничість, комунікація з адресатом [277, c. 326] 

тощо. Саме ці явища зумовлюють чіткий відбір і використання номінативних 
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одиниць у його індивідуальному лексиконі. Вирізняючись стабільністю (саме ця 

ЛО, а не інша), відтворюваністю (у багатьох творах вони повторюються), 

конкретністю (автор прагне до моносемії) та маючи чітко окреслене функційне 

навантаження, вони повною мірою забезпечують реалізацію авторського задуму. 

Антропологічний чинник художнього простору Дена Брауна – це основа 

основ його творчого доробку, оскільки галерея його персонажів підібрана 

ретельно та продумано. Їхні людські якості стають запорукою  розвитку сюжетної 

лінії і реалізації художнього задуму. Кількість діючих осіб та, відповідно, їхніх 

імен у Дена Брауна можна порівняти лише з визначними епічними творами 

Ч. Дікенса, Т. Драйзера чи Л. М. Толстого. Саме тому антропоніми вважаємо чи 

не найважливішою рисою ІС Дена Брауна, у якому калейдоскопом проходять 

імена історичних осіб, сучасних відомих постатей, духовних осіб і святих (власне 

антропоніми), біблійних і міфологічних персонажів (міфоніми) (див. табл. Ж. 4 

додатка Ж). Інтерес також представляють імена персонажів творів, які на відміну 

він імен реальних постатей, використаних у творах, можуть бути наділені певним 

смислом. Сукупність усіх власних назв творів Дена Брауна становить їхній 

ономастичний простір, що охоплює між іншим і географічне середовище. 

Географічне середовище, як показують спостереження, є важливою 

передумовою розвитку сюжету й творення динаміки подій. У Дена Брауна вони 

зумовлені географією пересування персонажів за досить короткий термін (24 

години), що охоплює чотири європейські країни та сім європейських міст. Такий 

елемент сюжету відбито в мові великою кількістю топонімів, ергонімів 

(організації, фірми, інституції), хрематонімів (бренди, артефакти пам’ятки 

архітектури, літературні твори), хрононімів (історичні події). Отже, 

ономастична лексика текстів Дена Брауна є не просто досить розгалуженою, 

а й вражаючою (див. табл. Ж.3, Ж.5–7 додатка Ж).  

Інокультурне оточення, у яке систематично потрапляють персонажі 

творів Дена Брауна, пов’язано з вибором місця подій – країн і міст, які є чужими 

для головного героя. Цим зумовлено активне використання не лише онімів, 

а й реалій (див. Додаток К) – слів, що називають об’єкти, характерні для життя 
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(побуту, культури, соціального та історичного розвитку) одного народу й чужі для 

іншого [54, с. 55].   

Технологічність й інформативність – типова ознака гібридних жанрів 

[317, c. 62]. Вона характерна також і для досліджуваного романного циклу. Читач 

отримує постійний потік інформації про історію, релігію, літературу, мистецтво, 

техніку тощо. Розплутуючи таємницю, герой завжди коментує та пояснює речі, 

які так чи так пов’язані з областю його знань. Вводячи великі обсяги інформації, 

письменник використовує флешбеки, у яких Ленґдон згадує свої лекції зі 

студентами. Окрім того, він майстерно вводить у тканину своїх творів зображення 

найновітніших технологій. Так, у «Янголах і демонах» герой подорожує 

неймовірно швидким літаком, а науковці створюють надзвичайно потужну бомбу 

з антиматерії, а у «Втраченому символі» Кетрін Соломон відкриває закон 

панування духу над матерією. Також вражає опис її герметичної надзвичайно 

технологічної лабораторії. В «Інферно» Бертран Цобріст створює вірус, який 

вибірково може зробити населення планети безплідним.  

Усе це відтворено в мові шляхом використання значної кількості 

термінологічної лексики. Критерієм відбору термінів стала наявність у ЛО таких 

ознак, як зв’язок із певною професійною діяльністю чи певною галуззю знань, 

наявність дефініції, у якій використано спеціальні знання, та системність 

(здатність формулювати поняттєві зв’язки з іншими елементами цього 

професійного знання). Для встановлення наявності чи відсутності зазначених 

ознак було використано галузеві енциклопедичні словники, зокрема езотерики 

[426; 440], фізики [409; 423], біології [414; 442], медицини [418], інформаційних 

технологій [410; 415], архітектури [413; 417; 428], релігії [421; 441], мистецтва 

[443], військової справи [418; 420] та філософії [434]. 

Антропоцентризм, географічне та іноетнічне оточення, технологічність 

й інформативність – усі ці риси ідейно-художнього методу Дена Брауна, 

відображені в його індивідуально-авторському лексиконі, тісно пов’язані зі 

згаданими вище доменами (ТАЄМНЕ, СТРАШНЕ, РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ, 

НАУКА, МИСТЕЦТВО).  
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Таємничість. Особливого епістемічного статусу Ден Браун надає доменам 

ТАЄМНЕ та РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ. Задля цього він додатково підсилює їхню 

значущість «буквальною» загадковістю – використанням такої паремійної 

одиниці, як загадка, тобто «словесного виразу, що містить один або більше 

описових елементів, пара з яких може бути в опозиції; при цьому об’єкт, що 

описується, потрібно відгадати» [318, с. 113], а також інших енігматичних текстів 

– кодів, анаграм і шифрів. Увага до цих номінативних одиниць пов’язана із 

сюжетом і композицією творів Дена Брауна, в основі яких лежить розгадування 

певної таємниці.  

Комунікація з читачем є чи не найважливішою рисою творчої манери 

Дена Брауна, взагалі характерної для авторів популярної літератури [280, с. 9]. У 

Дена Брауна вона реалізується переважно у двох аспектах – залучення адресата 

до розгадування таємниці та маніпуляція свідомістю читача. Останнє пов’язано 

з прагненням автора надати своїй оповіді переконливості опису, достовірності 

фактів, валідності результатів пошукової діяльності героїв, він має на меті 

«захопити» читача, примусити його повірити в події, про які йдеться, та 

перегортати сторінку за сторінкою.  

Поряд з іншими прийомами (метафора, художнє порівняння, 

багатозначність, закріплення за ключовими словами непритаманних їм конотацій, 

повторення, гра слів, евфемізми, алюзія, застосування «лозунгових слів», 

«синтаксичне перетворення», риторичні запитання, використання певних 

займенників), описаними у спеціальній літературі [207, с. 154; 232, с. 55 –58; 248, 

с. 121–123; 83; 291, c. 165–168], одним із помітних засобів вербальної маніпуляції 

є утворення та вживання афоризму.   

Афоризм може існувати і як самостійний жанр і бути вплетеним у тканину 

твору будь-якого жанру. Зазвичай афоризм ніби відсторонюється від контексту, 

що утворив його, тобто є самостійною одиницею, яка володіє власною 

«кровоносною системою»; вислів лише тоді можна назвати афоризмом, коли він 

здатний на власне існування [113, с. 150]. Є. Є. Іванов зауважує: якщо 

індивідуально-авторський афоризм виникає не як окремий текст, а як компонент 
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змістової й композиційно-синтаксичної структури літературного твору, то його 

можна розглядати лише як потенційний текст [90, c. 138]. Афоризм може бути 

вилученим із тексту лише тоді, коли його зміст виходить за межі контексту [153, 

с. 61], коли він є вільним від ситуативних і контекстуальних обмежень [385, с. 43]. 

Як зазначає Є. Є. Іванов, «щоб виділити афоризм із тексту, потрібно, по-перше, 

правильно визначити межі афористичного вислову, а по-друге, правильно 

вибрати форму актуалізації афоризму поза авторським текстом» [90, с. 138].  

Є. Є. Іванов уважає, що афоризми одного автора разом складають певний 

суцільний метатекст, що цілісно виражає світогляд цього письменника [90, с. 13]. 

Подібно до народних прислів’їв вони здатні виступати специфічним засобом 

позначення та іменування позамовної дійсності [49, с. 76; 76, с. 3]. Окрім того, їм 

притаманна концентрація ідіостилістичних засобів [90, с. 15]. З огляду на зазначене 

вище ці влучні вислови потрібно вважати невід’ємним атрибутом ІС Дена Брауна.  

Безперечно, оніми, реалії, терміни, афоризми та загадки належать до 

ключових номінативних одиниць тезаурусу письменника. Інтерес представляє 

вияв самобутності мовної особистості Дена Брауна в художньому використанні 

узуальних засобів як «стовпів» його ідіостилю та реалізація лінгвокреативних 

здібностей під час утворення одиниць фразової номінації (загадок, афоризмів). 

Для усвідомлення визначальних ознак ідіостилю письменника потрібно 

з’ясувати, якою саме лексикою наповнена кожна група виокремлених одиниць, 

специфіку введення їх у текст, художньо-стилістичні функції та розширення чи 

звуження їхнього семантичного обсягу у творі. 

Для цього в роботі ми послуговувалися щонайменше двома 

найголовнішими венатичними методами – детекція паремійних одиниць 

і кількісна обробка текстів, обидва тісно взаємодіють з низкою інших методів.  

Детекція паремійних одиниць передбачала їх пошук та ідентифікацію 

в текстах романів Дена Брауна, їх селекцію й логіко-смисловий аналіз.  

Виявлення афоризмів у текстах Дена Брауна відбувається на основі 

з’ясування наявності чи відсутності в потенційному висловленні важливих ознак 

афоризму, які було перераховано в § 1.2.3.Так, у пасажі Nothing is more creative... 
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nor destructive... than a brilliant mind with a purpose [Inf, c. 163] наявні і формальні, 

і змістові ознаки афоризму: завершеність змісту / думки («видатний розум має 

амбівалентну природу»), завершеність форми та лаконічність, чітка іллокутивна 

настанова (констатування), експресивність та оригінальність (на основі антитези 

і парадоксу) та – найголовніше для афоризму – незалежність від контексту, тобто 

можливість його самостійного функціонування поза ним. 

Проте не всі філософські міркування у творах письменника потрібно 

вважати афористичними. Так, у пасажі There comes a moment in history when 

ignorance is no longer a forgivable offense … a moment when only wisdom has the 

power to absolve [Inf, c. 42] відтворено одну з головних філософських ідей твору: 

у добу великих екологічних проблем й перенаселення зокрема, не можна бути 

байдужим. Попри певну схожість з паремією, цей пасаж не є завершеним, не має 

узагальненого характеру, бо стосується конкретної проблеми й конкретного 

історичного періоду, що стає зрозумілим лише з контексту. До афоризмів також 

не можна відносити занадто суб’єктивні вислови типу Nothing in Christianity is 

original [AD, c. 314]. Хоч вислів і має певні формальні ознаки афоризму 

(лаконічність, узагальненість, глибина думки, прагматика аргументації тощо), він 

не стільки відтворює філософські позиції автора, скільки постулює 

нетрадиційний погляд, шокуючий факт, який підриває уявлення багатьох людей, 

що властиво творам масової літератури, особливо бестселерам. Формулюючи 

думку в такий спосіб, автор прагне вплинути на читача, видати хибне за істинне.  

В аналогічний спосіб відбувається пошук і фіксація загадок у творчому 

доробку Дена Брауна. Однак, на відміну від афоризмів, загадки є однією 

з важливих технік компонування сюжету. Тому вони легко ідентифікуються і не 

вимагають якоїсь особливої пошукової стратегії. Письменник сам завжди вказує 

на них у тексті: It was like some kind of archaeological crossword... a riddle that 

promised to reveal how to open the cryptex [DVC, c. 402]. 

Кількісну обробку текстів було здійснено для з’ясування шляхів і способів 

специфічного авторського вживання ономастичних і термінологічних одиниць та 

одиниць на позначення реалій. Цей метод спирається на кількісні підрахунки 
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й передбачає обстеження текстового масиву для виявлення частотних ЛО. 

Частотні лексеми було виділено за допомогою програми «Simple Word Sorter».  

Алгоритм аналізу одиниць номінативного простору ідіостилю Дена 

Брауна передбачає такі етапи: 

● автоматичний пошук зазначених одиниць та їхніх угруповань – 

додатковий прийом ідентифікації контекстів, у яких вжито термінологічну, 

ономастичну лексику та реалії; 

● ідентифікація ЛО та ПО, які було визначено як ідіотвірні номінації та які 

володіють семантичними й формальними ознаками, притаманними термінам, 

реаліям, онімам, загадкам та афоризмам (венатичні прийоми лінгвістичної 

детекції, комп’ютерної обробки текстів і, відповідно, кількісних підрахунків);  

● лексико-тематичне моделювання авторських преференцій на основі 

встановлення абсолютних і відносних даних щодо продуктивності тих чи тих 

(під)груп мовних одиниць (Додатки Ж, К, Л, Н);  

● семантико-стилістичний і етимологічний аналіз використовувався для 

інтерпретації імен персонажів, а логіко-смисловий – для встановлення 

особливостей введення загадок і афоризмів у текстову матерію. 

Таким чином, венатичний підхід у єдності літературознавчого, 

асоціативного і комп’ютерного сценаріїв виявлення та селекції ключових 

концептів ідіостилю Дена Брауна дав змогу з’ясувати, що він (ІС) окреслюється 

такими генеративами: епістемічні домени ТАЄМНЕ і РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ, 

гносеологічні домени МИСТЕЦТВО та НАУКА й емоційним доменом 

СТРАШНЕ. Виокремлення ключових номінацій авторського тезаурусу Дена 

Брауна пов’язано з антропоцентризмом, географічним та інокультурним 

оточенням, технологічністю й інформативністю оповіді, її таємничістю 

й прагненням до співпраці з адресатом.  

Відбір і використання номінативних одиниць в індивідуальному тезаурусі 

Дена Брауна окреслено певними лексичними та фразовими преференціями, що 

вирізняються стабільністю, відтворюваністю, конкретністю. У першому випадку 

йдеться про антропонімічну, ономастичну і термінологічну лексику, в іншому – 
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про такі паремійні фразові номінації, як загадка та афоризм. 

 

 

Висновки до розділу 1 
 
 

1. З початку ХХ ст. лінгвістика почала активно цікавитися не лише 

індивідуальними стилістичними особливостями мови письменника, а  й метою, 

з якою він відбирає мовні засоби та використовує ті чи ті прийоми. 

Індивідуальний стиль / ідіостиль починають трактувати як певну систему зі 

своїми закономірностями. Науковці відзначають, що у творах письменника 

відображено його особистість, його цінності, мотиви і цілі, тому назріла потреба 

в термінологічному оформленні та теоретичному формулюванні цього факту.  

2. У сучасних дослідженнях поняття «ідіостиль» отримує нові конотації 

і стає ширшим за своїм змістом лінгвістичним явищем, що охоплює не лише 

своєрідну мовностильову манеру письменника, а й відображення його 

світосприйняття. Поняття, якими послуговуються, визначаючи ідіостиль, – це 

«мовна картина світу», «індивідуально-психологічні й морально-естетичні 

особливості людини», «світогляд автора і знання про світ», «концептосистема», 

однак важливими також залишаються такі параметри ІС, як оригінальність, вияв 

таланту, емотивно-експресивні компоненти. У зарубіжній когнітивній лінгвістиці 

виникає поняття «mind style», яке за своїм змістом є найбільш наближеним до 

поняття «ідіостиль», і позначає відмітну мовну репрезентацію ментального 

простору особистості.  

3. Реконструкція ментального простору особистості відбувається шляхом 

опису концептів, втілених в його мові, – мінімальних одиниць знання, які 

формуються у свідомості під час отримання інформації. Концепт, актуалізований 

у художньому творі, прийнято називати художнім. Як різновид 

лінгвокультурного чи універсального, художній концепт характеризується 

суб’єктивністю, оскільки, створюючи художній твір, автор цілеспрямовано 

відбирає з усього наявного мовного матеріалу те, що відповідає його ідейно-
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художнім настановам. 

4. На лексико-семантичному та синтаксичному рівнях маркером ідіостилю 

є номінативні одиниці. Саме вони сприяють виконанню ідейно-художніх, 

комунікативних, естетичних та інших завдань. Вони є найважливішими 

одиницями тезаурусу письменника, оскільки беруть участь у «розчленуванні» 

дійсності, у називанні явищ і ситуацій. Віддання переваги тим чи тим одиницям 

узусу мотивовано інтелектуальним рівнем автора, його інтенціями, мовними 

звичками, рівнем володіння мовою тощо. 

5. Ідіостиль є індивідуальною системою преферентного використання 

автором мовних (фонетичних, лексичних, граматичних) і ментальних 

(концептуальних) одиниць з метою створення такої стилістичної своєрідності 

тексту / текстів, яка здатна здійснювати ефект неповторності, несхожості, 

оригінальності. Ці одиниці не лише відрізняють мовні уподобання, манеру 

письма, способи подання художніх образів одного автора від іншого, але 

й відтворюють його інтелект, цінності, інтенції, мотиви, світосприйняття.  

6. Методологійна база дослідження ґрунтується на комплексному 

парадигмальному підході до вивчення ідіостилю письменника як багатоаспектного 

явища, що охоплює його концептуальну картину світу, творчу манеру, мовні 

звички та преференції. Комплексність підходу передбачає синтез методів 

і прийомів щонайменше двох головних напрямів – когнітивно-семантичного та 

функційно-семантичного.  

7. Методологійні засади вивчення ідіостилю Дена Брауна зумовлені 

і інтра- , і екстралінгвальними чинниками. Перші пов’язані з його мовними 

уподобаннями (стилістичні прийоми, особливий синтаксис), інші – із 

позамовними факторами. Обидва сприяють аранжуванню художнього простору 

письменника в термінах когнітивної та лексичної семантики. В обох випадках 

ідеться про окреслення / встановлення / виокремлення ключових одиниць: 

ментального лексикону автора (концептуальні одиниці) та авторського тезаурусу 

(номінативні одиниці). 

8. Для виокремлення ключових одиниць ментального лексикону Дена 
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Брауна було використано літературознавчий підхід, вільний асоціативний 

експеримент і комп’ютерну обробку текстів, доповнених таким алгоритмом 

аналізу, як опис структури концепту, ієрархізація концептуального простору, 

встановлення міжконцептних зв’язків, а також низкою окремих допоміжних 

процедур. У результаті було виявлено, що ключовими одиницями художнього 

простору Дена Брауна є такі концепти найвищого рівня узагальнення, як 

ТАЄМНЕ, СТРАШНЕ, РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ, МИСТЕЦТВО, НАУКА, які 

зумовлюють об’єктивацію низки концептів спадних рівнів абстракції.  

9. Застосування таких методів, як кількісна обробка текстів і детекція 

паремійних одиниць, доповнених низкою допоміжних технік, процедур 

і прийомів, дало змогу з’ясувати, що відбір і використання номінативних одиниць 

Деном Брауном окреслено певними лексичними та фразовими преференціями, які 

вирізняються стабільністю, відтворюваністю, конкретністю. У першому випадку 

йдеться про антропонімічну, ономастичну, термінологічну лексику та реалії, 

в іншому – про паремійні фразові номінації «загадка» й «афоризм».  

Основні положення розділу відбито в публікаціях [235; 240; 242; 243]. 
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Р о з д і л  2 
 

ІДІОСТИЛЬОВА СВОЄРІДНІСТЬ 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ДЕНА БРАУНА 

 

 

Сьогодні майже аксіоматичним стало розуміння концептуальної картини 

світу (ККС) як «деякого глобального образу світу, що є результатом усієї духовної 

активності людини» [188, с. 19]. Оскільки ключовим тут є слово «людина», 

зауважимо, що приписування конкретній людині деякої глобальності буде не 

зовсім коректним. Тут ідеться лише про індивідуальне, тому під ККС конкретного 

автора доцільно розуміти систему інформативно значущих для нього концептів, 

конструйованих і використовуваних для оцінної репрезентації його власного 

бачення світу.  

Беручи за основу розуміння ККС як деякого «уявлення про світ, що існує 

в нашій свідомості й дане нам у вигляді специфічним чином організованих 

і структурованих концептів» [187, с. 80], зазначимо, що функційне призначення 

ХК полягає у виведенні на поверхню поняттєвого, асоціативного, ціннісного, 

емоційного, культурного та інших змістів ККС. Фактично ККС є або 

відображенням світу, що оточує письменника, або світом, який він конструює.  

Враховуючи вищезазначене, основною метою розділу є моделювання ККС 

Дена Брауна як ментальної основи його ідіостилю. Для цього потрібно з’ясувати 

системи концептуальних домінант художнього простору, особливості мовної 

об’єктивації преферентних концептів, а також своєрідність їхньої взаємодії 

в текстах. У такий спосіб до фокусу дослідницької уваги потрапляє система 

преферентних для Дена Брауна концептів, організованих навколо щонайменше 

трьох важливих для нього способів осягнення світу – епістемічного (домени 

ТАЄМНЕ і РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ), гносеологічного (домени НАУКА 

і МИСТЕТЦТВО) та емоційного (домен СТРАШНЕ).  
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Рис. 2.1. Концептосистема текстового простору творів Дена Брауна 

У подальших розділах надамо розгорнутий аналіз доменів, представлених 

на рисунку 2.1. 

 

 

2.1. Вербальний профіль епістемічних концептів ідіостилю Дена Брауна 

 

Під епістемологією прийнято розуміти вчення про осягнення індивідуумом 

дійсності, втіленій у феномені «знання» [85, с. 117]. На відміну від гносеології, 



84 

що спеціалізується на отриманні та збереженні знань, предметом інтересу 

епістемології є передача знання. Епістемологія постає здебільшого як наука про 

репрезентацію знання та про шляхи розвитку самої науки [383, с. 194]. Зважаючи 

на різні погляди й аспекти філософського осмислення епістемології, 

у подальшому її будемо трактувати як науку про різні види й типи знання, якими 

володіє або може володіти індивід (особистісні, об’єктивні, суб’єктивні, 

теоретичні, емпіричні, енциклопедичні, інтеріоризовані та екстеріоризовані 

тощо). У будь-якому випадку, кожний мовець володіє цілісною системою знань, 

що віддзеркалює щонайменше такі когнітивні цінності, як істина, омана, правда, 

неправда, абсурд.  

Інформаційний ресурс людини містить також знання концептуального 

порядку, які є компонентом його ККС. Як показали спостереження, епістемічний 

субстрат концептосистеми Дена Брауна як важливий показник його ідіостилю 

корелює із двома доменами – ТАЄМНЕ та РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ, у яких 

сконцентровано інформацію про різні знання як самого автора, так і ті, якими він 

наділяє своїх персонажів.  

 

2.1.1. Домен ТАЄМНЕ  та його спадні репрезентанти. Питання 

реалізації концепту ТАЄМНЕ в англійській лінгвокультурі вже було предметом 

уваги багатьох дослідників [99; 208; 226]. Усі вони одностайні щодо його 

багатокомпонентної структури, а також приналежності до концептів сценарного 

типу. ТАЄМНЕ також вивчали як один із складників інших художніх концептів – 

УЯВНОГО [247] та МІСТИЧНОГО [59].  

У широкому сенсі таємниця – це щось невідоме й заборонене, що постає як 

об’єкт пізнання [402, с. 952]. Мовна об’єктивація ТАЄМНОГО пов’язана у творах 

Дена Брауна з однією із найчисленніших тематичних груп – mystery, що 

втілюється лексичними одиницями загальною кількістю в 2517 слововживань 

(Додаток Г). Із цим самим пов’язані й дані вільного асоціативного експерименту, 

який продемонстрував, що найчастотнішими реакціями на назви його романів 

є ЛО таємниця, секрет, загадка, таємні товариства (братерства, масони, 
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ілюмінати), криптекс, код, шифр, криптографія (загальний індекс частотності – 

456).  

Аналіз мовного матеріалу Дена Брауна дає підстави розглядати ТАЄМНЕ 

як концептуальний домен, як деяку концепт-ідею, як складний конструкт, що 

є основою для профілювання ієрархічно спадних ментальних сутностей – 

гіперконцептів MYSTERY / ТАЄМНИЦЯ, CONSPIRACY/ КОНСПІРАЦІЯ та 

QUEST / КВЕСТ.  

Поняттєва структура концептів домену ТАЄМНЕ може бути осягнена 

через розкриття поняттєвого змісту і його безпосередніх конституентів (гіперК 

MYSTERY, CONSPIRACY, QUEST), і його спадних репрезентантів – насамперед 

(ката)концептів. 

Гіперконцепт MYSTERY / ТАЄМНИЦЯ спирається в художньому світі 

Дена Брауна на два гіпоконцепти – CRIME та SECRET.  

ГіпоК CRIME належить до концептів, що забезпечують зв’язок ЛЮДИНА – 

СОЦІУМ, оскільки вони не можуть виникнути в індивідуальній свідомості без 

опори на соціальний фон – узагальнені знання соціуму [115; c. 186]. 

Загальноприйнятим є тлумачення злочину як незаконного діяння, за яке людина 

може бути покараною [408; 430; 431].  

У текстах Дена Брауна гіпоК CRIME спирається на катаК MURDER, ASSAULT, 

KIDNAPPING, BIOTERRORISM, SUICIDE, CRIMINAL, з якими корелюють такі вербальні 

репрезентанти, як власне murder, homicide, assassination, poisoning, assault, attack, 

mangled body, killer, assassin, kidnapping, conspirators in a bioterrorism plot, 

biological weapon, suicide тощо. В описах подробиць вбивств або насилля Ден 

Браун переважно підкреслює їхню жорстокість. Пор.: The skin on the man’s feet 

was starting to blister. The cardinal was being roasted alive [AD, c. 408]. Самогубство 

постає не як спричинення власної смерті з відчаю через безвихідь життєвих 

обставин, а як акт принесення себе в жертву заради якоїсь ідеї: need of suicide, 

benevolent suicide, self-sacrifice.  

ГіпоК SECRET втілює насамперед свідомо приховану кимось інформацію 

(відому обмеженому колу), хоч також може містити знання про неосяжні 
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таємниці, розгадка яких нікому не відома [408]. Він пов’язаний у Дена Брауна з 

такими катаК, як LOCATION і KNOWLEDGE. Здебільшого концепт LOCATION 

об’єктивується в текстах Дена Брауна словосполученнями obscure location, 

mystical location, secret location, unknown location underground, hiding place тощо. 

Таємними є й місцезнаходження об’єкта чи інформації, локації, що містить 

підказки, а також розташування предмета, що несе загрозу. Ці місця у прозовому 

доробку Дена Брауна завжди є реальними географічними об’єктами.  

До основних ЛО, що втілюють катаК KNOWLEDGE, належать ancient secrets, 

Zobrist’s virus, secret rituals, the Big Bang, the creation of the universe, the divine truth, 

the existence of the human soul, the history of the holy grail, the original history of 

Christ (the greatest cover-up in human history), sacred feminine. У низці текстових 

фрагментів, у яких об’єктивується катаК KNOWLEDGE, можна простежити 

актуалізацію первісних КСО ТАЄМНОГО – ‘таємний ритуал’, ‘таємне 

богослужіння’, ‘релігійна правда через священне одкровення’, ‘приховане 

духовне значення’, ‘містична правда’: All the mystical teachings of the ages had 

attempted to convey this one idea. The secret hides within [LS, c. 378]; Tales abounded 

of knights performing strange, secretive rituals within the Temple Church’s unusual 

sanctuary [DVC, c. 447].  

Нового звучання зазначеним КСО Ден Браун надає за рахунок такої 

вигаданої ним ознаки, як ‘парадоксальність’: Best secrets are hidden in plain view 

[LS, c. 28]. З іншого боку, у Дена Брауна катаК KNOWLEDGE вирізняється і своєю 

‘грандіозністю’: myriad hidden meanings, too vast mysteries, overflowing with secrets, 

great secret, mysteries of the universe. Водночас він підкреслює панування таємниці 

над людиною: In the end we are all just searching for truth, which is greater than 

ourselves [AD, c. 134]. Окрім того, таємне виявляється в художньому світі Дена 

Брауна міцно пов’язаним з ідеєю могутності, влади, сили. Пор.: power of the Holy 

Grail, the most powerful secrets, powerful information not available to everyone тощо. 

У творчості письменника постійно проводиться думка про те, що не всі 

люди гідні знати істину. Звідси – іще одна специфічна риса браунівського гіпоK 

SECRET – потреба в його захисті. Пор.: The Priory existed for the sole purpose of 
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protecting a secret [DVC, c. 200]. Захист таємниці – одна із важливих передумов 

художнього методу Дена Брауна. Найповніше її втілено в наступному ГіпоК. 

Гіперконцепт CONSPIRACY / КОНСПІРАЦІЯ, пов’язаний зі 

зберіганням таємниці, складається з трьох гіпоК – KEEPER, OBJECT і TECHNIQUE.   

ГіпоК KEEPER концептуалізує уявлення про суб’єкт, що приховує таємницю 

[195, c. 22]. Він конституюється спадними катаК BROTHERHOOD, CHURCH, 

MAGICIAN, HISTORICAL FIGURE, які реалізуються певними ЛО і словосполученнями, 

що описують таємні товариства (brotherhood of Freemasonry, the Priory of Sion, the 

Illuminati, The Rosicrucians), науковців і вчених (Newton, Galileo, scientists in the 

Invisible College), діячів мистецтва (Da Vinci, Albrecht Dürer, Botticelli, Isaac 

Newton, Victor Hugo, Bernini тощо), магів (Mystery Schools in early Egypt, sorcerers, 

magicians, healers) та інституції (America’s forefathers, Constantine the Great, Julius 

Caesar, Templar Knights). Як бачимо, ЛО, які репрезентують концепти в межах 

гіпоК KEEPER, позначають переважно учасників колективної таємниці 

й актуалізують КСО ‘обмеженість’.  

У художній картині світу Дена Брауна приховувати таємну інформацію 

може не лише особа, а й предмет. ГіпоК OBJECT об’єктивує знання про 

матеріальний носій таємної інформації. Головна його ознака – ‘можливість бути 

сприйнятим органами почуття’ [431]. Таємниця, що міститься в матеріальних 

носіях, є частковою, оскільки в самому об’єкті вже представлена певна 

інформація, що робить таємницю радше загадкою. У своїй реалізації ГіпоК OBJECT 

в ідіостилі Дена Брауна спирається на три (ката)концептуальних представника – 

ARTWORK, ARTIFACT і TEXT, які втілено лексичним шляхом за допомогою ЛО на 

позначення а) творів мистецтва (Kryptos, The Washington Monument, Melencolia I, 

The Last Supper, the Chigi Chapel Habakkuk and the Angel, The Map of Hell); б) 

артефактів (Masonic Pyramid, cryptex, tarot, biotube, map), в) текстів (riddle, 

mysterious verse, poem, inscription, mysterious message, cryptic text, occult texts, 

mythology, Bible, the Divine Comedy).  

ГіпоК TECHNIQUE втілює метод приховування інформації. У ментальному 

світі Дена Брауна він конкретизується катаК CODE і SYMBOL. Концепти спираються 
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на ЛО, що позначають різні види кодів, прийомів шифрування та нематеріальних 

носіїв інформації, що мають на меті не повністю приховати таємницю, а зробити 

її доступною лише для обраних: a code-writing scheme called the Caesar Box, code, 

substitution cipher, anagram, symbol, metaphor, arcane and abstruse language.  

Гіперконцепт QUEST / КВЕСТ відбиває весь шлях пошуку істини 

в художньому просторі Дена Брауна. Cлово quest поєднує семантику ‘подорожі’, 

‘пошуку’ і ‘подвигу’ [218, с. 4]. І хоч у дослідженнях детективного дискурсу 

перевагу віддають концепту INVESTIGATION [226, с. 5], у випадку з Деном 

Брауном краще говорити про QUEST, у якому INVESTIGATION є лише складником. 

Адже на першому плані в письменника не пошук убивці, а пошук певного об’єкта, 

на шляху до якого герой має розв’язати низку загадок, подолати численні 

перешкоди, уникнути небезпеки, а також «здійснити подорож» у буквальному 

сенсі. Складниками гіперконцепту QUEST / КВЕСТ є гіпоК QUESTER, SEARCH та 

REVELATION. 

ГіпоК QUESTER об’єктивує уявлення про особу або організацію, що 

розв’язує таємницю [208, с. 44]. Його конституентами є концепти DETECTIVE, 

AMATEUR та ASSISTANT. Перший спирається в текстах Дена Брауна на такі лекcичні 

репрезентанти: police, formal investigation, Surveillance and Response Support of 

World Health Organisation, the Swiss Guard, CIA’s Office of Security тощо. Концепт 

AMATEUR номінують словосполучення specialist from the U.S., Illuminati scholar, art 

historian, professor of religious symbology. Ім’я концепту AMATEUR тут є дещо 

умовним, оскільки персонаж не є детективом, він стає «квестором» завдяки своїм 

знанням. У ролі ASSISTANT у Дена Брауна завжди постає жінка, яка має певні 

стосунки з жертвою (переважно родинні): Jacques Saunière’s granddaughter, 

Solomon’s only living family member, scientist Katherine Solomon, Leonardo Vetra’s 

daughter, Zobrist’s lover тощо.   

ГіпоК SEARCH відбиває процес пошуку істини. Він охоплює катаК 

INVESTIGATION, MOTION, DANGER.  

Концепт INVESTIGATION у художньому світі Дена Брауна втілюється ЛО, що 

вказують на: процес розв’язування загадки (to unveil the mystery, to unlock the 
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keystone, to decipher symbols, to extract hidden meaning); ведення офіційного 

розслідування (to investigate, to uncover a motive, interrogation room, surveillance 

cachée, interrogation method, to suspect); локалізацію об’єкта (to reveal the secret 

location, to locate the tomb, searching for the keystone, to look for a plague); 

обізнаність квестора (his knowledge of the Illuminati, Langdon’s knowledge of hidden 

passageways, Langdon’s expertise, erudition, intellect); аналіз інформації: to examine 

the grid (with symbols), to analyze Dürer’s square) тощо. Для Дена Брауна пошук 

істини є тяжким шляхом (Sometimes to find truth, one must move mountains [AD, 

с. 77] і може вимагати жертви (Every Grail quest requires sacrifice [DVC, c. 540]). 

Активно опредмечується й концепт MOTION, оскільки головний герой увесь 

час знаходиться в русі: він біжить (Robert Langdon was now running [LS, c. 32]), 

втікає (to help the Capitol Architect and Robert Langdon escape), пересувається 

містом (<…> they had traveled here for answers [LS, c. 308]), користується літаками, 

автівками, мотоциклами, човнами, гелікоптерами, метро (flying to Istanbul, aboard 

the high-speed train тощо). 

Концепт DANGER є невід’ємним складником гіперК QUEST у художньому 

світі письменника. Ставши не по своїй волі головним пошукачем істини, Роберт 

Ленґдон постійно потрапляє в небезпечні ситуації: зазнає фізичного насилля (The 

Hassassin’s arms exploded upward, driving Langdon back against the railing [AD, 

c. 489]), підозрюється в скоєнні злочину (The captain of the Judicial Police is trying 

to frame me for murder [DVC, c. 128]), опиняється зачиненим (I’m trapped in a box 

literally designed to “eat flesh” [AD, c. 428]) тощо. Окрім того, герої мають 

запобігти небезпеці, що загрожує групі людей чи навіть усій планеті (virus’s 

release, antimatter annihilation, release of the video about masonic ritual). 

ГіпоК REVELATION актуалізує кінцевий результат розкриття таємниці. Він 

поділяється на катаК TRUTH і PUNISHMENT. Концепт TRUTH, з одного боку, 

є опозицією до гіпоК SECRET і CRIME, оскільки експлікована в них КСО ‘знання’ 

протистоїть КСО ‘незнання’, а з іншого боку – саме істинне знання, правда (truth) 

– це об’єкт приховування. У низці текстових фрагментів truth є синонімом до 

mystery, secret: the Priory guards the proof, and is purportedly awaiting the right 
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moment in history to reveal the truth [DVC, c. 221]. Цікавим уважаємо й вживання 

лексеми truth у значенні «універсального знання», яким володіє кожна людина: 

Maybe there is a universal truth embedded in everyone’s soul [LS, c. 409].  

До інших важливих репрезентантів концепту TRUTH належать realization, 

revelation, epiphany, to understand, to perceive, to became clear, to dawn, to see the 

light, to hit, to grasp тощо. Істина відкривається несподівано й постає в контрасті 

з повною невідомістю: But I cannot see how! The stark moments of disillusionment 

had brought with them a clarity unlike any he had ever felt [DVC, c. 554].  

Змістовий мінімум катаК PUNISHMENT складають КСО ‘страждання’, 

‘наслідок вини’, ‘статутні відношення суб’єкта й об’єкта покарання’, 

‘відшкодування’, ‘засіб стримання’ [112, с. 196]. Найбільш повно у текстах Дена 

Брауна експлікуються КСО ‘страждання’ та ‘відшкодування’, оскільки всі 

антагоністи отримують покарання за скоєне зло. Багато з них вмирає внаслідок 

самогубства або нещасного випадку, що завадив самогубству: Most Holy Trinity, I 

offer Thee the most precious Body, Blood, Soul... in reparation for the outrages, 

sacrileges, and indifferences... [AD, c. 604]. Проте злочинець не завжди відчуває 

почуття провини, самогубство у такому контексті постає не самоосудом, а 

є наслідком «ідеологічних переконань» персонажів: Adorned with the Lost Word of 

the ages, I offer myself by the left hand of my father. <…> Receive me, demons, for this 

is my body, which is offered for you. [LS, c. 454]. У такий спосіб Ден Браун натякає 

на «вищі сили» – покарання Богом. 

В образно-асоціативному шарі концептів ТАЄМНОГО закріплено 

асоціації, які виникають у письменника під час виведення того чи того 

«таємничого» концепту на поверхню.  

Образний складник концептів домену ТАЄМНЕ конструюється Деном 

Брауном як система конвенційних та індивідуально-авторських метафор. 

Зрозуміло, що останні відіграють вирішальну роль у відтворенні його ККС, 

оскільки демонструють своєрідність його мислення. Тому не дивно, що серед 

конвенційних метафор у нашому матеріалі трапилися лише «ТАЄМНЕ = 

ЗАВІСА» та «ПРАВДА = СВІТЛО», щоправда в кількох контекстах: <…> 
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a boldness that somehow retained its shroud of mystery [DVC, c. 98]; Light begins to 

dawn, Teabing thought <…> [DVC, c. 539].  

Індивідуально-авторськими метафоричними моделями (далі – ММ) 

образно-асоціативного шару різних концептуальних конституентів домену 

ТАЄМНЕ в художньому просторі Дена Брауна є такі:  

● ММ « ЗНАННЯ (ТАЄМНІ) = ЛЮДИНА» (катаК KNOWLEDGE): Even now, 

it seemed, the Ancient Mysteries were taunting him [LS, с. 378] – здатність таємниць 

глузувати над персонажем; 

● ММ «ЗНАННЯ = ЛОНО» (катаК KNOWLEDGE): This church, born of the 

womb of the Ancient Mysteries, still bore her rites and symbols [LS, c. 360] – у ККС 

Дена Брауна давні таємниці, під якими він розуміє езотеричні практики і знання, 

є основою для становлення традицій християнства; 

● ММ «ЗНАННЯ  = ФАКЕЛ» (катаК KNOWLEDGE): The mysteries are a flaming 

torch, which, in the hands of a master, can light the way <…>[LS, c. 491] – ММ 

експлікує амбівалентний характер таємного знання; 

● ММ «ЗНАННЯ = НАСІННЯ» (катаК KNOWLEDGE): The founding fathers had 

envisioned America as a blank canvas, a fertile field on which the seeds of the mysteries 

could be sown [LS, c. 498] – таємні знання в ККС Дена Брауна постають як 

мудрість, що стимулює розвиток і прогрес;  

● ММ «ЗНАННЯ = ПАЛИВО» (катаК KNOWLEDGE): <…> green eyes that shone 

as if they were somehow fueled by the mysteries of the universe [AD, c. 170]; 

● ММ «КОД – СУП» (катаК CODE): <…> the Masonic Pyramid’s final 

inscription <…> was symbolic anarchy – a bowl of alphabet soup [LS, c. 376]; 

● ММ «КОД = ЛЮДИНА» (катаК CODE): Sophie still sensed something deeply 

personal entwined within this mystery, as if this cryptex, forged by her grandfather’s 

own hands, were trying to speak to her <…> [DVC, c. 390]; 

● ММ «ЗЛОЧИНЕЦЬ = МОНСТР» (катаК CRIMINAL): The man was wearing 

makeup, which she had just scratched off, revealing dark tattoos hidden underneath. 

Who is this monster?! [LS, c. 153] – ММ експлікує КСО ‘потворність’, а також 

зв’язок з доменом СТРАШНЕ;  
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● ММ «ЗЛОЧИНЕЦЬ = ПРИВИД» (катаК CRIMINAL): Over the course of twelve 

years {in prison}, his flesh and soul withered until he knew he had become transparent. 

I am a ghost. I am weightless [DVC, c. 85] – завдяки метафорі передано внутрішнє 

спустошення злочинця, його невідчуття себе людиною; 

● ММ «ЗЛОЧИНЕЦЬ = ТІНЬ» (катаК CRIMINAL): І am the shade. Through the 

dolent city, I flee. Through the eternal woe, I take flight [Inf, c. 5] – метафора натякає 

на намір антагоніста вчинити самогубство; 

● ММ «ЗЛОЧИНЕЦЬ = ДЕМОН» (катаК CRIMINAL): One mortal man had seen 

Mal’akh naked, eighteen hours earlier. The man had shouted in fear. “Good God, 

you’re a demon!” [LS, c. 12] – метафора відбиває жахливу зовнішність злочинця; 

● ММ «ПРАВДА = РІДИНА» (катаК TRUTH): <…> the glorious truth came 

flooding all around him [AD, c. 542] – підкреслено очевидність істини;  

● ММ «ПРАВДА = СВЕРДЛО» (катаК TRUTH): The truth drilled into the 

camerlengo’s heart with such force that he staggered backward out of the Pope’s office 

and vomited in the hallway [AD, c. 591] – в основі метафори лежить КСО ‘здатність 

глибоко вражати’; 

● ММ «ПРАВДА = БІЛЬ» (катаК TRUTH): Teabing felt the truth come crashing 

down on him in excruciating austerity [DVC, c. 556] – осмислення правди як болі 

демонструє властивість останньої приносити страждання;  

● ММ «ПРАВДА = ЇЖА» ( катаК TRUTH): The truth settled slowly in his gut 

[Inf, c. 415] – правду важко одразу прийняти, її потрібно спочатку осягнути.  

● ММ «ВІДГАДКА – УДАР БЛИСКАВКИ» (катаК TRUTH): It hit him like 

a bolt from above [LS, c. 379] – метафора ґрунтується на КСО катаК TRUTH 

‘несподіваність’. 

Ціннісний епістрат ХК домену ТАЄМНЕ відображає індивідуально-

естетичне ставлення автора до описуваного об’єкта чи явища в його художньому 

просторі. Найвиразніше оцінка ТАЄМНОГО реалізується Деном Брауном на рівні 

гіпоК CRIME, SECRET, KEEPER, OBJECT, QUESTER, REVELATION та підпорядкованих їм 

окремих концептів. 

ГіпоК CRIME є соціально-оцінним (якщо діяння людини називають 
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злочином, то це вже є негативною оцінкою [115, c. 186]). Такі серйозні злочини, 

як вбивство та фізичне насилля в ККС Дена Брауна, так само як і в будь-якій 

іншій, викликають негативні емоції на кшталт horror, anger, fear, revenge. Остання 

лексема вказує на тісний зв’язок конституентів гіпоК CRIME з катаК PUNISHMENT: 

вбивство постає як найтяжчий злочин, що підлягає обов’язковому покаранню: ‘He 

killed my father!’ Vittoria said. ‘He killed his own father!’ ‘I'm certain he will pay for 

his sins,’ the cardinal holding her arm said sadly [AD, c. 597]. 

Неоднозначну оцінку має у творчості Дена Брауна катаК BIOTERRORISM. 

Розробка вірусу, здатного змінити ДНК людини й призвести частину населення 

до безпліддя задля подолання проблеми перенаселення, з одного боку, викликає 

шквал негативної реакції та прагнення зупинити дію патогену (When Sienna read 

Zobrist’s description of what he had created, she was horrified. She wanted to stop him. 

She considered his virus so dangerous <…>[Inf, c. 447]), а з іншого – такі ЛО на 

позначення вірусу, як salvation, masterpiece, child мають чітку позитивну 

семантику. Перше ставлення втілено в мовленні позитивних персонажів, інше – 

негативних, однак інтерес представляє зміна погляду на зазначену проблему 

позитивного героя, а саме директорки ВООЗ: <…> If we manage to neutralize 

Bertrand’s virus without a viable alternate plan … we are simply back at square one 

[Inf, c. 452]. 

Оцінним концептом зі знаком «мінус» є й катаК CRIMINAL. Ден Браун це 

завжди підкреслює описами неприємної зовнішності злочинця (the massive 

tattooed creature, as white as a ghost, bald and bare-chested animal, cave-dwelling 

beast, enormous albino with long white hair, red eyes that radiated a frightening) або 

його психічної неврівноваженості (doomsayer lunatic, madman, insane, Dante 

fanatic, fanatical monk). 

Найголовніші носії таємної інформації – таємні товариства (катаК 

BROTHERHOOD), які мають давню історію у вигаданому просторі Дена Брауна 

(пріорат Сіону, ранні ілюмінати, масонство), – є на боці добра. Як охоронці 

істини, вони постають у досить позитивному світлі: system of morality, trustworthy 

men, ‘the enlightened ones’. Їхні представники є мудрецями, гарними правителями, 
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вченими, видатними діячами мистецтва. Пор.: The Priory’s membership has 

included some of history’s most cultured individuals: <…> men like Botticelli, Sir Isaac 

Newton, Victor Hugo.” <…>. “And, Leonardo da Vinci” [DVC, c. 158].  

Негативну оцінку зафіксовано в багатьох текстових фрагментах, у яких 

втілено катаК KNOWLEDGE, що входить до системи гіпоК SECRET. Таємна 

інформація може викликати схвильованість і збентеження (The sudden dread in her 

soul made it hard to stay still. For a fleeting instant, she wondered if this mysterious 

visitor could be the enemy [DVC, c. 127]); смуток (I fear it will remain a mystery 

forever [AD, c. 617]); біль (painful secret) чи огиду (He lied to me! Kept appalling 

secrets! [DVC, c. 151]). Таємниці можна не любити чи навіть ненавидіти (‘I hate 

secrets!’ [DVC, c. 156]); таємниць може бути забагато (‘Secrets,’ Kohler finally said, 

‘are a luxury we can no longer afford [AD, c. 88]); таємниці можуть мати дурну 

славу (Langdon always found it ironic that the workers who hoisted each piece of the 

nineteen-and-a-half-foot bronze statue to her perch were slaves – a Capitol secret that 

seldom made the syllabi of high school history classes [LS, c. 25]). Таємниця може 

бути небезпечною, а володіння нею – коштувати життя (Tell me where it is hidden, 

and you will live [DVC, c. 18]; You Masons play a risky game. You keep a very, very 

dangerous secret [LS, c. 299]). 

Позитивне ставлення до таємниць, способів i засобів їхнього зберігання 

здебільшого трапляється серед конституентів гіпоК SECRET, OBJECT, TECHNIQUE. 

При цьому Ден Браун подає ТАЄМНЕ як щось таке, що може притягувати, 

викликати інтерес, захоплення: <…> with my grandfather’s love of symbolism and 

codes, fanatic himself for codes, word games, and puzzles… [DVC, c. 257]. Його 

таємниці можуть мати вагоме значення, бути важливими для людства, становити 

неабияку гуманітарну цінність (precious Masonic secret, a mystical ancient 

treasure). Вони також можуть зачаровувати (magnificent secret, a wonderful secret, 

beguiling riddle); закохувати (Heaven knows the Masons love their secrets [LS, c. 98]); 

потребувати поваги (Katherine Solomon had read every word Einstein had ever 

written and was struck by his profound respect for the mystical [LS, c. 308]).  

Ціннісний шар має велике значення для формування змісту катаК 
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DETECTIVE, AMATEUR та ASSISTANT. Завдяки епітетам, метафорам і порівнянням Ден 

Браун підкреслює суворість та агресивність правоохоронних органів (катаК 

OFFICIAL DETECTIVE): Captain Bezu Fache carried himself like an angry ox [DVC, 

c. 39]; As he advanced, his dark eyes seemed to scorch the earth before him [DVC, 

c. 39]; Olivetti erupted [AD, c. 180]; <…> the OS director cruised the deep waters of 

the CIA like a leviathan who surfaced only to devourits prey [LS, c. 64]. 

Ціннісні характеристики катаК AMATEUR виявлено в лексемах, що вказують 

на доброзичливість (affable nature, fraternal acceptance among his students), 

привабливість (probing blue eyes, carefree smile, urbane good looks), авторитетність 

(an important man, the author of numerous books), надійність (trusted friend), почуття 

гумору (Langdon was the first to embrace what he hailed as the “lost art of good clean 

fun”), професійність (tough teacher and strict disciplinarian, specialist). Усі ці 

характеристики сигналізують про симпатію до головного «квестора», проте 

можемо простежити й зневажливе ставлення до професора (Someone so unqualified 

to hold this knowledge that she required a symbologist baby-sitter), хоч порівняння 

спеціаліста симвології з нянькою знову таки свідчить на його користь – він  краще 

обізнаний за інших.  

Доволі виразно в ККС Дена Брауна втілено ціннісні характеристики катаК 

ASSISTANT, що явно контрастують з тими, які актуалізовано в класичному 

детективному дискурсі. Помічниця професора зовнішньо приваблива (pretty 

woman, slender, smooth olive complexion, patrician elegance), є сильною 

особистістю (a woman of tremendous personal strength, strict vegetarian, woman of 

spirit, animal strength), розумною і здібною (prodigy with an off-the-chart IQ, 

celebrity in scientific circles, virtuoso violinist, keen intellect, dazzling language skills), 

упевненою (striking personal confidence), мужньою (<…> she spends month at a time 

working in dangerous ecological systems [AD, c. 69]), рішучою (independent and 

determined woman, strong-willed).  

На відміну від попередніх концептів з їхньою позитивною чи негативною 

аксіологією, оцінна надбудова концепту TRUTH в ідіостилі Дена Бруна має 

амбівалентну природу, бо може осмислюватися автором як зі знаком «плюс», так 
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і зі знаком «мінус». Серед епітетів, якими активно послуговується письменник, 

можна виокремити такі, що мають чітку позитивну семантику – celebrated, 

precious. Ці ЛО підкреслюють значущість приховуваної інформації. Важливість 

концепту для художнього методу письменника засвідчує й написання лексеми 

з великої літери: The Truth is right before your eyes, Robert [DVC, c. 554]. Правда 

може характеризуватися й епітетом intriguing. У такому випадку ЛО truth 

виступає контекстуальним синонімом до ЛО mystery, тобто позначає таємницю, 

що викликає зацікавленість, інтерес. З іншого боку, письменник 

послуговується  епітетами з негативною семантикою на кшталт horrifying, terrible, 

painful, diabolical truth, vile для опису правди. 

Цінність правди в ІС Дена Брауна полягає в тому, що вона може змінити 

історію: <…> you will be in possession of a truth capable of altering history forever 

[DVC, c. 391]. Подеколи таємниця стає могутнішою за істину: The world seems 

a better place today... maybe the questions are more powerful than the answers. 

У цьому сенсі TRUTH постає антиконцептом. 

Отже, домен ТАЄМНЕ втілюється в ідіостилі Дена Брауна розгалуженою 

системою мовних засобів, характеризується когнітивно-семантичною 

своєрідністю і виводиться на поверхню шляхом поєднання усталених 

(лексикографічно фіксованих) та індивідуально-авторських КСО. Серед останніх 

КСО потрібно зазначити ‘могутність’, ‘парадоксальність’, ‘грандіозність’, 

‘прив’язка до географічного об’єкта’, ‘універсальне знання’. Своєрідність 

концептуальної структури домену ТАЄМНЕ в Дена Брауна полягає в наявності 

гіперК CONSPIRACY і QUEST. 

В образно-асоціативному шарі серед суто авторських креацій продуктивним 

є метафоричне трансформування концептів SECRET (асоціації з лоном, факелом, 

насінням, паливом), CODE (асоціації з супом і людиною), TRUTH (асоціації з рідиною, 

свердлом, болем, їжею, блискавкою тощо) та CRIMINAL (асоціації з монстром, 

привидом, тінню та демоном).  

Позитивні та негативні конотації, що відтворюють специфіку авторської 

ККС, втілено здебільшого в таких складниках домену ТАЄМНЕ, як KNOWLEDGE, 
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BROTHERHOOD, CODE, SYMBOL, ASSISTANT, СRIMINAL, OFFICIAL DETECTIVE і TRUTH. 

При цьому оцінка «таємного» є досить неоднорідною, що можна пояснити 

прагненням письменника всебічно показати описуване явище, наголосити на 

стертості меж між позитивом і негативом, на їхній перехідності одне в одне 

в різних життєвих ситуаціях. Переосмислення універсального досвіду 

спостерігаємо і в ціннісному складнику концептів BIOTERRORISM та ASSISTANT. 

 

2.1.2. Домен РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ  та його спадні 

репрезентанти. Під релігією розуміють форму світогляду, що засновується на 

вірі в існування надприродних сил і охоплює певну поведінку та спеціальні 

фізичні дії (культ) [400, с. 538]. Як духовний і соціальний феномен, релігія 

корелює з низкою інших понять – віра, моральна поведінка, життя після смерті, 

релігійні установи, обряди тощо [423]. З огляду на це, релігію можна вважати 

«концептом-парасолькою» («umbrella concept») [441, c. 677] або концептуальним 

доменом, у межах якого конкретизуються окремі аспекти цього явища. 

Враховуючи те, що надприродні сили, життя душі після смерті тіла, а також 

виконання ритуалів постають як містичні явища, доцільно говорити про 

концептуальний домен РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ.  

Концептуальний домен РЕЛІГІЙНЕ-МІСТИЧНЕ та його складники як 

одиниці англомовної картини світу неоднаразово були об’єктом досліджень, 

зокрема: концепт RELIGION в езотеричному дискурсі [174], SAСRALITY 

в англомовній проповіді [119], а також концепти SIN [47], GOD [184] та FAITH 

у сучасній англійській мові [262] тощо.  

У мовній картині світу Дена Брауна концепт-ідея РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ 

має вагоме значення. По-перше, тема релігії є однією з провідних у творчості 

письменника, по-друге, релігійна лексика в його текстах є найуживанішою серед 

інших ЛО (5317 слововживань), по-третє, за даними вільного асоціативного 

експерименту до частотних реакцій на назви романів, що були стимулами, 

належать релігія, релігієзнавство, Бог, папа, Марія Магдалина, Ісус, церков, собор, 

Сен-Сюльпіс, конклав, кардинал, грааль, Божественна комедія (загальний індекс 
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частотності таких реакцій становить 526). 

Поняттєва структура концептів домену РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ 

розкривається в художньому просторі Дена Брауна повною мірою на рівні його 

спадних репрезентантів. 

Гіперконцепт FAITH / ВІРА вбирає два когнітивних прошарки – «віра 

в Бога» та «віросповідання», обидва з яких актуалізовано в ідіостилі Дена Брауна. 

Відповідно до зазначеного вище, у межах FAITH виокремлюємо два головні гіпоК 

– СREED і DEITY, а також тісно зв’язаний з ними MANIFESTATION, що має вербальну 

репрезентацію в текстах письменника.  

ГіпоК CREED втілено у текстах Дена Брауна катаК CHRISTIANITY, ISLAM, 

JUDAISM, BUDDHISM, HINDUISM і PAGANISM, які найчастіше об’єктивуються ЛО на 

кшталт faith, religion, doctrine, Christianity, Christian Church, Catholicism, Сhrist's 

followers, Islam, the Muslims, Mormons, Jewish faith, Jews, Buddhists, Hindus тощо. 

Для поняттєвого шару таких концептів актуальними виявляються усталені КСО 

– ‘навернення невіруючих’ (religions convert nonbelievers [LS, c. 30]), ‘переконання про 

спасіння душі’: Religions assure salvation [LS, c. 30]), ‘наявність визначеної теології’ 

(religions believe in a precise theology [LS, c. 30]), ‘належна моральна поведінка’ (Do we 

really need souls like these {the clergy} who, though imperfect, spend their lives imploring 

each of us to read the signposts of morality and not lose our way? [AD, c. 424]), ‘здатність 

сприяти зміцненню державності’ (In 325 A.D., he {Constantine} decided to unify Rome 

under a single religion. Christianity [DVC, c. 314]).  

Окрім того, концептам визначеної категорії Ден Браун надає такі властивості, 

що не знаходяться на поверхні лінгокультурних та універсальних знань і тяжіють 

(завдяки суттєвому перебільшенню) до індивідуально-авторських КСО: ‘відсутність 

автентичності’ (Very little in any organized faith is truly original [AD, c. 275]) та 

‘універсальність’ (Faith is universal. Our specific methods for understanding it are 

arbitrary. Some of us pray to Jesus, some of us go to Mecca <…> In the end we are all just 

searching for truth <…> [AD, c. 134]). Усі релігії разом у трактуванні Дена Брауна – це 

єдина людська філософія: <…> history’s great philosophies and religions … Egyptian, 

Pythagorean, Buddhist, Hindu, Islamic, Judeo-Christian, and on and on <…> fuse into 
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a single, unified human philosophy <…> [LS, c. 468]. 

Поряд із цим у ККС письменника актуалізовано одну з гострих 

філософських проблем – відношення між релігією і наукою. Він постійно 

наголошує на гносеологічному протиріччі: з одного боку, конфлікт релігії та 

науки (one of the most bitter conflicts in the history of science and religion 

‘Creationism’ [AD, c. 89]), а з іншого – спільність їхніх завдань (‘He hoped to prove 

that science and religion are two totally compatible fields – two different approaches to 

finding the same truth’ [AD, c. 89]).  

Найвагомішим у системі гіпоК CREED в ідіостилі Дена Брауна постає 

концепт CHRISTIANITY. Християнство в творчості письменника зображено як 

варварську релігію, як деякий гібрид із повною відсутністю самобутності: Nothing 

in Christianity is original. The pre-Christian God Mithras – called the Son of God and 

the Light of the World – was born on December 25, died, was buried in a rock tomb, 

and then resurrected in three days <…> [DVC, c. 314]. КатаК PAGANISM є в такому 

контексті «донором» для християнства. Незважаючи на дійсну схожість між 

християнством і язичницькими релігіями, твердження персонажів у тексті звучать 

доволі категорично та скептично, що має значний вплив на адресата при 

сприйнятті концепту. 

Не обходить автор увагою й факт наявності ворогів як у ранньому, так і 

в сучасному християнстві: Christianity has enough real enemies [AD, c. 172]; most 

dangerous anti-Christian force on earth [AD, c. 52]; anti-Christian terrorists, anti 

Christian hate group. У такому контексті факт кризи сучасного християнства стає 

провідним мотивом у його зображенні. Пор.: The Vatican faces a crisis of faith 

unprecedented in its two-millennia history [DVC, c. 356]; Do you really wonder why 

Catholics are leaving the Church? Look around you, Cardinal. People have lost respect 

[DVC, с. 545].  

ГіпоК DEITY втілює знання про Бога й про особистості, яким зазвичай 

надають божественності: GOD, SACRED FEMININE, JESUS CHRIST. 

До головних репрезентантів концепту GOD у текстах Дена Брауна належать 

лексеми God, Supreme Being, Great Architect of the Universe, goddess, energy, mother 
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earth, nature. Для поняттєвого шару ХК GOD характерними виявляються такі 

усталені КСО, як ‘творець природи та всього живого’ (God’s hand is evident in 

Nature [DVC, c. 134]; <…> each of you is a walking tribute to the Divine Proportion 

[DVC, c. 134]) і ‘могутніcть’ (God is all-powerful and well-meaning [AD, c. 401], The 

rest is in God’s hands [AD, c. 435]). 

В аналізованих текстах Бог подекуди постає суддєю (God alone judges the 

worthy [DVC, c. 369]) і/або тим, хто карає (Saligia is representative of the collective 

sins of mankind <…> was the reason God punished the world with the Black Death 

[Inf, c. 58–59]), або тим, хто контролює (They {Medieval Europe} were as 

a congested forest, suffocated by deadwood, awaiting God’s lightning strike – the spark 

that would finally ignite the fire that would rage across the land and clear the 

deadwood, once again bringing sunshine to the healthy roots [Inf, c. 47]). Однак усі ці 

«божественні» іпостасі автор змальовує переважно для контрасту, задля 

підкреслення зворотного: They {scriptures} claim that if I don’t live by a specific code 

I will go to hell. I can’t imagine a God who would rule that way [AD, с. 132]. 

В ідіостилі Дена Брауна можна простежити й наполегливе розмежування 

віри в Бога та релігії. Пор.: Mr. Langdon, I did not ask if you believe what man says 

about God. I asked if you believed in God. There is a difference. <…> When you lie out 

under the stars, do you sense the divine? [AD, c. 132].  

Суперечливим у текстах Дена Брауна є розуміння статі та сутності Бога. 

З одного боку, він відтворює традиційне уявлення про те, що Бог має чоловічу 

стать (As you know, the legend speaks of a pyramid rising so high that God Himself can 

reach out and touch it [LS, c. 194]), а з іншого – для нього стать Бога 

є амбівалентною, оскільки він постає у вигляді енергії (God is the energy that flows 

through the synapses of our nervous system and the chambers of our hearts! [AD, 

c. 585]. Є ще один погляд на Бога в художньому світі письменника, а саме: Бог – 

це Мати-Земля: ‘So you believe God is fact, but we will never understand Him.’ ‘Her,’ 

she said with a smile. <…> ‘Mother Earth.’ ‘Gaea. The planet is an organism. All of us 

are cells with different purposes. And yet we are intertwined.’ [AD, c. 134].  

Концепт SACRED FEMININE в аналізованих текстах Дена Брауна 
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оприявнюється у двох іпостасях. Перша пов’язана із його прагненням привернути 

увагу до язичницьких уявлень про існування Богині як тотожної сили Богу і до 

ідеї священності жінки через її здатність давати життя: Their gods and goddesses 

worked to keep a balance of power Yin and yang. When male and female were balanced, 

there was harmony in the world [DVC, c. 60]; The ability of the woman to produce life 

from her womb made her sacred. A god [DVC, c. 411].  

Інша іпостась SACRED FEMININE актуалізує возвеличення Марії Магдалини – 

особи, яка реально існувала. До головних репрезентантів визначеного концепту 

належать: Holy Vessel, the Holy Grail, our Lady, companion of the Saviour, the 

Goddess, Matrimonio, Royal Blood, the Chalice, the Sangreal, the spouse, the wronged 

Queen, the Rose, the Divine Mother. Марія Магдалина в ККС Дена Брауна постає 

дружиною Ісуса Христа та матір’ю нащадків месії. Надання статусу святості 

Марії пов’язано з тим, що вона продовжила рід Ісуса Христа, який згідно 

з Євангелієм від Матвія належав до родоводу царя Давида: Magdalene’s child 

belonged to the lineage of Jewish kings – David and Solomon. For this reason, the Jews 

in France considered Magdalene sacred royalty and revered her as the progenitor of 

the royal line of kings. Таке тлумачення без сумніву суперечить християнському 

вченню про Ісуса. Для посилення правдоподібності свого твердження письменник 

вдається до лінгвальної маніпуляції, нав’язуючи читачеві думку про те, що 

Sangrail походить не від старофранцузького Saint Graal, як вважають, а від Sang 

Real – свята кров.  

JESUS CHRIST постає в ККС Дена Брауна смертним проповідником: Because 

Constantine upgraded Jesus’ status almost four centuries after Jesus’ death, thousands 

of documents already existed chronicling His life as a mortal man [DVC, c. 316]. 

Письменник також звертає увагу на проблему використання імені Ісуса для 

отримання влади чи задоволення інших мирських потреб: From the Crusades, to 

the Inquisition, to American politics – the name Jesus had been hijacked as an ally in 

all kinds of power struggles <…> They defended their worldly desires by citing 

Scripture they did not understand [LS, c. 327]. Не менш сенсаційний характер має 

твердження про те, що Ісус мав дитину: Not only was Jesus Christ married, but He 
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was a father. My dear, Mary Magdalene was the Holy Vessel [DVC, c. 336]. 

ГіпоК MANIFESTATION втілює уявлення Дена Брауна про форми вияву віри 

в Бога й спирається на такі концепти, як RITUAL, TEMPLE, PRAYER, SCRIPTURE.  

Концепт RITUAL корелює з такими ЛО: doxology, communion, the act of ‘God-

eating’, crucifixion reenactments, Jewish circumcision rites, Mormon baptisms of the 

dead, Catholic exorcisms, Islamic niqab, the Jewish Kaparot ceremony, Hieros Gamos, 

corporal mortification тощо. Письменник використовує прикметники arcane, 

mystic для характеристики релігійних ритуалів, оскільки їхню природу важко 

пояснити та зрозуміти. Більшість із них асоціюється з втраченою силою (lost 

power), могутньою мудрістю (potent wisdom), божественими таємницями (divine 

mysteries of their forebears), якими володіли практики давніх релігій. Мабуть, саме 

тому в концепті RITUAL чи не найбільше простежуємо компонент ‘містичне’. 

Концепт TEMPLE об’єктивується ЛО на позначення храму, його частин 

і предметів, пов’язаних з богослужінням: temple, cathedral, abbey, church altar, 

baptismal font, tabernacle, chapel, narthex, Christian choir stall, mosque, minbar, 

mihrab, a müezzin mahfili тощо. Храм в ККС Дена Брануна – це невід’ємна частина 

життя віруючих (The church recorded the benchmarks of her life – funerals, weddings, 

baptisms, holidays [AD, c. 366]); втілення величі Господа (Even in his short decade 

on earth Carlo had felt the majesty of God – the thundering pipe organs, the towering 

domes, the voices raised in song, the stained glass, shimmering bronze and gold [AD, 

c. 214]); шана Господа (Hagia Sophia’s prodigious size <…> was proof to God of the 

great lengths to which Man would go to pay tribute to Him [Inf, c. 394]); засіб впливу 

на людину (it {Hagia Sophia’s prodigious size} served as a kind of shock treatment for 

worshippers – a physical space so imposing that those who entered felt dwarfed, their 

egos erased <…>[Inf, c. 394]).  

Концепт PRAYER постає в ідіостилі Дена Брауна здебільшого як прохання 

про допомогу (to pray at the Baptistry of San Giovanni in hopes of curing his terrible 

skin disease [Inf, c. 257]; Dean Galloway <…> prayed for America [LS, c. 485]; to 

pray at his tomb for guidance [AD, c. 378]). Дещо рідше звертаються до Бога, щоб 

віддячити (spontaneous prayer and thanksgiving). Молитва зображається в текстах 
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письменника як неусвідомлена дія, рефлекс (He prayed to every god he could think 

of [AD, c. 447]), а також як крайній емоційний стан (emotionally charged situation) 

і порівнюється із трансом (He seemed to be in a trance. Max could hear the low 

mumble of his ceaseless prayers for mercy [AD, c. 499]), глибокою медитацією (deep 

meditation).  

Концепт SCRIPTURE втілює уявлення про священні книги. У ККС Дена 

Брауна наполегливо наголошено на їхній рукотворності (The Bible is a product of 

man, my dear. Not of God. The Bible did not fall magically from the clouds [DVC, 

c.  312]), на тому, що вони відбивають історію спроб людини зрозуміти потребу 

в сенсі буття: Holy scripture is stories... legends and history of man’s quest to 

understand his own need for meaning [AD, c. 132]. Опис див у Біблії згідно 

з уявленнями письменника – це результат найбільшої слабкості людини, її 

потреби в доказах: Certainly his faith spoke of miracles... bleeding palms, <…> and 

yet <…> they were simply the result of man’s greatest weakness – his need for proof 

[AD, c. 550]. 

Водночас священні писання – це книги, у яких зашифровано могутні 

таємниці та мудрість: there exist powerful secrets hidden in the pages of this ancient 

book {Bible} [LS, c. 489]; <…> to grasp the true power of the Word – the recorded 

collection of the written wisdom of all the ancient masters – the spiritual truths taught 

by the great sages <…> Buddha, Jesus, Muhammad, Zoroaster, and countless others 

[LS, c. 487]. Ден Браун асоціює їх з джерелом наукових знань: Heisenberg and 

Schrödinger studied this text {Upanishads} and credited it with helping them formulate 

some of their theories [LS, c. 59]. 

Гіперконцепт SINFULNESS / ГРІХОВНІСТЬ експлікує осмислення 

в ККС Дена Брауна гріховної поведінки людини та її наслідків. Помітною 

особливістю такого гіперК є той факт, що він корелює зі своїми складниками 

(катаК SIN, INFERNO, SALVATION) без посередництва будь-якої гіпоконцептуальної 

ланки, що свідчить про його простішу структуру порівняно з гіперК FAITH / 

ВІРА.  

Найважливішою індивідуально-авторською КСО художнього концепту SIN 
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в ідіостилі Дена Брауна постає ‘порушення законів Матері-Природи’: Over the last 

fifty years,’ <…>, ‘our sins against Mother Nature have grown exponentially.’ He 

paused. ‘I fear for the soul of humankind’ [Inf, c. 138]. Проте в традиційній релігійній 

картині світу діяння вважають гріховним лише за умов, що воно скоєно проти 

Бога чи іншої людини [367, с. 22]. Злочин проти природи Ден Браун зв’язує 

з байдужістю (inaction, neutrality, procrastination), яка постає в його уявленнях 

одним з найтяжчих гріхів. Ключовою фразою, що відображає зазначену ідею, 

є слова Джона Кеннеді, які Ден Браун помилково приписує Данте: The darkest 

places in hell are reserved for those who maintain their neutrality in times of moral 

crisis [Inf, с. 163]. Бездіяльність у ККС письменника корелює й з таким тяжким 

гріхом, як гординя: No man is more prideful than he who believes himself immune to 

the dangers of the world [Inf, c. 215].  

Об’єктивізація концепту INFERNO у мовній картині світу Дена Брауна 

сполучає з перенесенням знань про пекло на «життевий ґрунт». За концепцією 

письменника INFERNO – це хвороби, бруд, нестача ресурсів, крадіжки, вбивства, 

голод, які виникнуть внаслідок перенаселення планети. Пор.: exponential 

mathematics will become your new God … and ‘He’ is a vengeful God. He will bring to 

you Dante’s vision of hell right outside on Park Avenue <…> [Inf, c. 104]; Under the 

stress of overpopulation, those who have never considered stealing will become thieves 

to feed their families. Those who have never considered killing will kill to provide for 

their young. All of Dante’s deadly sins – greed, gluttony, treachery, murder, and the 

rest – will begin percolating … rising up to the surface of humanity, amplified by our 

evaporating comforts  [Inf, c. 103]. В ідіостилі Дена Брауна потойбічний світ стає 

реальністю через бездіяльність людей щодо проблем планети. 

Концепт SALVATION у когнітивно-семантичному просторі письменника має 

неоднорідний поняттєвий зміст. З одного боку, спасіння потрібно розуміти 

буквально, тобто як порятунок людства від перенаселення та пов’язаних з ним 

проблем. З іншого ж боку, SALVATION корелює з релігійним досвідом та втілює 

ідею спасіння душ, тобто герой упевнений, що, винайшовши хворобу, яка 

зменшить населення планети, він попередить скоєння людьми таких гріхів, як 
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байдужість, крадіжки, вбивства тощо: Mankind should know the source of his own 

salvation … the name of he who sealed the yawning gates of hell forever! [Inf, c. 283]. 

Образно-асоціативний шар концептуальних конституентів домену 

РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ спирається на кілька метафоричних моделей, 

притаманних саме ідіостилю Дена Брауна. Серед них найтиповішими є такі: 

● ММ «РЕЛІГІЯ = КОЛАЖ» (гіпоК CREED): Modern religion is a collage... an 

assimilated historical record of man’s quest to understand the divine [DVC, c. 275] – 

в основі ММ лежить КСО ‘комбінація традицій різних релігій’; 

●ММ «РЕЛІГІЯ = НАПІЙ» (гіпоК CREED): Anglicans drink their religion 

straight. Nothing to distract from their misery {про стриманий інтер’єр Церкви 

Темпля} [DVC, c. 457] – в основі асоціації лежить потреба людини в релігії; 

●ММ «ХРИСТИЯНСТВО = ФУРШЕТ» (катаК CHRISTIANITY): People have 

lost respect. The rigors of faith are gone. The doctrine has become a buffet line. 

Abstinence, confession, communion, baptism, mass – take your pick – choose whatever 

combination pleases you and ignore the rest [DVC, c. 545] – через кризу віри люди 

зараз обирають лише те, що їм до вподоби в релігії, «відкидаючи» її інші аспекти; 

●ММ «РЕЛІГІЯ = МОВА» (гіпоК CREED): Religion is like language or dress. 

We gravitate toward the practices with which we were raised [AD, c. 133] – релігію, 

так само як і мову, нав’язано людині оточенням;  

●ММ «РЕЛІГІЯ =  ВОГОНЬ» (гіпоК CREED): At that moment, the camerlengo 

could feel the fire of faith dim in his heart [AD, c. 595] – основою для метафоричної 

паралелі стали КСО ‘потужність’, ‘неконтрольованість’; 

●ММ «ЦЕРКВА = СУДИНА» (катаК CHRISTIANITY): <…> the Christian 

Church, which declared itself the sole vessel through which humanity could access the 

divine and gain entrance to the kingdom of heaven [DVC, c. 340] – ММ заснована на 

ідеї посередництва церкви між Богом і людиною; 

●ММ «ЦЕРКВА = ЛЕДАЧІ БАТЬКИ» (катаК CHRISTIANITY): Like a lazy 

parent who found it easier to acquiesce to the whims of a spoiled child than to stand 

firm and teach values, the Church just kept softening at every turn, trying to reinvent 

itself to accommodate a culture gone astray [DVC, с. 208] – сучасна Церква 
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осмислюється як ледачі батьки через своє «пом’якшення»; 

●ММ «БОГ = АРХІТЕКТОР» (катаК GOD): Great Architect of the Universe, 

God's building block for the world [LS, c. 434] – асоціація побудована на усталеному 

уявленні про Бога як Творця; метафора не вигадана письменником, а є відомим 

символом у філософії масонів, яку Ден Браун описує у своїх текстах;  

●ММ «БОГ = ГОЛОС» (катаК GOD): voice in my heart was that of God [AD, 

c. 205]; Listen to God [AD, c. 424], God whispers in his ear [AD, c. 75] – модель має 

радше метонімічний характер і пов’язана з розумінням інтуїції як втілення Бога.  

●ММ «БОГ = МАЯК» (катаК GOD): The inspiration had been God’s own-

appearing like a beacon in the camerlengo’s night of agony [AD, с. 583] – в основі 

лежить ідея про те, що Бог наставляє на путь істинний; 

●ММ «СВЯЩЕННЕ ПИСАННЯ = СВІТЛО» (катаК SCRIPTURE): Every 

culture on earth had its own sacred book – its own Word <…> The Word shall light the 

way [LS, c. 487] – священні книги є носіями мудрості та знання, оволодіння якими 

дає змогу відповісти на різні питання;  

●ММ «СВЯЩЕННЕ ПИСАННЯ = ПОСУДИНА» (катаК SCRIPTURE): The 

precious words of these Adepts – Buddha, Jesus, Muhammad, Zoroaster, and countless 

others – had been transmitted through history in the oldest and most precious of vessels. 

Books [LS, c. 487] – осмислення священного писання як посудини пов’язано зі 

здатністю книг містити знання, мудрість; 

●ММ «МОЛИТВА = СТРІМКИЙ ПОТІК» (катаК PRAYER): <…> the 

camerlengo’s prayers were a torrent of hopes and sorrows [AD, c. 604] – метафора 

демонструє інтенсивність, з якою молиться персонаж;  

Ціннісний компонент концептів домену РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ 

представляє особливий інтерес з огляду на нетипову репрезентацію деяких із них 

у поняттєвому шарі (SACRED FEMININE, PAGANISM, GOD, JESUS, SRIPTURE) та через те, 

що певні концепти мають морально-етичний характер (SIN, INFERNO).  

Релігії (гіпоК CREED) в ідіостилі Дена Брауна – це відповідальність (With 

faith we are accountable to each other, to ourselves, and to a higher truth [AD, c. 423]) 

та людська потреба (The rift between us grows deeper and deeper, and as religion is 
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left behind, people find themselves in a spiritual void [AD, c. 421]). Письменник 

позитивно оцінює вплив релігії взагалі на людей, її здатність усувати апатію: He 

respected the power of faith, the benevolence of churches, the strength religion gave so 

many people <…> [AD, c. 132]; Darkness feeds on apathy ... and conviction is our most 

potent antidote. Keep studying your faith [LS, c. 410].  

Ден Браун підкреслює й небездоганність релігії (Religion is flawed, but only 

because man is flawed [AD, c. 423]), цинізм (Unfortunately, Aringarosa had learned, 

in an age of religious cynicism, cults, and televangelists <…> [DVC, c. 50]), 

суперечність природі (Our ancient heritage and our very physiologies tell us sex is 

natural – a cherished route to spiritual fulfillment – and yet modern religion decries it 

as shameful, teaching us to fear our sexual desire as the hand of the devil [DVC, 

c. 412]), критикує надмірний прояв віри: The media was now referring to Opus Dei 

as ‘God’s Mafia’ and ‘the Cult of Christ’ [DVC, c. 52]. 

Автор намагається усунути негативні уявлення щодо язичества (катаК 

PAGANISM), звертаючись до етимології лексеми pagan: Nowadays, the term ‘pagan’ 

had become almost synonymous with devil worship – a gross misconception. The word’s 

roots actually reached back to the Latin ‘paganus’, meaning country-dwellers [DVC, 

c. 60]. 

У художньому просторі Дена Брауна переважає негативна оцінка ранньої та 

середньовікової християнської церкви (катаК CHRISTIANITY). Так, християнство 

постає захватницькою силою (<…> when the enemy’s crusading armies had first 

pillaged his land, raping and killing his people, declaring them unclean, defiling their 

temples and gods [AD, c. 31]); демонізує «святу жіночість» (Constantine and his male 

successors successfully converted the world from matriarchal paganism to patriarchal 

Christianity by waging a campaign of propaganda that demonized the sacred feminine 

[DVC, c. 172]); виявляє жорстокість (During three hundred years of witch hunts, the 

Church burned at the stake an astounding five million women [DVC, c. 173]).  

У текстових фрагментах, де описано суперечки Церкви з наукою, Ден Браун 

розкриває й інші недоліки та негативні характеристики християнської релігії: 

зайвість розкоші Ватикану (The CERN director ‘was sickened by the opulence of the 
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Hallway of the Belvedere. The gold leaf in the ceiling alone probably could have funded 

a year’s worth of cancer research <…> [AD, с. 495–496]); застарілість церковної 

доктрини (America’s forefathers had a vision of a spiritually enlightened utopia, in 

which freedom of thought, education of the masses, and scientific advancement would 

replace the darkness of outdated religious superstition [LS, c. 407]); церковний обман 

(The rumors of satanic black-magic animal sacrifices and the pentagram ritual were 

nothing but lies spread by the church as a smear campaign against their adversaries 

[AD, c. 56]); фанатизм, невігластво й церковний контроль наукової діяльності 

(Each time the church raises its voice in warning, you shout back, calling us ignorant. 

Paranoid. Controlling [AD, c. 575]). 

Оцінка сучасного християнства різко контрастує у Дена Брауна з оцінкою 

раннього та середньовічного. Письменник акцентує на боротьбі зі злом 

у сучасному світі, безкорисності церкви, недопустимості скоєння нею злочинів, 

здатності надихати. Пор.: Nobody could deny the enormous good the modern Church 

did in today’s troubled world [DVC, c. 173]; Having met the new Pope and many of the 

cardinals, Langdon knew they were deeply spiritual men who would never condone 

assassination. Regardless of the stakes [DVC, c. 355]. 

Бог в індивідуальній ККС Дена Брауна – це протилежність хаосу (Their 

minds were too filled with chaos to see God [AD, c. 217]) і сила, що єднає людей (In 

front of televisions, at home, and in cars, the world prayed as one. Like synapses of 

a giant heart all firing in tandem, the people reached for God <…>[AD, c. 604]). 

У текстах письменника можна простежити традиційне позитивне осмислення 

Бога як доброзичливого спасителя, захисника (God will watch over you and protect 

you forever, his mother had told him [AD, c. 216]); того, хто вміє пробачати 

(Forgiveness is God’s greatest gift [AD, c.547]); того, хто перемагає зло (Evil lives, 

but the power of God will overcome! [AD, c. 589]). Одночасно Ден Браун звертає 

увагу на суперечливу природу Бога: Human tragedy seems like proof that God could 

not possibly be both all – powerful and well-meaning. If He loves us and has the power 

to change our situation, He would prevent our pain, wouldn’t He? [AD, c. 401].  

Чітко окреслену позитивну оцінку, яка виявляється вже на поняттєвому 
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рівні, має ХК SACRED FEMININЕ. У концепті JESUS CHRIST, хоч і експлікується 

уявлення про Ісуса Христа як про смертного, велич його особистості теж не 

заперечується: Jesus was indeed a great and powerful man. Constantine’s 

underhanded political maneuvers don’t diminish the majesty of Christ’s life. Nobody is 

saying Christ was a fraud, or denying that He walked the earth and inspired millions to 

better lives [DVC, c. 316]. 

Попри фейковість Біблії, про яку йшлося в поняттєвому шарі концепту 

SCRIPTURE, Ден Браун постійно наголошує на значущості священних писань для 

людства, на їхній здатності бути дороговказом для людей: The Bible represents 

a fundamental guidepost for millions of people on the planet, in much the same way the 

Koran, Torah, and Pali Canon offer guidance to people of other religions [DVC, c. 451]. 

У текстах письменника наявна думка про те, що люди повинні мати 

толерантне та неупереджене ставлення до релігійних ритуалів (катаК RITUAL), які 

не можна сприймати без належного «контексту» і які потребують правильного 

«прочитання»: Misunderstanding a culture’s symbols is a common root of prejudice 

[LS, c. 155]; <…> all spiritual rituals included aspects that would seem frightening if 

taken out of context [LS, c. 437]. Однак практика «самобичування» католицької 

організації Опус Деї отримує очевидне засудження: She also saw the bloody cilice 

around his thigh, the wound beneath it dripping. What kind of God would want a body 

punished this way? [DVC, c. 178]. 

Цікавою є спроба Дена Брауна пояснити феномен «відповіді на молитву» 

(катаК PRAYER). Згідно з концепцією письменника молитва призводить до 

неймовірної ясності думки, за якою відбувається осяяння, як розв’язати те чи те 

надскладне завдання: Remarkable solutions to seemingly impossible problems often 

occur in these moments of clarity. <…>Christians call it answered prayer [AD, c. 532]. 

Окрім того, молитва в ККС Дена Брауна є формою маніфестації віри 

в надприродні сили, що стоять на боці добра (In exchange for helping the summoner, 

these forces required offerings – prayers and praise for those of Light ... and the spilling 

of blood for those of Dark [LS, с. 359]). 

Щодо концепту SIN потрібно зазначити, що такі загальновідомі гріхи, як 
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«первородний гріх» та поклоніння природі не є гріхами в художньому просторі 

письменника. На його переконання, первородний гріх є вигадкою людини, що 

спричинило падіння священної жіночності (катаК SACRED FEMININE): It was man, 

not God, who created the concept of ‘original sin’, whereby Eve tasted of the apple and 

caused the downfall of the human race. Woman, once the sacred giver of life, was now 

the enemy [DVC, с. 451]. Гріхом в ідіостилі Дена Брауна радше постає брехня про 

перворідний гріх, а не саме діяння Єви. Подеколи спостерігаємо й іронічне 

ставлення до гріха: Thankfully, avarice was an international sin [Inf, c. 247].  

Інтерпретуючи пекло (катаК INFERNO), яке було зображене Данте 

в «Божественій комедії» та на полотні С. Боттічеллі «Мапа пекла», Ден Браун 

зосереджується не стільки на психології гріхів, сутності кожного з них, скільки на 

жахіттях покарань, стражданнях, муках, які зазнають душі грішників: grim oil 

painting of human suffering, wretched tortures in various levels of hell, tormented 

sinners of every kind, funnel of suffering тощо. Імовірно, такий акцент письменник 

робить, щоб підштовхнути людей до дій. Пекло Данте постає у Дена Брауна 

пророцтвом, реальним майбутнім на нашій планеті внаслідок перенаселення, 

і, чим жахливіше воно змальовано, тим серйозніше потрібно сприймати 

проблему.  

Отже, суб’єктивна інтерпретація Деном Брауном концептів домену 

РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ розкривається у «приписуванні» їм таких додаткових 

ознак, як ‘універсальність та єдність всіх релігій’, ‘гібридність християнства’, 

‘спільність християнства та науки’, ‘Бог – це енергія’, ‘Бог – це Матір-Земля’, ‘Бог 

не карає’, ‘відмежування Бога від церкви’, ‘чудеса в Біблії – результат потреби 

людини в доказах’, ‘священні писання – джерело наукових знань’, ‘святість жінки 

через її дар давати життя’, ‘Марія Магдалина – матір нащадків Ісуса Христа’, 

‘порушення законів Матінки-Природи – гріх’, ‘пекло на Землі’ тощо.  

У межах епістемічного домену РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ найвиразніші 

ціннісні характеристики належать концептам CHRISTIANITY, GOD, SACRED FEMININE, 

JESUS CHRIST, PAGANISM, RITUAL, SCRIPTURE, PRAYER, SIN, INFERNO. Особливу 

епістемічну цінність випромінюють концепти SACRED FEMININE, PAGANISM, RITUAL, 
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переміщені Деном Брауном у фокус позитивної оцінки. INFERNO постає в його 

ККС як антиконцепт – ментефакт, наділений виключно негативною оцінкою. 

Репрезентація пекла на землі внаслідок перенаселення в текстах Дена Брауна є 

явним перебільшення, що переносить цей концепт в пенати науково-

фантастичного дискурсу. Найтяжчим гріхом для письменника є байдужість до 

проблем природи.  

Образне осмислення отримують насамперед гіпоК CREED (асоціації 

з колажем, напоєм, мовою, вогнем), катаК CHRISTIANITY (асоціації із фуршетом, 

судиною, ледачими батьками), катаК GOD (асоціації з архітектором, маяком, 

голосом) і катаК SCRIPTURE (асоціації зі світлом і посудиною). 

 

 

2.2. Вербальний профіль емоційних концептів. Домен СТРАШНЕ 

 

Емоція є складним явищем, у якому комбінуються нейрофізіологічний, 

нервово-м’язовий і феноменологічний аспекти [92, c. 56]. Вона є таким почуттям, 

що мотивує, організовує і спрямовує сприйняття, мислення та дії [92, c. 27]. 

Емоції є формою оцінного відтворення дійсності [251, с. 6], а отже і невід’ємною 

складовою процесу пізнання.  

Психологи стверджують, що в людини вираження і переживання емоції 

є універсальним [92, с. 70]. Однак, лінгвісти наполягають на тому, що емоційні 

концепти щодо мовного втілення є етнічно та культурно зумовленими [121, с. 60; 

48, с. 547–610]. Крім того, деякі з них наголошують на існуванні емоційного 

смислового простору [251, с. 9] й емотикону [121, с. 13] мовної особистості. 

Вважають, що вербальна ідентифікація емоцій може мати суб’єктивний характер, 

оскільки окрема людина має здатність управляти словесним вираженням емоцій і 

«пропускати» їх через ситуативні, соціальні та інші «фільтри» у процесі 

спілкування і, залежно від цього, «пакувати» одні й ті самі емоції в різні мовні 

форми або зовсім «не пропускати» їх у мову [251, c. 23; 293, c. 26–27].  

У психології страх кваліфікують як негативну емоцію, яка виникає 
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внаслідок реальної або уявної небезпеки, що загрожує життю організму, особи, 

цінностям, які нею захищаються (ідеали, цілі, принципи) [400, с. 656].  

Існує велика кількість праць, присвячених вивченню концепту СТРАХ як 

фрагменту різних національних мовних картин світу [31; 36; 37; 48; 84; 121; 159; 

190; 217 та ін.]. Значно менше досліджували індивідуально-авторський концепт 

СТРАХ як одиницю концептосистем різних письменників [73; 120; 137].  

В ідіостилі Дена Брауна важливе місце посідає концепт, що експлікує одне 

з основних психічних переживань – емоцію страху. Мовне вираження страху 

у письменника сприяє створенню саспенсу – певного емоційного стану, який охоплює 

читача під час прочитання творів із драматичним сюжетом і творів гостросюжетної 

літератури [31, с. 6]. Індекс частотності вживання ключових ЛО на позначення емоцій 

страху в текстах письменника становить 694 (див. Додаток Г).  

Ураховуючи той факт, що «чистих» емоцій не існує і будь-яка емоція 

є комплексною [121, с. 34], а також те, що в текстах Дена Брауна наявний 

широкий діапазон не лише лексики, яка описує переживання страху, а й лексики 

на позначенння каузатора страху, доцільно розглядати всі ці чинники в межах 

домену СТРАШНЕ.  

Поняттєвий шар формують актуальні для ідіостилю Дена Брауна 

поняттєво-логічні характеристики підпорядкованих одиниць домену СТРАШНЕ 

– EMOTION, CAUSATION, PHYSICAL REACTION. 

Гіперконцепт EMOTION / ЕМОЦІЯ експлікує знання про діапазон емоції 

страху, тобто її інтенсивність і тривалість, а також деяку специфічність, 

зумовлену каузатором. Його конституентами є катаК ANXIETY, AWE, PHOBIA, 

FRIGHT, PANIC, HORROR. 

КатаК ANXIETY актуалізують лексеми, які Ден Браун використовує на 

позначення почуття тривоги, занепокоєння, передчуття лиха й небезпеки (anxiety, 

anxious, fear, trepidation, fearful, alarm, to unnerve, angst). Пор. : Although Trish 

could not seem to place the source of her anxiety, her gut was clearly telling her it was 

time to leave [LS, c. 152]. Крайній же ступінь тривожного стану у когнітивно-

семантичному просторі Дена Брауна позначено словосполученнями darker fear, 
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enormous trepidation, boundless fear, dead fear, outspoken anxiety, overwhelming 

sense of fear, raw fear, visceral / primal / animal fear. Лексеми visceral, primal, animal 

характеризують неконтрольований тваринний страх, тому вони позиціонуються 

на перетині катаК ANXIETY і катаК PANIC.  

У ментальному просторі Дена Брауна актуалізовано й такий різновид 

тривоги, який пов’язаний з проблемами людства й станом планети загалом, – 

existential fears (екзистенційна тривога). Такий страх письменник уважає 

джерелом стресу, який повинен блокуватися свідомістю: Оur minds block out our 

existential fears by focusing on stresses we can handle – like getting to work on time or 

paying our taxes [Inf, c. 214]. 

У ККС Дена Брауна страх і тривога здатні «підривати» довіру до інститутів 

влади, оскільки використовуються для різного роду маніпуляцій: the goal of 

terrorism is to create terror and fear. Fear undermines faith in the establishment. It 

weakens the enemy from within... causing unrest in the masses [AD, c. 201]. 

КатаК FRIGHT позначає переляк, раптовий страх і експлікується в ідіостилі 

Дена Брауна лексемами та словосполученнями, що вказують на різну 

інтенсивність емоції: to fright, frighten, surge of fear, rush of fear, fear gripped, to 

scare, scared (сильна наляканість); to startle, startled (легка наляканість, 

здивування). Пор.: The Pope, they said, was not answering his door or his phone. The 

clergy were frightened [AD, c. 599]; Langdon recoiled, startled both by the fact that 

Sienna wore a wig and by her altered appearance without it [Inf, c. 210].  

Концепт PHOBIA втілює уявлення про сильний, тривалий (lifelong 

claustrophobe) і необґрунтований страх (irrational bout of claustrophobia). Фобія 

завжди має конкретний каузатор. У художньому просторі Дена Брауна 

спостерігаємо тісний зв’язок цього концепту з концептами CLOSED SPACE 

і VIOLENCE.  

КатаК PANIC експлікує раптовий некерований страх, який супроводжується 

неможливістю ясно міркувати [408]: In her panic she had forgotten <…> [AD, 

c. 409]. Поняттєвий шар індивідуально-авторського ХК представлено 

словосполученнями, що конкретизують різний ступінь вияву паніки: wispy 
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feelings of panic (легка паніка); sharper panic, intensified panic (значна паніка); 

sheer panic, full-scale panic (сильна паніка). Ден Браун акцентує увагу на тому, що 

панічний страх локалізується переважно в голові (the chaotic panic in her mind, her 

fear had turned her mind into a tumbling torrent of panic and confusion), рідше – у тілі 

(the muffled pop sent panic through his veins). Панічний страх має у нього 

здебільшого масовий характер: It took only seconds for people across the square to 

sense the panic and follow suit [LS, c. 237]; A ripple of panic swept through the crowd 

[AD, c. 416]. 

КатаК AWE передає емоційний стан, під час якого людина відчуває змішані 

почуття страху, захоплення, подиву й поваги до чогось величного [408; 430]. 

В аналізованих текстах Дена Брауна він представлений словосполученнями на 

кшталт awestruck breath, renewed sense of awe, awestruck faces, to watсh in awe, 

a look of awe, a dread-filled respect, a mix of veneration and terror тощо.  

КатаК HORROR репрезентує крайнє вираження страху і тривоги – жах [408]. 

Ключовими лексемами, що втілюють його в текстах автора, є horror, horrified, 

dread, terror, terrified, appalled. Незважаючи на крайній ступінь жаху, який 

закладено в HORROR, Ден Браун використовує ЛО, що підкреслюють додаткову 

інтенсивність емоційного стану: all-consuming terror, abject horror, true horror, 

profound emotional dread, deepening horror, soul-deep dread. Як і тривожний страх, 

жах, який переживає одна людина, може приносити задоволення іншій: Seeing 

terror in a woman’s eyes was his ultimate aphrodisiac [AD, c. 432]; <…> Mal’akh 

thought, enjoying Solomon’s horror [LS, c. 439].  

Гіперконцепт CAUSATION / КАУЗАТОР акумулює знання про причини 

страху або об’єкти, які його спричинюють.  

ГіпоК SITUATION формують катаК SPACE, OBSCIRITY. КатаК SPACE втілює 

уявлення про простір, здатний наводити страх на людину. Перший тип простору, 

який отримує вербальне втілення в текстах письменника, – це замкнутий простір 

із нестачею повітря. Саме він викликає клаустрофобію в головного героя: Despite 

the transparent outer walls, he felt a familiar anxiety. I’m in a box, he thought. A blood 

red box [AD, c. 234]. Концепт представлено такими вербальними 
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репрезентантами, як sarcophagus shrinking around him, box, a dark well, 

an overturned coffin, trapped with no air, alarmingly low stone ceiling, the walls 

squeezed closer, basement, dank and chilly air тощо. Другий тип простору – це 

приміщення різного призначення: лікарні (the grim little hospital room), місця 

ув’язнення (frightful / gruesome room), масонські кімнати для медитації (eerie 

space), лабораторії (unearthly world of Pod 3), музеї (sepulchral aura of the Louvre, 

empty museum). 

КатаК OBSCURITY описує ситуацію невідомості, незнання, через що людина 

відчуває різні види страху. Він актуалізується питальними реченнями на кшталт 

Marta felt a surge of fear. Who the hell is that?! The security guard looked equally 

alarmed [Inf, c. 189]; Where are we going? She wondered, alarmed [Inf, c. 309]. 

Невідомість зазвичай викликає в текстах Дена Брауна тривогу чи навіть паніку.  

Цікаво, що ситуація самотності в ККС Дена Брауна, незважаючи на 

традиційне уявлення про неї, не викликає страху й постає «антикаузатором»: 

A woman started singing. ‘It’s just the fear of being alone...’ No fear here, Langdon 

thought absently <…> he already had three loves in his life-symbology, water polo, and 

bachelorhood [AD, c. 33]. 

ГіпоК EVENT в ідіостилі Дена Брауна репрезентує знання про такі подієві 

каузатори страху, як WAR, CATASTROPE, LOSS. КатаК WAR представлено переважно 

лексемами на позначення знарядь війни та військових: Soldiers in black uniforms 

jumped out, carrying large guns, and ran into the palace. Marta felt a surge of fear [Inf, 

c. 189]; <…> his inventions included horrific, never-before-imagined weapons of war 

and torture [DVC, c. 72]. Асоціації з війною в текстах письменника викликають 

жах і лякають.  

КатаК CATASTROPHE втілює уявлення про проблему перенаселення, яка 

в найближчому майбутньому призведе до катастрофи, а саме – знищенню людської 

раси. Емоційні стани, які викликає ця проблема, – тривожність, паніка, жах: Silent 

terror is an apt response to this graph {world population growth through a history} [Inf, 

c. 103]; Her panic attack in the crowded streets of Manila had sparked in Sienna a deep 

concern about overcrowding and world population [Inf, c. 354]. 
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КатаК LOSS втілює ідею втрати певного об’єкта, внаслідок чого людина 

переживає різні стани страху. У ККС Дена Брауна до таких подій належать: втрата 

артефакту, що містить таємницю (Marta covered her mouth and stared in horror at 

the empty display case [Inf, c. 170]); зникнення людини (Mortati was particularly 

unnerved by the missing cardinals <…>); зникнення надзвичайно небезпечної 

технології (Vittoria sensed an additional horror awaited inside <…> The canister was 

gone), втрата таємної інформації (Wild panic gripped him. NO! <…> The secret is 

lost! [DVC, c. 555]) та ін. 

ГіпоК NATURAL PHENOMENON актуалізує уявлення про природні явища, що 

можуть викликати емоції страху, і складається в ідіостилі Дена Брауна з катаК 

DARKNESS і COLOUR. Здебільшого в його текстах темрява викликає тривожність 

(Langdon felt an ominous chill as he and Vittoria moved into the cool, black umbra 

[AD, c. 333]) і переляк (The dark nights in prison had frightened him [LS, c. 223]). 

КатаК СOLOUR втілюється словосполученнями, що складаються зі слова eerie 

(«моторошний», «такий, що вселяє забобонний страх») і лексем, що номінують 

червоний, зелений і блакитний кольори або їхні відтінки: eerie red light, eerie 

reddish hue, eerie shade of green, eerie bluish light, eerie reddish-purple light.  

ГіпоК HEALTH THREAT пов’язаний зі страхом відчути біль, захворіти, зазнати 

насилля, вмерти і складається з катаК ILLNESS, VIOLENCE, DEATH. 

У ККС Дена Брауна тривожність і переляк виникають під час зустрічі 

з хворим й через загрозу підчепити якусь хворобу (<…> the growing fear that this 

contagious-looking person would stand there beside him for the next three hours [Іnf, 

c. 134]); жах – внаслідок усвідомлення власного захворювання й думки про 

страшну інфекцію, що має / мала широке розповсюдження: To her horror, within 

weeks, she was half bald, having developed symptoms that she selfdiagnosed as 

telegenic effluvium <…> [Inf, c. 353]. 

КатаК VIOLENCE в когнітивно-семантичному просторі Дена Брауна втілює 

уявлення про фізичне насилля, спричинення болю задля отримання інформації, 

задоволення сексуальних бажань, а також через помсту, агресію і релігійні 

упередження. У всіх випадках панівним емоційним станом, що викликає 
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в людини акт насилля, є жах. Пор.: When the men seized her and dragged her inside 

a little shack, Sienna had no illusions about what was going to happen, and the terror 

was all-consuming [Inf, c. 352]. 

DEATH постає каузатором страху в ККС Дена Брауна у кількох випадках. 

Відчуття тривожного страху й жаху викликають предмети і місця, пов’язані зі 

смертю, та твори мистецтва, ідейний зміст яких стосується смерті: ten of the most 

frightening tombs, the ominous plague mask, eerie collage of empty sockets and 

decaying rib cages, eerie strains of a rare recording of a castrato singing the “Lux 

Aeterna” from the Verdi Requiem, frightening skull-shaped silhouette, disturbing 

lifeless face {Dante’s death mask} тощо.  

Лякає, викликає паніку та жах із відразою сцена смерті, катований труп: The 

pregnant museum administrator had arrived beside him at the grate, immediately 

covering her mouth in mute terror at the sight below – a crumpled figure surrounded 

by panicked tourists [Inf, c. 209]. 

Крайній ступінь страху оприявнюється в ситуації, що загрожує життю 

людини, або думки про власну смерть: The terror that gripped him deepened with 

each passing instant until it was intolerable. I have been buried alive [LS, c. 363]. 

Однак у випадку із самогубством смерть може й не навіювати на людину страх, 

якщо ця особа одержима ідеєю користі своєї кончини для людства: I do not fear 

death … for death transforms visionaries into martyrs … converts noble ideas into 

powerful movements. Jesus. Socrates. Martin Luther King [Inf, c. 282]. 

ГіпоК PEOPLE втілює уявлення про те, як людина своїм зовнішнім виглядом, 

роботою на високій посаді, членством в організації, ідеями й продуктами своєї 

діяльності викликає страх.  

У Дена Брауна директора (катаК BOSS) зазвичай бояться: Maximilian Kohler, 

director general of CERN, was known behind his back as König-King. It was a title 

more of fear than reverence for the figure who ruled over his dominion from 

a wheelchair throne [AD, c. 36]. Образ суворого керівника завжди втілюють 

високопоставлені особи правоохоронних органів: Seldom seen but universally 

feared, the OS director {Office of Security} [LS, c. 64] (див. катаК DETECTIVE, домен 
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ТАЄМНЕ). 

Страх може викликати й незвична зовнішність (катаК APPEARANCE): A ghost, 

they would say, their eyes wide with fright as they stared at his white skin [DVC, c. 85]. 

Крім того, незрозумілий тривожний страх спричиняють усмішка, сміх (eerie smile, 

eerie grin, grim smile, ominous smile, eerie chortle), очі або погляд (eerie blank eyes, 

eyes that radiated a frightening, disembodied quality). Залякує у ККС Дена Брауна 

й голос (катаК VOICE): unnerved by the urgency of Langdon’s tone, eerie whisper of 

Peter’s captor, grim voice, fearsome whisper, profoundly unnerving intonation, 

ominous tone). 

КатаК PRODUCT актуалізує уявлення про результати творчої й наукової 

діяльності людини, здатні викликати різні стани страху. Так, скульптури, що 

зображують дивних істот, можуть лякати, викликати відчуття жаху (Gargoyles had 

always terrified Sophie as a child [DVC, c. 306]); архітектура – навіювати моторошні 

відчуття, незрозумілий страх (Eerie old place. The architecture is pagan to the core. 

A dramatic, circular edifice with a daunting façade [DVC, c. 447]), а також почуття 

страху змішане із захопленням (<…>, the Pantheon rose before them. Langdon 

admired it, as always, with awe [AD, c. 270]). 

Такі потенційно небезпечні технології, як antimatter, genetic engineering 

переважно викликають тривогу, занепокоєння: <…> their new creation {highly 

pathogenic mutant H5N1 virus} possessed certain capabilities that had alarmed 

biosecurity specialists [Inf, c. 452]. Розробка антиматерії, з іншого боку, навіює 

страх із захопленням, оскільки є джерелом грандіозної енергії: Everywhere, hearts 

shuddered with spontaneous emotion <…> Fear. Wonder. Belief. And a dread-filled 

respect for the new and awesome power they had just witnessed {antimatter explosion} 

[AD, c. 549]. Новітні літальні апарати, що виглядають доволі нереалістично теж 

лякають: Looks kind of startling, <…> In five years, all you’ll see are these babies – 

HSCT’s-High Speed Civil Transports [AD, c. 27]. 

КатаК IDEA демонструє, як неординарні ідеї й думки лякають, викликають 

тривожний страх і відчуття жаху (alarming philosophical positions, eerie logic, eerie 

eloquence, frightening thought; Great minds are always feared by lesser minds [LS, 
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c. 287] тощо). 

КатаК BROTHERHOOD експлікує образ організацій, здебільшого таємних 

товариств, що лякає. Пор.: one of the most covert and feared fraternities ever to walk 

the earth {Illuminati}, the eerie Masonic ties, frightening stories from former Opus Dei 

members who warned of the dangers of joining.  

ГіпоК MYSTIC у системі домену СТРАШНЕ пов’язаний зі страхами, 

викликаними надприродними силами, ритуалами, потойбічним світом, тому 

утворюється катаК SUPERNATURAL FORCE, RITUAL, INFERNO. КатаК SUPERNATURAL 

FORCE експліковано в текстових фрагментах, що описують страх-побоювання 

перед Богом як всемогутньою силою, здатною управляти долею (We see ourselves 

as helpless sheep buffeted around by the God who made us. We kneel like frightened 

children, begging for help, for forgiveness, for good luck [LS, c. 501]), а також у 

фрагментах, де людина переживає благоговіння, – страх, змішаний із повагою і 

захопленням через прояв божественної сили (‘Ti sento, Dio! I hear you, God!’ 

Chartrand backed off, a look of awe on his face [AD, c. 521]).  

КатаК RITUAL втілюється в описах обрядів і їхніх атрибутів. Пор.: Masonic 

initiations were startling <…> [LS, c. 437]; All spiritual rituals included aspects that 

would seem frightening if taken out of context <…> [LS, c. 437]. До інших ЛО, що 

характеризують обряди в текстах Дена Брауна, належать: alarming, unnerving, 

macabre, daunting, horrible.  

КатаК INFERNO в системі домену СТРАШНЕ сформовано уявленнями про 

потойбічний світ як про страшне й моторошне місце. Джерелом таких уявлень 

у ККС Дена Брауна є мистецькі твори, що зображують пекло: horrifying fifty-foot-

tall depiction, grim oil painting of human suffering, dark, terrifying, <…> did nothing 

to soothe his anxiety [AD, c. 190] (катаК PICTURE, HORROR, ANXIETY); brutal descent 

into the underworld, clear and terrifying vision – visceral, palpable, and unforgettable, 

ominous first canto of Dante’s masterwork (катаК LITERARY WORK, HORROR); 

spectacularly grim interpretation of Dante Alighieri’s vision of hell (PRINT, ANXIETY); 

music raking his flesh {Liszt’s Dante Symphony} (катаК MUSIC, ANXIETY). Потрібно 



120 

зазначити, що з такою підкресленою «лякаючою та гнітючою» інтерпретацією 

дантівського пекла не згодні інші знавці творчості Данте [283, c. 42; 267, c. 49], 

тому її можемо вважати виявом ідіостилю Дена Брауна.  

Гіперконцепт PHYSICAL REACTION / ФІЗИЧНА РЕАКЦІЯ постає як 

опис фізичної реакції, що супроводжує переживання страху. Він, не маючи в Дена 

Брауна проміжкових гіпоконцептуальних ланок, безпосередньо кореспондує 

із спадними катаконцептами. Тут ідеться про BEHAVIOR і SOMATICS.  

Поведінку внаслідок переляку й під час відчуття жаху описано 

словосполученнями на позначення зрушення з місця (to stagger back in horror, to 

sway in horror, to recoil, spin in fear), крику (shouts of alarm, to scream in fear, cries 

of horror), міміки (to cover her mouth, to go wide (eyes), gape in horror, fearful gasp). 

Письменник активно звертається до опису традиційних соматичних 

симптомів, тобто реакцій тіла на страх: а) збліднення: His face was white with fear 

[AD, c. 101]; б) напруження м’яз: For a moment Langdon’s throat clenched, and he 

thought he’d seen a ghost [Inf, c. 72]; в) прискорена робота потової залози: Langdon 

peered down the narrow passage and shivered, feeling a light sweat despite the cold 

[LS, c. 146]; г) піднімання волосяного покрову та поява сиріт: The hair on his neck 

bristled as, once again, the image of the plague mask flashed through his mind [Inf, 

c. 177]; ґ) швидке дихання: Marta <…> stared in horror at the empty display case. 

Her breathing accelerated <…> [Inf, c. 170]; д) уповільнене дихання або зупинка 

дихання: Vernet did not breathe again until the truck was a good fifty meters down the 

street [DVC, c. 265]; е) прискорене серцебиття: For an instant, he thought he felt his 

lungs growing tight, and his heart began to pound wildly [LS, c. 5]; є) зупинка серця: 

on the floor Langdon saw something that almost stopped his heart [AD, c. 478]; 

ж) дискомфорт у шлунку: Langdon felt his stomach knot [Inf, c. 345]; з) тремтіння: 

Langdon’s hand trembled slightly as he absorbed the macabre scene [Inf, c. 61] тощо.  

Образно-асоціативний шар концептів домену СТРАШНЕ складають 

образні паралелі, виявлені під час аналізу словосполучень і речень, що містять 

відповідні домінанти емоції страху в текстах Дена Брауна. Багато з них 

є конвенційними метафорами. Це пов’язано з тим, що страх є базовою емоцією, 
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вербальне позначнння якої має давню усталену традицію. Ден Браун віддає 

перевагу таким метафоричним моделям:  

●ММ «ТРИВОГА, ПЕРЕЛЯК – ЖИВА ІСТОТА» (катаК ANXIETY, FRIGHT): 

blind fear, anxiety that haunted him, chill clawing deeply at her, mute terror, fear 

creeping into her voice – уособлення ґрунтуються на таких КСО, як ‘здатність 

підкорювати собі’, ‘нав’язливість’, ‘здатність стримувати язик’, ‘поступовість’; 

●ММ «ТРИВОГА, ПАНІКА, ЖАХ – ХВИЛЯ» (катаК ANXIETY, PANIC, 

HORROR): surge of fear, ripple of panic, swell of panic, a wave of horror – основою для 

метафоричного переносу є КСО ‘неконтрольованість’, ‘стрімке зростання’; 

●ММ «ТРИВОГА, ПАНІКА – РІДИНА» (катаК ANXIETY, PANIC): a welling of 

intensified panic, rush of anxiety, tumbling torrent of panic; <….> as if a distant fear 

were suddenly simmering in the American’s eyes [DVC, c. 94] – метафори побудовані 

на КСО ‘швидке розповсюдження’, ‘збільшення’, ‘інтенсивність’;  

●ММ «ПЕРЕЛЯК – ХВОРОБА» (катаК FRIGHT): Gargoyles had always 

terrified Sophie as a child; <…> her grandfather cured her of the fear by taking her 

<…> [DVC, c. 306] – в основі образного перенесення лежить КСО ‘фізичний 

дискомфорт’; 

●ММ «ПЕРЕЛЯК, ЖАХ – ПОСТРІЛ, КУЛЯ, СТРІЛА» (катаК FRIGHT, 

HORROR): <…> shot of fear; the image shot dread through his body [AD, c. 406]; a bolt 

of fear – метафора побудована на КСО ‘раптовість’; 

●ММ «ПЕРЕЛЯК, ПАНІКА – ГОСТРИЙ ВИСТУП» (катаК FRIGHT, PANIC): 

a sharper panic, a spike of fear – страх і паніка можуть бути різкими 

і пронизливими; 

●ММ «ЖАХ – СПІРАЛЬ» (катаК HORROR): spiraling horror, reeling horror, 

swirling tempest of fear – в основі образної паралелі лежить здатність жаху 

зростати; 

●ММ «ТРИВОГА – ЗАВІСА» (катаК ANXIETY): clouded by fear, the pall of 

trepidation – страх може бути інтенсивним, концентрованим. 

Індивідуально-авторське осмислення страху відтворено в таких 

оригінальних метафоричних моделях: 



122 

●ММ «ТРИВОГА – ТУПИЙ ПРЕДМЕТ» (катаК ANXIETY): blunt fear – страх 

отримує ознаку поступового, неприємного впливу на людину; 

●ММ «ПЕРЕЛЯК – МАСКА» (катаК FRIGHT): Sienna spun in herseat, staring 

back up the Viale Machiavelli, her face now masked with fear [Inf, c. 89] – страх 

осмислюється як захисна реакція;  

●ММ «ПАНІКА – ПОЖЕЖА» (катаК PANIC): With the fury of a wildfire 

consuming a parched hay field, the rush of fear billowed out across the piazza until the 

entire crowd was <…> [Inf, c. 237] – в основі метафори лежить КСО ‘швидке 

поширення’; 

●ММ «ПАНІКА – ІНФЕКЦІЯ» (катаК PANIC): Only one form of contagion 

travels faster than a virus, Sinskey thought. And that’s fear [Inf, c. 428] – страх 

порівнюється з інфекцією через свою властивість швидко передаватися від 

людини до людини і дискомфорт, який він викликає; 

●ММ «ЖАХ – ХИЖИЙ ПТАХ» (катаК HORROR) <…> horror of the scene 

descended like a bird of prey [AD, c. 407] – відчуття жаху постає хижим птахом 

у зв’язку зі своєю раптовою появою та сильним впливом на людину.  

Ціннісний шар концептів домену СТРАШНЕ важко розглядати окремо від 

поняттєвого, оскільки емоції страху є негативними емоціями і їхня оцінка 

міститься в самому словниковому значенні ключової лексеми та її синонімів. 

У текстах Дена Брауна страх оцінено негативно в розглянутій лексиці, що описує 

фізичний дискомфорт людини, яка переживає страх, у метафоричних моделях, де 

емоцію зображено як біль, захворювання, пожежу, хижий птах.  

Крім того, негативну оцінку спостерігаємо в таких текстових фрагментах, 

де зазначено, що тривожний страх турбує (plaguing her thoughts was a fear that 

<…> [DVC, c. 405]), його намагаються стримати і побороти (Langdon fought 

a rising trepidation [DVC, c. 39]); паніка несе небезпеку (hazards of panic; Panic 

serves no one [AD, c. 195]); фобія виснажує (debilitating fear), приносить 

страждання (wrenching feeling of claustrophobia), переслідує (had been haunted his 

whole life by a mild case of claustrophobia, haunted by night terrors, old fears sweep 

over him). Письменник підкреслює, що прагнення людей захистити себе перед 
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тим, чого вони бояться значно більше, ніж їхнє прагнення здобути те, що вони 

бажають: men go to far greater lengths to avoid what they fear than to obtain what they 

desire [DVC, c. 355]. 

Крім негативної оцінки в художньому просторі Дена Брауна простежено 

й позитивне ставлення до тривожного страху й відчуття жаху (катаК ANXIETY, 

катаК HORROR). Так, подекуди письменник зазначає, що відсутність страху може 

нести небезпеку (The most dangerous enemy is that which no one fears [AD, c. 30]); 

страх перед начальником підвищує ефективність праці (She possessed an off-the-

chart IQ and chillingly accurate instincts, a combination which girded her with a self-

confidence that made her terrifying to anyone who could not perform the impossible 

[Inf, c. 35]); страх – стимул, активатор мислення (Fear, Katherine had once heard, 

acted as a stimulant, sharpening the mind’s ability to think [LS, c. 185]); страх 

породжує інтуїцію (<…> human intuition was a more accurate detector of danger 

<…> the gift of fear [LS, c. 210]) і віру (With two deeds, Jesus had opened their eyes. 

Horror and Hope [AD, c. 579]); страх поєднує людей (The fear had shot out across 

the world like a bolt of lightning, uniting the people [AD, c. 583]). 

Отже, оригінальність структури домену СТРАШНЕ зумовлена передусім 

специфічним набором катаконцептів у межах кожного гіперконцепту. ГіперК 

EMOTION містить у концептосистемі Дена Брауна широкий спектр відтінків 

психічних переживань страху – від тривожного стану (катаК ANXIETY) до 

глибокого страху й відчуття жаху – (катаК HORROR).  

Різновид страху та його інтенсивність залежить від каузатора. 

Екзистенційну тривогу в ідіостилі Дена Брауна викликає проблема 

перенаселення; клаустрофобію – замкнутий простір із нестачею повітря; тривогу 

й паніку – відсутність інформації, втрата об’єкта; жах з відразою – катований 

труп; раптовий страх (переляк) – зовнішність, новітні літальні апарати, 

скульптури дивних істот; моторошні почуття й незрозумілий страх – архітектура, 

колір, сміх, усмішка; тривожний страх – небезпечні технології, неординарні ідеї, 

можливість захворіти, особи на керівних посадах; жах – описи потойбічного світу, 

асоціації з війною, хвороба, поширення інфекції, насилля; страх із захопленням – 
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архітектура, новітні наукові розробки, надприродні сили. Самотність 

і самогубство (з певних ідеологічних причин), навпаки, не провокують страх.  

Індивідуальне образне осмислення емоцій страху пов’язано переважно 

з його негативною маркованістю і відбувається в межах концептів BLUNT OBJECT, 

MASK, FIRE, INFECTION, BIRD OF PRAY. Проте у ККС Дена Брауна страх не є виключно 

негативною емоцією, його відсутність може нести небезпеку, він є стимулом, 

активізатором мислення, породжує інтуїцію та віру, поєднує людей; він здатний 

призводити до ефективної праці. 

 

 

2.3. Вербальний профіль гносеологічних концептів ідіостилю Дена Брауна 

 

У загальному виді гносеологію потрактовують як вчення про пізнання світу 

людиною. Гносеологічна проблематика охоплює такі питання, як можливості 

й межі пізнавального процесу, форми і методи пізнання, істина та її критерій, 

значення пізнання в житті людини тощо. Важливими категоріями гносеології 

є поняття «об’єкт» і «суб’єкт» пізнання [388 с. 251]. У ментальному просторі Дена 

Брауна можна виокремити концептуальні домени, що містять інформацію про дві 

різні форми пізнання дійсності – науку та мистецтво. Ці форми не протистоять 

одна одній, хоч є й доволі різними за своєю сутністю.  

 

2.3.1. Домен МИСТЕЦТВО та його спадні репрезентанти. Мистецтво 

є однією з форм суспільної свідомості, специфічним родом практично-духовного 

опанування світу [400, с 222]. Згідно з лексикографічними джерелами, art – це 

«творчий процес, спрямований на створення предметів, зображень, музики тощо, 

які мають естетичну цінність та виражають почуття» [406].  

Концепти мистецтва вивчали як фрагменти англійської мовної картини 

світу [19; 211], як вияв ідіостилів різних письменників [65; 214]. Загалом 

концептологи розуміють мистецтво як складну, багаторівневу ментальну 

одиницю, що охоплює низку субконцептів.  
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Вибір концептуального домену МИСТЕЦТВО для аналізу ідіостилю Дена 

Брауна зумовлений передусім тим, що одним із засобів організації текстів 

письменника є екфразис – «літературний опис або коментар до твору візуального 

мистецтва» [431]. На думку дослідників, поєднання образотворчого мистецтва та 

літератури є джерелом породження нових смислів – певного «смислового 

вибуху», через що екфразис постає художньо-світоглядною моделлю 

письменника [263, с. 48]. Під час кількісного аналізу текстового матеріалу було 

виявлено високу частотність ЛО на позначення творів і діячів мистецтва: 

Leonardo da Vinci (128), Bernini (108) Louvre (91), painting (151), palace (105), 

basilica (103), palazzo (74), Mona Lisa (60), Vasari (58) тощо. Як доводить вільний 

асоціативний експеримент, лексеми, об’єднані темою мистецтва, мають доволі 

високий загальний індекс частототності – 366, що підтверджує важливість 

концепту-ідеї МИСТЕЦТВО в ідіостилі письменника.  

Поняттєву структуру домену МИСТЕЦТВО доцільно розглядати на рівні 

його спадних парцел  – ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО і МУЗИКА.  

Гіперконцепт ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО / VISUAL ARTS 

акумулює наші знання про творчу діяльність, що відтворює дійсність у наочних 

образах і сприймається зором [430]. Його складниками в ідіостилі Дена Брауна є 

гіпоконцепти PAINTING, SCULPTURE, ARCHITECTURE, GRAPHIC ART. 

ГіпоК PAINTING структурує знання про різновид образотворчого мистецтва, 

твори якого створюють за допомогою фарб [211, с. 140], і складається в 

концептосистемі Дена Брауна з катаК PICTURE, ARTIST, TECHNIQUE і MOVEMENT. 

КатаК ARTIST переважно актуалізується в текстах Дена Брауна за 

допомогою власних імен (Leonardo da Vinci, Giorgio Vasari, Michelangelo, 

Raphael, Botticelli, Pinturicchio, Brumidi, Stradanus, Gustav Klimt, Claude Monet та 

ін.) та ЛО на кшталт painter, old master artist, master painter. КатаК PICTURE також 

представлено власними іменами (Mona Lisa, The Last Supper, Map of Hell, The 

Apotheosis of Washington, The Last Judgment, The Kiss, The Evolution of the Book та 

ін.). КатаК TECHNIQUE спирається в своїй реалізації на сукупність ЛО, що 

уточнюють жанр або техніку образотворчого мистецтва (portrait, mural, graffiti, 
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fresco, apotheosis, trompe l’oeil, sfumato style, watercolours, oil painting). 

Твори живопису привертають увагу Дена Брауна, в першу чергу, своєю 

знаковістю, символізмом (катаК PICTURE). Але він не лише розповідає про відомі 

символи в них (пор.: символи свободи, розвитку, прогресу у фресці «The 

Apotheosis of Washington»), а ще й пропонує їхнє нетрадиційне потрактування. 

Так, згідно з концепцією письменника фігура праворуч від Ісуса Христа на фресці 

Леонардо да Вінчі «The Last Supper» – це Марія Магдалина, а не апостол Іоанн, а 

розміщення Ісуса та Марії Магдалини утворюють форму «V», що є символом 

священної жіночності. 

Важливою індивідуально-авторською КСО поняттєвого шару катаК PICTURE 

є ‘твір живопису – дороговказ, частина карти’. Автор майстерно додає до вже 

наявного символізму картин та фресок інші шифри та коди, що в тандемі 

становлять певну загадку, відгадка якої відсилає до твору мистецтва з новою 

загадкою. І так, аж поки персонажі не відкривають головну таємницю: <…> 

{modified} La Mappa points to a specific location in the old city [Inf, c. 108]. 

Для ХК PICTURE в ККС Дена Брауна актуальною є ознака ‘здатність 

викликати різні враження, настрій, почуття за допомогою кольорів’: Unlike his 

vibrant and colorful Primavera or Birth of Venus , Botticelli had crafted his Map of Hell 

with a depressing palate of reds, sepias, and browns [Inf, c. 61].  

КатаК MOVEMENT корелює з назвами періодів, напрямів і стилів у живописі: 

Renaissance art, religious art, religious artist, religious paintings, Christian art, 

modern art, goddess art. Багато художників, чиї імена згадуються в текстах Дена 

Брауна, є представниками художніх шкіл доби Ренесансу, барокко ХVII cт., 

імпресіонізму XVIII cт, але й наявні імена представників модернізму ХХ ст. 

Творчість сучасних художників здебільшого постає у Дена Брауна суб’єктом 

порівняння: Langdon felt like he had awoken inside a Max Ernst painting. What the 

hell am I doing in Italy? [Inf, c. 16]. Такі порівняння, зазвичай, характеризують 

сучасний живопис як щось абсурдне, незрозуміле.  

ГіпоК SCULPTURE втілює знання про «різновид образотворчого мистецтва, 

витвори якого мають об’ємну, тривимірну форму та виконуються з твердих або 
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пластичних матеріалів» [211, с. 140]. Він охоплює концепти SCULPTOR, ARTWORK 

OF SCULPTURE, MATERIAL та MOVEMENT. 

КатаК SCULPTOR реалізовано іменами скульпторів Bernini, Michelangelo, 

Bramante, Filippo Brunelleschi, Auguste Rodin, Lorenzo Ghiberti та ін., а також 

такими ЛО, як Illuminati artist, sculptor, unknown Greek sculptor. В уявленні Дена 

Брауна потяг діячів мистецтва до просвітництва й великих скульпторів зокрема, 

зближує їх із наукою: The Illuminati {scientific brotherhood} often considered great 

artists and sculptors honorary brothers in enlightenment [AD, c. 253].  

Серед мовних репрезентантів катаК ARTWORK OF SCULPTURE помітне місце 

займають назви скульптур Newton’s tomb, The Ecstasy of St. Teresa, The Fountain of 

the Four Rivers, Gates of Paradise, The Horses of St. Mark’s, the head of Medusa, The 

Three Shades тощо й лексеми, що конкретизують тип, деталі скульптури, а також 

жанр чи техніку, у яких вона виконана: pyramid sculptures, “portrait” statues, 

sculpted animals and humans, lifesize sculpture, sculpted symmetrical hedges, nude 

male sculptures, fig leave, illuminati sculpture, pagan sculptures, twodimensional 

sculptures, Bas-relief тощо.  

Скульптура в художньому просторі Дена Брауна може мати зв’язок із 

містикою (<…> she knew, whatever Kryptos ultimately revealed, the message 

definitely had mystical undertones [LS, c. 477]), бути носієм таємниць (Kryptos was 

art ... but it was also an enigma [LS, c. 474]) і дороговказом (Bernini placed 

a sculpture that pointed across Rome toward the next altar of science [AD, c. 579]), 

мати специфічну приховану символіку (релігійні скульптури, присвячені 

елементам науки): <…> the four sculptures had to have very specific themes. Each 

piece needed to be a subtle tribute to one of the four elements of science [AD, c. 208].  

КатаК MATERIAL спирається на лексичні репрезентанти plaster, clay, marble, 

metal, copper, bronze, катаК MOVEMENT – на лексеми Renaissance, a religious 

sculptor, Baroque, Modern art.  

ГіпоК ARCHITECTURE узагальнює досвід про мистецтво проектування та 

будівництва споруд, конструкції яких мають підкреслений естетичний характер 

[425]. В ідіостилі Дена Брауна зазначений гіпоконцепт складається з концептів 
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ARCHITECT, STRUCTURE, ORNAMENTATION, MATERIAL, MOVEMENT. 

Концепт ARCHITECT виражений іменами Michelangelo, Giorgio Vasari, 

Filippo Brunelleschi, Niccolò Tribolo, Bernardo Buontalenti, I. M. Pei тощо. 

Центральне місце в аналізованому художньому концепті належить митцям доби 

Ренесанс, мету діяльності яких Ден Браун формулює в такому реченні: 

Renaissance architects lived for only two reasons – to glorify God with big churches, 

and to glorify dignitaries with lavish tombs.  

КатаК STRUCTURE представлено назвами споруд (Castel Sant’Angelo, 

Pantheon, Coleseum, St. Peter’s Square, U.S. Capitol Building, Hagia Sophia тощо); 

ЛО на позначення окремих елементів і конструкцій (brick facade, balustrade, 

columns, Clef de voûte, turrets, spires, concentric arcs, cupola, apse, coffers, finial, 

campanile, Giotto’s bell tower, loggia, narthex, esonarthex тощо). Письменник 

зазначає, що архітектура об’єднує мистецтво та науку: It {the Pantheon} was 

a remarkable fusion of engineering and art [AD, c. 271]. Така думка вказує на його 

усталені знання про концепт.  

Для відтворення зовнішнього вигляду споруд Ден Браун послуговується 

двома пластами антонімічної лексики. Перша група містить ЛО на позначення 

грубості, суворості в архітектурі: stark, robust, coarse, rugged, cold, austere, 

austerity, severe-looking, ascetic. Інша містить ЛО на позначення яскравості, 

пишності, багатства оздоблення: dazzling, gilded, colourful, vibrant, shimmering, 

graceful, gleaming, glistening, blazing, smoldering.  

На межі поняттєвого та ціннісного шарів лежить КСО ‘вражає великим 

розміром’, оскільки вона відбиває як фактуальну інформацію, так і оцінку автора, 

виражену експресивними лексемами (на противагу нейтральним large, big). Пор.: 

colossal building (Hagia Sophia), monumental building (Hagia Sophia), tremendous 

holed dome (of the Pantheon), monstrous stone structure (Castle of the Angel), Hagia 

Sophia’s prodigious size. 

Привертає увагу той факт, що зображення творів архітектури Ден Браун 

доповнює описами природних явищ, які немов є тлом для репрезентації 

мистецтва. У такий спосіб письменник допомагає читачеві легше візуалізувати 



129 

архітектурну споруду, «змальовує» максимально живу картинку (<… > his eyes 

ascending the illuminated spire, which shone stark white against the black winter sky 

[LS, c. 493]); підкреслює розмір (In the distance, on the very edge of Rome, 

Michelangelo’s massive dome blotted the setting sun [AD, c. 326]); красу (<…> a bank 

of arched windows offered a stunning panorama of the sun-drenched St. Peter’s Square 

[AD, c. 169]); містичність (Today, the rain and darkness gave this massive hollow 

a wraithlike aura... more like that of the crypt it truly was [DVC, c. 518]); унікальність 

(The sun’s rays through the oculus, the graduated shadows on the gnomon, this is what 

makes Saint-Sulpice unique [DVC, c. 67]); символізм (As the rays of sunlight 

strengthened, the golden glow engulfed the entirety of the thirtythree-hundred-pound 

capstone. The mind of man ... receiving enlightenment [LS, c. 508]. 

Здебільшого письменник наголошує на гармонії природи й архітектури: 

Even in silhouette, Gandolfo was a sight to behold – an impressive example of tiered, 

defensive architecture, echoing the potency of this dramatic cliffside setting [DVC, 

c. 207]. 

Деяким реальним архітектурним пам’яткам, як і іншим вже розглянутим 

творам мистецтва, Ден Браун надає своєрідного символічного значення, що 

відповідає ідейному задуму творів, проте розходиться чи не зовсім збігається 

з відомими фактами. Так, в ідіостилі письменника каплиця Рослін пов’язана із 

вшануванням природи й богині (Rosslyn Chapel was a shrine to all faiths... to all 

traditions... and, above all, to nature and the goddess); центральний зал Пантеону 

виявляється було присвячено богині Землі (the dimensions of the Pantheon’s main 

chamber were a tribute to Gaea-the goddess of the Earth), а в архітектурі Риму автор 

виявляє геометричні символи «Ілюмінатів» (the fountains marked the exact 

geometric focal points of Bernini’s elliptical piazza, <…>It seemed Rome was suddenly 

filled with ellipses, pyramids, and startling geometry [AD, c. 334]). 

З архітектурою Ден Браун пов’язує й збереження таємниць і містичні 

знання: Rosslyn had now become a pilgrimage site for mystery seekers [DVC, c. 565]; 

America’s great obelisk – the symbol of ancient mystical wisdom – rising toward the 

heavens at the heart of a nation [LS, c. 484].  
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Письменник постійно підкреслює здатність одних творів архітектури  

надихати митців на створення інших: Inspired by the ancient Pharos lighthouse of 

Alexandria, Egypt, this soaring tower {The George Washington Masonic Memorial} is 

capped by an Egyptian pyramid with a flamelike finial [LS, c. 290].  

Ден Браун приділяє багато уваги опису матеріалів, з яких побудовані 

споруди (катаК MATERIAL): marble columns, Caen stone, red brick, granite, chocolate-

brown Tennessee marble, cream-colored Siena marble, and apple-red Algerian marble, 

Seneca Creek sandstone, red tile, pink, green, and white facing stones тощо. Примітно, 

що більшість із зазначених лексичних репрезентантів письменник вживає із 

прикметниками, що вказують на колір. У такий спосіб він підкреслює, що колір 

в архітектурі має таке ж важливе значення, як і в живописі (на відміну від 

скульптури) і може викликати певні емоції та естетичні враження.  

КатаК MOVEMENT представлено в текстах Дена Брауна лексемами baroque 

cupola, neoclassical building, Gothic architecture, Byzantine architecture, Ionic columns, 

doric columns, neomodernism, classical Greek architecture, Renaissance architecture 

тощо, а катаК ORNAMENTATION – mosaic, stained-glass, quatrefoil perforations, cupidlike 

putti, lacework carvings, flowering spiral, cinquefoil, “aluminum leaf”, geometric patterns 

of pink limestone. Ці ЛО свідчать про те, що увагу автора привертає не лише 

монументальність споруди загалом, але й окремі її деталі.  

ГіпоК GRAPHIC ART узагальнює уявлення про вид образотворчого мистецтва, 

основними зображальними засобами в якому виступають лінії та відтінки [402]. 

В ідіостилі Дена Брауна він спирається на катаК DRAWING, CALLIGRAPHY і PRINT.  

КатаК DRAWING виражає знання про візуалізацію об’єктів, емоцій, фантазій, 

а також символів та абстракних форм за допомогою ліній, які зазвичай 

знаходяться на папері [425]. До ЛО, що репрезентують цей концепт у творчості 

Дена Брауна, належать імена Leonardo da Vinci, Walt Disney і назви праць – 

малюнку The Vitruvian Man та анімаційних фільмів (серії мальованих зображень) 

Cinderella, Sleeping Beauty, Snow White, Little Mermaid. Зазначені твори є доволі 

різними за жанром, але Дена Браун об’єднує їх єдиним символічним змістом – 

вшанування священної жіночності, божественості природи. Пор.: A feminine 
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symbol of protection, the circle around the naked man’s body completed Da Vinci’s 

intended message – male and female harmony [DVC, c. 72]; Most of Disney’s hidden 

messages dealt with religion, pagan myth, and stories of the subjugated goddess [DVC, 

c. 349].  

КатаК PRINT втілює уявлення про вид графіки, в якому зображення 

є друкованим відбитком рельєфного малюнка, нанесеного на дошку гравером 

[425]. У художньому просторі Дена Брауна він охоплює ЛО woodcuts, black-and-

white engravings, black-and white etchings, fine prints, lithograph, а також імена 

митців і назви творів мистецтва: Salvador Dalí, Albrecht Dürer, Gustave Doré, 

Melencolia I, Adam and Eve Betrayal of Christ, Four Horsemen of the Apocalypse, 

Great Passion, Last Supper. У письменника мистецтво гравюри знову ж таки постає 

як засіб зберігання таємниць (To this day, nobody fully understands the messages 

hidden in Dürer’s art [LS, c. 256]), а також як транслятор емоційного стану 

і настрою. 

Концепт CALLIGRAPHY пов’язаний із мистецтвом створення гарного або 

стилізованого рукописного шрифту [425]. У Дена Брауна він репрезентує 

уявлення про арабську каліграфію (the Arabic names of Muhammad and Allah in 

ornate calligraphy, calligraphic renderings of the names of the holy figures of Islam) та 

про мистецтво створення амбіграм (ambigrammatic brands, <…> earth, air, fire, 

water – four words crafted in perfect symmetry). Зміст цього ХК гарно відбиває 

розбіжності між християнським та ісламським релігійним мистецтвом: Islam 

focused on calligraphy and geometric patterns to represent the beauty of God’s 

universe. Islamic tradition held that only God could create life, and therefore man has 

no place creating images of life [Inf, c. 394]. Щодо створення амбіграм, то в ККС 

письменника цей процес постає як мистецтво підвищеної складності: the artistic 

challenge of creating the mythical ambigram, <…> the idea that a word could be 

crafted into an ambigram seemed utterly impossible [AD, c. 310].  

Гіперконцепт MUSIC / МУЗИКА не має у Дена Брауна проміжної гіперК-

ланки і спирається на катаК MUSICIAN, MUSICAL COMPOSITION, INSTRUMENT, з якими 

корелюють такі групи ЛО відповідно: 1) troubadours, Istanbul State Symphony 
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Orchestra, Franz Liszt, Mariele Keymel, Mozart, Beethoven та ін.; 2) Romantic style of 

music, classical music composition, sonatas, Fifth Symphony, Fourth Symphony, the 

Dante Symphony, Magic Flute; 3) timpani, brass, violins, trumpets and horns. 

Крім підкреслення естетичної цінності музики (a spectacular concert of 

classical music featuring the world-renowned pianist Mariele Keymel), її здатності 

сприяти створенню певної атмосфери, настрою (These six words – the most famous 

line in all of Dante’s Inferno – welled up from the bottom of the stairs like the ominous 

stench of death. Accompanied by a swell of rumpets and horns, the choir intoned the 

warning again [Inf, c. 405]) Ден Браун ще зображає її як носія таємниць та 

специфічної символіки (божественості природи, жіночого начала): The 

troubadours were the traveling servants or ‘ministers’ of the Church of Mary 

Magdalene, using music to disseminate the story of the sacred feminine among the 

common folk [DVC, c. 512]. 

Гіперконцепт LITERATURE / ЛІТЕРАТУРА теж має просту структуру 

й складається з катаК WRITER / POET, LITERARY WORK і CHARACTER. 

КатаК WRITER / POET має у текстах Дена Брауна свої конкретні репрезентанти 

– Dante Alighieri, Victor Hugo, Sakespeare, Voltaire, Tasso, Chaucer, Keats, Giorgio 

Vasari, William Blake тощо; катаК LITERARY WORK – Divine Comedy, Sir Gawain and 

the Green Knight, King Arthur, Sleeping Beauty Hunchback of Notre Dame, Dante; 

катаК СHARACTER – Our Lady, Dante’s hellish ferryman, Charon, Haman the Agagite, 

Satan, Virgil. 

Головними КСО поняттєвого шару ХК LITERARY WORK та WRITER є ‘здатність 

надихати на створення нових творів мистецтва’ (No single work of writing, art, music, 

or literature has inspired more tributes, imitations, variations, and annotations than The 

Divine Comedy [Inf, c. 83]; ‘носії / хранителі символів та секретів’ (Enduring legends 

like Sir Gawain and the Green Knight, King Arthur, and Sleeping Beauty were Grail 

allegories. Victor Hugo’s Hunchback of Notre Dame and Mozart’s Magic Flute were filled 

with Masonic symbolism and Grail secrets [DVC, c. 348]. 

Образно-асоціативний шар різних концептів домену МИСТЕЦТВО 
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втілено в індивідуально-авторських концептуальних метафорах, виразниками 

яких є як власне метафори, так і художні порівняння (simile) [369, c. 105].  

До оригінальних асоціацій образного шару належать такі метафоричні 

моделі:  

● ММ «БУДІВЛЯ – ВОЇН У СВЯТКОВИХ КАПЕЛЮХАХ» (катаК 

STRUCTURE): Vatican had ruined the building by constructing two huge aluminum 

telescope domes atop the roof, leaving this once dignified edifice looking like a proud 

warrior wearing a couple of party hats [DVC, c. 207–208] – відбиває негативну 

оцінку зближення церкви з наукою, одним із виявів чого є будівництво 

обсерваторії в літній резеденції Папи римського; 

● ММ «БУДІВЛЯ – КОРАБЕЛЬ» (катаК STRUCTURE): The Church of Santa 

Maria del Popolo stood out like a misplaced battleship, askew at the base of a hill on 

the southeast corner of the piazza [AD, c. 292] – вказує на стриманість 

і невибагливість зовнішніх фасадів церкви, а також її скромне розташування 

всупереч значимості;  

● ММ «БУДІВЛЯ – ШРАМ» (катаК STRUCTURE): Langdon sighed, too tired to 

play games. ‘Yes, your pyramid is magnificent.’ Fache grunted. ‘A scar on the face of 

Paris’ [DVC, c. 39] – демонструє негативне ставлення до споруди Ейфелевої вежі, 

оскільки вона виділяється на тлі традиційної архітектури міста; 

● ММ «БУДІВЛЯ – ГОРА» (катаК STRUCTURE): Hagia Sophia. Not so much 

a building … as a mountain [Inf, c. 383] – в основі асоціації лежить великий розмір 

будівлі; 

● ММ «БУДІВЛЯ – МОНСТР» (катаК STRUCTURE): From the access road, 

Gandolfo resembled a great stone monster pondering a suicidal leap [DVC, c. 207] – 

завдяки порівнянню Ден Браун підкреслює велич, розміри та розташування 

споруди; 

● ММ «БУДІВЛЯ – МІСТО» (катаК STRUCTURE): Hagia Sophia appeared to 

be a city unto itself [Inf, c. 383] – порівняння споруди з містом дає змогу уявити її 

величезні розміри;  

● ММ «БУДІВЛЯ – ШАХОВА ФІГУРА» (катаК STRUCTURE), напр.: The 
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Palazzo Vecchio resembles a giant chess piece [Inf, с. 146] – асоціація грунтується на 

тому факті, що будівля має високу вежу із зубчастою верхівкою, як у шахової 

фігури «тура»; 

● ММ «БУДІВЛЯ – ТОРТ» (катаК STRUCTURE): Resembling a layer cake, some 

had claimed, the eightsided structure {Florence Baptistery} consisted of three distinct tiers 

that ascended to a shallow white roof [Inf, c. 233] – восьмигранна форма, трирівнева 

структура та витончене оздоблення баптистерію нагадує листковий торт, що 

підкреслює красу будівлі; 

● ММ «МИТЕЦЬ – ГІГАНТ, МОНСТР» (катаК SCULPTOR): Santi was 

a behemoth in the art world [AD, c. 253] – впливовість та авторитетність митця; 

● ММ «РІЗЬБА – ВОГОНЬ» (катаК ORNAMENTATION): Their white lacework 

carvings [Rosslyn Chapel] seemed to smolder with a ruddy glow as the last of the day’s 

sunlight streamed in through the west window [DVC, c. 569] – уявлення про красу та 

довершеність архітектурної деталі.  

● ММ «ОПОРИ – РЕБРА ЗВІРА» (катаК STRUCTURE): On either flank, 

a shadowy row of sleek buttresses jutted out like the ribs of a beautiful beast [DVC, 

c. 83] – експлікація КСО ‘довершеність’, ‘унікальність’; 

● ММ «МУЗИКА – ПРИМАРА» (катаК MUSIC): Langdon suddenly felt 

a ghostly pall envelop him, as if the long fingers of an unseen hand were reaching out 

of the earth and raking his flesh. The music [Inf, c. 405] – це осмислення пов’язано 

з моторошними відчуттями, викликаними музичною композицією (Лістова 

симфонія «Данте»), а також із властивістю музики глибоко вражати людину. 

У змісті образного шару можна виокремити й онтологічну метафору [341, 

c. 32] «ТВІР МИСТЕЦТВА (переважно архітектурний) – ЖИВА ІСТОТА». 

Завдяки уособленню Ден Браун акцентує увагу на великому розмірі (La Pyramide 

Inversée <…> was large enough to swallow their Smart-Car in a single gulp [DVC, 

c. 189]); формі (<…> the Vasari Corridor was like a broad serpent, snaking through the 

buildings <...> [Inf, с. 142]); здатності зберігати таємниці (The Last Supper 

practically shouts at the viewer that Jesus and Magdalene were a pair [DVC, c. 329]). 

Цікавим є випадок найменування будівлі Капітолію займенником жіночого роду: 
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It was an astonishing building. High atop her roof <…>. Вибір жіночого роду 

підкреслює велич і значущість споруди.  

Ціннісний складник конституентів домену МИСТЕЦТВО має провідне 

значення. За своєю сутністю «мистецькі» концепти вже є ціннісно маркованими, 

оскільки твір вважається мистецьким, якщо він має естетичну цінність, передає 

емоції та почуття. Однак у межах цього шару надзвичайно важко «розщепити» 

деякі концепти домену на складники, оскільки Дена Браун надає мистецтву 

досить однорідну оцінку. Так, характеризуючи Мікеланджело як creative giant, the 

Medici’s greatest gift to humankind, він підкреслює талановитість та успішність 

митця одразу у всіх видах мистецтва (концепти ARTIST, SCULPTOR, ARCHITECT, 

POET). 

Позитивна характеристика діячів мистецтва та їхня обдарованість 

експлікується й у таких лексемах і словосполученнях: great men / artist / poet, gifted 

artists, accomplished artist and poet, prolific sculptor, brilliant sculptor / architect, 

prodigy, luminary, master artist / painter, titan of the Renaissance, men of genius, 

giants, greatest creative minds. Митці в текстах Дена Брауна викликають 

захоплення та повагу (<…> the great men you admire – Da Vinci, Botticelli <…>; 

a man who worshipped Leonardo da Vinci; the most revered artists).  

Проте трапляються випадки, коли Ден Браун звертає увагу на окремі 

полемічні витвори мистецтва, що псують уявлення про бездоганну репутацію 

митця. Так, характеризуючи фреску Мікеланджело «Страшний суд» як таку, що 

має ознаку натуралізму в зображенні покарань, він наводить слова Гі де 

Мопассана, у яких художника названо «неотесаним кочегаром». Важливим у 

тексті є погодження з такою думкою: Guy de Maupassant had once written that the 

painting looked like something painted for a carnival wrestling booth by an ignorant 

coal heaver. Cardinal Mortati had to agree [AD, c. 190]. 

Ціннісну характеристику об’єктів мистецтва втілено завдяки використанню 

ЛО різних частин мови, а також словосполучень і речень. Серед іменників із 

позитивним забарвленням потрібно звернути увагу на лексему feet, що експлікує 

ознаку ціннісного шару катаК STRUCTURE ‘той, що вражає’, ‘складний 
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у виконаннні’ (U.S. Capitol! <…> An unparalleled feat of architectural ingenuity for 

the 1850s [LS, c. 27]), слово masterpiece, яке передає КСО ‘довершеність’ у змісті 

концептів STRUCTURE, PICTURE, ARTWORK OF SCULPTURE, PRINT, LITERARY WORK 

(<…> House of the Temple – a classical masterpiece <…> [LS, c. 129]; <…>da Vinci’s 

most famous encoded masterpieces – The Last Supper, Adoration of the Magi, and Saint 

John the Baptist [LS, c. 87]; Dürer’s masterpiece {Melencolia I}; monumental literary 

masterpiece (The Divine Comedy тощо); слово pillar, яке відбиває КСО ‘значимість’ 

у змісті катаК LITERARY WORK (A pillar of Italian culture (Divine Comedy)). 

До прикметників із позитивною конотацією належать ЛО great, beautiful, 

fine, breathtaking, spectacular, ужиті для характеристики творів архітектури (great 

cathedrals, finest architecture, breathtaking Chigi Chapel тощо); живопису (great 

work {Botticelli’s Map of Hell}, beautiful paintings, finest art тощо); скульптури 

(great sculpture, <…>Horses of St. Mark’s were so beautiful [Inf, c. 317], finest 

masterwork {gates of paradise}); літературних творів (Dante’s greatest works); ЛО 

magnificent, striking – для опису творів архітектури та скульптури (magnificent orb, 

magnificent Cathedral тощо); ЛО elegant та його деривати – для оцінки творів 

архітектури, скульптури й графіті (elegant edifice, elegantly styled graffiti); ЛО 

impressive, imposing, refined, dignified, dramatic, сommanding, majestic – для 

характеристики пам’яток архітектури і їхніх елементів (majestic dome of the U.S. 

Capitol Building); ЛО astonishing, mesmerizing – для опису амбіграм. 

Перелічені лексеми відтворюють такі КСО концептів, як ‘надзвичайна 

краса’, ‘велич’, ‘досконалість’, ‘вишуканість’, ‘домінування’. Окрім того, велич 

архітектурної споруди Ден Браун підкреслює іменником edifice, 

словосполученнями to rise majestically, majesty of the building, architecture’s 

grandeur, to stand regally, robust architecture. Цікаво, що в його ККС архітектурна 

споруда може мати приємний запах: earthen aroma of stone architecture.  

Естетичну й матеріальну цінність творів мистецтва Ден Браун підкреслює 

зазвичай за допомогою прикметників priceless, precious, valuable (priceless Da 

Vinci stretching, priceless statues, Vasari’s most precious painting тощо), іменників 

treasure, asset (The Horses of St. Mark’s), дієслова appreciate, які він використовує 
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у сполученні зі словами, що номінують твори мистецтва. Крім того, в одному 

з текстових фрагментів архітектурні твори письменник визнає найціннішими 

витворами мистецтва [катаК STRUCTURE]: <…> the greatest treasures were 

architectural – the Sistine Chapel, St. Peter’s Basilica, Michelangelo’s famed spiral 

staircase leading to the Musèo Vaticano <…> [AD, c. 131].  

Завдяки використанню дієслів to admire, to marvel (the architecture, the 

colossal murals, the statues тощо), to behold (Gandolfo) та словосполучень art gusto, 

dedication to the arts, art buffs, aficionado of Italian art, art lover, attraction to the art 

world, passion for the artist’s work (Gustav Klimt’s masterpiece The Kiss), architecture 

enthusiast, pride and joy (Michelangelo’s David) Ден Браун шанує здатність 

мистецтва викликати захоплення, любов і насолоду. 

Незважаючи на переважно позитивну оцінку творів мистецтва, у текстах 

Дена Брауна спостерігаємо й випадки негативного або іронічного ставлення до 

деяких із них: boring (Mona Lisa), bleak (Temple church), somber (phalanx of 

Michelangelo’s crude Prigioni), unfortunate piece of “art” (stone basin), oftmaligned 

(statue of Hercules and Diomedes), hideous (the statue of the obese, naked dwarf). Із 

наведеного матеріалу можемо зробити висновок, що негативну оцінку 

здебільшого отримуть скульптури (катаК ARTWORK OF SCULPTURE). 

Варте уваги й специфічне осмислення сучасного мистецтва (катаК ARTWORK 

OF SCULPTURE, PICTURE, STRUCTURE) в ідіостилі Дена Брауна. Хоч письменник 

неоднаразово зазначає полемічність творів цього напряму (controversial, 

neomodern glass pyramid, controversial piece by Damien Hirst), їхнє негативне 

(fingernails on a chalkboard) та позитивне сприйняття (a dazzling synergy of ancient 

structure and modern method), сміливість (a bold piece of modern art), все одно воно 

є цікавим і захоплюючим: Klimt’s dazzling gold-leaf rendering of intertwined lovers 

had sparked in him a passion for the artist’s work, and to this day, Langdon credited 

Venice’s Ca’ Pesaro with arousing his lifelong gusto for modern art [Inf, c. 302]. 

Отже, специфіка домену МИСТЕЦТВО в мовній картині Дена Брауна полягає 

в тому, що поняттєвий зміст його складників тісно перетинається, а деякі 

репрезентанти концептів збігаються, оскільки період мистецтва, якому 
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письменник приділяє найбільше уваги, це Ренесанс – доба, у яку багато митців 

були одночасно архітекторами, скульпторами, художниками та поетами. Серед 

конвенційних КСО актуальними для ХК Дена Брауна є ‘передача емоцій, 

почуттів, ідей’, ‘здатність надихати на створення нових мистецьких творів’, 

‘символізм’, ‘важливість кольору’. До індивідуально-авторських КСО належать: 

‘вшанування священної жіночності’, ‘язичеська символіка’, ‘функція 

дороговказу’ (катаК ARTWORK OF SCULPTURE, PAINTING), ‘носій таємниць’, 

‘гармонія з природою’ (катаК STRUCTURE, ORNAMENTATION). Мистецтво в ККС 

письменника постає як кінцевий продукт, а сам творчий процес не набуває значної 

актуалізації.  

Образно-асоціативний шар найвиразніше представлений у ХК STRUCTURE, 

що входить до гіперК ARCHITECTURE. Ден Браун осмислює твори архітектури 

та їхні елементи в термінах інших концептів (WARRIOR, BATTLESHIP, SCAR, 

MOUNTAIN, MONSTER, CITY, CAKE, FIRE, LIVING CREATURE). Головна увага 

письменника прикута до епохи великих геніїв і шедеврів, до таланту митців, 

досконалості, краси, зразковості, значимості й контрасності їхніх праць. Емоційне 

сприйняття деяких творів мистецтва відрізняється у творчості Дена Брауна від 

традиційних інтерпретацій. Крім того, не всім класичним творам мистецтва автор 

надає позитивної оцінки. 

 

2.3.2 Домен НАУКА та його спадні репрезентанти. Наука є одним із 

найдавніших i найважливіших виявів культури, сферою людської діяльності, 

функцією якої є вироблення й теоретична систематизація об’єктивних знань, 

тобто про природу, соціум та власне про себе [400, c. 403].  

Наука переважно є фундаментом для побудови творів наукової фантастики, 

елементи якої є й у романах Дена Брауна. Загалом вона займає важливе місце 

в ККС письменника. Кількісна обробка текстового масиву дала змогу встановити, 

що частотність лексики наукової та освітньої сфер у текстах становить 2057 

слововживань (див. Додаток Г). Окрім того, ЛО, об’єднані темою «наука», 

належать до частотних реакцій на назви циклу романів Дена Брауна, які дали 
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респонденти під час вільного асоціативного експерименту (загальний індекс 

частотності – 120).  

Феномен «наука» описували як деяку культурну константу [206, с. 348–

357], розглядали як компонент індивідуальної картини світу письменника [213, 

с. 220–225], проводили порівняльний аналіз його структури в російській та 

німецькій лінгвокультурах [88, с.40–43]. Разом із тим вивчали й споріднені або 

вужчі за своїм змістом концепти, зокрема, ЗНАННЯ [201], ІНТЕЛЕКТ [261, с. 178–

184], ОСВІТА [3], МЕДИЦИНА [78] та ін. 

Взагалі НАУКА є доволі об’ємним концептом. Враховуючи ж той факт, що 

Ден Браун оперує досить розгалуженою системою мовних репрезентантів на 

позначення сфери наукового (пі)знання, суб’єкта (пі)знання та різноманітних 

наукових досягнень, доцільно розглядати її як концептуальний домен, у межах 

якого конкретизовано гіперконцепти SCIENTIFIC COGNITION, SCIENTIFIC 

ACHIEVEMENT і AGENT.  

Поняттєва складова в концептуальному домені НАУКА формується 

уявленнями про його конституенти різних рівнів абстракції. 

Гіперконцепт SCIENTIFIC COGNITION / НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ 

відображає досвід Дена Брауна про види наукового пізнання. Сюди належать 

гіпоК EXACT SCIENCE, HUMANITIES і NONTRADITIONAL SCIENCE.   

ГіпоК EXACT SCIENCE втілює знання про галузі, у яких використовують точні 

кількісні методи й строгі засоби перевірки гіпотез [408], та охоплює катаК 

PHYSICS, ASTRONOMY, BIOLOGY, MATHEMATICS, CRYPTOLOGY. Імена концептів – це 

назви добре відомих традиційних наук, присвячених вивченню фізичного світу, 

живих організмів, а також формальних систем (останні дві галузі). У своїй 

сукупності їх здебільшого називають в англійській мові словом science 

і протиставлять гуманітарним наукам. Пор. : Saunière was not a man of science. He 

was a man of humanity, of art, of history [DVC, c. 549].   

У поняттєвому шарі концепту PHYSICS в ідіостилі Дена Брауна співіснують 

досить поверхневі знання на кшталт «наука про силу тяжіння» (I’m familar with 

general physics – falling bodies, that sort of thing [AD, c. 42]) поряд із професійними 
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знаннями щодо фізики елементарних часток (Our interests lie with an atom’s 

nucleus – a mere ten-thousandth the size of the whole [AD, c. 42]); квантової механіки 

(Heisenberg uncertainty principle) та новітньої теоретичної фізики (superstring 

theory and multidimensional cosmological models). 

Серед проблем, які вивчають фізики, найважливішими в художньому 

просторі Дена Брауна постають складні питання духовного характеру: ‘Where do 

we come from? What are we doing here? What is the meaning of life and the universe?’ 

‘And these are questions CERN is trying to answer?’ ‘Correction. These are questions 

we are answering’ [AD, c. 43]. Це, з одного боку, ставить науку в опозицію 

з релігією, з іншого – зближує обидві: spirituality and religion have been called on 

to fill in the gaps that science did not understand [AD, c. 43]. Представники 

традиційної науки, відповідаючи на такі питання фізики, все ж таки спростовують 

релігію: The rising and setting of the sun was once attributed to Helios and a flaming 

chariot. Earthquakes and tidal waves were the wrath of Poseidon. Science has now 

proven those gods to be false idols. Soon all Gods will be proven to be false idols [AD, 

c. 43].  

Досить незвичним є твердження в текстах письменника про те, що сучасна 

фізика має зв’язок з езотеричним знанням і відкриває істини, які вже були відомі 

древнім мудрецям (філософам-герменевтикам, кабалістам, шумерам тощо): The 

scientific wisdom of the ancients was staggering ... modern physics is only now 

beginning to comprehend it all [LS, c. 58]. 

Значну увагу письменник приділяє астрономії (катаК ASTRONOMY) як одній 

із найдавніших наук. Саме астрономія намагається розв’язати такі питання, що ще 

непідвласні сучасній науці: ‘Unfortunately for science, however, their equations, even 

today, have one serious deficiency that the church likes to point out.’ Kohler grunted. 

‘The singularity’ [AD, c. 91]. Ця наука, більше за інші, постає як ділянка взаємодії 

наукового та релігійного знання, оскільки теорія великого вибуху задовольняє 

обидві сторони: the idea belonged to Lemaitre {priest and astronomer}. Hubble only 

confirmed it by gathering the hard evidence that proved the Big Bang was scientifically 

probable [AD, c. 90]. Католицька церква має свою обсерваторію, де читають лекції 
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з астрофізики: <…> the Vatican Observatory – one of the most advanced astronomical 

observatories in Europe [DVC, c. 207]. 

КатаК BIOLOGY розкривається в романному циклі Дена Брауна на рівні 

понять germ-line genetic engineering, evolution, assisted evolution, overpopulation of 

the environment, extinction of a species, medicine, genetic medicine. Генну інженерію 

зародкових ліній письменник розглядає як деяку технологію майбутнього, що 

дасть змогу створити успадковану імунізацію (<…> we’re learning how to create 

inheritable immunizations, those that would affect the recipient at the core germ-line 

level [Inf, c, 293]) та вдосконалити людину як вид (it is mankind’s evolutionary 

obligation to use <…> germ-line genetic mutation <…> to improve as a species).  

Застосування розробок генної інженерії задля досягнення таких завдань, 

з одного боку, у Дена Брауна створює примусову еволюцію і є «грою з Богом» 

(‘<…> humans becoming a species that learns to improve its own evolutionary 

process.’ ‘Sounds more like playing God,’ [Inf, c. 294]). З іншого – це етап природної 

еволюції (It is the natural course of events! <…> Bertrand’s rare insight into genetics 

did not come as a flash of divine inspiration … it was the product of years of human 

intellectual progress’ [Inf, c. 453]). Генну інженерію Ден Браун розглядає як засіб 

боротьби з перенаселенням, разом із тим лунає ідея призупинення традиційної 

медичної практики задля вирішення проблеми перенаселення (He made a lot of 

enemies by declaring that all doctors should stop practicing medicine because 

extending the human life span was only exacerbating the population problem [Inf, 

c. 213]).  

Концепт MATHEMATICS у художньому просторі Дена Брауна реалізовано 

в контексті проблем перенаселення (<…> without some kind of drastic change, the 

end of our species is coming … The mathematics is indisputable [Inf, c. 214]); 

криптографії (Galileo could have created some sort of mathematical code that went 

unnoticed by the clergy [AD, c. 230]); мистецтва (PHI { the number 1.618} appeared 

in the organizational structures of Mozart’s sonatas, Beethoven’s Fifth Symphony 

<…>); магії (<…> magic squares were still believed by some to hold magical powers 

[LS, c. 263]). Письменник наголошує на достовірності й авторитетності 
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математичних даних за допомогою прикметників: relentless, nonnegotiable, 

indisputable, unyielding.  

КатаК CRYPTOLOGY втілює знання про шифрування та дешифрування 

інформації. Його основними репрезентантами є лексеми, що вказують на 

діяльність, спрямовану на захист інформації (to protect information, to secure data), 

описують історію виникнення науки (Da Vinci had been a cryptology pioneer), 

позначають способи шифрування інформації (cryptex, сomputer encryption 

methods, self-authorizing language, compartmentalized cryptography). Цей концепт 

має тісний зв’язок із доменом ТАЄМНЕ.  

ГіпоК HUMANITIES акумулює знання про галузі, у яких вивчають людину як 

суспільну істоту, її поведінку, мислення, самовираження [423; 436]. В ідіостилі 

Дена Брауна цей гіпоК структуровано переважно катаК HISTORY, PHILOSOPHY, 

SYMBOLOGY.  

КатаК HISTORY має такі ключові лексичні репрезентанти: religious history, 

scientific history, ancient history, art history, Knights Templar history, archetypal 

history, Masonic history, Illuminati historian тощо. У текстах Дена Брауна 

перетинаються знання з історії стародавнього світу, релігії, науки, мистецтва 

та секретних товариств. Разом з тим визнана історія (established, accepted history) 

співіснує з вигаданою, яку автор подає як «зтерту» чи приховану (secret history, 

erased past, hidden past of America). Письменник активно проводить думку про те, 

що історія не є об’єктивною даністю, внаслідок чого багато істин є забутими: 

When two cultures clash, the loser is obliterated, and the winner writes the history books 

– books which glorify their own cause and disparage the conquered foe [DVC, с. 343].  

Особливістю катаК SYMBOLOGY є те, що саме в ідіостилі Дена Брауна 

символогія постає як академічна дисципліна: Langdon’s Symbology 212 class, 

Langdon’s senior symbology seminar, professor of religious symbology at Harvard 

university. У реальному світі такої гуманітарної науки не існує, найближчим 

відповідником є art history, у межах якого є напрями іконографія та семіотика 

[324]. Характерною рисою символіки, на якій акцентує увагу Ден Браун, 

є запозиченість, тобто переймання символу однієї групи іншою. Символи 
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в концепції письменника – це найдавніша мова, яку люди розучилися розуміти: 

<…> a language so ancient and arcane that mankind had all but forgotten how to read 

it. This mysterious language, <…>was in fact the oldest language on earth. The 

language of symbols [LS, c. 459]. 

КатаК PHILOSOPHY відіграє важливу роль у ККС Дена Брауна й має суттєвий 

зв’язок із вже розглянутим доменом РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ, оскільки його 

здебільшого цікавлять філософські ідеї давніх релігійно-містичних течій. 

Письменник наполягає на одержимості давніх філософів могутністю людського 

розуму та на прогресивності їхніх думок: The ancient texts are obsessed with the 

power of the human mind. The Vedas describe the flow of mind energy. The Pistis Sophia 

describes universal consciousness. The Zohar explores the nature of mind spirit. The 

Shamanic texts predict Einstein’s ‘remote influence’ in terms of healing at a distance 

[LS, c. 498]. Ден Браун концентрує увагу й на філософії організацій різного типу 

товариств (Masonic philosophy, Rosicrucian philosophy, Priory philosophy, Opus 

Dei’s traditionalist philosophy), пор.: <…> the entire Masonic philosophy is built on 

honesty and integrity [LS, c. 98].  

У гіпоК NONTRADITIONAL SCIENCE представлено знання про маловідомі 

галузі знань, які не прийнято вважати науковими на сучасному етапі розвитку. До 

цієї групи належать концепти NEW PHYSICS, NOETIC SCIENCE, ENTANGLEMENT 

PHYSICS, METASYSTEMS MODELING. Нова фізика – це суміш релігії та фізики, наукове 

доведення існування Бога: The field is small <…> but it’s bringing fresh answers to 

some old questions – questions about the origin of the universe and the forces that bind 

us all. <…> He proved not only that matter can be created from nothing, but that the 

Big Bang and Genesis can be explained simply by accepting the presence of an 

enormous source of energy [AD, c. 64]. 

NOETIC SCIENCE вивчає межі та здібності людського розуму, фізичної сили 

думки: Katherine Solomon’s research had vaulted forward, proving that ‘focused 

thought’ could affect literally anything – the growth rate of plants, the direction that 

fish swam in a bowl <…> [LS, c. 56]. Ключовими вербальними репрезентантами 

визначеного концепту є the study of human thought, obscure field, advanced science, 
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the science of faith and belief ... the power of focused conviction and intention, the most 

transformative scientific revelations, mystical discoveries, universal consciousness.  

Назва entanglement physics – авторський неологізм на позначення науки про 

дивовижний взаємозв’язок біологічних систем: <…> the science of entanglement 

physics – the study of interconnectedness. She witnessed miraculous communications 

every day – <…> acres of jellyfish pulsating in perfect rhythm as if of a single mind 

[AD, c. 531]. 

METASYSTEMS MODELING у досліджуваному матеріалі постає прогресивною 

інформаційною технологією, що дає змогу моделювати й передбачати потоки 

масивних інформаційних полів і визначати емоційний стан нації зокрема: Data 

models are an exploding technology with far-reaching applications [LS, c. 73]; <…> 

my software let them take America’s temperature. ‘Yeah, sounds crazy, I know. What 

I mean is that it quantified the nation’s emotional state. It offered a kind of cosmic 

consciousness barometer’ [ LS, c. 74].  

Гіпер/ГіпоК SCIENTIFIC ACHIEVEMENT відбиває уявлення про наукові 

досягнення, появу нової техніки й технологій. Він має як власну репрезентацію 

в поняттєвому шарі, так і конкретизується на рівні підпорядкованих йому 

катаконцептів TECHNOLOGY і MACHINERY.  

В ідіостилі Дена Брауна чітко простежуємо один із поглядів на еволюцію 

науки, прийнятих у філософії [266, c. 173], згідно з яким, науковий розвиток – це 

постійне виправлення помилок минулого: Every generation’s breakthroughs are 

proven false by the next generation’s technology [LS, c. 53]; Space programs, genetic 

research, medicine – they all make mistakes [AD, c. 120]. Такий погляд протистоїть 

розумінню еволюції науки як «стилів мислення», «наукових парадигм», що 

змінюють одна одну [206, c. 351].  

Науковий розвиток є важливою характеристикою країн і регіонів. У картині 

світу письменника американцям притаманна «наукова зарозумілість» (scientific 

arrogance), у їхніх очах Європа відстає в наукових дослідженнях, проте славиться 

торгівлею: Most Americans do not see Europe as the world leader in scientific 

research. They see us as nothing but a quaint shopping district [AD, c.37]. Ден Браун 
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розвінчує цей стереотип і зображує зацікавленість європейських країн наукою: 

advanced astronomical observatories in Europe, Europe’s premier scientific think tank; 

Langdon had always thought of the Web as an American invention. <…>. ‘The Web,’ 

Kohler said, <…>, ‘began here {CERN} as a network of in-house computer sites <…> 

[AD, c. 38].  

КатаК TECHNOLOGY втілено в лексемах на позначення як давно винайдених 

технологій (The Web, vaccination, artificial insemination / in vitro fertilization, a viral 

vector, Silly String, penicillin, anesthesia, X-rays), так і таких, що знаходяться на 

стадії розробки (antimatter, total liquid ventilation) або зовсім не існують (sterility 

plague / airborne pathogen that render the human body infertile). 

КатаК MACHINERY корелює з такими ЛО: steam engine, McCormick reaper, 

High-precision microbalance, Large Hadron Collider, multiwire proportional 

chamber, jets, rockets, High Speed Civil Transports (Boeing X-33, National Aero Space 

Plane, Scramjet, HOTOL, the jets and rockets). Як бачимо, концепт формують 

уявлення про винаходи минулих століть, сучасності й навіть майбутнього (High 

Speed Civil Transports). Ден Браун акцентує увагу на складності, інноваційності та 

фантастичності кожної розробки для свого часу, що підкреслює видатний розум 

людини і є підставою для ототожнення її з Богом:  They {inventions} told the history 

of man as creator – from the stone tools in the Native American History Museum to the 

jets and rockets in the National Air and Space Museum. If our ancestors could see us 

today, surely they would think us gods [LS, c. 507].  

Гіпер/ГіпоК AGENT акумулює знання про суб’єкти наукової діяльності та 

складається з катаК SCIENTIST, SCHOLAR.  

КатаК SCIENTIST експлікує уявлення про науковця в галузі точних наук, 

зокрема природничих і формальних. Діяльність науковців у романах Дена Брауна 

позначено вербальними репрезентантами на кшталт work to solve tomorrow's 

problems, to engineer, to perform / run experiments, to publish scientific revelations, to 

write books, to design, to prove, to disprove, to share findings, to research, to discover, 

to create, to produce, to build. Життя науковців – це і є наукова діяльність, якій вони 

себе повністю присвячують: This quest had become Katherine’s mission in life – to 
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use advanced science to rediscover the lost wisdom of the ancients [LS, c. 60]. Одне 

з головних гасел учених полягає в тому, що всі відкриття мають бути 

обґрунтованими: Substantiate or suffocate [AD, c. 231]. Учений завжди прагне 

отримати результати: He was a scientist, a results-oriented person [Inf, c. 432].  

Ден Браун акцентує увагу на існуванні різних типів науковців залежно від 

їхньої мотивації, але відзначає, що між ними є особливе взаєморозуміння: Kohler 

pursued science for its immaculate logic... her father for its spiritual wonder. And yet 

oddly there had always seemed to be an unspoken respect between the two men. Genius 

<…> accepts genius unconditionally [AD, c. 83]. В описах зовнішності науковців 

наявні і стереотипні уявлення, і ті, що суперечать їм: The guest waiting here looked 

nothing like the usual bookish, flannel-clad doctors <…> [LS, c. 142]; Vittoria Vetra 

looked nothing like the bookish physicist he had expected. Lithe and graceful, she was 

tall with chestnut skin <…> [AD, c. 69]. 

Нерідко видатні вчені в ККС Дена Брауна є членами таємних товариств, 

зокрема й тих, що пов’язані з містикою: Galileo was an Illuminatus [AD, c. 51]; <…> 

history’s list of famous Rosicrucians was a who’s who of European Renaissance 

luminaries: Paracelsus, Bacon, Fludd, Descartes, Pascal, Spinoza, Newton, Leibniz 

[LS, c. 321]. 

Концепт SCHOLAR репрезентує уявлення про науковця-гуманітарія, 

університетського викладача й втілюється лексемами religious scholar, scholars of 

medieval allegory, scholar of Dante, distinguished academic, scholar of art, scholar of 

history, professor of religious symbology тощо. Діяльність науковців гуманітарної 

сфери в ККС Дена Брауна представлена ЛО to research, to write books, to lecture. 

Стимулом, рушійною силою їхньої роботи є особлива допитливість та завзятість: 

academic wonder, academic astonishment, academic curiosity, academic zeal, 

academic anticipation. У текстах письменника є й такі вирази, як academic evidence, 

academic rejection, що вказують на наявність наукового скептицизму та 

необхідності аргументації так само, як і у сфері точних та природничих наук.  

Образно-асоціативний шар конституентів концептуального домену 

НАУКА складають як конвенційні, так і оригінальні метафори та порівняння. 
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Стійкий характер у ментальному світі Дена Брауна має усталена ММ «НАУКОВІ 

ДОСЯГНЕННЯ – ДИВА»: She had just read an article about a new miracle of science 

– a process by which two people, without ever having sexual relations, could have a 

child [AD, c. 594]. Осмислення досягнень науки як чудес пов’язано із 

надзвичайною складністю розробок і їхньою винятковістю. 

До асоціацій, що містять індивідуально-авторське осмислення концептів 

домену НАУКА належать: 

● ММ «ТОЧНА НАУКА – БОГ» (гіпоК EXACT SCIENCE): Behold science – the 

new God of endless miracles, omnipotent and benevolent [AD, c. 576] – в основі 

метафоричного переносу лежать великі можливості, неосяжний потенціал точних 

наук; 

● ММ «ТОЧНА НАУКА – САТАНА» (гіпоК EXACT SCIENCE): Satan is shrewd. 

As time passed, he cast off his diabolical countenance for a new face… the face of pure 

reason’ [AD, c. 575] – точна наука постає утіленням хитрості та винахідливості 

сатани; 

● ММ «НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ – ПОДРУЖЖЯ» (гіперК SCIENTIFIC 

COGNITION, катаК SCIENTIST, SCHOLAR): Science had become her life partner, and her 

work had proven more fulfilling and exciting than any man could ever hope to be [LS, 

c. 22] – науковці настільки присвячують себе науці, що подеколи вона замінює їм 

сім’ю. 

● ММ «НОЕТИКА – ЛІХТАР» (катаК NOETIC SCIENCE): Science is getting 

close, Mal’akh had realized. And I will not allow it to light the way for the unworthy 

[LS, c. 208] – КСО ‘розкривати істину’;  

● ММ «ТЕХНОЛОГІЯ – СНІГОВИИЙ КЛУБОК» (катаК TECHNOLOGY): 

Each new technology we invent becomes a tool with which to invent new technologies 

... and it snowballs [LS, c. 314] – КСО ‘стрімкий розвиток’; 

● ММ «НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ – ВІРУС» (гіпоК SCIENTIFIC 

ACHIEVEMENT): Scientific growth is exponential. It feeds on itself like a virus. Every new 

breakthrough opens doors for new breakthroughs [AD, c. 420] – осмислення 

стрімкості наукового розвитку як негативного явища; 
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● ММ «ФІЗИКА – ПОЛОТНИЩЕ» (катаК PHYSICS): The laws of physics is the 

canvas God laid down on which to paint his masterpiece [AD, c. 81] – фізика 

є допоміжним засобом, інструментом у створенні природи Богом; 

● ММ «ТОЧНА НАУКА І РЕЛІГІЯ – МАСЛО І ВОДА» (гіпоК EXACT 

SCIENCE): <…> science and religion had been oil and water since day one... 

archenemies... unmixable [AD, c. 64] – КСО  ‘конфлікт, несумісність’;   

 ● ММ «НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ – РАК» (гіпоК SCIENTIFIC ACHIEVEMENT): 

And so your {science’s} evil grows. <…> It spreads like a cancer [AD, c. 575] – 

асоціація має таке ж мотивування, що й ММ «НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ – 

ВІРУС»; 

● ММ «НАУКОВІ ДОСЯГЕНЕННЯ – ВОГОНЬ» (гіпоК SCIENTIFIC 

ACHIEVEMENT): What kind of God gives a child fire but does not warn the child of its 

dangers [AD, c. 422] – КСО ‘небезпека’. 

Образний шар може експлікуватися уособленнями або онтологічними 

метафорами – «НАУКА – ЖИВА ІСТОТА» (гіпоК EXACT SCIENCE, катаК NOETIC 

SCIENCE). Пор: The same science that eroded our faith in the miraculous is now building 

a bridge back across the chasm it created [LS, с. 502]; But when science heralds its 

Godless pursuit as the enlightened path? [AD, c. 586]; It {Noetic science} had started 

opening new doors of understanding into the power of the human mind [LS, c. 22]. 

Письменник надає науці такі властивості живої істоти: здатність будувати, 

сповіщати, руйнувати, тренувати, лікувати, вбивати, відкривати. Уособлення дає 

змогу зобразити науку як незалежну, активну силу, завдяки чому вона стає майже 

одним із персонажів циклу про Роберта Ленґдона.  

Ціннісно-оцінний шар репрезентує два погляди на науку, що можна 

пояснити опозицією головних героїв та антагоністів. Перевага науки в тому, що 

вона вирішує проблеми майбутнього: Man’s future is in the hands of places like 

CERN, scientists like you and your father, working to solve tomorrow’s problems [AD, 

c. 119] (катаК SCIENTIST); шукає та дає відповіді, відкриває істини: Science has now 

provided answers to almost every question man can ask (гіпоК EXACT SCIENCE); лікує 

від хвороб, рятує: Science has come to save us from our sickness, hunger, and pain! 
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[AD, c. 575] (катаК BIOLOGY); Medicine and airbags... those are things that protect 

you [AD, c. 202] (катаК BIOLOGY, TECHNOLOGY); є могутньою: power of medicine, 

power of technology (катаК BIOLOGY, TECHNOLOGY). 

Наукова діяльність викликає прихильність: His Holiness has always had an 

affection for the sciences [AD, c. 595] (гіпоК EXACT SCIENCE); радість: Langdon felt an 

exhilaration like nothing he had ever experienced in his academic career (катаК 

SCHOLAR); насолоду: Langdon explained, savoring the familiar excitement of academic 

breakthrough [DVC, 418] (катаК SCHOLAR); благоговіння: Close encounters with 

history always left Langdon numbed with reverence [AD, c. 240] (катаК HISTORY). 

У Дена Брауна вона може вражати: Your science impressed me [LS, c. 365] (катаК 

NOETIC SCIENCE); притягувати й зачаровувати: My father was fascinated with the 

physics of the Big Bang [AD, c. 103] (катаК PHYSICS). Позитивну оцінку містять 

і епітети, що характеризують унікальні здібності, талановитість та інші позитивні 

характеристики науковців: brilliant scientist, exceptionally talented, potent intellect, 

rightest minds, luminaries, savants, most learned minds, genius, greatest assets, 

prodigies, cultured individuals тощо.  

В окремих текстових фрагментах Ден Браун протиставляє науку релігії та 

надає їй негативної конотації, подаючи як втілення зла (гіпоК EXACT SCIENCE): And 

so your evil {science} grows. Shrouded in a veil of self-righteous intellectualism [AD, 

c. 575]. Окрім того, катаК TECHNOLOGY має точки перетину з концептом EVIL, 

оскільки виявом зла є використання зброї, яка була винайдена завдяки науці. Пор.: 

Throughout all of human history, every groundbreaking technology ever discovered by 

science has been weaponized – from simple fire to nuclear power <…> [Inf, c. 440].  

Ден Браун наголошує й на небезпеці науки для навколишнього середовища 

та здоров’я людини (катаК TECHNOLOGY і MACHINERY): Progress was Mother Earth’s 

ultimate malignancy [AD, c. 120]. Здебільшого письменник вказує на соціальні 

проблеми, спричинені науково-технічним прогресом (гіпоК SCIENTIFIC 

ACHIEVEMENT): Even the technology that promises to unite us, divides us. Each of us is 

now electronically connected to the globe, and yet we feel utterly alone [AD, c. 420]. 

У текстах Дена Брауна лунає твердження про відсутність моралі в точних 
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науках: The language of science comes with no signposts about good and bad [AD, 

c. 422] (гіпоК EXACT SCIENCE). Персонажи асоціюють науку з апатією та цинізмом: 

In a world of apathy, cynicism, and technological deification <…> [AD, c. 421] (катаК 

TECHNOLOGY), корисливістю: Our resources {Church’s} are drying up from our 

campaign to be the voice of balance as you plow blindly on in your quest for smaller 

chips and larger profits [AD, c. 422] (катаК SCIENTIST).  

Несхвальне ставлення до наукової діяльності священнослужителів та не 

досить компетентних учених у певних небезпечних сферах Ден Браун позначає 

дієсловами poke та dubble: I’m not sure I would trust anyone else to go poking around 

in the human genome [Inf, c. 451]; Aringarosa had never been comfortable with the 

Vatican’s historical need to dabble in science [DVC, c. 207] (гіпоК EXACT SCIENCE). 

Отже, у художньому просторі Дена Брауна не лише співіснують традиційні 

уявлення про точні й гуманітарні науки, два типи науковців (scientist і scholar), 

досягнення науково-технічного прогресу, а ще й про такі маловідомі та невизнані 

галузі, як noetic science, new physics і entanglement physics. КатаК NEW PHYSICS 

виникає як наслідок контамінації катаК PHYSICS і катаК GOD та втілює знання про 

наукове доведення існування Бога. Така концепція наявна і в метафоричному 

осмисленні фізики як полотнища, на якому Бог намалював свій шедевр. Концепти 

ENTANGLEMENT PHYSICS, NOETIC SCIENCE, а також METASYSTEMS MODELING поєднано 

у кластер, що актуалізує знання про «універсальну свідомість». NOETIC SCIENCE 

має й тісний зв’язок з катаК PHILOSOPHY, їхній зміст репрезентує знання про 

вивчення сили людської думки. Специфічним є поняттєвий шар катаК BIOLOGY та 

TECHNOLOGY, у межах яких виникає концепція примусової еволюції. 

Виокремлення симвології в окрему науку говорить про актуальність осмислення 

природи знаків у ККС Дена Брауна. 

Наукові відкриття й досягнення мають в ідіостилі Дена Брауна 

неоднозначну оцінку. З одного боку, вони ототожнюються з дивами, є виявом 

неймовірних здібностей людини, підносять людину як творця, рятують, лікують, 

вирішують проблеми, приносять задоволення, а з іншого – вони є втіленням зла, 

вбивають, погіршують стан природи, призводять до тяжких соціальних проблем. 
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Негативне ставлення до науки виникає переважно на перетині концептів домену 

НАУКА з концептами домену РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Ключовими одиницями ККС Дена Брауна є концепти найвищого рівня 

узагальнення, що постають як епістемічні (ТАЄМНЕ, РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ), 

гносеологічні (МИСТЕЦТВО, НАУКА) та емоційний (СТРАШНЕ) домени, які, 

виражаючи ідейно-художній зміст його творів, зумовлюють об’єктивацію концептів 

спадних рівнів абстракції.  

2.1. Поняттєвий складник концептів домену ТАЄМНЕ містить як усталені, так 

і індивідуально-авторські когнітивно-семантичні ознаки, актуалізовані 

розгалуженою системою мовних засобів у текстах Дена Брауна. Серед оригінальних 

ознак особливої значущості набувають розумові здібності, могутність, 

парадоксальність, грандіозність, універсальне знання.  

2.2. Образно-асоціативний профіль концептів ТАЄМНОГО формується 

авторськими асоціаціями, які сприяють метафоричному переосмисленню таких 

концептів, як KNOWLEDGE (асоціації з людиною, лоном, факелом, насінням, 

паливом), CODE (асоціації з супом, людиною) і TRUTH (асоціації з рідиною, болем, 

їжею). Високого оцінного змісту Ден Браун надає гіпоК KEEPER, TECHNIQUE та 

концептам KNOWLEDGE і TRUTH. Разом з тим оцінка ТАЄМНОГО не є однорідною, 

що пов’язано з прагненням письменника наголосити на втраті меж між позитивом 

і негативом, на їхньому симбіозі.  

3.1. Індивідуальне осмислення концептів епістемічного домену РЕЛІГІЙНО-

МІСТИЧНЕ відбито в самій його структурі, в інвентарі особливо значущих для 

письменника концептів, які містять знання про світові релігії (CHRISTIANITY, ISLAM, 

JUDAISM, BUDDHISM, HINDUISM) і пов’язані з ними ментальні феномени (GOD, SACRED 

FEMININE, JESUS, RITUAL, TEMPLE, SCRIPTURE, PRAYER, SIN, INFERNO, SALVATION). 

Найяскравіше асоціативно-образне осмислення отримують гіпоК CREED (асоціації 

з колажем, напоєм, мовою, вогнем); катаК CHRISTIANITY (із фуршетом, судиною, 
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ледачими батьками); катаК GOD (із маяком, голосом, архітектором) і катаК SCRIPTURE 

(зі світлом, посудиною).  

3.2. У межах епістемічного домену РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ найвиразніше 

ціннісне маркування спостерігаємо в концептах CHRISTIANITY, GOD, SACRED FEMININE, 

JESUS CHRIST, PAGANISM, RITUAL, SCRIPTURE, PRAYER, SIN, INFERNO, серед яких 

особливою епістемічною цінністю володіють SACRED FEMININE, PAGANISM, RITUAL, 

переміщені Деном Брауном у фокус позитивної оцінки. Натомість INFERNO постає як 

антиконцепт – ментефакт, що має виключно негативну оцінку. У такому аспекті 

помітною стає переполюсовка знаків оцінки в концептах PAGANISM, SIN (перворідний 

гріх), усталене уявлення про які має бути негативним, але в мовотворчості Дена 

Брауна вони опиняються в латах амбівалентної оцінки. 

4.1. Емоційний домен СТРАШНЕ структуровано гіперК EMOTION, 

CAUSATION і PHYSICAL REACTION. Мовне втілення в ідіостилі Дена Брауна 

отримують такі складники першого гіперконцепту, як ANXIETY, FRIGHT, AWE, PHOBIA, 

PANIC, HORROR. ГіперК CAUSATION має складнішу систему й відтворюється гіпоК 

SITUATION, EVENT, NATURAL PHENOMENON, HEALTH THREAT, PEOPLE,  MYSTIC. Проте його 

індивідуальність простежено в низці таких катаконцептів, як CLOSED SPACE, 

OBSCURITY, WAR, CATASTROPHE, LOSS, DARKNESS, COLOR, ILLNESS, VIOLENCE, DEATH, 

BOSS, APPEARANCE, IDEA, VOICE, PRODUCT, BROTHERHOOD, SUPERNATURAL FORCE, RITUAL, 

INFERNO. Прагнення вразити читача і якомога реалістичніше зобразити страх 

оприявлено в концептах BEHAVIOUR, SOMATICS. 

4.2. Образний шар концептів домену СТРАШНЕ фіксує як усталені 

метафоричні моделі, так й індивідуально-авторські. Останні відбивають оригінальне 

авторське осмислення тривожного страху як тупого предмету, переляку як маски, 

паніки як пожежі чи інфекції, жаху як хижого птаха. Емоції страху в ККС Дена 

Брауна отримують різну оцінку. Найнегативнішими виявляються фобія, яка 

виснажує, приносить страждання, переслідує, і паніка, що несе небезпеку й блокує 

мислення. Тривожний страх і відчуття жаху мають безліч позитивних рис: вони 

поєднують людей, породжують віру, інтуїцію, актуалізують мислення.  

5.1. Гносеологічний домен МИСТЕЦТВО складається з уявлень Дена Брауна 
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про образотворче мистецтво, музику та літературу. Найрозгалуженішу систему має 

гіперК VISUAL ARTS, складниками якого є PAINTING, SCULPTURE, ARCHITECTURE 

і GRAPHIC ART. Образотворче мистецтво в художньому просторі письменника 

є частиною карти, дороговказом, носієм таємниць і містичного знання, має 

приховану символіку.  

5.2. В образно-асоціативному шарі художніх концептів домену МИСТЕЦТВО 

особливий профіль отримує катаК STRUCTURE. Твори архітектури та їхні деталі Ден 

Браун асоціює з воїном, кораблем, горою, монстром, містом, тортом, вогнем і живою 

істотою. У такий спосіб він наголошує на їхній значимості, розмірі, формі, 

довершеності / непривабливості. Оцінна лексика підкреслює майстерність митців, 

велич, надзвичайну красу, вишуканість творів мистецтва. Найціннішими 

мистецькими об’єктами постають шедеври архітектури. Деякі скульптури 

отримують негативну оцінку.  

6.1. НАУКА постає в ідіостилі Дена Брауна доменом для SCIENTIFIC 

COGNITION (уявлення про точні, гуманітарні й нетрадиційні науки), SCIENTIFIC 

ACHIEVEMENT (осмислення технологій та винаходів) і AGENT (репрезентація 

вченого-природознавця і вченого-гуманітарія). Найоригінальніший і специфічний 

зміст має поняттєвий шар катаК NEW PHYSICS (наукове доведення існування Бога), 

NOETIC SCIENCE (універсальна свідомість і можливості людської думки здійснювати 

фізичний вплив), METASYSTEMS MODELING (визначення емоційного стану великих 

груп людей), катаК BIOLOGY, TECHNOLOGY (технології вдосконалення людини як 

біологічного виду).   

6.2. Найвиразніше образно-асоціативне втілення отримують гіперК 

SCIENTIFIC ACHIEVEMENT і гіпоК EXACT SCIENCE. Точну науку взагалі Ден Браун 

асоціює з двома протилежними сутностями – Богом і сатаною, фізику – з 

полотнищем (інструмент Бога у творенні природи), наукове досягнення – з дивом, 

вірусом, хворобою, вогнем, що характеризує його як надзвичайно складне, стрімке, 

корисне й одночасно пагубне явище. Негативну оцінку спостерігаємо на перетині 

концептів домену НАУКА та РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ. 

7. Між провідними доменами концептосистеми Дена Брауна існує тісний 
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взаємозв’язок. Активне поєднання концептів відбувається на катарівні між 

ТАЄМНЕ і НАУКА (BIOTERRORISM – BIOLOGY; СODE – MATHEMATICS, KNOWLEDGE – 

HISTORY), РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ і МИСТЕЦТВО (TEMPLE – STRUCTURE; 

CHRISTIANITY, PAGANISM – PICTURE, SCULPTURE, STRUCTURE; ISLAM – CALLIGRAPHY, 

STRUCTURE), РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ і СТРАШНЕ (INFERNO – CATASTROPHE), 

ТАЄМНЕ і СТРАШНЕ (MURDER – HORROR; KIDNAPPING – ANXIETY, PANIC), 

МИСТЕЦТВО і СТРАШНЕ (STRUCTURE – AWE, ANXIETY), НАУКА і РЕЛІГІЙНО-

МІСТИЧНЕ (PHYSICS, ASTRONOMY – CHRISTIANITY, GOD; HISTORY, SYMBOLOGY – ISLAM, 

CHRISTIANITY, PAGANISM; PHILOSOPHY – SCRIPTURE), НАУКА і СТРАШНЕ 

(MATHEMATICS – CATASTROPHE). Наявні й такі концепти, які одночасно входять до 

кількох доменів, що свідчить про неможливість розглядати деякі ділянки 

концептосистеми окремо: RITUAL, GOD / SUPERNATURAL FORCE, INFERNO (СТРАШНЕ і 

РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ), ARTWORK (МИСТЕЦТВО і ТАЄМНЕ), BROTHERHOOD 

(ТАЄМНЕ і СТРАШНЕ).  

Основні положення розділу висвітлено в публікаціях [234; 236; 238; 281]. 
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Р о з д і л  3  

 

ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ  

НОМІНАТИВНОГО  ПРОСТОРУ  В  ІДІОСТИЛІ  ДЕНА БРАУНА 

 

 

Значну кількість праць [49; 69; 73; 74; 91; 172; 259] присвячено вивченню 

різних аспектів індивідуального використання мови письменником (ідіолекту) з 

метою опису специфіки його ідіостилю. До таких аспектів належать лексико-

семантичні, фонетичні, граматичні та стилістичні особливості текстів.  

Головними критеріями виявлення ідіостильових маркерів є частотність, 

стабільність у всіх творах і смислотвірний потенціал, оскільки саме ці параметри 

підтверджують специфічність мови письменника та роблять його тексти 

впізнаваними [109, с. 6]. У цьому розділі основну увагу зосереджено на 

функційно-семантичному навантаженні номінативного простору Дена Брауна, а 

саме: ономастикону, реалікону, термінів і паремій. 

Як відомо, номінація є механізмом породження мови і являє собою 

утворення й відбір засобів вербалізації інтенцій та особистісних смислів мовця 

[124, с. 6]. У зв’язку з цим, розгляд одиниць первинної та вторинної номінації 

в художніх текстах Дена Брауна є важливим етапом у дослідженні його ідіостилю.  
 

 

3.1. Ономастичний спектр ідіостилю Дена Брауна 
 

Навіть неозброєним оком видно, що Ден Браун активно послуговується 

значним шаром ономастичної лексики, зокрема й в одному із заголовків (The Da 

Vinci Code), що вже є підставою вважати вживання таких лексичних одиниць 

однією з характерних рис індивідуальної манери письменника. Дослідження 

власних назв художнього мовлення, а також складання словника власних імен 

сприяють декодуванню природи мовотворчості письменника, уможливлюють 

спостереження за еволюцією мовної свідомості й майстерності митця, дають 

змогу з’ясувати, які події історії, культури його цікавлять, хто із провідних діячів 
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національного і світового історико-культурного простору був близьким чи, 

навпаки, неприйнятним для творчої особистості, сприяють формуванню 

світогляду, естетичних смакових пріоритетів, громадянської позиції [256, с. 6]. 

О. В. Ревзіна зазначає, що словник власних назв в індивідуальних образах 

відтворює активну пам’ять автора, що охоплює історію, культуру та географію 

[193, с. 272].  

Власні імена завжди виділяються на тлі всього тексту й привертають 

чималу увагу. Крім номінативної функції, вони виконують низку інших, що 

допомагає письменнику втілити художній задум. Отже, найважливіше 

дослідницьке завдання полягає у з’ясуванні функційного навантаження 

ономастичних явищ у творчому доробку Дена Брауна, їхньої типології та ролі 

у моделюванні його авторської картини світу.  

Як відомо, ономастика є розділом мовознавства, який вивчає власні імена. 

І хоч тернімном «ономастика» здебільшого омонімічно називають той розділ 

науки про мову, який вивчає сукупність власних назв людей, він охоплює значно 

ширше коло понять: не лише науку про імена людей (антропоніміка), а й про 

клички тварин (зооніміка), про назви географічних об’єктів (топоніміка), про 

назви небесних тіл (астроніміка), про найменування божеств, міфічних істот 

(теоніміка), назви організацій, виробничих і громадських об’єднань (ергоніміка), 

назви відрізків часу, подій (хрононіміка), власні назви численних матеріальних 

предметів та витворів духовної культури (хрематоніміка) тощо [380, с. 344; 398, 

с. 83]. 

 

3.1.1. Промовисті імена персонажів. Символізм імен персонажів 

є однією із визначальних рис ідіостилю Дена Брауна, оскільки письменник завжди 

ретельно підбирає їх і надає їм внутрішнього смислу. Разом з тим, художник слова 

може як пояснювати семантику імені в текстах, так і залишати її прихованою, 

тобто в такий спосіб взаємодіяти з читачем і давати йому змогу самостійно 

відшукувати варіанти трактування імен і прізвищ.  

Процес номінації персонажа має у романному циклі Дена Брауна різну 
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логіку, що уможливлює виокреслення щонайменше чотирьох різних 

номінативно-семантичних груп онімів / антропонімів, притаманних його 

ідіостилю: імена реальних людей, імена зі значущим словом у своєму складі, 

імена з етимологічно прозорою семантикою та імена-анаграми. 

Групу антропонімів з ім’ям / прізвищем реальної людини очолює 

в художньому світі Д. Брауна Robert Langdon – головний герой циклу романів. Як 

пояснює сам письменник, він дав прізвище персонажу на честь Джона Ленґдона 

(John Langdon), творчістю якого захоплювався і який створив амбіграми для 

«Янголів і демонів» [289, с. 12]. Окрім того, прізвище містить лексему-суфіксоїд 

don, що позначає викладача в університеті, – зазвичай у Кембриджі та Оксфорді 

[408]. Персонаж є професором не менш престижного університету – 

Гарвардського.  

Ім’я куратора Лувру та головного магістра «Пріорату Сіону» – Jacques 

Saunière – відсилає до реальної людини – священика Беренгара Соньєра (1852 – 

1917), який жив у селі Ренн-ле-Шато на півночі Франції. Той факт, що священик 

несподівано розбагатів і постійно займався таким дивним заняттям, як 

розкопування могил, породив чутки про знахідку ним цінного скарбу чи таємних 

документів. Існують різні конспіраційні теорії про те, що цей скарб пов’язаний 

чи-то з орденом Тамплієрів і Святим Граалем, чи-то з могилою Марії Магдалини 

й документами, що засвідчують існування нащадків Ісуса Христа [358]. 

Очевидно, що саме історію про священика покладено в основу сюжету. Уводячи 

в текст таке посилання, письменник спонукає читача дізнатися про цю 

особистість поза романом, звернутися до інших джерел.  

Головного злодія в романі «Код да Вінчі» звуть Leigh Teabing. Надаючи 

персонажу таке ім’я, Ден Браун хотів віддати належне Річарду Лі (Richard Leigh) 

і Майклу Бейдженту (Michael Baigent), авторам книги «Свята кров і святий 

Грааль», ідеї якої він використав у романі «Код да Вінчі». Ім’я Leigh – це прізвище 

першого автора, а Teabing – це анаграма прізвища іншого.  

Монах-альбінос із «Коду да Вінчі», найманий вбивця, який виконує 

розпорядження головного антагоніста, має ім’я Silas. Так альбіноса назвав 
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молодий священик Aringarosa (згодом єпископ), який прихистив злочинця у себе 

після його втечі з тюрми. Ім’я кілер отримав на честь апостола із сімдесяти Сили 

(англ. Saint Silas або Saint Silvanus) – сподвижника апостола Павла. Вибір 

священика був зумовлений тим, що, як і апостол Сила, Сайлас врятувався від 

тюрми завдяки землетрусу. У такому контексті прізвисько різко контрастує 

з внутрішньою сутністю людини, оскільки Сайлас, хоч і став монахом, 

продовжував грішити та вбивати. Простеживши етимологію імені Silvanus, можна 

констатувати, що воно походить від латинського silva, ‘ліс’. Можливо, автор 

також проводив «онімічну» асоціацію між лісом і дикістю Сайласа.  

Імовірно, ім’я Леонардо Ветри (Leonardo Vetra), який був одночасно вченим 

і священиком в «Янголах і демонах», Ден Браун обрав на честь Леонардо да Вінчі 

тому, що останній був ученим і мав зв’язок з релігією, оскільки займався 

релігійним мистецтвом.  

Очевидне значення має прізвище викраденого масона 33-го ступеня Пітера 

Соломона (Peter Solomon). Письменник обирає це прізвище, щоб наголосити на 

головному символі масонства – Храмі Соломона. Вважають, що масонство 

зародилось під час будівництва Храму Соломона та що організація лож, 

піднесення до ступенів і ритуали посвячення були винайдені Царем Соломоном 

[294]. У сучасному масонстві Храм Соломона – це духовний символічний храм, 

«ідеальний храм тіла людини, ідеальний храм всесвіту й душі» [325, c. 59]. Окрім 

того, прізвище містить алюзивний натяк – асоціація з «мудрим правителем». 

Пітера Соломона зображено в романі як надзвичайно мудру людину, про що 

свідчать хоч би його промови про Біблію та Бога. До того ж він не лише мав 

найвищий ступінь масона, а ще й обіймав керівну посаду.  

Групу антропонімів зі значущим словом у своєму складі очолює 

в ідіоономастиконі Дена Брауна ім’я головної героїні роману «Код да Вінчі» Софі 

Неве (Sophie Neveu), зміст якого пояснено в тексті роману: дідусь героїні (Жак 

Соньєр) завжди жартував про те, що дівчина є напівбожеством, бо в її імені є 

літери PHI : s-o-PHI-e [DVC, с. 130]. Число Phi позначає закон, що лежить в основі 

побудови багатьох живих і неживих об’єктів, його можна отримати внаслідок 
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відношення, яке називають Золотою пропорцією (в англійській мові – the golden 

ration або divine proportion). Така асоціація набуває нового значення наприкінці 

роману, коли стає відомо, що дівчина є прямим нащадком Ісуса Христа.   

Цікавим рішенням є вибір прізвища для єпископа Aringarosa («Код да 

Вінчі»). Лексему Aringarosa можна розкласти на компоненти ‘aringa’ та ‘ros(s)а’, 

що з італійської перекладається ‘red herring’, тобто відволікаючий маневр. Це 

прізвище гарно відтворює функцію персонажа в романі – скласти враження, що 

він є злочинцем, хоч насправді єпископ є жертвою, оскільки Лі Тібінг, який 

виявився антагоністом, використовував його.    

Помічника Лі Тібінга звуть Rémy Legaludec. Ім’я останнього асоціюється 

з назвою відомого бренду французького коньяку Rémy Martin. Оскільки Ремі 

отруївся коньяком, у який було вміщено алерген у вигляді арахісового порошку, 

імовірно, письменник обирає антропонім для відображення цієї ситуації. 

Прізвище командира Оліветті з «Янголів і демонів», можливо, запозичено 

від назви відомої компанії друкарських приладів «Olivetti», оскільки він не 

схильний до емоційності, нікому не довіряє і скептично ставиться до того, що 

антиматерія може вибухнути, воліє завжди діяти за протоколом і працює як 

«прилад». 

Головна героїня роману «Інферно» носить ім’я Felicity Sienna Brooks. Ден 

Браун пояснює, що дівчина із самого дитинства цурається імені Felicity, яке 

в англійській мові має значення ‘щастя’, оскільки зовсім не вважає себе 

щасливою. Інші ж складники імені письменник не коментує, хоч Глен Еріксон 

[296, с. 163] уважає їх промовистими. Науковець пояснює, що за часів Данте місто 

Сієна (Siena) було оплотом ґібелінів і переважно суперником у кровавих 

конфліктах із Флоренцією, яка підтримувала гвельфів. Флоренція дивилася 

зверхньо на Сієну, яка швидко досягла успіху, але Данте зауважував 

у «Божественній комедії», що уряд Сієни насправді робив багато речей краще, ніж 

його рідна Флоренція, у якій все більше й більше розквітала політична корупція. 

Отже, зважаючи на те, що Данте мав двоїсте ставлення до Сієни, Ден Браун 

передав зазначеним вище іменем двозначність характеру персонажа. Обравши 
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для героїні номінатив Сієнна, письменник, на думку Глена Еріксона, заздалегідь 

попереджує, що вона виявиться подвійним агентом із таємними планами [296, с. 

163].  

Щодо прізвища дівчини, то Глен Еріксон зауважує, що Brooks може бути 

алюзією на численні річки, назви яких були взяті з грецької міфології та 

використані Данте для створення загальної картини пекла з різною 

психологічною та літературною метою [296, с. 71]. Так, наприклад, річка Кокіт, 

що в грецькій міфології є річкою в Аїді, у Данте Інферно стає замерзлим озером, 

у яке вміщено найбільших зрадників. Серед річок Пекла Данте можна виокремити 

таку, що має особливе відношення до Роберта Ленґдона та Сієнни Брукс, – річку 

Лета, що є також алюзією на грецьку міфологію. Перед тим, як покинути 

Чистилище, Данте купається в цій річці та отримує амнезію. У романі Дена 

Брауна Сієнна та її колеги вводять Ленґдона у стан амнезії. Беатрічче дорікає 

Данте за його амнезію і за те, що він не розуміє, яким є грішником, так само, як і 

Сієнна дорікає Роберту Ленґдону за те, що він не бачить крайньої необхідності в 

планах божевільного генія Цобріста «врятувати» світ [296, с. 71]. 

Прізвище директорки ВОЗ Elizabeth Sinskey («Інферно») натякає на два 

слова – Sins + key. У романі йдеться про те, що найбільша трагедія жінки – це 

безпліддя, через яке її покинув чоловік. Вірус, винайдений Цобрістом, також 

призведе до безпліддя частини населення Землі, що, на його думку, вирішить 

проблему перенаселення та врятує людство від гріховності. Пор.: I have forged 

a masterpiece of salvation … [Inf, c. 282]. Отже, у прізвищі Елізабет Сінскі 

наголошено на ідеї Цобріста про те, що безпліддя – це спасіння від гріхів. 

Група антропонімів з етимологічно прозорою семантикою. Натяк на 

генеалогію головної героїні «Кода да Вінчі» Софі можна прочитати в її прізвищі. 

Лексему Neveu містить словник французької мови, де зазначено, що це слово 

вживається із такими застарілими значеннями, як ‘племінник’ і ‘нащадок’ [407]. 

Воно походить від лат. nepotem ‘онук’, ‘нащадок’. В етимологічних словниках 

зафіксовано, що лексемою neveu в середньовіччі послуговувалися як евфемізмом 

на позначення незаконнонародженого сина духовної особи [432]. Згідно із 
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словником «Dictionary of American Family Names» слово neveu раніше вживали 

відносно племінника якоїсь видатної людини [412, с. 663]. Ден Браун не дає такої 

інформації в романі, можливо, розраховуючи на обізнаність читача або 

спонукаючи його проводити власний пошук.  

Імпліцитний зміст наявний і в прізвищі лейтенанта Jérôme Collet. 

В етимологічному онлайн-словнику прізвищ зазначено, що Collet є пестливою 

формою чоловічого імені Nicholas, що з’явилася у ХІІІ ст. Nicholas походить від 

грецького ‘Nikolaos’, компонентами якого є ‘nikan’ – завойовувати та ‘laos’ – 

люди. Це ім’я було популярним, оскільки мало значення переможців [438]. 

У романі герой дійсно отримує перемогу, коли знаходить потаємне шпигунське 

обладнання в будинку Лі Тібінга й не дає змоги пресі дискредитувати Безу Фаша, 

пояснивши, що переслідування Роберта Ленґдона та Софі Неве було хитрістю, яка 

уможливила виявлення справжнього злодія. У такий спосіб він доводить колегам, 

що здатен на більше, ніж ті від нього очікують. 

Директор ЦЕРНу в «Янголах і демонах» має ім’я Maximilian Kohler. 

Maximilian походить від латинських імен Maximus та Aemilianus. Король 

Німеччини Фрідріх ІІІ вигадав це ім’я для свого сина з надією, що той, коли 

виросте, набуде мужності й доблесті римських генералів Maximus і Aemilianus 

[432]. Ім’я підкреслює посаду, яку обіймає персонаж, та його владу в установі: 

Maximilian Kohler, director general of CERN, was known behind his back as König-

King. It was a title more of fear than reverence for the figure who ruled over his 

dominion from a wheelchair throne [AD, c. 36].  

Антагоніст у романі «Янголи і демони» носить два імені: Janus, відоме 

кілеру, який на нього працює, та Carlo Ventresca, за яким його знають як 

священика. Ім’я Janus асоціюється з дволикістю та лицемірством, оскільки 

в давньоримській міфології воно належало богу, який був покровителем входів 

і виходів, початків і кінців, і зображувався як чоловік із двома обличчями по 

обидві сторони голови [432]. Прізвище Ventresca перекладається з італійської як 

‘філе тріски’. Тобто лексема, імовірно, є десемантизованою, і її обрано для 

підкреслення національної ідентифікації персонажа. Хоч можемо зауважити, що 
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воно характеризує двояку сутність персонажа – як доброго, правильного, 

зразкового священика, всередині якого ховається злоба, ненависть та жага 

помсти, оскільки м’ясо тріски містить як багато корисного, так і отруту, яку риба 

накопичує протягом життя.   

Вбивцю, який працює на Януса, Ден Браун називає Hassassin. Персонаж 

уважає себе нащадком войовничої мусульманської організації «Асасини» (араб. 

¤¥¦§¨©  [Ḥashshāshīn]), що виникла під час Хрестових походів в XI cт. Ця назва, за 

однією з версій, утворилася через звичку воїнів вживати гашиш (араб.: 

«¥¨©َ  [ḥašīš]). Незважаючи на те, що слово ввійшло в сучасну англійську мову як 

assassin, Ден Браун воліє вживати для антагоніста саме прізвисько з літерою 

‘h’ замість загальної назви, щоб показати прагнення вбивці продовжити справу 

своїх пращурів і підкреслити мотиви його помсти. 

Ім’я головної героїні «Янголів і демонів» Вітторії Ветра (Vittoria Vetra) 

походить від латинського слова victoria ‘перемога’. Антропонім дійсно 

характеризує героїню, оскільки він відтворює те, що їй вдалося винайти «пастку» 

для антиматерії, тобто вона змогла її собі підкорити. 

Прізвище журналіста BBC Glick («Янголи і демони») натякає на ‘щастя’, 

оскільки є варіантом німецького слова Glück у мові їдиш [412, с. 52]. Журналісту 

пощастило отримати сенсаційну інформацію, а отже в прізвищі майстерно 

відтворено події, які з ним трапилися за сюжетом роману.  

Антагоніст у романі «Втрачений символ» має аж чотири імені, які 

відповідають певним періодам його життя. Ім’я персонажа з народження та до 

того, як його арештували за зберігання наркотиків, – це Zechariah. Із 

давньоєврейської його можна перекласти як ‘божа пам’ять’ або ‘той, хто пам’ятає 

Бога’, і воно є ім’ям кількох біблійних осіб [432]. Отже, цей антропонім має 

досить позитивну семантику, пов’язану з темою Бога та віри. Очевидно, батьки 

Захарі сподівалися, що з нього вийде гарна людина, яка вірить у Бога та стане 

масоном, як батько. Однак ім’я різко контрастує з його носієм: Захарі постійно 

сперечається з батьком (Пітером Соломоном), не хоче йти його життєвим шляхом 

і виявляє неабиякий інтерес до матеріальних цінностей. У в’язниці Захарі 
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інсценує свою смерть і тікає під іменем Andros Dareios. У книзі пояснено, чому 

персонаж обирає таке ім’я та прізвище: ‘andros’ у перекладі з грецької ‘воїн’, 

а ‘dareios’ з перської – ‘багатий’ [LS, c. 223]. Він уважає себе бійцем, оскільки не 

здався і знайшов вихід, як можна врятуватися від в’язниці та залишитися багатим. 

Після того, як розкішне життя на березі моря Андросу набридає, він починає 

цікавитися ідеями та практиками масонства. Персонаж називає себе Mal’akh після 

спроби дізнатися масонські таємниці від свого батька, проникнувши в їхній 

будинок і вбивши свою бабусю. Як пояснює автор роману, персонаж називає себе 

на честь впалого ангела на ім’я Moloch із книги Мільтона «Втрачений рай», який 

був войовничим демоном, що боровся зі світлом.  

Christopher Abaddon – це ще одне ім’я, яке антагоніст вигадує, коли видає 

себе за іншу людину, зустрічаючись із батьком і тіткою. Цього разу Ден Браун не 

дає обґрунтувань вибору імені персонажа. Слово Christopher походить від 

церковно-грецького Χριστοφορος, компоненти якого є Χριστος – Христос та 

φερω  – нести [432], і асоціюється з Ісусом Христом. Давньоєврейський термін 

Abbadon (іврит ֲאַבּדֹון, Aḇaddon) та його еквівалент грецькою мовою Ἀπολλύων 

вжито в Біблії на позначення одночасно і місця знищення, і янгола безодні [432]. 

Ім’я обрано, імовірно, іронічно, щоб підкреслити протилежність персонажа Ісусу. 

У романі «Інферно» надзвичайно промовисте ім’я має антагоніст Bertrand 

Zobrist. Ані ім’я, ані прізвище письменник ніяк не коментує, але не важко 

встановити, що перше має давньоверхньонімецьке походження й означає 

‘яскравий ворон’ (beraht ‘яскравий’ і hraban ‘ворон’). Це ім’я було раніше досить 

популярним завдяки символіці, згідно з якою ворон – це ‘той, хто одержує 

перемогу над ворогом’ [429]. Учений-генетик Цобріст вбачав велику загрозу 

в перенаселенні, що може призвести до винищення людської раси. Його головним 

ворогом є ВОЗ в обличчі Елізабет Сінскі, яку він дійсно перемагає, оскільки 

відкрив і випустив небезпечний вірус, що призведе до часткового безпліддя 

населення і згодом, мабуть, вирішить проблему перенаселення. Окрім того, ворон 

у Біблії – це нечистий птах, а його поява сприймається як передвістя невдачі. 

Отже, ім’я є натяком на те, що персонаж є негативним. Значення ‘яскравий’, 
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‘розумний’, ‘видатний’, які походять від давньоверхньонімецької лексеми berht, 

вдало характеризують Цобріста, оскільки в романі йдеться про те, що він є генієм 

своєї справи та має видатний розум.  

Німецьке прізвище Zobrist походить від ober, ‘вищий’, ‘над’ 

і є топографічним прізвищем, тому що виникло на позначення тих людей, які 

жили на найвищій або найвіддаленішій точці поселення [429]. У Дена Брауна цей 

антропонім більше асоційовано з образом «Надлюдини» (нім. Übermensch). 

Цобріст є прихильником трансгуманізму, ідеї якого перекликаються з ідеями 

Ніцше про появу досконалішої людини. Персонаж певен, що люди здатні 

активувати певні генетичні комбінації, внаслідок чого наші нащадки будуть 

винахідливішими, жвавішими, дужчими й навіть розумнішими, вони фактично 

стануть «суперрасою» [Inf, c. 294]. Він, вірогідно, сам себе вважає «надлюдиною», 

оскільки має надзвичайний розум, не мислить стереотипами, і заради своїх 

цінностей він постає жорстоким по відношенню до населення, випустивши вірус.  

Широко представлена в художньому просторі Дена Брауна й група 

антропонімічних анаграм. Зокрема, послуговуючись анаграмою, письменник 

надає певного змісту імені та прізвищу голови поліції в «Коді да Вінчі» Bezu 

Fache. Словник французької мови визначає лексему fâché як ‘сердитий, 

розлючений, незадоволений' [401, с. 349]. Ім’я Bezu – це анаграма лексеми zebu, 

яка функціонує як в англійській, так і у французькій мовах, де вона позначає 

підвид свійського бика тропічних і субтропічних широт [401, с. 890]. Така 

семантика імені та прізвища явно характеризує героя, оскільки голову поліції 

зображено агресивним, впертим та імпульсивним. Окрім того, письменник сам 

порівнює його з биком: Captain Bezu Fache carried himself like an angry ox, with his 

wide shoulders thrown back and his chin tucked hard into his chest [DVC, c. 39]. До 

того ж Безу Фаше має прізвисько Le Taureau, що позначає бика.  

У мережі Інтернет не зафіксовано французького прізвища Legaludec, яке 

носить слуга Лі Тібінга, і це наштовхує на думку, що в ньому може бути 

прихований зміст. Можливо, прізвище є анаграмою словосполучення legal duce. 

Legal як у французькій, так і в англійській мовах має значення ‘легальний, 
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законний’, а іменник duce – ‘лідер’ (від лат. dux (ducis), ‘вожатий’, ‘провідник’, 

‘вожак’, дієслово dūcere ‘водити, вести’) [435, с. 216; 401, с. 281]. Отже, анаграму 

потрібно розуміти, як ‘той, хто навів поліцію на правильний слід’. Ремі був 

у розшуку за дрібні крадіжки й одразу привернув увагу поліцейських.  

Як анаграму потрібно розглядати й прізвище камерарія Carlо Ventresca 

(«Янголи і демони»). Якщо переставити літери, то можна отримати 

словосполучення Conclave arrest, ‘зупинка конклаву’. Конклав було зупинено 

саме через появу в Сикстинській Капеллі Карла Вентреска та через відсутність 

кардиналів, викрадення яких було ним організовано. Тому цілком імовірно, що 

письменник дійсно задумував ім’я та прізвище персонажа як анаграму. 

В іменах п’яти головних персонажів роману «Інферно» є літери, що 

складають слово sin: Elizabeth Sinskey, Sienna Brooks, Jonathan Ferris, Bertrand 

Zobris, Ignazio Busoni. Очевидно, Ден Браун хотів наголосити на темі гріховності, 

зокрема, семи смертних гріхах, про які неодноразово письменник згадує в романі. 

Цікавими є спостереження Г. Еріксона, згідно з якими антропоніми, ужиті 

в четвертому романі циклу, приховують назви конкретних гріхів або їхні 

синоніми: treason (зрада) в імені Jonathan Ferris; greed (жадоба) в імені Agent 

Brüder; envy (заздрість) in Vayentha; anger (гнів) in Robert Langdon; laziness (лінь) 

в Elizabeth Sinskey.  В імені Sienna Brooks є літери, що утворюють слово eros, яке 

втілює плотську любов або блуд (lust), а в імені Іґнаціо Ignazio Busoni, також 

відомого як il Duomino, наявні літери латинського gula, що в англійській мові 

відповідає gluttony (ненажерливість) [296, c. 69]. Майже всі вади, зашифровані 

в іменах, певною мірою характеризують персонажів. Так, Сінскі від своїх ліків 

тривалий час є доволі слабкою і страждає від запаморочення; Бусоні є занадто 

товстим; Сієнна згадує про сексуальні стосунки із Цобрістом; Ферріс видає себе не 

за того, ким є насправді; Ваєнта заздрить Сієнні, якій довірили справу.  

У художньому просторі Дена Брауна існує й група імен (38,8 % від загальної 

кількості), які мають нейтральний характер. Прикметно, що персонаж може мати 

ім’я з нейтральною семантикою, але промовисте прізвище, чи навпаки. 

Нейтральні імена здебільшого підкреслюють національну приналежність героїв. 
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Пор.: Sister Sandrine Bieil (француженка), Mirsat (турок), Trent Anderson 

(американець), Inoue Sato (американка японського походження), Saverio Mortati 

(італієць), Cardinal Ebner (німець), Cardinal Lamassé (француз), Cardinal Guidera 

(іспанець), Cardinal Baggia (італієць), Ettore Vio (італієць). 

Отже, багато імен персонажів в ідіостилі Дена Брауна не є «пустими», вони 

мають значне смислове навантаження, відтворюючи характеристики героїв, 

створюючи асоціації з реальними людьми або втілюючи певні мотиви творів. 

У зв’язку з цим власні назви дійових осіб у художніх творах письменника 

є допоміжним елементом розкриття образу та ідейно-тематичного змісту. 

У багатьох випадках читач мусить самостійно проводити аналіз семантики 

антропонімів задля з’ясування тонкощів, які автор приховує.  

 

3.1.2. Інші власні назви та їхні функції. Окрім проаналізованих 

промовистих імен персонажів, Ден Браун уживає антропоніми, що номінують 

історичних постатей або реально існуючих осіб, а також хрематоніми, топоніми, 

теоніми, міфоніми, хрононіми та ергоніми. Усі ці власні назви забарвлюють та 

увиразнюють текст, виконують низку важливих функцій у творах письменника. 

Хрематоніми є найчисленнішою групою онімів, використовуваних 

у творах Дена Брауна. Вона охоплює власні назви предметів і продуктів духовної 

та матеріальної культури, тобто назви брендів, кораблів, літаків, мистецьких 

творів, книжок тощо. 

Великий масив хрематонімів становлять ЛО на позначення творів 

мистецтва та книг (205 онімів): 1) назви архітектурних споруд (105 онімів, пор.: 

Cathedral of Santa Maria del Fiore, Porta Romana, Giotto’s bell tower, the Blue 

Mosque та ін.); 2) назви скульптур (45 онімів, пор.: Habakkuk and the Angel, the 

Fountain of the Four Rivers, the Ecstasy of St. Teresa, the Triton, George Washington 

Zeus та ін.); 3) назви творів живопису (37 онімів, пор.: the Evolution of the Book, the 

Last Supper, the Adoration of the Magi, the Virgin of the Rocks та ін.); 4) назви 

літературних творів та інших книжок (16 онімів, пор.: the Divine Comedy, Dead 

Souls, the Dancing Wu Li Masters, the Zohar, the Upanishads та ін.); 5) назви 
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музичних творів (Dante Symphony, Beethoven’s Fifth Symphony). 

На тлі всіх текстів вирізняються й назви брендів та торгових марок (91 ЛО). 

Серед них виокремлюємо такі тематичні групи: 1) торгові марки транспортних 

засобів (25 оніми, пор.: Saab 900 S, Buick, Peugeot, U.S.S Enterprise, Fiat, Lincoln Town 

Car, Volvo, Escalade SUV Cadillac, Mercedes та ін.); 2) компанії, які випускають 

техніку (12 онімів, пор.: Hitachi, Jacuzzi, Dell, SONY RUVI, BlackBerry, I-phone, 

Bluetooth headset, Tovatec, Polaroid та ін.); 3) бренди напоїв та їжі (10 онімів, пор.: 

Nestle’s Quik, Romcaffé, Pirate’s Booty, Cracker Jack, San Pellegrino, Bombay Sapphire, 

Life Savers, Perrier та ін.); 4) бренди та компанії з виробництва зброї (7 онімів, пор.: 

Cherchi-Pardini, Taser 126, Browning Citori shotgun, Beretta, Thirteen-round Heckler 

& Koch USP 40 та ін.); 5) компанії сфери послуг (Beltway Limousine Service, ACME 

Storage, Marquis Jet, Netjets); 6) бренди хімічної промисловості (Styrofoam, Plexiglass, 

Solublon, Pyrex, Ball jar, Ziploc); 7) торгові марки одягу (Brioni, Juicy Couture, Armani 

Suit, Burberry turtleneck, Harris Tweed); 8) бренди медичної продукції (Ace bandages, 

Valium, NoDoz); 9) авіабудівельні компанії (airbus Airbus, Pratt & Whitney engines, 731 

twin Garrett TFE-731 engine); 10) веб-сайти (Twitter, Google, Wikipedia); 11) бренди 

цигарок (Dunhill cigarettes, MS Cigarette); 12) бренди годинників (Cartier watch, 

Rolex); 13) бренди іграшок (Nerf, Silly String); 14) інші (the McCormick Reaper, Sterling 

Dental, Walmart, Formica table, Standard Oil Tycoon, Plume Paris, Allied Steel) (див. 

табл. Ж.2 додатка Ж). 

Ден Браун уживає такі назви літаків і кораблів: the Boeing Х-33, Falcon 

2000EX, the Sikorsky UH-60 helicopter, the C-130, Frecciargento train, Dubois SR52 

Blackbird, Cessna Citation Mustang, the Hawker 731, Beechcraft Baron 58, the 

Mendacium (10 онімів). Разом з тим, на сторінках його романів зустрічаємо лише 

три назви кінофільмів, серіалів, шоу: Star Trek, America’s Most Wanted, Star Wars.  

Наступну численну групу онімів (285 ЛО), які вжито в циклі романів про 

Роберта Ленґдона, становлять імена реально існуючих сьогодні або в минулому 

людей (не персонажів). Ці антропоніми у творах Дена Брауна можна 

класифікувати на такі групи:  

1) імена діячів мистецтва (100 онімів, пор.: Michelangelo, Raphael (Santi), 
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Claude Monet, Bernini Giovanni Battista, John Milton, Constantino Brumidi , William 

Blake, Max Ernst Verdi, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Mozart та ін.); 

2) iмена королів, політиків, державних діячів, військових (43 оніми, пор.: 

Constantine the Great, Caesar Julius, Winston Churchill, Caligula, Henry V, Queen 

Elizabeth I, Napoleon, Pepin the Short, King Philippe IV, Mary Queen of Scots та ін.); 

3) імена вчених (33 оніми, пор.: Claudius Ptolemy, Robert Fulton, Samuel 

Morse, Christopher Clavius, Pythagoras, Lynne McTaggart, Albert Einstein та ін.); 

4) імена біблійних осіб, пророків і культових духовних наставників (22 

оніми, пор.: Jesus Christ, Archangel Gabriel, Hiram Abiff, Abraham, Moses, Isaac, 

Jacob, Buddha, Mohammad, Zoroaster, King David, Saint Peter, Uriel та ін.); 

 5) імена духовних осіб, святих, священиків і проповідників (21 онім, пор.: 

Saint Lucia, Pope Pius IX, Gregory XII, Pope Celestine V, Hippolytus of Rome та ін.);  

6) імена філософів (20 онімів, пор.: Euhemerus, Socrates, Francis Bacon, 

Pythagoras, Hermes, Trismegistus, Vyasa, Niccolo Machiavelli, Saul Kripke та ін.);  

7) імена літературних або кіногероїв (17 онімів, пор.: Captain Kirk, Nancy 

Drew, Spiderman, Merlin, Morgan le Fay, the Witch, Luke Walker, Darth Vader та ін) 

(див. табл. Ж.4 додатка Ж); 

8) імена членів королівських і знатних родин (7 онімів, пор.: Blance 

D’Evreux, Rene D’Anjou, Iolande de Bar, Diana (Princess of Wales), Prince Andrew 

та ін.); 

9) імена магів, алхіміків і містиків (Paracelsus, Houdini, P.T. Barnum, Aleister 

Crowley, Robert Fludd); 

10) назви династій (House of York, House of Benjamin, the Rothschilds, the 

Medici);  

11) імена бізнесменів (Cecil Rhodes, Agostino Chigi, Melinda Gates);  

12) імена акторів (Diane Lane, Tom Cruise, Harrison Ford). 

Третю за чисельністю групу складають топоніми (155 ЛО). У складі цієї 

групи можна виокремити кілька підгруп: 1) назви внутрішньоміських об’єктів (85 

онімів, пор.: Champs-Elysées, Avenue Gabriel, Rue des Petits, Champs the Merceria 

dell’Orologio, the Boboli Gardens, Place du Carrousel, Sultanahmet Park, National 
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Mall, Silver Hill Road, Central Park та ін.); 2) назви населених пунктів і міст (33 

оніми, пор.: Rome, Vatican City, Venice, Florence, Washington, Istanbul, Paris, 

London, Palermo та ін.); 3) топоніми, що позначають природно-фізичні об’єкти (27 

онімів, пор.: the Potomac, the Seine, the English Channel, the Arno River, the Sea of 

Marmara, Andean Palpa Valley та ін.); 4) назви країн і регіонів (13 онімів, пор.: the 

USA, Italy, France, Great Britain, Turkey Greece, California, Germany, Egypt, 

Maryland, Vermont, Massachusetts, Andorra, Kent та ін.). Серед топонімів 

найбільшу частоту вживання мають лексеми, що номінують європейські країни 

та міста, оскільки Ден Браун позиціонує більшість подій саме в Європі. 

Менш численну групу становлять ергоніми, тобто назви організацій, 

закладів, спілок, товариств (52 ЛО): 1) назви навчальних і науково-дослідницьких 

закладів (16 онімів, пор.: Yale University, Phillips Exeter Academy, Sorbonne, 

Harvard, CERN, DePaul University, Institute of Noetic Sciences та ін.); 2) назви 

видавництв, телеканалів, радіостанцій (14 онімів, пор.: Radio Vaticana, CNN, BBC, 

British Tatler MSNBC, the Times, the New York Times, London Daily Mail та ін.); 

3) назви державних та міжнародних органів контролю та надзору (10 онімів, пор.: 

U.S. Secret Service, the Drug Enforcement Administration (DEA), M16 Secret 

Intelligence Service, Direction Centrale Police Judiciare, Interpol, Soganlik тощо); 

4)  назви спортивних команд (Fiorentina, Yuventus, Red Bulls, the Washington 

Redskins); 5) назви таємних і конспіраційних організацій (the Consortium, 

Freemasons, the Priory of Sion, Illuminati, the Rosicrucians); 6) інші організації: Opus 

Dei (релігійна), Ku Klux Klan (терористична), Rosslyn Trust (культурно-захисна), 

Società Dante Alighieri Vienna (культурна).  

Менш уживаною в художньому просторі Дена Брауна є група теонімів 

і міфонімів (31 ЛО). До теонімів уналежнюють власні назви, що позначають 

імена богів. У текстах Дена Брауна спостерігаємо імена богів різних релігійних 

систем – римської міфології: Minerva, Vulcan, Neptune, Ceres, Venus, Jupiter, Mars; 

грецької міфології: Zeus, Apollo, Helios, Hermes, Hecate Eros, Dionysus, Poseidon, 

Cybele; єгипетської міфології: God Ra, Amon, Horus, Isis, Osiris; індуської 

міфології: Ganesh, Krishna; імена богів анатолійської міфології: Cybele, а також 
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імена богів американських індіанців (Quetzalcoatl). Міфоніми – це власні назви 

міфологічних персонажів. У Дена Брауна переважають імена героїв грецької 

міфології: Daedalus, Attis, Medusa, Odysseus, Cyclops, Geryon, Erinyes, Minotaur, 

Adonis та ін. 

Остання група онімів, яку у своїх творах вживає Ден Браун, – це хрононіми. 

До неї належать назви історичних подій, часових періодів: Renascence, Crusades, 

Nero’s fire, the Black Death, the Russian Revolution, Council of Nicaea, Great Fire of 

London, First World War, Pearl Harbor, the Middle Ages (14 онімів). У письменника 

хрононіми номінують переважно трагічні та важкі часи в історії.  

В ідіостилі Дена Брауна власні назви виконують деякі специфічні функції – 

такі, як ілюзіоністична, асоціативна, характеризувальна, ергономічна, створення 

ефекту наукового дискурсу, національно-культурного колориту, 

кінематографічного ефекту, підкреслення високотехнологічності описуваних 

приладів чи машин тощо.  

Функція створення ефекту наукового дискурсу (історичного та 

мистецького). З історичними подіями, культурою, наукою і духовним світом 

минулого (Стародавній світ, Середньовіччя, Ренесанс) насамперед знайомлять 

читача антропоніми, запозичені з попередніх епох, міфоніми, хрононіми та 

численні лексеми на позначення творів і діячів мистецтва. Так, у романі «Інферно» 

письменник стисло розповідає про відому італійську династію Медічі та її роль в 

історичному процесі, зокрема в історії мистецтва: The Medici. The name alone had 

become a symbol of Florence. During its three century reign, the royal house of Medici 

amassed unfathomable wealth and influence, producing four popes, two queens of 

France, and the largest financial institution in all of Europe. To this day, modern banks 

use the accounting method invented by the Medici – the dual-entry system of credits and 

debits. The Medici’s greatest legacy, however, was not in finance or politics, but rather 

in art <…>The list of luminaries receiving Medici patronage ranged from da Vinci to 

Galileo to Botticelli <…> [Inf, c. 95]. Такі уривки нагадають лекційні матеріали, що 

не є випадковим, оскільки головний герой – це професор Гарвардського 

університету.  
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Асоціації з певними історичними подіями також викликають топоніми. 

Зокрема, Європу осмислено в художній картині світу письменника як епіцентр 

спалахів чуми в Середньовіччі: Centuries ago, Europe was in the depths of its own 

misery – the population huddled, starving, mired in sin and hopelessness. They were as 

a congested forest, suffocated by deadwood, awaiting God’s lightning strike – the spark 

that would finally ignite the fire that would rage across the land and clear the 

deadwood, once again bringing sunshine to the healthy roots [Inf, c. 47]. Описуючи 

сучасний Рим, письменник не може не згадати, що це одне з найстаріших міст 

світу: Rome... the caput mundi, where Caesar once ruled, where St. Peter was crucified. 

The cradle of modern civilization [AD, c. 142]. Ден Браун наголошує, що розмаїтість 

і контрастність Стамбула зумовлені багатьма історичними подіями: <…> it had 

served over the centuries as the epicenter of three distinct empires – the Byzantine, the 

Roman, and the Ottoman. For this reason, Istanbul was arguably one of the most 

historically diverse locations on earth [Inf, c. 375]. 

Надання історичної довідки деяким топонімам або пояснення етимології 

слів є невід’ємним прийомом в ідіостилі Дена Брауна. Прикладом може слугувати 

опис походження назви саду Тюїльрі (франц.: Jardin des Tuileries, англ.: the 

Tuileries Garden) у Парижі. Письменник звертає увагу на те, що це місце не завжди 

було таким гарним, у минулому тут видобували глину для виготовлення черепиці 

(франц.: tuile). Така мовна репрезентація безперечно розширює знання читача про 

об’єкт, який у результаті сприймається вже зовсім інакше. 

Функція створення національно-культурного колориту країни, де 

відбуваються події. Центральне місце у виконанні цієї функції належить 

топонімам (хоронімам, ойконімам, урбанонімам), назвам брендів, спортивних 

команд, а також деяких установ та архітектурних споруд. Наприклад, у романі 

«Янголи і демони» герой спостерігає на вулицях Риму «армію» мініатюрних 

седанів Fiat і поліцейські машини Alfa Romeo, обидві марки є італійськими 

виробниками. У цьому ж романі герої п’ють воду San Pellegrino та кавовий напій 

Romcaffé. У «Коді да Вінчі», де головні події відбуваються в Парижі, засобом 

пересування героя на початку роману є машина французької марки Citroën ZX. 
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Коли місцем подій стає Лондон, в аеропорту героїв зустрічає Jaguar Stretch 

Limousine британської марки. У «Втраченому символі» неодноразово зазначено, 

що команда ЦРУ пересувається Вашингтоном на позашляховику Escalade SUV 

Cadillac виробництва США. У цьому ж романі один із персонажів дивиться 

футбол, куштуючи рисово-кукурудзяний снек американського виробника Pirate’s 

Booty, та вболіває за команду Washington Redskins. 

Ден Браун вживає оніми, які позначають національну зброю, що 

використовують поліцейські сили в кожній із країн (Cherchi-Pardini, Beretta 

в Італії, Manurhin MR 93 у Франції, Taser 126 в Америці). Письменник також надає 

увагу таким деталям, як назви цигарок. У «Янголах і демонах» репортер BBC 

палить Dunhill cigarettes (британський бренд), в «Інферно» герой порівнює 

всюдисущість запаху цигарок MS з ароматом кави espresso. Назви брендів одягу 

теж підкреслюють національний колорит чужої країни або національну 

приналежність. В «Інферно» водій водного лімузину, що перевозив героїв Гранд-

каналом, одягнений у костюм від Armani, а американська туристка у Флоренції 

носить спортивний костюм американського бренду Juicy Couture.  

Ойконіми та урбаноніми не лише локалізують перебування головного 

героя, а й фокусують його почуття і враження. Так, описуючи Венецію, автор 

звертає особливу увагу на унікальне звучання міста: With virtually no cars or 

motorized vehicles of any kind, Venice enjoyed a blissful absence of the usual civic traffic, 

subways, and sirens, leaving sonic space for the distinctly unmechanical tapestry of 

human voices, cooing pigeons, and lilting violins serenading patrons at the outdoor cafés. 

Venice sounded like no other metropolitan center in the world [Inf, c. 313].  

Текстові фрагменти з топонімами актуалізують факти, що підкреслюють 

самобутність країн і міст, у яких відбуваються події. Письменник наголошує на 

тому, що Париж – столиця моди та розкоші: Her eyes remained fixed ahead down 

the long thoroughfare of Champs-Elysées, the two-mile stretch of posh storefronts that 

was often called the Fifth Avenue of Paris [DVC, c. 190]; Рим – головний осередок 

західного християнства: There are over four hundred Catholic churches in Rome. 

Cathedrals, chapels, tabernacles, abbeys, monasteries, convents, parochial schools 
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<...> [AD, c. 183]; італійці відрізняються елегантністю: Their driver was a strikingly 

handsome man in a tailored Armani suit. He looked more like a movie star than 

a skipper, but this was, after all, Venice, the land of Italian elegance [Inf, c. 298]; 

британці прагнуть до ізольованості: Sir Leigh Teabing’s residence rose on a meadow 

in the distance. The sign on the gate was in English: PRIVATE PROPERTY. NO 

TRESPASSING. As if to proclaim his home a British Isle unto itself, Teabing had not 

only posted his signs in English, but he had installed his gate’s intercom entry system 

on the right-hand side of the truck [DVC, c. 298].  

Європейські міста, вулиці та сади викликають в уявленні автора стійкі 

асоціації з діячами мистецтва, літератури та їхньою творчістю. Пор.: This was the 

city {Florence} on whose streets Michelangelo played as a child and in whose studios 

the Italian Renaissance had ignited [Inf, c. 33]; These were the gardens [the Tuileries 

Garden] in which Claude Monet had experimented with form and color, and literally 

inspired the birth of the Impressionist movement [DVC, c. 33]. Серед численних 

урбанонімів помітно вирізняються ті, що номінують символи національної 

культури: у Парижі – це Eiffel Tower, the Louvre; у Венеції – St. Mark’s Basilica, 

Doge’s Palace; у Ватикані – St. Peter’s Basilica; у Римі – the Roman Coliseum, the 

Pantheon; у Вашингтоні – the Washington Monument, the Capitol Building; 

у Лондоні – the Westminster Abbey.  

Ілюзіоністична функція пов’язана з відтворенням онімами ілюзії 

реального світу. Імена добре знайомих реально існуючих людей, особливо 

сучасної епохи (George Bush, Sir Mick Jagger), спортивних команд, організацій 

і закладів, географічних об’єктів, видавництв і телеканалів створюють ефект 

правдоподібності, вірогідності описуваних подій. Так, події, що розгортаються 

в «Янголах і демонах» під час конклаву у Ватикані, висвітлюють репортери BBC, 

у центрі скандалу знаходиться розробка всесвітньовідомого наукового центру 

CERN, згадано ім’я Джорджа Буша як можливого члена «Ілюмінатів». Червоною 

ниткою в романі «Код да Вінчі» проходить ідея про те, що Франція – це країна, 

де продовжився рід Ісуса Христа: Christ’s line grew quietly under cover in France 

<…> [DVC, c. 345]. Прив’язка факту існування нащадків Ісуса до конкретного 
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географічного об’єкта надає інформації певної достовірності. Окрім того, 

у художній картині світу Дена Брауна європейські міста неодмінно пов’язані 

з таємними або напівтаємними товариствами, братерствами та організаціями: 

European secret societies, European scientific underground, European alchemists, the 

stone masons’ guilds of Europe; They call themselves the Prieuré de Sion – the Priory 

of Sion. They’re based here in France and attract powerful members from all over 

Europe [DVC, c. 158]. 

Характеризувальна функція онімів виявляється у Дена Брауна пов’язаною 

з паралельною характеристикою когось або чогось. Так, назви закладів та 

організацій постають не лише як маркери географічного чи національно-

культурного простору, а ще й надають певної характеристики персонажам: André 

Vernet, according to official records, was a model citizen. No police record – not even 

a parking ticket. Educated at prep school and the Sorbonne, he had a cum laude degree 

in international finance [DVC, c. 478]. У наведеному прикладі навчання 

в престижному університеті підкреслює бездоганну репутацію керівника банку 

Андре Верне.  

Назви брендів визначають статус і статок дійових осіб або організацій. 

У романі «Код да Вінчі» перераховано марки машин, які мав заможний британець 

cер Лі Тібінг у своєму гаражі: <...> the stalls had been converted into an impressive 

automotive parking facility. The collection was astonishing – a black Ferrari, a pristine 

Rolls-Royce, an antique Astin Martin sports coupe, a vintage Porsche [DVC, c. 374]. 

У «Втраченому символі» Кетрін Соломон, яка належить до досить заможної 

родини, носить коштовний годинник марки Cartier. У «Коді да Вінчі» героїв 

твору пригощають у швейцарському банку мінеральною водою французького 

бренду преміального класу Perrier. Звісно, згадування цих брендів малює в уяві 

читача конкретну картинку й пов’язані з нею асоціації.  

У творчості Дена Брауна деякі бренди можуть підкреслювати різні аспекти 

особистості. Так, головний герой вживає вранці дитячий напій Nesquick, що 

говорить про його ексцентричність. Окрім того, він віддає перевагу якісному 

одягу британських брендів Harris Tweed та Burberry. Керівник конспіраційної 
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організації «Консорціум» у романі «Інферно» полюбляє віскі відомого 

шотландського бренду Highland Park, що підкреслює витонченість його смаку. 

Ергономічна функція – це заощадження мовного ресурсу, своєрідна мовна 

економія. По-перше, письменник використовує назви добре відомих брендів для 

заміни довгих або багатоскладних загальних імен. Пор.: Plexiglass, Solublon, 

Pyrex, Jacuzzi. Зокрема, замість того, щоб пояснити специфіку матеріалу, який 

використано в лабораторії Кетрін Соломон, письменник вживає лексему Plexiglas, 

що є торгівельною назвою поліметилметакрилату – твердої, безколірної і прозорої 

пластмаси: Dividers of frosted Plexiglas separated the space into different 

compartments – a laboratory, a control room, a mechanical room, a bathroom, and 

a small research library [LS, c. 55].  

По-друге, задля мовної економії та надання оповіді швидкого темпу Ден 

Браун послуговується низкою абревіатур, які називають організації. Уводячи їх 

у текст уперше, письменник дає розшифрування, а потім вживає лише 

абревіатуру: SMSC (Smithsonian Museum Support Center), SRS (the Surveillance and 

Response Support Unit), СFR (Council on Foreign Relations), CDC (the Center for 

Disease Control and Prevention), ECDC (the European Center for Disease Control and 

Prevention), AA meetings (Alcoholics Anonymous), WHO (World Health 

Organization). 

Асоціативна функція полягає в перенесенні імен відомих людей, 

літературних персонажів на нові художні образи й у використанні власних назв 

у порівняннях. Майже у всіх випадках вияву цієї функції власні імена апелюють до 

своєї культури, тобто американської, до якої належить герой та автор. Наприклад, у 

романі «Янголи і демони» Роберт Ленґдон хвалить Вітторію за те, що вона 

правильно визначила місцезнаходження каплиці «Кіджи»: ‘Nice work, Nancy Drew’ 

– ‘What?’ – ‘Never mind’ [AD, c. 298]. Ненсі Дрю є дівчиною-детективом серії 

відомих однойменних книжок, що виходили друком у 1930-х роках у США. 

Потрібно зазначити й випадки, коли головний герой зіставляє об’єкти архітектури 

свого національно-культурного простору з метричними засобами для того, щоб 

візуально показати реальну величину іншого об’єкта, чужого для його культури 
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(американської), наприклад: As you probably know, the Grand Gallery is quite long. The 

exact length, if Langdon recalled correctly, was around fifteen hundred feet, the length of 

three Washington Monuments laid end to end [DVC, c. 56].  

Бренди також можуть виконувати визначену функцію. Наприклад, 

американська марка машини Buick стає джерелом асоціації під час опису 

літального апарату ЦЕРНу: The vehicle looked as airworthy as a Buick. The wings were 

practically nonexistent – just two stubby fins on the rear of the fuselage [AD, c. 27]. 

Іграшковий дешифратор у вигляді каблучки, що продається всередині снеку 

торгової марки Cracker Jack, у контексті роману створює асоціацію несерйозності 

справи та є об’єктом для порівняння: For Sato to suggest that a Masonic cipher was 

an issue of national security was like her suggesting our nuclear launch codes were 

encrypted with a Cracker Jack decoder ring [LS, c. 184]. Ще одним прикладом 

асоціативної функції бренду в контексті роману є порівняння захисної оболонки, 

у якій був пристрій, що проектував «Мапу пекла», із гумовим м’ячем 

американського бренду NERF: The protective padding vaguely resembled an elongated 

Nerf football [Inf, c. 57]. Усі назви, що постають як джерело асоціацій, є частиною 

національної мовної картини світу американців. Використовуючи ці порівняння, 

автор/персонаж несвідомо виказує свою національно-культурну приналежність.  

Функція підкреслення високотехнологічності. Так, на момент написання 

роману «Янголи і демони» відеокамера бренду Sony ruvi була найменшою 

порівняно з іншими та вважалася новітнім досягненням цифрових технологій. 

Директорка відділу безпеки ЦРУ у «Втраченому символі» має на той час 

надсучасний мобільний телефоном BlackBerry, особливістю якого було легке 

користування електронною поштою. В «Інферно» директор конспіраційної 

організації використовує персональний кодофон Swedish Sectra Tiger XS, що 

є унікальною розробкою шведської компанії SECTA і забезпечує надійний захист 

під час передачі важливої інформації.  

Вживаючи назви кораблів і літаків, письменник прагне змалювати картинку 

в уявленні читача, зробити опис подій насиченим технічними та пригодницькими 

елементами, елементами погоні, що притаманні творам жанру трилеру, і в такий 
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спосіб надати кінематографічного ефекту, пор.: His team was about to board the 

modified Sikorsky UH-60 helicopter to head northwest and set up a roadblock <…> 

[LS, c. 279].  

Цікавою деталлю, на наш погляд, є те, що в художньому просторі Дена 

Брауна можна виокремити один і той самий набір онімів, які номінують певні 

концепти (Westminster Abbey, Pantheon, Washington Monument, Newton, Bernini, 

Leonardo da Vinci тощо). Ці оніми можна розглядати як гіперпосилання: якщо 

в романі «Втрачений символ» Pantheon лише загадується, то в романі «Янголи 

і демони» він отримує розлогий опис у плані своєї історії та архітектури.  

Країни, до яких апелюють власні назви в романах Дена Брауна, – це в першу 

чергу Італія, Велика Британія, Франція та США, тобто країни, де опиняється 

головний герой, хоча подеколи спостерігаємо й оніми на позначення об’єктів, які 

є частиною культури інших країн (японська, австрійська, шведська, грецька 

культури).  

Отже, використання онімів є особливістю творчого методу Дена Брауна, 

оскільки вони наявні у великій кількості та виконують низку функцій, відбиваючи 

ідейно-художні настанови письменника. Власні назви постають як своєрідні 

гаранти довіри письменнику, оскільки допомагають створити ілюзію 

достовірності подій та ефект наукового дискурсу (історичного та мистецького). 

Окрім того, вони знайомлять читача з колоритом чужих країн, характеризують 

персонажів, є експресивним засобом, а також засобом мовної економії, 

відтворюють динаміку подій і їхній пригодницький характер, підкреслюють 

високий рівень описуваних технологій. 

 

 

3.2. Ідіоспецифічне використання Деном Брауном лексичних одиниць 

 

3.2.1. Своєрідність вживання реалій. Як відомо, реалії – це «слова 

(та словосполучення), що називають об’єкти, характерні для життя (побуту, 

культури, соціального та історичного розвитку) одного народу і чужі для іншого; 

будучи носіями національного і/або історичного колориту, вони, як правило, не 
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мають точних відповідностей (еквівалентів) в інших мовах» [53, с. 55]. 

В. П. Конецька зазначає, що реалії потрібно розглядати як особливі 

референти – елементи об’єктивної дійсності, відтворені у свідомості, тобто 

предмети мислення, з якими співвідноситься цей мовний вираз [114, с. 463]. 

Н. О. Фененко вважає, що в художньому творі сукупність реалій виконує єдине 

змістовно-естетичне завдання і може бути розглянута як своєрідний 

інтенціонально-змістовній комплекс, що відображає індивідуально-авторське 

уявлення про описувану дійсність [225, с. 19]. Такий комплекс вона називає 

«індивідуально-авторським реаліконом». 

Реалії у творах Дена Брауна вже були предметом дослідження, зокрема 

в працях А. М. Горбунової [64], однак вона аналізує їх лише на матеріалі романів 

«Код да Вінчі» та «Янголи і демони» і зосереджує увагу переважно на 

особливостях їхнього перекладу. Дослідниця доводить, що реалії в цих двох 

романах створюють атмосферу національно-географічного простору й передають 

національний колорит – зокрема, реалії духовної культури, побуту, історичні 

реалії [64, c. 90–94]. На жаль, концепції А.М. Горбунової бракує власне 

лінгвістичного осмислення браунівських реалій, що заважає встановленню 

особливостей «індивідуально-авторського реалікону» Дена Брауна в повному 

обсязі.  

Герой творів Дена Брауна – американець. Отже, ми говоримо про реалії 

у площині однієї мови – англійської. До «своїх» реалій потрібно віднести реалії 

американської культури, а до «чужих» – реалії французької, італійської, 

британської, арабської, російської, давньоєгипетської, давньогрецької, давньо-

римської культур та культур інших стародавніх і сучасних етносів.  

На основі предметної класифікації реалій С.П. Флоріна та С. І. Влахова 

у художньому світі Д. Брауна доцільно виокремити щонайменше дві групи реалій 

– етнографічні та суспільно-політичні, усередині яких існують численні спадні 

угруповання. 

Етнографічні реалії поєднують такі кластери буття, як побут, меблі, 

інтер’єр, культура, мистецтво, етноніми, міри та грошові одиниці. 
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а) побут 

● їжа, напої (12 ЛО): lampredotto (традиційний флорентійський сендвіч 

із сичугом); cornetto (кондитерський виріб у формі півмісяця, схожий на 

французький круасан, але солодший за нього); seppie al nero (венеціанський 

делікатес, кальмар, приготований у власному чорнилі); the bellini (алкогольний 

коктейль, винайдений у Венеції); bolognese (соус з яловичиною для лазаньї та 

пасти); сaramel budino (ніжний кремовий пудинг або рідкий заварний крем 

із солоною карамеллю); espresso (невелика порція кави, звареної під тиском, із 

дрібно перемелених кавових зерен); savoiardi (італійське бісквітне печиво, яке 

є основою для тирамісу); arni souvlakia (грецька страва зі шматків молодого 

барана на шампурі, які маринують у спеціальному соусі); prosecco (біле ігристе 

вино, що виготовляють із сортів ароматного винограду, який вирощують 

у північно-італійському Венетто); limoncello (італійський лимонний лікер); 

Turkish delight (турецька цукерка, яку виготовляють з цукру, крохмалю та горіхів); 

steak au poivre (французька страва, що складається зі стейку, традиційно філе-

міньйона та розчавленого перцю); scone (ячмінний або пшеничний корж, 

британсько-американський десерт); 

● одяг (7 ЛО): Harris Tweed (високоякісна тканина, яку виготовляють 

ручним способом на шотландських островах Harris, Lewis, Uist та Barra); bisht 

(традиційна накидка для чоловіків на Середньому Сході); burka (широкий одяг, 

що покриває все тіло з голови до ніг, який носять жінки в громадських місцях 

у багатьох мусульманських країнах); turban (чоловічий головний убір із довгого 

шматка тканини, обмотаного навколо голови; його носять переважно мусульмани 

та сикхи); paisley vest (жилетка з особливим візерунком у формі сльози чи пера, 

що виготовляли первісно в шотландському місті Пейслі); Kiryu silk robe 

(чоловічий халат з якісної шовкової тканини в японському стилі, назва якого 

походить від міста Кірю, що має довгу традицію виготовлення шовкових 

виробів); cappuccio (середньовічний італійський головний убір із довгим шликом 

і зовнішніми вухами);  

● меблі, предмети інтер’єру (5 ЛО): Savonarola chair (популярний 
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у середньовіччі та в епоху Ренесансу розкладний стілець із серпоподібними 

перехресними ніжками на шарнірі та невеликою спинкою); Bugarini oil lamp 

(італійська антикварна лампа, виготовлена майстром Вінческо Бугаріні, отвори 

з гнітом якої мають форму голів тварин); Morris chair (рання версія крісла 

з відкидною спинкою, виготовлявся в Англії компанією Вільяма Моріса); Louis 

XVI furniture (розкішні меблі у стилі «бароко», популярні у Франції при дворі 

Людовіка XV); Savonnerie carpet (розкішні килими, що вироблялися у Франції на 

фабриці Савонері для королівських палаців, або килими, виготовлені на будь-якій 

іншій фабриці у Франції в такому ж стилі). 

● транспорт (3 ЛО): gondola (традиційний грібний човен, що 

використовують у Венеції); ferro di prua (конструкція в носовій частині гондоли, 

яка символізує Венецію); vaporetto (венеціанські водні автобуси, які слугують 

громадським транспортом); 

б) культура і мистецтво  

● культові будівлі, предмети й одяг (12 ЛО): basilica (найбільш значимі 

римо-католицькі храми); mosque (місце для молитви й богослужіння мусульман); 

minaret (висока башта мечеті, з якої муедзин скликає мусульман на молитву); 

şerefe balcony (балкон на мінареті); mihrab (ніша в стіні мечеті, яка вказує напрям 

на Мекку і до якої віруючі повертаються обличчям, коли моляться); minbar (місце 

в мечеті, звідки імам читає проповіді); müezzin mahfili (спеціальний виступ у 

мечеті навпроти мінбару, де муедзин схиляється на коліна та монотонно співає у 

відповідь на молитву імама); fisherman’s ring (золотий перстень-печатка Папи 

Римського із зображенням Святого Петра, який за родом занять був рибалкою); 

ciborium (накриття над вівтарем у католицькій церкві або престолом 

у православній і греко-католицькій, яке підтримують колони); crux gemmata 

(хрест у мистецтві раннього християнства, прикрашений 13 дорогоцінними 

камінцями, центральний з яких символізував Ісуса Христа, а інші – 12 апостолів); 

mitre (високий аркоподібний головний убір єпископів з глибокою щілиною 

посередині та гострим кінцем); сassock (одяг духовних осіб Римської католицької 

церкви); pallium (біла накидка, яка є частиною вбрання Папи Римського та 
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архієпископів); Holy of Holies (найпотаємніше місце храму царя Соломона, куди 

міг заходити лише священик найвищого сану); 

● міфологія (9 ЛО): tainia cloth (стрічка, яку в Давній Греції носили навколо 

голови або якою прикрашали пам’ятники померлих); chthonics (с грец. χθόνιος  

‘земля’, у грецькій міфології ці божества виконували подвійну функцію: з одного 

боку, вони уособлювали сили родючості, з іншого – вважалися божествами, які 

охороняли померлих); pseudologoi (у грецькій міфології боги брехливості та 

віроломства); gorgon (у грецькій міфології одна з трьох крилатих жінок зі зміями 

замість волосся, чий погляд перетворював все живе на камінь); Shangri-la (назва 

міфічного королівства, яке нібито було розташовано біля Тібету); the Eleusinian 

Mysteries (щорічні обряди, які виконували стародавні греки в селі Елейюс поблизу 

Афін на честь Деметри та Персефона); excalibur (магічний меч Короля Артура); 

Hieros Gamos(статевий акт між богом і богинею родючості в давній Греції); 

hierodules (наречена в ритуалі Hieros Gamos); 

● релігійні звичаї, обряди (9 ЛО): adhān (скликання мусульман на молитву 

з мінарету); hatha yoga (система йоги, запроваджена мудрецем ХV ст. Йоґі 

Сватмарама як стадія фізичного очищення тіла перед стадіями вищої медитації); 

сonclave (зібрання кардиналів для обрання нового Папи Пимського); pranayama 

(форма контролю дихання в йозі, яку застосовують для розслаблення); saeta 

(різновид іспанської релігійної пісні); moko (традиційне тату маорі, яке роблять 

на обличчі); pooja (релігійний обряд в індуїзмі, молитва); diocese (район під 

пасторальним контролем єпископа); royal peculiar (храм, що є незалежним від 

єпископа і підпорядковується безпосередньо монарху); 

● культи, їхні служителі та послідовники (8 ЛО): imam (людина, яка керує 

молитвою в мечеті); muezzin (служитель мечеті, який закликає віруючих до 

молитви з мінарету); mithraism (культ бога Мітри, який став популярним серед 

римських солдат пізньої імперії та був головним суперником християнства перші 

три століття н.е.); alumbrados (представники містичної форми християнства 

в Іспанії в XV–XVI ст.); guru (духовний учитель в індуїзмі, сикхізмі та будизмі); 

mormons (члени Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів – релігії, заснованої 
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в США 1830 року); Katharoi (єретична християнська секта в Західній Європі ХІ–

XIV ст.); Anglican (послідовник англіканської церкви); 

● звичаї, свята (8 ЛО): volto intero mask (венеціанська повнолиця маска 

білого кольору); Colombina mask (вишукано прикрашена маска на пів обличчя); 

bauta (біла або позолочена маска з гострим підборіддям без рота); moretta (жіноча 

маска овальної форми без зав’язок і з великими прорізами для очей, переважно 

чорного кольору); the plague doctor mask (не прикрашена маска з довгим дзьобом 

і круглими очима); siesta (короткий обідній сон у країнах із жарким кліматом); 

vendetta (кровна ворожнеча); May Day (святкування повернення весни у Європі та 

США, яке бере свій початок від сільськогосподарських ритуалів, присвячених 

врожаю в Давній Греції та Давньому Римі); 

● артефакти й іграшки (5 ЛО): Russian nesting doll (комплект ляльок, що 

містяться одна в одній); ekuaba (африканська дерев’яна ритуальна лялька з 

великою круглою головою); cycladic idol (мармурова плоска фігурка голої жінки 

зі складеними руками спереду, яка була створена в кікладській цивілізації (3300 – 

2000 до н.е.)); Maharishi’s chest (латунна скриня, яка колись належала Махаріші – 

великому індуїстському мудрецю); boccus (тканий талісман, який молоді воїни 

острову Борнео носили як символ вічної молодості); 

в) етноніми (5 ЛО): modern Maori (корінне населення Нової Зеландії); 

Sumerians (давній народ, який населяв південну частину сучасного Іраку); Mayans 

(представники давньої розвинутої цивілізації Мезоамерики Майя); Maasai 

(войовничий напівкочовий африканський народ, який живе в саванні Африки); 

Sephardic Jews (потомки євреїв, що жили в Іспанії та Португалії в Середньовіччі 

та пізніше унаслідок переслідувань).  

г) міри і грошові одиниці (6 ЛО): група охоплює переважно свої реалії, 

якщо їх розглядати в площині англійської мови, а також добре відомі у всьому 

світі реалії, що належать європейським країнам: franc, lire, euro , inch, yard, foot. 

У текстах Дена Брауна спостерігаємо й такі поодинокі, але не менш важливі 

випадки вживання етнографічних реалій різної тематики, як bella gente (еліта 

грецького острова Сайрос); cicerone (давній термін для гіда в Італії); home plate 
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(п’ятистороння біла гумова пластинка в бейсболі); sistrum rattles 

(давньоєгипетський музичний інструмент-брязкалка, яким широко 

послуговувалися в ритуалах поклоніння богині Ісіді); сhâteau (заміський будинок 

аристократії чи дворянства у Франції); dim mak (древній вид китайського 

бойового мистецтва); shime waza (прийом удушення в дзюдо), troubadours 

(середньовічні поети-співці у Франції); minstrel (професійний поет-музикант 

Середньовіччя та раннього Відродження переважно в Англії та Франції). 

Суспільно-політичні реалії охоплюють такі сфери, як органи і носії влади, 

назви закладів, військові реалії, звання, ступені, титули тощо: 

а) органи і носії влади та адміністративно-територіальні одиниці 

(10 ЛО): sestieri (райони Венеції); Consiglio Maggiore (назва Великої ради 

Флоренції, яка налічувала 500 членів); Venetian doge (титул і посада виборного 

глави Венеціанської республіки у VIII-XVIII ст.); sheikh (арабський лідер, зокрема 

старшина арабського племені, роду, села); sultan (мусульманський правитель); 

Roman Carabinieri (один із головних поліцейських органів Італії); Praetorian guard 

(військові-тілоохоронці Римського імператора); KGB (Комітет державної безпеки 

в СРСР); FBI (Федеральне бюро розслідувань США); Scotland Yard (штаб-

квартира поліції Лондона); seneschal (королівський чиновник, голова судово-

адміністративного округу на півдні Франції); СIA (Центральне розвідувальне 

управління США); 

б) неофіційні назви закладів охоплюють переважно «свої» реалії 

(у площині англійської мови) – ті, що визначають американську культуру: boot 

camp (тренувальний центр морської піхоти (Marine Corps) або будь-який інший 

центр військової підготовки, назва якого пов’язана з тим, що на базі морської 

піхоти Періс-Айленд військовослужбовці носили спеціальні чоботи, бо вона 

знаходиться в заболоченій місцевості); the Farm (назва тренувального табору ЦРУ 

(Кемп Пірі), яка виникла через те, що на місці закладу знаходилася колись ферма); 

MI6 (Military Intelligence, Section 6 – офіційна назва: Secret Intelligence Service of 

the United Kingdom, Таємна служба розвідки); Pentagon (Міністерство оборони 

США); Crimson campus (назва Гарварду, пов’язана з тим, що кольори спортивних 
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команд університету – рожевий та білий); 

в) звання, ступені, титули, звертання (5 ЛО): camerlengo (звання, яке має 

почесна супровідна особа Папи Римського); Supreme Pontiff (один із титулів Папи 

Римського); Holy See (Папа Римський разом із римською курією); Sir (у Британії 

звертання до осіб лицарського стану); My Lord (титулування єпископів); 

г) військові реалії (4 ЛО): ninja hurling knife (круглий ніж з кількома лезами 

для кидання); bazooka (ручний протитанковий гранатомет в армії США); labrys 

(двостороння бойова сокира в Давній Греції, Візантії та деяких африканських 

культурах); Luftwaffe (військово-повітряні сили гітлерівської Германії); 

ґ) станові знаки та символи: the Great Seal (печатка, яку використовують 

для підтвердження дійсності документів, виданих урядом США); crescent and star 

(національна емблема Туреччини);  

Спостереження показують, що етнографічні реалії домінують у творах 

автора (102 ЛО). Найчисленнішою групою серед етнографічних реалій є реалії 

культури та мистецтва (60 ЛО). Отже, ці лексеми репрезентують першочергові, 

найважливіші для художнього світу письменника поняття, які реконструюють 

його світобачення та його уявлення про цінності чужої культури зокрема. На 

другому місці знаходяться етнографічні реалії побуту – 28 ЛО, менш численними 

є реалії-етноніми, грошові одиниці та одиниці міри – по 7 ЛО. Другу численну 

групу реалій у творах письменника становлять суспільно-політичні реалії – 27 

ЛО, найчисленніші з яких – це лексеми на позначення органів і носіїв влади.  

 Реалікон Дена Брауна містить і знайомі, повністю опановані чужі реалії, і 

незнайомі. Перші зазвичай входять до слoвника англійської мови, останні – ні. 

Прикладом «словникових реалій» (53%), ужитих письменником, можуть бути такі 

слова іноземного походження – італійського (the bellini, the Bolognese, espresso, 

Prosecco, limoncello, gondola, cicerone, vendetta, lira); французького (château, 

francs, troubadour, minstrel); латинського (crux gemmata, Supreme Pontiff); 

арабського (burka, sheikh, mosque, mihrab, müezzin mahfili, minaret); німецького 

(Luftwaffe); іспанського (saeta); турецького (turban); японського (shime waza); 

китайського (dim mak). Багато таких слів є інтернаціоналізмами, оскільки 
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представлені в лексиці багатьох мов і ввійшли до їхнього словникового складу, 

але зберегли вихідне забарвлення.  

Окремо слід розглядати реалії стародавнього світу, оскільки в багатьох із 

них історичне домінує над національно-культурним. Такі ЛО наявні 

в словниковому складі багатьох мов та, безперечно, є інтернаціоналізмами: 

chthonic, Eleusinian mysteries, hierodules, pooja, Maharishi, gorgon, guru, 

pranayama. Хоч серед них є й такі, що відсутні в словнику англійської мови (tainia, 

pseudologoi, hieros gamos, labrys). Серед опанованих реалій у Дена Брауна наявні 

й такі, що зовсім не зберігають своєї первісної форми або зберігають її частково 

та входять до словника іноземної мови завдяки буквальному та описовому 

перекладу, наприклад, Turkish delight (інша назва англійською: rahat lakoum), 

plague doctor mask, ninja hurling knife (див. табл. К.1 додатка К). 

До неопанованих чужих реалій (24,8%) належать такі, як lampredotto, 

cornetto, seppie al nero, caramel budino, savoiardi, arni souvlakia, steak au poivre, 

bisht, cappuccio, ferro di prua тощо (див. табл. К.1 додатка К). Звісно неопановані 

реалії, у яких національно-культурне домінує над історичним, справляють 

більший ефект на адресата і дають змогу максимально поринути в атмосферу 

чужої країни чи міста. Незнайомі реалії з історичним колоритом у контексті 

створюють ефект наукового історичного дискурсу. Серед «позасловникових» 

чужих реалій можна виокремити мікрореалії, притаманні певному населеному 

пункту або регіону: lampredotto (флорентійська вулична їжа); seppie al nero 

(венеціанський делікатес); bella gente (заможні мешканці острова Сайрос); 

vendetta (первісно в Сицілії та на Корсиці); венеціанські маски – moretta, bauta, 

Colombina, volto intero (див. Додаток К.1). 21,7% становлять «свої» реалії 

в площині англійської мови. Сюди належать і реалії британської, і американської 

культур на зразок scone, Harris Tweed, paisley vest, Mormon та ін. (див. табл. К.1 

додатка К). 

Цікавим є випадок, коли Ден Браун пропонує свій неологізм, який можна 

сприйняти за реалію. Так, четвірку кардиналів, які першими претендують на те, 

щоб бути обраними на посаду Папи Римського, він називає preferiti, що 
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в італійській позначає «ті, кому віддано перевагу». Письменник використовує 

лексему протягом всього роману, але насправді в італійській мові є слово papabile, 

що позначає найбільш імовірного претендента на посаду Папи Римського.  

Реалії в текстах Дена Брауна мають доволі різне функційне навантаження. 

Значну кількість складають ті, у яких історичний колорит переважає над 

національним у контексті (53 реалії – 41,08 % від загальної кількості). Це пояснює 

сферу інтересів головного героя, його захоплення історією мистецтва та релігії. 

Сюди належать ЛО, що номінують артефакти стародавніх культур Африки, 

Греції, Індії (ekuba, cycladic idol, boccus); свята (May day); виконавців 

(troubadours, minstrel); культові будівлі та предмети (basilica, mitre); служителів 

і послідовників (guru, alumbrados); релігійні звичаї та обряди (hatha yoga, pooja); 

музичні інструменти (sistrum rattles); зброю (labrys); знаки та символи (Seal of the 

Holy See); релігійні звання й титули (camerlengo, Supreme Pontiff, My Lord); 

етноніми (Aztecs, Mayans, Maasai); міфологічні реалії (сhthonics, Shangri-la, the 

Eleusinian Mysteries) тощо (див. табл. К.2 додатка К). 

50 ЛО (38,8% від загальної кількості) є насамперед маркерами чужої 

культури. Їх вжито для підкреслення національного колориту міста або країни, 

у якій герой перебуває, а також особливостей чужої нації. Залежно від контексту 

сюди належать більшість реалій на позначення їжі, напоїв, одягу, транспорту, 

праці, архітектури, культових служителів, послідовників, обрядів і звичаїв, 

грошових одиниць, органів і носіїв влади, станових знаків та символів тощо (див. 

табл. К.2 додатка К). Пор.: I pass behind the palazzo with its crenellated tower and 

one-handed clock… snaking through the earlymorning vendors in Piazza di San 

Firenze with their hoarse voices smelling of lampredotto and roasted olives [Inf, c. 5]; 

Alarmed and electrified, she sensed something coursing through her Italian blood that 

she had never felt before... the whispers of Sicilian ancestors defending family honor 

with brutal justice. Vendetta  <…> [AD, c. 278]. Перший приклад демонструє, як 

письменник створює місцевий італійський колорит за допомогою реалій, що 

позначають їжу, інший – відтворює одну зі специфічних історичних рис 

італійської нації – жагу кривавої помсти.  
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Відтворюючи колорит країни, в якій відбуваються події, автор може 

ненавмисно викривляти дійсність. Прикладом є уривок з роману «Інферно», коли 

йдеться про те, що друг Ленґдона італієць Іґнаціо Бусоні дуже полюбляв спагеті 

болоньєзе. В італійській мові є реалія Bolognese sauce, що позначає не різновид 

спагеті, як вважають у багатьох країнах, а спеціальний соус з яловичиною для 

лазаньї та інших видів пасти, винайдений у місті Болонья. 

Вагоме значення (12 ЛО, 9,3%) мають реалії, що апелюють до 

американської культури. Сюди належать ЛО, які автор не завжди вживає 

спеціально для підкреслення американського колориту, тобто пересічний 

американець зовсім не зверне на них увагу під час читання роману, але читачі, які 

є представниками інофонних культур, обов’язково звертають на них увагу на тлі 

інших лексем. Група реалій із такою функцією охоплює їжу (scone), одиниці міри 

та грошові одиниці (yard, foot, dime, inch), спортивні реалії (home plate), назви 

органів і носіїв влади (FBI, CIA), неофіційні назви закладів (boot camp, the Farm, 

Pentagon), станові знаки та символи (the great Seal). 

Дев’ять реалій (6 %) виконують функцію естетизації, підкреслюють 

вишуканий смак героїв. Так, головний герой Роберт Ленґдон носить піджак із 

тканини Harris Tweed, яка є не лише брендом, але й національним надбанням 

Великої Британії через давню історію унікального виробництва на 

шотландському острові Харріс. Проте нам відомо, що професор є американцем, 

тому реалія не підкреслює ані його національну приналежність, ані створює 

національний колорит. Її функція полягає в тому, щоб показати пристрасть героя 

до якісних речей. До числа цих реалій входять ЛО, що позначають одяг (paisley 

vest, Kiryu silk robe) та реалії, денотатами яких є меблі (Savonarola chair, Bugarini 

oil lamp, Morris chair, Louis XVI furniture, Savonnerie carpet). 

4 % (KGB, M16, Russian doll, ninja hurling knife, bazooka) реалій виконують 

асоціативну функцію, тобто культура, яку вони презентують, має другорядну роль 

у контексті, вона радше виступає доменом для створення порівняння, джерелом 

певних асоціацій. Так, реалію Russian doll використано в описі контейнера 

з «Мапою пекла», який Ленґдон знайшов у кишені свого піджаку: He kept twisting, 
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feeling as if he were about to open a precious Russian nesting doll, except that he had 

no idea what might fall out [Inf, c. 57]. Основою для порівняння стає схожа 

конструкція «матрьошки» з циліндричним контейнером, всередині якого 

знаходилася мапа. Лексему KGB Ден Браун використовує для підкреслення 

серйозності документу: The twenty-six-year-old redhead was a genius data modeler 

and had signed a nondisclosure document worthy of the KGB [LS, c. 70].  

Отже, реалії у творах Дена Брауна є досить численною групою, до якої 

входять різні лексеми і за тематикою, і за типологією. Письменник використовує 

реалії-інтернаціоналізми і реалії-націоналізми. Реалікон Дена Брауна відіграє 

важливу роль у відображенні його картини світу, оскільки транслює уявлення 

автора про самобутність чужих культур. Окрім зображення аутентичності країн, 

які відвідує герой, реалії створюють ефект історичного дискурсу і виконують 

функції естетизації побуту, апеляції до власної культури та асоціативну функцію.  

 

3.2.2. Специфіка вживання термінів. Основною сферою 

використання термінів є наукове мовлення, тому їхня наявність в іншому 

функційному стилі, особливо в художньому, безперечно привертає увагу 

дослідників. Х. О. Шамсиддінов уважає, що причиною використання 

термінологічної лексики в художньому мовленні є близькість літератури до 

об’єктивної реальності, активне втручання письменників і поетів у вирішення 

нагальних проблем сучасності, розширення тематики літературних творів. 

Дослідник зазначає, що, відтворюючи реальний світ, певні його ділянки, 

письменник не може не вживати терміни, що належать до цієї галузі, задля 

досягнення своїх ідейно-художніх задумів [249, c. 5].  

На думку Ю.Б. Жидкової, терміни, які наявні в художньому творі, входять 

до вербально-семантичного тезаурусу мовної особистості письменника, що 

можна простежити у відборі термінів, лексичному наповненні їхніх тематичних 

груп і семантичному перетворенні [82, c. 5]. Разом з тим, вона зауважує, що 

терміни є засобом розкриття ідейного задуму письменника та посідають особливе 

місце у створенні його художньої картини світу [там само, c. 5].  
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Ден Браун активно вживає терміни, що дає підстави вважати ці ЛО 

важливим компонентом його ідіостилю. На думку А. М. Горбунової, 

використовуючи терміни, письменник надає оповіді характер науковості, 

солідності та достовірності фактів [64, с. 48]. Вона встановила, що в романі 

«Янголи і демони» Ден Браун послуговується термінами, що належать галузі 

фізики, астрономії, математики, медицини, фармакології, поліграфії, історії, 

релігії та магії. У романі «Код да Вінчі» наявні біблійні, історично-релігійні, 

математичні, лінгвістичні терміни й терміни, що стосуються шифрів та 

шифрування, терміни магії [там само, c. 47]. Інтерес становить репрезентація 

термінів у двох інших романах письменника, які є об’єктом нашого дослідження.  

Спочатку розглянемо сутність поняття «термін». Згідно з «Лінгвістичним 

енциклопедичним словником» «термін – це слово або словосполучення, що 

позначає поняття спеціальної галузі знання або діяльності. Термін входить до 

загальної лексичної системи мови, але лише за посередництвом конкретної 

термінологічної системи (термінології). До особливостей терміна належать: 

1) системність; 2) наявність дефініції (для більшості термінів); 3) тенденція до 

моносемічності в межах свого термінологічного поля, т. б. термінології цієї науки, 

дисципліни або наукової школи (тому такі терміни, як «функція» у математиці, 

фізіології і лінгвістиці, прийнято називати міжгалузевими омонімами); 

4) відсутність експресії; 5) стилістична нейтральність» [380, с. 508 ]. 

Дослідники дійшли висновку, що термін, який перемістили до художнього 

твору, може втратити стилістичну нейтральність та отримати образні, експресивні 

та оцінні функції, стати засобом комічного [140, с. 82–83; 164, с. 251]. Це 

зумовлено тим, що на відміну від наукового стилю, де терміни виконують лише 

номінативну функцію, у художньому мовленні їх вживають у номінативно-

описовій та художньо-образній функціях (з метою відтворення виробничого 

колориту, трудової діяльності персонажів, створення мовної характеристики 

героїв тощо) [164, с. 252].  

Вибірка термінологічного матеріалу та кількісні підрахунки показали, що 

в романах «Втрачений символ» та «Інферно» наявні 410 термінологічних лексем. 
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Виявлені терміни належать до різних терміносистем:  

• мистецькі терміни (21, 21 % або 90 одиниці): а) архітектурні: rood screen, 

reredos, annex, narthex, crenellated wall, esonarthex, naos, arcade, mihrab, campanile, 

pediment, cinder block, stucco, smalti tiles та ін.; б) інші: mosaic, gesso, fortissimo, 

brass, timpani, handequin, trompe l’oeil, symbature, apotheosis та ін.; 

• релігійні терміни  (16,31 % або 70 одиниць): martyr, apocalypse, gluttony, 

acolyte, exorcism, сommunion, Araf, Hamistagan, purgatory, cherubic, frankincense, 

carillon, neophyte, fasting, Lenten renunciation, tithing, televangelist, celibate та ін.; 

• терміни езотерики (15,8 % або 68 одиниць): а) масонські: initiate, Tyler’s 

chair, Masonic lodge, tracing board, сable-tow, the Supreme Worshipful Master, 

hoodwink, Heredom, circumpunct, the thirty-third degree, double-headed phoenix та 

ін.; б) інші: monad, third eye, portal, ojas, soma, elixir of life, Ajna chakra, hermetic, 

kamea, sephiroth, adept, tarot, philosopher’s stone, kabbalah, kubera kolam, 

ouroborus, the hour of yanor, the hour of nasnia, abracadabra та ін.; 

• терміни фізики (12,1 % або 50 одиниць): а) поняття, теорії, процеси, явища: 

gravity, mass, radio-frequency separation, energy-neutral environment, subatomic, 

particle physics, polarity, Heisenberg uncertainty principle, superstring theory та ін.; 

б) одиниці виміру: dB, gigahertz, gigawatt; в) назви пристроїв, приладів: hydrogen 

fuel cell, electro encephalographs,  femtosecond comb, magneto-optical trap, 

holographic backup units та ін.; 

• медичні та фармакологічні терміни (11,6 % або 32 одиниці): Vitiligo, 

Fontanel, Orchiectomy, IV (intravenous), Hypodermic Syringe, Contact dermatitis, 

Anaphylactic shock, Paroxysmal Positional Vertigo, alopecia, Telogen Effluvium, 

Ringer’s solution, Metoclopramide, Amitriptyline та ін.; 

• біологічні терміни (7,5 % або 26 одиниць): а) анатомічні: fontanel, dura mater 

(brain constr), pia mater, arachnoid, pineal gland, brain secretion, sternum, cerebellum, 

tibia; б) зоологічні терміни: architeuthis, сoelacanth, blue manna crabs, Equus 

robustus; в) біохімічні: PCR (polymerase chain reaction), glucocorticoids, germline 

manipulation; г) інші: bioluminescence, entomologist, recessive gene, strain, catnip; 

• терміни інформаційних і комп’ютерних технологій (5,3% або 23 одиниці): 
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metasystems modeling, IP internet protocol address, traceroutes, domain name, 

cordless, firewall, workstation number, flag, attachment, ISP (Internet service 

provider), memory stick та ін.; 

•військові терміни (5,3% або 23 одиниці): flotilla, Intel (information of military 

or political value), flanks converge, Interrogational torture, roger that, bird shot, 

wiretap, stun gun, all-clear, EMP guns, handgun, silencer та ін.; 

• хімічні терміни (4,2% або 18 одиниць): titanium, lead, liquid ethanol, liquid 

hydrogen, plutonium, cyclotrimethylenetrinitramine, diethylhexyl plasticizer, gooey 

polyurethane, chlorine, phosphor, saline solution, Oxygenated perfluorocarbons та ін.; 

• терміни шифрування (1,6% або 7 одиниць): the Vigenere cipher, grilles, 

trellises, segmented cipher, the Dorabella Cipher, Voynich Manuscript; 

• філософські терміни (1,6% або 7 одиниць): stoics, logocentric, 

transhumanism;  

• терміни ноетики (1,1% або 5 одиниць): brain radiation, thought emission, 

entanglement, remote viewing, universal consciousness; 

• мовні терміни (1,1% або 5 одиниць): the Manx, Futhark Teutonic 

system, runic alphabets, Hälsinge Runes, Phaistos Disc; 

• цифрові технології (0,93% або 4 одиниці): LCD, cellular modems, high 

definition photograph, facial-recognition software. 

Термінологія в романах «Втрачений символ» та «Інферно» є досить 

різноманітною як із тематичного погляду, так і структурно-семантичного. 

Найчисленнішими виявилися терміни мистецтва, релігійні терміни, терміни 

фізики, а також езотерики, що, очевидно, зумовлено темами, яких Ден Браун 

торкається у своїх творах. Письменник використовує і широковживані (gravity, 

mass, Gothic architecture, philosopher’s stone, apocalypse, fasting, kinetic energy, 

gangrene, virus, AIDS, hardware, software та ін.), і вузькоспеціальні терміни 

(glucocorticoids, Hälsinge Runes, chlordiazepoxide, alopecia, femtosecond comb, 

Heisenberg uncertainty principle, superstring theory, Tyler’s chair, kubera, kolam та 

ін.). Лексеми, що належать до першої групи, нерідко вже не усвідомлюють як 

терміни, але в романах Дена Брауна вони створюють атмосферу науковості, 
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специфічності або стають маркерами професійної мови. Вузькоспеціальні 

терміни виконують таку саму функцію, але значно посилену, вони явно 

вирізняються на тлі іншого тексту і можуть ускладнювати його читання та 

розуміння. Вживання великої кількості таких ЛО сприяє створенню 

авторитетності автора, змушує читача повірити в події та факти, які описано, 

а також може спонукати його на подальше читання.  

Завдяки термінології Дену Брауну вдається вигадувати т. зв. фактоїди – 

хибні твердження, що подаються як факти. Це є популярною тактикою 

в медійному дискурсі, яку застосовують, щоб більше зацікавити, вразити або 

налякати адресата [100, с. 25]. Так, він стверджує, що антиматерію (термін фізики) 

в майбутньому можна буде використовувати як джерело енергії (Although 

antimatter technology had staggering potential as an efficient and nonpolluting energy 

source <…> [AD, c. 105]), але це не є можливим через те, що для виготовлення 

однієї античастинки потрібно більше енергії, ніж вона може вивільнити [265].    

Низка лексем, особливо езотеричних, стають термінами лише в контексті, 

бо у звичайній ситуації вони є або загальновживаними ЛО, позбавленими змісту 

спеціалізованої області, або мають зовсім іншу семантику й належать до 

лексичного простору іншої професійної чи наукової діяльності. Так, у лексемі 

cable-tow одиниця сable постає як ‘канат, якірний ланцюг, шварт’, а tow позначає 

‘буксирування’, тобто складники слова належать до морської термінології. 

У Дена Брауна ж cable-tow вживається під час опису масонського ритуалу 

посвячення й позначає мотузку, якою обв’язують того, кого посвячують, 

і, держачи за довгий кінець, водять кімнатою, коли той із зав’язаними очима не в 

змозі самостійно пересуватися. Лексема hoodwink у сучасній англійській мові має 

загальновживане значення ‘обманювати обдурювати’, у контексті ж масонського 

ритуалу вона вживається в архаїчному значенні ‘пов’язка на очі’. Дієслово to 

piggyback у повсякденному вжитку має значення ‘на спині’, у транспортній 

термінології ‘перевозити (навантажені) автомобілі, причепи по залізниці (на 

спеціальних платформах)’, у романі «Втрачений символ» лексема вживається 

в контексті інформаційних технологій і позначає ‘отримати доступ до 
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обмеженого каналу зв’язку за допомогою сесії, яку вже встановив інший 

користувач’ [409].  

Терміни можуть по-різному вводитися у твір. Лексеми, які суттєво не 

впливають на перебіг подій роману зазвичай автор вживає без пояснень: The bright 

and sterile work space glistened with advanced quantitative equipment: paired electro 

encephalographs, a femtosecond comb, a magneto-optical trap, and quantum-indeterminate 

electronic noise REGs, more simply known as Random Event Generators [LS, c. 55]. Більш 

значимі терміни для сюжету й ідейно-тематичного змісту письменник виділяє 

курсивом і коментує, наприклад: ‘<…> entanglement theory <…>!’ Subatomic research 

had now proven categorically that all matter was interconnected .. entangled in a single 

unified mesh ... a kind of universal oneness [LS, c. 58]. 

За формальною ознакою терміни в досліджуваному матеріалі можна 

поділити на терміни-слова (62% або 267 слів) і терміни-словосполучення (38% 

або 162 словосполучення). У плані морфемної структури серед термінів-слів 

трапляються: 1) афіксальні (48%): initiate, entomologist, perforation, silencer, 

resurrection, cherubic, exorcism, biotube; 2) прості (37%): monad, myrrh, sigil, annex, 

narthex, arcade, ashlar, reredos, to truss, plank, votive, breccia; 3) складні (12%): 

hourglass, handgun, hoodwink, cable-tow, limestone, esonarthex, televangelist, 

traceroutes, firewall, fiber-optic, wiretap, gunwhale та ін.; 4) абревіатури (3, 3%): 

LCD, PCR, ISP, CPR, HIV, AIDS, EMP, IV. 

Наведений афіксальний термін biotube є авторським неологізмом, оскільки 

в жодному словнику його не зафіксовано. Його утворено за моделлю багатьох 

інших термінів з префіксоїдом -bio, який позначає ‘біологічний’, тому значення 

лексеми легко ідентифікувати. Потрібно зазначити, що в попередніх романах уже 

траплялися випадки, коли Ден Браун вигадував терміни (cryptex, theo-physicist), 

а отже цей прийом можна назвати ознакою його ідіостилю. 

Щодо морфологічної структури, то терміни-слова, які вживає Ден Браун, 

можна поділити на такі, що представлені іменником або прикметником. Терміни-

іменники складають 96% від загальної кількості односкладних термінів 

(circumpunct, the Magi, Kabbalist, metampsychois, annex, loggia, diffusion, 
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communion). Терміни-прикметники не є численною групою і складають 3% 

(hermetic, Kabbalistic, Gothic, Doric, Ionic, shamanic, votive, subatomic, cordless, 

lead, logocentric). Було зафіксовано лише два випадки вживання терміна-дієслова 

– to canonize (реліг. термін), to  truss (арх. термін) й один випадок терміна-

прислівника – fortissimo (муз. термін). 

Багато термінів-словосполучень в ідіостилі Дена Брауна є простими (87,6% 

або 142 одиниці), тобто складаються з двох повнозначних слів. Серед цих 

словосполучень письменник віддає перевагу таким найпоширенішим моделям: 

N + N: Tyler’s chair, radio-frequency separation, superstring theory, particle 

physics, vector forces, femtosecond comb, Telogen Effluvium, stem cells, metasystems 

modeling, workstation number, search spider, mother board, memory stick та ін.; 

A + N: Masonic lodge, tracing board, suspended particle, Archimedean spiral, 

quatrefoil perforations, thermal beam, electromagnetic radiation, kinetic energy, 

pinpoint camera, liquid ethanol, liquid hydrogen, gooey polyurethane та ін.; 

Abbr. + N: SAT phone, PET scan, AAA battery, EMP gun, MRI machine, ER 

doctor; 

V + N: to ping ‘hops’, to piggyback software.  

Рідше Ден Браун послуговується трикомпонентними (10,5% або 17 

одиниць) (Supreme Worshipful master, hydrogen fuel cell, supercooled charge-coupled 

device, sensory deprivation tank, laser-sighted six-gigahertz magnetron, radio 

controlled squib, Paroxysmal Positional Vertigo та ін.) та чотирикомпонентними 

термінами (1,8% або 3 одиниці) (quanrum-intermedieate electronic noise REGS, IP 

internet protocol address, Futhark 3dcentury Teutonic system). 

Привертають увагу терміни, запозичені з різних мов без орфографічних 

змін та іншомовні терміни, які не входять до словників англійської мови. До 

першої групи належать латинські, італійські, арабські, давньоєврейські, 

давньогрецькі та французькі терміни в незмінному або графічно чи фонетично 

асимільованому вигляді, які стали частиною англійського словника: sephira 

(араб.), Kabbalah (араб.), Virgo (лат.), sufi (араб.), narthex (грец.), naos (грец.), niqab 

(араб.), stucco (іт.), breccia (іт.), portico (іт.), oculus (лат.), loggia (іт.), vitiligo (лат.), 
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vertigo (лат.), invitro (лат.), tibia (лат.), equus robustus (лат.), gesso (іт.), trompe l'oeil 

(франц.). До другої групи належать транслітеровані лексеми із санскриту (Ajna 

chakra, ojas, soma), із давньоєврейської мови (kamea, kubera kolam, kether), 

арамейської мови (Avrah KaDabra), перської мови (hamistagan), лексеми 

грецького походження (Katharoi), латинські терміни (caput mortuum), турецькі 

терміни (müezzin mahfili). 

Узагальнюючи сказане, потрібно зазначити, що для ідіостилю Дена Брауна 

притаманне активне вживання термінів архітектури, релігії, езотерики, фізики, 

медицини, фармакології. Письменник послуговується і широковживаними, 

і вузькоспеціальними термінами, останні з яких він здебільшого виділяє у тексті 

курсивом і супроводжує коментарем. І перші, і другі створюють ілюзію 

спеціалізованого дискурсу або стають маркерами професійної мови. Ден Браун 

використовує майже однакову кількість термінів-слів і термінів-словосполучень. 

Терміни-слова мають афіксальну чи просту морфемну структуру. Лише 3 % 

термінів-слів складають абревіатури. Переважна кількість термінів-

словосполучень у текстах автора складаються з двох повнозначних слів. Серед 

термінів наявні запозичені лексеми з різних мов без орфографічних змін та 

іншомовні терміни, що не входять до складу англійської мови. 
 

 

3.3. Паремійні особливості ідіостилю Дена Брауна 
 

3.3.1. Загадка та її різновиди у творах Дена Брауна. Фольклорні 

загадки та авторські загадки, що функціонують у текстах детективної літератури, 

дуже відрізняються одні від одних. Перші мають культурне підґрунтя й дають 

змогу реконструювати національний менталітет і стереотипи, а більшість із них 

орієнтована на когнітивний і соціальний розвиток дітей, тому вони будуються 

згідно з психологічними особливостями мислення та сприйняття дитини. Останні 

ж не можуть існувати ізольовано, вони повністю зумовлені контекстом і 

є важливою частиною сюжету. Окрім того, усі літературні загадки можна назвати 

«майстерними» або «художніми», оскільки в них є неприкритий відбиток творчої 
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особистості. 

Досліджувані художні тексти Дена Брауна налічують 27 загадок, які можна 

поділити на чотири типи: мовні (18), мовно-графічні (5), мовно-графічно-цифрові 

(3) та мовно-цифрові (1). З них шість є віршованими (мовні та мовно-графічні) 

(див. Додаток М).  

До мовних загадок у творах Дена Брауна належать віршовані, прозаїчні та 

анаграмні текстові повідомлення. Так, віршована загадка в романі «Код да Вінчі» 

In London lies a knight a Pope interred./ His labor’s fruit a Holy wrath incurred./ You 

seek the orb that ought be on his tomb. / It speaks of Rosy flesh and seeded womb [DVC, 

c. 427] має три закодованих об’єкти. У першому рядку енігма побудована на 

багатозначності ЛО knight та омонімії ЛО Pope. Герої роману спочатку впевнені, 

що у вірші йдеться про одного з тамплієрів, смерть якого була волею Папи 

Римського, оскільки саме лицарів-тамплієрів вважають хранителями таємниці 

Святого Граалю. Істинне значення слів є таким: knight – це не лицар-тамплієр, 

а почесне звання, Pope – прізвище. Виявилося, що вірш вказував на сера Ісаака 

Ньютона та Александра Поупа, який головував на похороні вченого. Використаний 

неозначений артикль є натяком на скорочення імені поета – A. Pope. Загалом Ден 

Браун уживає полісемію та омонімію як засоби шифрування інформації в загадках 

10 та 5 разів відповідно (див. загадки №1, 3, 5, 6, 9, 10, 19, Додаток М).  

Labor’s fruit – це позначення третього об’єкта. Ця частина загадки має 

подвійне прочитання, що зумовлено багатозначністю лексеми fruit. Спочатку 

персонажі розуміють fruit у переносному значенні, тобто як результати праці 

Ньютона, і таке тлумачення їх заводить у глухий кут. Лексему fruit потрібно 

розуміти  буквально – як фрукт, а точніше – яблуко, яке впало з дерева, вдарило 

Ньютона по голові й надихнуло на наукову працю його життя. Саме яблуко є тим 

плодом, який скуштувала Єва, накликавши праведний гнів Господа (His labor’s 

fruit a Holy wrath incurred). Буквальний опис, як у зазначеній загадці, 

спостерігаємо у Дена Брауна вісім разів (див. загадки № 5, 6, 7, 19, 20, Додаток 

М). Останні два рядки також експлікують лексему apple, вказуючи на форму (orb), 

зв’язок з Ньютоном (ought be on his tomb), колір (Rosy flesh) та на насіння (seeded 
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womb), тому вони є класичною описовою частиною загадки (коментарем).  

Останній рядок характеризується двозначністю. Окрім дослівного 

розуміння, яке вказує на слово apple, він ще є алюзією: allusion to Mary Magdalene, 

the Rose who bore the seed of Jesus [DVC, c. 446]. Ця алюзія відбиває ідейний задум 

твору, але може стати «блокуючим елементом» у розгадуванні.  

До стилістичних засобів, що беруть участь в оформленні цієї загадки, 

належать уособлення (<…> fruit <...> wrath incurred; it (fruit) speaks <…>), 

алітерація (повтор l у першому та другому рядках, s – в останньому), графічні 

засоби (велика літера в останньому рядку як натяк на Марію Магдалину). 

Віршований розмір – п’ятистопний ямб – відіграє особливу роль і відтворює одну 

зі змістових ліній твору: Iambs. Two syllables with opposite emphasis. Stressed and 

unstressed. Yin yang. A balanced pair. Arranged in strings of five. Pentameter. Five for 

the pentacle of Venus and the sacred feminine [DVC, c. 403]. Стилістичною 

особливістю загадки є й вживання піднесеної лексики (wrath, seek, orb), що 

підкреслює елітарний характер енігматичного тексту. Зазначені засоби виразності 

притаманні й іншим загадкам Дена Брауна (див. загадки № 1, 6, 19, 20 Додаток М). 

На початку загадки можна виокремити формульну фразу, у якій сказано про 

місце знаходження об’єкта, але в ній наявна інформація, що заплутує і є зазвичай 

типовою для основної частини. У передостанньому рядку є заклик до пошуку (you 

seek…) – кліше заключної частини.  

Прикладом прозової загадки може бути зашифроване повідомлення 

в телефонній розмові між Коліном Геловеєм, настоятелем собору («Втрачений 

символ»), та Робертом Ленґдоном на випадок прослухування: There is a refuge in 

Rome, north of the Tiber, which contains ten stones from Mount Sinai, one from heaven 

itself, and one with the visage of Luke’s dark father. Do you know my location? [LS, c. 

267]. Особливістю загадки знову є кілька кодованих об’єктів. Відгадка потребує 

певних знань про історію та культуру міста Вашингтон. Засновники міста 

здебільшого іменували його «Новим Римом». Одну з приток Потомаку називали 

Тибром Грецьким. Отже, ці денотати шифруються завдяки метафорі, в основі якої 

давнє порівняння Вашингтону з Римом. Загалом Ден Браун використовує 
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метафору як засіб шифрування своїх загадок у чотирьох випадках (див. загадки 

№ 1, 6, 7, Додаток М). 

Місцем, що має всі зазначені об’єкти, виявляється Вашингтонський 

кафедральний собор. У ньому дійсно є десять каменів з каплиці Мойсея на горі 

Синай, що було закладено в підлогу перед олтарем, тобто тут спостерігаємо 

буквальний опис відгадки. Вони символізують десять заповідей, які Бог дав 

Мойсею на горі Синай. Stone from heaven itself – це шматок місячного каменю, 

вмонтованого в одне з мозаїчних вікон собору, що зветься «Космічне вікно». 

У даному випадку загадка будується на метонімії, оскільки камінь є частиною 

космічного об’єкта. Ден Браун застосовує цей лексико-семантичний прийом 

з метою кодування денотата у своїх загадках шість разів. Stone with the visage of 

Luke’s dark father – це статуя Дарта Вейдера, яка втілює зло. Складність у розгадці 

останнього об’єкта, особливо для людей, які не є мешканцями Вашингтону та 

США, зумовлена двома аспектами: використання автором антропоніма Luke із 

американського фільму «Зоряні війни» та ефектом неочікуваності – 

малоймовірно, що собор, побудований в неоготичному стилі, має таку 

архітектурну деталь.  

Структура останньої загадки нагадує класичну загадку: клішований початок 

(тема), описова частина (коментар), заключна частина у формі питання. У тексті 

загадки використано піднесену лексику (heaven, contain, visage), що виділяється 

на тлі іншого тексту.  

Анаграма трапляється сім разів (див. загадки №2, 4, 8, 12, 20, 23, 24, Додаток 

М). Розглянемо приклад з «Інферно». Загадка міститься на «Мапі Пекла» Сандро 

Ботічеллі, яку модифікував антагоніст роману Цобріст. Вона складається з літер, 

доданих Цобрістом до зображень грішників на всіх десяти канавах восьмого кола 

пекла. Якщо прочитати літери згори до низу, проходячи кожну з десяти канав, 

отримаємо CATROVACER – слово, якого не існує у жодній мові [Inf, c. 66]. 

Ключем до розуміння, що це анаграма, стає неправильний порядок розташування 

канав на картині. Після їхнього упорядкування герої отримують Cercatrova, 

а після розстановки правильної паузи – два слова Cerca trova. Cerca trova – це 
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напис на фресці Джорджо Вазарі «Битва під Марчіано», яка висить у Палацо 

Веккіо у Залі П’ятисот. Отже, відгадка направляє героїв до нової загадки. 

У романі «Код да Вінчі» зазначено, що назва картини Леонардо да Вінчі 

«Мона Ліза» теж є енігматичним текстом, розгадка якого відбиває одну 

з філософських ідей роману. Як стверджує Роберт Ленґдон, ім’я Mona Lisa – це 

анаграма імені бога чоловічої сили Amon та імені єгипетської богині плодючості 

Isis (чиє ім’я можна прочитати з давньої піктограми як L’isa) [DVC, c. 168]. Ця 

анаграма символізує в романі божественний союз між чоловічим і жіночим 

началами. Насправді ж така гра є лише лінгвальною маніпуляцією, оскільки 

картину італійці від самого початку називали «La Gioconda», а французи – «La 

Joconde». Назва «Mona Lisa» з’явилася набагато пізніше, цьому посприяла 

біографія Леонардо да Вінчі, написана Джорджо Вазарі. Згідно з автором 

біографії митець написав на картині портрет Мони Лізи (Mona – скорочення від 

‘ma donna’) – дружини флорентійця на ім’я Франческо дель Джокондо.  

У чотирьох випадках Ден Браун будує мовну загадку на основі алюзії (див. 

загадки № 14, 15, 19, 26, Додаток М). Як приклад надамо повідомлення, залишене 

антагоністом на зворотному боці посмертної маски Данте («Інферно»): PPPPPPP. 

Послання відсилає героїв до тексту Данте. У «Божественій комедії» янгол, який 

впускає Данте до першого кола Чистилища, пише в нього на лобі мечем сім 

P (Peccatum – гріх), що символізують сім смертних гріхів. Після того, як він 

проходить кожне коло Чистилища, ці літери зникають одна за одною. Текст твору 

підказує героям, що літери на масці потрібно стерти. 

Хоч мовно-графічну загадку спостерігаємо в трьох романах із чотирьох, 

«Втрачений символ» ними перенасичений. Так, на одній із граней піраміди, яку 

герої знайшли в масонській кімнаті, викарбовано 16 символів, що на перший 

погляд не мають нічого спільного з мовною загадкою (див. загадка № 22, Додаток 

М). Насправді ж – це масонський код, який можна дешифрувати за допомогою 

таблиць із латинським літерами, унаслідок чого герої роману отримують набір 

англійських або латинських літер. А отже, загадка виявляється мовно-графічною. 

Ден Браун використовує спеціальні шифри у двох загадках. 
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Дещо інший приклад мовно-графічної загадки можна знайти у творі 

«Інферно». Видаливши верхній шар гіпсу посмертної маски Данте, герої 

знаходять загадку-вірш, написану каліграфічними літерами у формі спіралі, тобто 

«графічний вірш» (concrete poem), що здебільшого використовують у дитячій 

літературі [Inf, c. 255] (див. загадка № 19, Додаток М). На думку Лендґдона, форма 

загадки має символічний зміст, оскільки контур тексту нагадує спіральний шлях, 

що пролягав горою Чистилище до Раю, а число обертів від найпершого слова й до 

останньої крапки в центрі становить число 9 – кількість кіл Чистилища Данте (два 

уступи Передчистилища та сім кіл самого Чистилища). Отже, автор загадки 

Цобрист намагався сказати, що місце, зашифроване у вірші, має вирішальну роль 

у спокутуванні гріхів людства та встановленні раю на землі. Антагоніст був 

одержимий ідеєю того, що перенаселення може призвести до пекла на землі, 

а винайдений вірус, який він розповсюдив у місці, описаному у вірші, врятує 

людство, знищивши його частину. 

Наступний різновид загадки, який використовує Ден Браун, це мовно-

цифрова загадка. Такою загадкою є повідомлення, залишене на відрізаній руці 

викраденого Пітера Соломона («Втрачений символ»), що має вигляд  [LS, 

c. 114]. Підказкою до розгадки є давній вислів  герметичного вчення, який 

злочинець повідомив Ленґдону телефоном: As above, so below [LS, c. 87]. На 

перший погляд, загадка має цифрову природу, але вислів «Що угорі, те і внизу» 

підказує героям, що руку з посланням потрібно перевернути, після чого 

повідомлення набуває нового вигляду: . ІІІХ перетворюється на правильну 

римську цифру тринадцять ХІІІ. Решту знаків герої тлумачать за допомогою 

латинської абетки як SBB, при цьому вказівний палець руки Соломона тепер 

показує не вгору, як їм спочатку здалося, а в протилежний бік, тобто вниз. Завдяки 

тому, що події відбувається в Капітолії, і його працівники задіяні в них, герої 

швидко встановлюють відгадку: SBB – це абревіатура для підвального 

приміщення Капітолію (Capitol’s subbasement), а 13 – це номер приміщення, яке 

є масонською кімнатою. Абревіатура є засобом шифрування інформації шість 

разів у загадках Дена Брауна. 
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Прикметною ознакою ідіостилю Дена Брауна є й вживання мовно-

графічно-цифрової загадки. Наведене нижче повідомлення з роману «Код да 

Вінчі» є однією з таких загадок і являє собою низку цифр і два окличних 

односкладних речення, які було виявлено поряд із тілом загиблого Жака Соньєра 

на підлозі в Луврі:  

13-3-2-21-1-1-8-5 /O, Draconian devil! /Oh, lame saint! [DVC, c. 69] 

Цей текст зовсім позбавлений смислу, що спантеличує поліцію та Ленґдона. 

Зрозуміти відгадку героям допомагає послідовність Фібоначчі, яка написана на 

підлозі перед текстом. Цифри розташовані в невірній послідовності, що 

наштовхує героїв на застосування такого самого підходу й до тексту. Виявляється, 

що текст загадки є точною анаграмою, оскільки, переставивши букви цієї фрази, 

вони отримують слова Leonardo da Vinci! The Mona Lisa! [DVC, c. 138]. 

Відсутність зайвих літер дає змогу героям із легкістю з нею впоратися 

і трансформувати незв’язне повідомлення у всім зрозумілий текст. Тіло Соньєра 

знаходилося всередині кола і чітко наслідувало знаменитий малюнок Леонардо да 

Вінчі «Вітрувієва людина». Це можна розглядати як натяк на те, що відповідь 

пов’язана з митцем. Отже, ця загадка є візуально-мовно-цифровою, оскільки 

ключами до її мовної частини є специфічне розташування тіла та неправильно 

написана цифрова послідовність.  

Окрім уже згаданих випадків вживання таких засобів виразності, як 

уособлення, алітерація,  рима і ритм у проаналізованих віршах, Ден Браун активно 

послуговується ще й епітетами (gilded mouseion, treacherous doge, holy wisdom, 

chthonic monster, sacred test, earthly tomb, bloodred waters, sunken palace, rosy flesh 

тощо). Епітети є важливою частиною коментаря, що містить підказку. Так, 

у мовно-візуальній загадці про храм Святої Софії (див. загадка № 19, Додаток М) 

саме епітет treacherous вказує на дожа Венеції Енріко Дандоло, оскільки останній 

поплив до Єгипту за державний кошт, але потім змінив напрям просування своїх 

військ і пограбував Константинополь. У другій частині загадки епітет gilded 

натякає на оздоблення храму Святої Софії, яке виконано з великої кількості 

золотих кахлів. У загадці про «шлях просвітлення» Ілюмінатів (див. загадка № 1, 
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Додаток М), епітет earthly заплутує адресата, оскільки словникове значення 

лексеми вказує на матеріальність, приземленість, що протиставляється 

духовному життю. У загадці лексема отримує трохи інше значення та описує 

об’єкти, що символізують планету Земля. Підказкою в такому енігматичному 

тексті є й епітет sacred, ужитий разом з ЛО test . Прикметник актуалізує два 

значення, і вони обидва правильно характеризують об’єкт – «важливе 

випробування» і «випробування, пов’язане з релігійним мистецтвом», хоч друге є 

більш інформативним і допомагає встановити відгадку.   

Стилістично-графічною особливістю деяких енігматичних текстів (№ 19, 

20, Додаток М) є апосіопеза – три крапки наприкінці кожного рядка. Прийом 

у цьому випадку вказує на недомовленість, імпліцитність тієї інформації, яку 

потрібно з’ясувати героям.  

Аналіз синтаксису віршованих та інших реченнєво оформлених загадок 

доводить, що в них переважають прості речення, які складають 58,7% (All is 

revealed at the thirty-third degree [LS, c. 124]); 20,7 % становлять складнопідрядні 

речення (Seek the treacherous doge of Venice, who severed the heads from horses <…> 

[Inf, c. 275]); 10,3% – змішані (<…> a headstone praised by templars is the key...and 

atbash will reveal the truth to thee [DVC, c. 402]); а 10,3 % – складносурядні (The gates 

are open to you, but you must hurry [Inf, c. 186]). Окрім того, третина з них побудована 

в наказовому способі (<…>Kneel within the gilded mouseion of holy wisdom <…> [Inf, 

c. 381]); 20,7 % – в еліптичній формі (SO DARK THE CON OF MAN [DVC, c. 172]); 16% 

– в інвертованій (In London lies a knight a Pope interred [DVC, c. 427]). 

Отже, зашифровуючи інформацію в енігматичних текстах, письменник 

віддає перевагу полісемії, буквальному опису, анаграмі, метонімії, абревіатурі й 

омонімії. Менш частотними засобами кодування є метафора, алюзія, спеціальні 

шифри й антропоніми. В оформленні загадок беруть участь епітети, алітерація, 

рима, ритм, уособлення та апосіопеза. Їхній піднесений стиль посилюється 

завдяки використанню книжної та архаїчної лексики, а також із редукованими 

голосними. Ознакою ідіостилю є й лінгвальна маніпуляція, яка полягає у 

вигадуванні етимології назв відомих об’єктів для створення правдоподібності в 



203 

тому, що вони мають енігматичний зміст. 

До інших характерних рис загадок Дена Брауна належать: кодування одразу 

кількох об’єктів; наявність кількох підказок, які не доповнюють одна одну, 

а пропонують різні шляхи відгадування та кілька шансів на розгадку; загадка 

в загадці (розгаданий текст здебільшого не є відповіддю, а виявляється новою 

загадкою); загадка в підказці (вона може бути новою загадкою, яку потрібно 

розгадати); екстралінгвістичні маніпуляції з текстом (текст потрібно переписати, 

перевернути, нагріти); дуальний характер загадки (два варіанти відгадки); 

наявність виразів із буквальним смислом, які, на перший погляд, здаються 

образними. 

Важливою характеристикою загадки Дена Брауна є локальність, яка 

в народних та інших літературних енігматичних текстах не має такого яскравого 

вираження. Це пояснюється тим, що зашифрований текст у творах письменника 

є частиною карти, за допомогою якої вони долають певний шлях.  

Якщо основними функціями народних загадок вважають виховну та 

дидактичну, то літературна загадка Дена Брауна покликана випробовувати 

кмітливість головних героїв та читача, при цьому відгадка обов’язково потребує 

спеціального знання, оповідного контексту. Це дає змогу уналежнити їх до 

важких загадок (puzzles). Замість функцій розваги та відволікання, притаманних 

класичним загадкам (насамперед поетичним), енігматичний текст у романах 

письменника отримує сюжетотвірну функцію. До того ж не лише зміст, а й форма 

має вагому роль, оскільки текст загадки (особливо віршованої) є продуманим 

поетичним описом.  

 

3.3.2. Афористичність як ознака художнього методу Дена 

Брауна. Творам Дена Брауна взагалі властива афористичність. Він не лише 

вживає вислови відомих людей, але й уводить у текст власні. Нами було дібрано 

93 фрази, які претендують на те, щоб називатися індивідуально-авторськими 

афоризмами в силу того, що їм притаманні «мудрість» думки, завершеність, 

узагальненість, експресивне формулювання, стислість та імпліцитність – 
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параметри, на яких наголошує більшість дослідників афоризмів [385, с. 43; 427, 

с. 80; 352, с. 434; 250, с. 10; 379, с. 434; 423].  

Афоризм у творах Дена Брауна може бути самостійним реченням, окремою 

реплікою персонажа, а також частиною його репліки. Багато афоризмів є відносно 

автономними (74 ПО) в тексті, оскільки їхнє вилучення з тексту залишає смислові 

й синтаксичні лакуни. Вони зустрічаються як у невласне-прямій мові, так і 

в мовленні дійових осіб: Kohler slowed suddenly and turned, his gaze softening a bit. 

‘Of course. How simple of me. One does not need to have cancer to analyze its 

symptoms.’ Langdon had never heard it put quite that way [AD, c. 39]; <…> the provost 

looked across the churning sea and tried to fend off the disquiet that had settled in his 

gut. The decisions of our past are the architects of our present. The decisions of the 

provost’s past had put him in a position to negotiate almost any minefield and always 

come out on top [Inf, c. 20]. В обох прикладах семантика афоризму детермінує зміст 

репліки, що розташовується за ним.  

У досліджуваних текстах використано 19 абсолютно автономних 

афоризмів, які майже завжди є частиною невласне-прямої мови. Пор.: Dr. 

Elizabeth Sinskey knew exactly who this man was. The good news was that he would be 

very easy to track. The bad news was that he was a genius in his field – a very dangerous 

person should he choose to be. Nothing is more creative nor destructive than a brilliant 

mind with a purpose. By the time she arrived at the airport thirty minutes later… [Inf, 

c. 163]. Наведений вислів має надтекстовий характер і його вилучення не призведе 

до смислових і формальних лакун у тексті.  

У 24 випадках для виділення афоризму на тлі іншого тексту письменник 

використовує курсив. Очевидно, він робить це для того, щоб привернути увагу 

читача до думки, вираженої висловом, підкреслити її важливість. Курсивом 

виділяються переважно короткі афоризми з високим ступенем узагальненості 

думки, більшість із яких – абсолютно автономні. Пор: Genius accepts genius 

unconditionally [AD, c. 83]; Fear cripples faster than any implement of war [AD, c. 95]. 

Синтаксично залежні афоризми є частиною складних речень (18 ПО). 

Здебільшого афоризми у творах Дена Брауна введено в складне речення 
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в постпозиції (9 ПО). У такому випадку вислів може вбудовуватися в складне 

речення і за допомогою сполучникового, і безсполучникового зв’язку (однакова 

кількість випадків): ‘Believe me, I know what it’s like to feel all alone … the worst 

kind of loneliness in the world is the isolation that comes from being misunderstood. It 

can make people lose their grasp on reality’ [AD, c. 449]. У наведеному реченні 

замість двокрапки автор використовує три крапки, що робить афоризм більш 

експресивним та полегшує його ідентифікацію в тексті.   

У препозиції (3 ПО) Ден Браун уводить афоризми за допомогою 

безсполучникового сурядного зв’язку: Mankind, if unchecked, functions like a 

plague, a cancer … our numbers intensifying with each successive generation until the 

earthly comforts that once nourished our virtue and brotherhood have dwindled to 

nothing <…> [Inf, c. 144]. Зазвичай афоризм приєднується до наступної частини 

речення за допомогою трьох крапок або коми чи тире. Крім того, було 

зафіксовано 6 випадків «обрамовуючої» позиції афоризму, тобто, коли він 

розділяється на дві частини якоюсь вставною конструкцією: Fear, Katherine had 

once heard, acted as a stimulant, sharpening the mind’s ability to think [LS, c. 185]. 

Деякі афоризми потребують граматичної реконструкції для того, щоб 

існувати поза контекстом. Наприклад, у текстах трапляються фрази в прямій мові 

персонажів, у якій має місце нетипове для афоризму використання займенника 

першої особи однини, але в той же час вислів передає мудру думку, має маркери 

узагальненості (never) і володіє образністю та імпліцитністю, що спонукає читача 

задуматися над фразою: I’ve learned never to close my mind to an idea simply because 

it seems miraculous [LS, c. 211]. Якщо вислову надати формульності, притаманній 

пареміям взагалі, то він зможе стати цілком самостійним афоризмом. Для цього 

дійсний спосіб потрібно замінити на наказовий, змінити займенник my на your: 

Never close your mind to an idea simply because it seems miraculous.  

Спостерігаємо й афористичні вислови, у яких вжито простий минулий час, 

що є нехарактерним для класичних афоризмів, пор.: Nature, he believed, knew how 

to cull itself [Inf, c. 438]; Nothing captured human interest like human tragedy [AD, 

c. 200]. Якщо змінити його на теперішній час, але при цьому не відбудеться 
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смислових змін, фраза отримає узагальнений вигляд і більше шансів стати 

вживаною, пор.: Nature knows how to cull itself; Nothing captures human interest like 

human tragedy. 

 Потенційні афоризми, наявні в текстах Дена Брауна, можуть мати як 

максимально коротку форму й складатися від трьох до п’яти слів (Substantiate or 

suffocate [AD, с. 231]; Everyone loves a conspiracy [DVC, c. 232]), так 

і утворюватися кількома реченнями та мати аж до трьох-чотирьох десятків ЛО 

у своєму складі. Пор.: Faith is universal. Our specific methods for understanding it 

are arbitrary. Some of us pray to Jesus, some of us go to Mecca, some of us study 

subatomic particles. In the end we are all just searching for truth, that which is greater 

than ourselves [AD, c. 134]. Спостереження доводять, що 73 афоризми складаються 

з одного речення, 15 – із двох, три – із трьох; один – із чотирьох і один – із п’яти 

(див. Додаток Н). Отже, у багатьох випадках автор виражає узагальнену думку 

в досить лаконічній формі.  

Афоризми, що складаються з одного речення, переважно реалізуються 

в складнопідрядний спосіб (40 ПО, 55%). Пор.: We fear what we do not understand 

[DVC, c. 52]. У таких афоризмах найбільшу продуктивність мають означальні 

відношення (16 ПО), частотними є також відношення порівняння (7 ПО), мети 

(6 ПО) і умови (5 ПО). Найменш продуктивними є відношення часу (4 ПО), 

причини (1 ПО) та способу дії (1 ПО). Більш ніж третина однореченнєвих 

афоризмів (27 ПО, 37%) являють собою прості речення типу Wide acceptance of 

an idea is not proof of its validity [LS, c.79], і трохи менше їхньої десятої частини 

(6 ПО, 8%) мають паратактичне аранжування – пор.: In the correct hands, fire can 

provide illumination... but in the wrong hands, fire can be highly destructive [LS, c. 79].  

Крилаті вислови, що складаються з двох та більше речень, є складним 

синтаксичним цілим, оскільки вони об’єднані тісним синтаксичним і смисловим 

зв’язком та єдністю мікротеми [6, с. 75]. Наприклад: Terrorism is not an expression 

of rage. Terrorism is a political weapon. Remove a government’s facade of infallibility, 

and you remove it’s people’s faith [AD, c. 201]. Як зазначають дослідники [6, с. 75] 

в афоризмах наведеного типу важко реалізуються відтворюваність і стислість, але 
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вони все одно філософічні, логічні, мають смислову завершеність. У смислове 

афористичне ціле можуть входити і кілька простих речень, і прості й складні 

речення з різним зв’язком одночасно. 

Менш вживаними є афоризми (шість ПО), які у творах Д. Брауна виражено 

реченнями в пасивному стані, що дає змогу емфатично виділити об’єкт дії та саму 

дію. Пор.: Great minds are always feared by lesser minds [LS, c. 287]. Письменник 

майже уникає під час побудови своїх афоризмів і наказовий спосіб (п’ять ПО) 

(Darkness feeds on apathy ... and conviction is our most potent antidote. Keep studying 

your faith. Study the Bible [LS, c. 410], хоч така граматична конструкція притаманна 

класичним афоризмам [6, с. 135]. Однак у текстах Дена Брауна неоднаразово 

(вісім разів) трапляються афоризми, що реалізовано такими типовими 

конструкціями для паремій, як Nothing … like … ; No … than …; The more … the 

more ... Пор.: Nothing unites hearts like the presence of evil [AD, c. 587]; No love is 

greater than that of a father for His son [AD, c. 606]; The more man learned, the more 

he realized he did not know [LS, c. 53]. 

Помітну кількість афоризмів (13) побудовано в Дена Брауна за 

дефініційною моделлю, що є характерною для класичних афоризмів, оскільки 

вони покликані визначати реалії, наприклад: The media is the right arm of anarchy 

[AD, c. 336]. Серед інших паттернів можна спостерігати модель «теза – аргумент» 

(8 ПО, пор.: Never interrogate before you disable your prey. A cornered enemy is 

a deadly enemy [AD, c. 456]) і «теза – антитеза – висновок» (3 ПО, пор.: Wealth is 

commonplace, but wisdom is rare. Wealth without wisdom can often end in disaster [LS, 

c. 240]. 

Будуючи афоризми, Ден Браун майже не використовує питальну форму. 

Так, наприклад, його один-єдиний квеситивний афоризм – But who is more 

ignorant? The man who cannot define lightning, or the man who does not respect its 

awesome power? [AD, c. 423] – має, з одного боку, полемічний характер і спонукає 

читача замислитися над сказаним, а з іншого – риторичну природу, оскільки 

завдяки протиставленню стає очевидним, що перший об’єкт порівняння 

представлено в більш позитивному світлі, ніж другий, тому відповідь на питання 
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є очевидною.  

Серед синтактико-стилістичних прийомів аранжування своїх афоризмів 

автор віддає перевагу повтору (у 32 ПО), паралельним конструкціям (у десятьох 

ПО), апосіопезі (у шістьох ПО) та парцеляції (у п’ятьох ПО). Повтор має функцію 

посилення, сприяє більшій силі та напрузі висловлювання: Religion is flawed, but 

only because man is flawed [AD, c. 423]; Terrorism is not an expression of rage. 

Terrorism is a political weapon. Remove a government’s facade of infallibility, and you 

remove it’s people’s faith [AD, c. 201]. Паралелізм забезпечує ритмічну організацію 

вислову й виконує виразно-посилювальну функцію: Chaos was the natural law of 

the universe. Indifference was the engine of entropy. Man’s apathy was the fertile 

ground in which the dark spirits tended their seeds [LS, c. 447]. Апосіопеза, яка фіксує 

незакінчену, зненацька обірвану думку, в афоризмах Дена Брауна покликана 

інтонаційно виразити важливість сказаного, вказати на глибину думки та 

підкреслити невідповідність між обсягом думки, що підлягає вираженню, та 

характером цього виразу: Sometimes a legend that endures for centuries ... endures 

for a reason [LS, c. 23].  

Парцеляція в афоризмах письменника має на меті зробити акцент саме на 

парцеляті – відірваній частині речення, підсиливши її значимість і зміст. 

Відсікають переважно однорідні та пояснювальні компоненти. Пор: Science, by 

definition, is soulless. Divorced from the heart [AD, c. 585]; When a question has no 

correct answer, there is only one honest response. The gray area between yes and no. 

Silence [DVC, c. 548]. Потрібно зазначити, що в окремих працях [6] парцеляцію та 

апосіопезу не вважають композиційною рисою англомовних афоризмів, а отже, їх 

можна розглядати як особливість ідіостилю письменника. Використання таких 

стилістичних фігур, можливо, зумовлено тим, що у творах Дена Брауна знайшли 

свій відбиток риси літератури XX ст., яка постулює реалізацію «розірваної 

парадигми мислення» [96, с. 20].  

Афоризмам письменника притаманний і такий лексико-синтаксичний засіб, 

як антитеза (в 11 ПО), використання якої дає змогу Дену Брауну загострити 

думку, виразити її більш яскраво й емоційно або підкреслити парадоксальність 
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явища. Пор.: Our minds sometimes see what our hearts wish were true [AD, c. 607], 

Science can heal, or science can kill. It depends on the soul of the man using the science 

[AD, c. 370]. 

Серед лексичних особливостей афоризмів Дена Брауна потрібно згадати 

активне вживання кванторів узагальненості (33 ПО), що представлені 

займенниками one, every, all, everything, nothing, no, nobody (Miracles were nothing 

but stories we all clung to because we wished they were true [AD, c. 550]), 

прислівниками never, always, usually (We have never created a weapon we haven’t 

used [AD, c. 584], By its very nature, history is always a one-sided account [DVC, 

c. 343]), узагальнюючим іменником man (No man is more prideful than he who 

believes himself immune to the dangers of the world [Inf, c. 215]); формальним 

підметом There is/ there are (There is a hidden world behind the one we all see. For 

all of us [LS, c. 464]).  

Створюючи афоризми, Ден Браун використовує й такі лексико-стилістичні 

засоби, як уособлення (Language can be very adept at hiding the truth [LS, c. 196]; 

Nature knows how to cull itself  [Inf, c. 438]); метафору (The decisions of our past are 

the architects of our present [Inf, c. 20]); гіперболу (Every epic collapse could be 

traced back to a single moment – a chance meeting, a bad decision, an indiscreet glance 

[Inf, c. 386]); порівняння (Telling someone about what a symbol means is like telling 

someone how a song should make them feel [DVC, c. 60] і синекдоху (Oftentimes, 

those special brains, the ones that are capable of focusing more intently than others, do 

so at the expense of emotional maturity [Inf, c. 217]) (див. Додаток Н). 

Усі ці прийоми надають текстам образності, виразності та експресивності, 

дають змогу Дену Брауну влучно виразити думку, розставити акценти на 

важливих об’єктах чи явищах. Метафора і порівняння привносять елемент 

неочікуваності, новизни й оригінальності. Як видно з наведених прикладів, 

гіпербола вживається в афоризмах письменника зазвичай поряд із кванторами 

узагальнення, оскільки вони створюють надмірне перебільшення властивостей чи 

ознак певного предмета або явища. Формулювання думок із використанням 

гіперболи покликані вразити читача несподіваністю та категоричністю.  
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В ідіостилі Дена Брауна є поодинокі випадки афористичного використання 

оксюморону  (Nothing is more creative ... nor destructive... than a brilliant mind with 

a purpose [Inf, c. 163]; Authors. Even the sane ones are nuts [DVC, c. 385]) 

і парадоксу (The most dangerous enemy is that which no one fears [AD, c. 30]; The 

more man learned, the more he realized he did not know [LS, c. 53]). Парадоксальність 

зазначених афоризмів сприяє їхній інтелектуалізації, переконливості, 

а у висловленні про авторів створює легкий гумористичний ефект. Однак з огляду 

на малу кількість випадків вживання парадоксу, він далеко не є визначальною 

рисою афористики письменника.  

Фоно-стилістичні засоби Ден Браун майже не вживає у своїх афоризмах. 

Алітерація наявна лише в трьох висловах, а асонанс – у двох. Пор.: Substantiate or 

suffocate» [AD, c. 231]; Forgiveness is God’s greatest gift [DVC, c. 547]; Science can 

heal, or science can kill. It depends on the soul of the man using the science [AD, 

c. 370].  

У крилатих фразах Дена Брауна реалізовано низку прагматичних настанов, 

найчастотнішою з яких є настанова на констатацію, резюмування (у 40 ПО), пор: 

Only one form of contagion travels faster than a virus. And that’s fear [Inf, c. 428]. Як 

зазначає О. А. Анастасьєва, такі афоризми констатують певні факти, не 

поширюючи й не надаючи додаткових аргументів [6, с. 83]. Афоризми із 

настановою на констатацію та резюмування мають особливий вплив на адресата, 

оскільки характеризуються підвищеною інформаційною насиченістю, образністю 

та загальною значимістю.  

Другою за частотністю прагматичною настановою, реалізованою 

у 23 афоризмах письменника, постає настанова пізнання, яка виконує когнітивно-

прагматичну функцію, що полягає в здатності афоризмів стимулювати 

пізнавальну активність людини через проблемну ситуацію [6, с. 80]. Пор.:  The 

only difference between you and God is that you have forgotten you are divine [LS, 

c. 492]. У наведеному афоризмі письменник спонукає замислитися на тему 

божественності людини. Проте тема має не лише філософський характер, а ще й 

провокаційний, що притаманно творам Дена Брауна. 
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У десятьох афоризмах можна зустріти реалізацію настанови спростування 

(парирування). Так, у Science and religion are two totally compatible fields – two 

different approaches to finding the same truth [AD, c. 89] спростовано 

загальноприйняту думку про те, що релігія й наука є протилежними сферами 

діяльності та мають різні цілі.  

Приблизно однакову репрезентацію (від шести до трьох випадків) 

в афоризмах Дена Брауна мають настанови застереження (In dangerous times, there 

is no sin greater than inaction [Inf, c. 463]); викриття (No man is more prideful than 

he who believes himself immune to the dangers of the world [Inf, c. 215]); докору (We 

have never created a weapon we haven’t used [AD, c. 584]); обґрунтування (Every 

faith in the world is based on fabrication. That is the definition of faith – acceptance of 

that which we imagine to be true, that which we cannot prove [DVC, c. 451]); поради 

(If you can’t go north, go east [AD, c. 459]).  

Афоризми є одним із найважливіших фрагментів мовної картини світу 

письменника, оскільки завдяки своїй інформативній щільності та насиченості 

вони більш концентровано виражають ідеї автора, ніж інші речення, що не 

актуалізують афоризми. Найяскравішу мовну репрезентацію у висловах Дена 

Брауна мають концепти доменів НАУКА, РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ і СТРАШНЕ 

(див. пар. 2.1.2, 2.2, 2.3.2).  

Отже, афоризми, використані в художньому просторі Дена Брауна, потрібно 

вважати складником його ідіостилю, оскільки вони в лаконічній формі здатні 

достатньо чітко та концентровано виразити ставлення автора до певних явищ. 

Окрім того, важливою функцією афоризмів у письменника є реалізація 

прагматичних настанов, які допомагають не лише встановити контакт з читачем, 

а й впливати на нього та навіть маніпулювати, змушуючи повірити в певні ідеї. 

Особливості введення афоризмів у текст, надання їм лаконічності та образності, 

визначають індивідуальну манеру письменника.  
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Висновки до розділу 3 

 

1. Ідіостиль Дена Брауна спирається на усталені маркери свого вияву не 

лише на рівні специфічної концептосистеми, але й на рівні свого втілення 

засобами лексичної та фразової номінації, які утворюють стійкий функційно-

семантичний каркас. Вони відбивають частотність, стабільність, впізнаваність, 

своєрідність тезаурусу, який найбільшою мірою виявляється в авторському 

ономастиконі, реаліконі, пареміоконі та терміноконі.  

2. Використання онімів у художньому просторі Дена Брауна є одним із 

найважливіших індикаторів авторської картини світу. У текстах письменника 

наявна надзвичайно розлога палітра власних імен – антропонімів, топонімів, 

хрононімів, теонімів, міфонімів, хрематонімів, ергонімів тощо.  

3. Найчисельнішою групою власних імен у художньому просторі Дена 

Брауна є хрематоніми. Вони охоплюють назви предметів / продуктів духовної та 

матеріальної культури, брендів, кораблів, літаків, мистецьких творів, книжок 

тощо. Помітною ознакою ономастикону письменника є й активне вживання 

топонімів, оскільки описувані події автор схильний позиціонувати в численних 

і цілком реальних географічних локусах.  

4. Оніми в Дена Брауна виконують низку художніх функцій (асоціативну, 

ергономічну, характеризувальну, ілюзіоністичну) та створюють різноманітні 

художні ефекти (національно-культурного й історичного колоритів, мистецького 

дискурсу, високотехнологічності описуваних приладів, машин тощо, 

кінематографічного калейдоскопу). Визначальними ідіостильовими рисами його 

авторської антропоніміки (імен персонажів) є алюзійність, промовистість, 

подвійність прочитання, етимологічна закодованість змісту тощо, які, зі свого 

боку, сприяють відтворенню поведінки та внутрішньої сутності героїв, ситуацій, 

у яких ті опиняються, а також ідейно-змістової лінії твору.  

5. Ідіостильова своєрідність номінативного простору Дена Брауна не 

в останню чергу зумовлена й використанням лексичних одиниць на позначення 

реалій і термінології.  
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6. Реалії є важливим складником ідіостилю Дена Брауна, тому що дають 

змогу уявити самобутність тієї чи тієї культури в авторській картині світу. Для 

цього Ден Браун використовує щонайменше дві групи реалій – етнографічні та 

суспільно-політичні, усередині яких існують численні спадні угруповання. 

Зрозуміло, що художник Ден Браун віддає абсолютну перевагу першим, а серед 

них – реаліям культури й мистецтва.  

7. Функційно-семантичне навантаження реалікону Дена Брауна полягає 

у створенні ефекту історичного спеціалізованого дискурсу, зображенні певного 

(зазвичай – чужого) національно-культурного простору, а також в естетизації 

побуту. Для цього він вживає як опановані, так і неопановані реалії. Останні не 

лише відтворюють чужий простір, але й виконують пізнавальну функцію, 

знайомлячи адресата з не своєю культурою. Головними джерелами реалій 

у творах письменника є італійська, французька та арабська лінгвокультури.  

8. Помітною рисою ідіолексикону Дена Брауна є активне й доречне 

використання термінології, що потрібно вважати показником фахової компетенції 

як самого письменника, так і його героїв у тій галузі знання, яка стає об’єктом 

опису. Він віддає перевагу термінам архітектури, езотерики, фізики, медицини, 

фармакології та релігії; рідше трапляються терміни біології, хімії, криптології, 

лінгвістики, філософії. Фахова термінологія має в ідіодискурсі Дена Брауна 

текстотвірний характер і бере участь у вербалізації ключових концептів.  

9. Використання термінологічної лексики формує враження науковості, 

об’єктивності та достовірності повідомлюваного, нівелює вигаданість 

описуваних подій і героїв, створює ефект їхньої реальності та, зрештою, слугує 

засобом виклику довіри читача до автора. У такий спосіб термінологія 

опосередковує значний інтерес і навіть захопленість сюжетом з боку адресата, 

сприяє інтелектуалізації художнього простору та підвищенню когнітивної 

активності читацької аудиторії.  

10. Особливе ідіостильове навантаження має в художньому просторі Дена 

Брауна фразова номінація (пареміокон). До преферентних авторських паремій 

належать щонайменше два типи – загадка й афоризм, які, будучи текстотипами 
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малого формату, входять до ідіодискурсу на правах інтратекстових вкраплень.  

11. У текстах Дена Брауна наявні чотири різновиди загадок: мовні, мовно-

графічні, мовно-графічно-цифрові та мовно-цифрові. Характерними їхніми 

рисами є полікодовий характер; наявність кількох підказок; загадка в загадці; 

необхідність фізичних маніпуляцій (текст потрібно переписати, перевернути, 

нагріти), дуальне прочитання. Помітною ознакою браунівських загадок є їхня 

побудова за допомогою лінгвальної маніпуляції у випадках, коли письменник 

вигадує етимологію для назв відомих об’єктів мистецтва. Це дає змогу 

створювати загадки з неочікуваною відгадкою та логічно вибудувати сюжет 

твору.  

12. Іншим помітним явищем у галузі фразової номінації є афористичність 

ідіостилю Дена Брауна. Автор не лише послуговується крилатими фразами, які 

належать відомим особистостям, але й вигадує власні, надаючи їм мудрості, 

узагальненості, завершеності, стислості. Загалом афоризми Дена Брауна 

характеризуються образністю, виразністю, експресивністю та лаконічністю, що 

досягається майстерним вживанням низки лексико- і синтактико-стилістичних 

засобів. Вони стають середовищем, у якому, з одного боку, об’єктивуються 

ключові концепти авторської картини світу, а з іншого – реалізуються такі 

характерні для його творчої манери прагманастанови, як констатація, пізнання, 

спростування.  

13. Вербальне аранжування художнього простору Дена Брауна, втілене 

засобами лексичних і фразових номінацій, засвідчує найзагальнішу рису його 

ідіостилю, а саме той факт, що в ньому сходяться і взаємодіють когніція та 

комунікація. А це, у свою чергу, допомагає не тільки встановити контакт з 

читачем, але й впливати на нього і навіть маніпулювати ним, змушуючи вірити та 

приймати постульовані ідеї, факти, події. Система та методика введення 

номінативних одиниць у текст оповіді визначають індивідуальну манеру Дена 

Брауна, її своєрідність та неповторність.  

Основні положення розділу відображено у публікаціях [106; 107; 237; 239; 

240; 241; 243; 244; 245].  
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ЗАГАЛЬНІ   ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційне дослідження, об’єктом якого є ідіостиль видатного 

американського письменника сучасності Дена Брауна, стимулювалося насамперед 

усвідомленням того факту, що попри певні наукові праці міждисциплінарного 

порядку, він все ще потребує поглибленого лінгвістичного осмислення. Відповідно 

до мети і завдань дисертації описано ментальний лексикон автора (концептуальні 

одиниці) та авторський тезаурус (номінативні одиниці), дослідження яких 

здійснювалося шляхом синтезу методів і прийомів когнітивно- та функційно-

семантичного напрямів.  

У межах когнітивно-функційного напряму встановлено, що концептуальна 

картина світу Дена Брауна, з одного боку, є відбитком позамовної дійсності, що його 

оточує, а з іншого – дійсності, яку він конструює. Вона постає тим ментальним 

фундаментом, на якому вибудовується ідіостиль автора з його преферентними 

концептами, певним чином організованою системою концептуальних домінант, 

специфікою мовної об’єктивації концептів, а також своєрідністю їхньої взаємодії 

в текстовій матерії.  

В ідіостилі Дена Брауна вимальовуються щонайменше п’ять доменів – 

концептів найвищого рівня узагальнення: епістемічні ТАЄМНЕ і РЕЛІГІЙНО-

МІСТИЧНЕ, гносеологічні МИСТЕЦТВО і НАУКА та емоційний СТРАШНЕ. Кожен 

із них має свою мережу спадних концептів, пов’язаних відношеннями гіперо-, гіпо- 

і катанімії.   

 Епістемічний домен ТАЄМНЕ конкретизовано гіперконцептами MYSTERY / 

ТАЄМНИЦЯ (гіпоК CRIME, SECRET), CONSPIRACY / КОНСПІРАЦІЯ (гіпоК KEEPER, 

OBJECT, TECHNIQUE) і QUEST / КВЕСТ (гіпоК QUESTER, SEARCH, REVELATION). Їхній 

поняттєвий шар містить інформацію про те, що таємні знання (KNOWLEDGE) важко 

зрозуміти чи пояснити, вони можуть мати приховане духовне значення, бути 

могутніми, парадоксальними, грандіозними, потребують захисту (BROTHERHOOD, 

CODE, OBJECT), існують в обмеженому колі людей (BROTHERHOOD, CHURCH, MAGICIAN, 

HISTORICAL FIGURE), мають прив’язку до географічного об’єкта (LOCATION), а засоби 
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та способи їхнього зберігання покликані випробовувати розумові здібності індивіда 

(катаК CODE, SYMBOL, TEXT, ARTIFACT, ARTWORK). 

В образному шарі найпомітніше індивідуально-авторське осмислення 

отримують катаК KNOWLEDGE (асоціації з людиною, лоном, факелом, насінням, 

паливом), CODE (асоціації з супом, людиною) і TRUTH (асоціації з рідиною, болем, 

їжею). До концептів, які містять чітку позитивну оцінку, належать BROTHERHOOD, 

CODE, SYMBOL, ASSISTANT, AMATEUR, а негативну – гіпоК CRIME й катаК OFFICIAL 

DETECTIVE. Суперечливої оцінки Дена Браун надає катаК KNOWLEDGE і TRUTH.  

РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНЕ є доменом епістемічного порядку, у якому 

профілюються гіперконцепти FAITH / ВІРА (гіпоК CREED, DEITY, MANIFESTATION), 

SINFULNESS / ГРІХОВНІСТЬ. Поняттєвий зміст таких концептів має сенсаційний 

характер і значною мірою трансформує традиційні уявлення про релігію та 

християнську віру. Ідіостиль Дена Брауна розкривається й на рівні образно-

асоціативного шару, де гіпоК CREED осмислюється як колаж, напій, мова; 

CHRISTIANITY – як фуршет, судина; GOD – як архітектор, маяк, голос; SCRIPTURE – як 

світло, посудина. Позитивна оцінка в текстах письменника стосується релігії 

загалом, сучасного християнства, священної жіночності, язичництва, священного 

писання, ритуалів, молитов, первородного гріху. Негативно оцінено Деном Брауном 

раннє та середньовічне християнство, гріх байдужості й гордині, здатні спричинити 

«пекло» на землі (катаК INFERNO) – бруд, хвороби і страждання.   

Складниками емоційного домену СТРАШНЕ є гіперконцепти EMOTION / 

ЕМОЦІЯ, CAUSATION / КАУЗАТОР і PHYSICAL REACTION /ФІЗИЧНА 

РЕАКЦІЯ. У текстовій матерії Дена Брауна наявні описи щонайменше п’яти емоцій 

страху – тривожного страху, переляку, трепету, фобії, паніки, жаху. Окреслені 

емоційні концепти мають тісний зв’язок між собою, що й зумовлює індивідуальну 

природу СТРАШНОГО в ідіостилі Дена Брауна. Письменник підкреслює негативну 

маркованість психічного переживання страху через асоціації з тупим предметом, 

пожежею, інфекцією і хижим птахом. Проте він акцентує увагу й на позитивних 

аспектах страху – відсутність емоції може нести небезпеку, вона є захисною 

реакцією, стимулом, генератором інтуїції тощо. 
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У гносеологічному домені МИСТЕЦТВО профілюються гіпереконцепти 

VISUAL ARTS / ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, MUSIC / МУЗИКА і 

LITERATURE / ЛІТЕРАТУРА, перший з яких має найрозгалуженішу систему 

спадних репрезентантів. Твори образотворчого мистецтва є у Дена Брауна частиною 

карти, дороговказом. Мистецтво загалом постає носієм таємниць і обов’язково має 

приховану символіку. У поняттєвому шарі концепту STRUCTURE (гіпоК 

ARCHITECTURE) однією з найвиразніших КСО є ‘гармонія з природою’. В ідіостилі 

письменника актуальними є й такі конвенційні ознаки концептів мистецтва, як 

‘передача емоцій, почуттів, ідей’, ‘здатність надихати’, ‘важливість кольору’. Ден 

Браун концентрує свою увагу на мистецтві як на кінцевому продукті, а не на самому 

творчому процесі.  

Особливе образне осмислення притаманно концепту STRUCTURE, що відбито в 

численних оригінальних метафорах, у яких твори архітектури асоційовано з воїном, 

кораблем, горою, монстром, містом, тортом, вогнем і живою істотою. Ціннісний шар 

утворює лексика, що підкреслює талановитість митців, велич, надзвичайну красу, 

вишуканість творів мистецтва. Найціннішими об’єктами постають архітектурні 

споруди, а окремі твори мистецтва (переважно скульптурні) оцінюються негативно.  

Гносеологічний домен НАУКА конституюється гіперконцептами 

SCIENTIFIC COGNITION, SCIENTIFIC ACHIEVEMENT, AGENT і їхніми 

гіпонімами. Перший акумулює уявлення Дена Брауна про точні, гуманітарні й 

нетрадиційні науки, другий відбиває осмислення технологій і винаходів, третій – це 

репрезентація двох типів науковців – SCIENTIST і SCHOLAR. Найбільш специфічний 

поняттєвий зміст надано концептам NEW PHYSICS (наукове доведення Бога), NOETIC 

SCIENCE (дослідження універсальної свідомості й можливостей людської думки 

спричиняти фізичний вплив), METASYSTEMS MODELING (визначення емоційного стану 

груп людей), BIOLOGY, TECHNOLOGY (технології вдосконалення людської раси). 

Однією із центральних ознак гіпоконцепту EXACT SCIENCE, концептів TECHNOLOGY 

і MACHINERY є ‘протистояння релігії’.  

Ден Браун асоціює точну науку переважно з двома протилежними сутностями 

– Богом і сатаною; фізику – з полотнищем, на якому Бог створив природу; наукові 
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досягнення – з дивом, сніговим клубком, вірусом, хворобою, вогнем. У межах 

ціннісного шару представлено дві точки зору на науку: позитивну (вирішує 

проблеми майбутнього, шукає та дає відповіді, відкриває істини, лікує від хвороб, 

рятує) і негативну (створює зброю, шкодить навколишньому середовищу та 

здоров’ю людини).  

Усі концепти зазначених доменів утворюють концептосистему Дена Брауна, 

у якій крім ієрархічних зв’язків можна спостерігати активні лінійні відношення, що 

поєднують однорівневі елементи такої системи. Виявом ідіостилю є те, у який саме 

спосіб сполучаються різні концептуальні сутності. Продуктивні відношення відбито 

у кластерах CHRISTIANITY, PAGANISM – PICTURE, SCULPTURE, STRUCTURE; MATHEMATICS 

– CATASTROPHE; MURDER – HORROR; KIDNAPPING – ANXIETY, PANIC; STRUCTURE – AWE, 

ANXIETY; PHYSICS – GOD; SYMBOLOGY, HISTORY – CHRISTIANITY, ISLAM, PAGANISM; 

INFERNO – CATASTROPHE; PHILOSOPHY – SCRIPTURE; ISLAM – CALLIGRAPHY тощо. При 

цьому актуалізація одного концепту обов’язково викликає актуалізацію іншого.  

Ідіостиль Дена Брауна є системно-структурним утворенням, яке багато в чому 

продиктовано жанром, і в якому актуалізовано набір важливих для мовної 

особистості ментальних сутностей. Специфіка ідіостилю письменника полягає 

в тому, що зміст поняттєвого і образно-асоціативного шарів актуалізованих ним 

концептів свідчить про побудову власного концептуального світу, моделювання 

«можливої» дійсності, що протиставляється реальній.  

Ідіостиль Дена Брауна кореспондує не лише зі специфічною 

концептосистемою, але й значною мірою із вживанням та функціонуванням 

номінативних одиниць. Аналіз останніх є важливим аспектом вивчення ідіостилю 

письменника на лексико-семантичному і фразовому рівнях, оскільки саме вони 

роблять його тексти впізнаними, відбивають його мовні вподобання та певні 

авторські інтенції. Серед лексичних одиниць помітне місце займають оніми, реалії 

й терміни, ключовими фразовими номінативними одиницями є загадка й афоризм.  

Важливу групу серед ономастичної лексики утворюють імена та прізвища 

персонажів, переважна більшість яких мають прихований зміст. За допомогою 

анаграм, алюзій та етимологічних даних автор зашифровує в онімах поведінку, 
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внутрішню сутність героїв чи ситуації, у яких вони опиняються, а також ідеї та 

змістові лінії творів. Оніми у творах письменника виконують низку функцій: 

ілюзіоністичну, характеризувальну, ергономічну, асоціативну, створення ефекту 

історичного та мистецького дискурсів, національно-культурного колориту країни, 

де відбуваються події романів, відтворення динаміки подій і підкреслення 

високотехнологічності описуваних приладів і машин. 

Найчисленнішу групу реалій за тематикою складають етнографічні. Такі 

лексеми репрезентують першочергові, найбільш важливі для художнього світу Дена 

Брауна поняття, які реконструюють його уявлення про побут та культурні цінності 

чужої культури (італійської, французької та турецької). Реалії в текстах письменника 

здатні створювати ефект історичного дискурсу, естетизувати предмети побуту, 

викликати асоціації та зображати свій (американський) національно-культурний 

простір. Він послуговується як опанованими реаліями, так і неопанованими, останні 

з яких не лише відтворюють чужий простір, а й виконують пізнавальну функцію, 

оскільки знайомлять читача з чужою культурою.  

Термінологія художнього простору Дена Брауна охоплює сфери мистецтва, 

езотерики, фізики, медицини, релігії, біології, інформатики, криптології, 

лінгвістики, хімії, філософії. Він послуговується і широковживаними термінами, і 

вузькоспеціальними. Деякі лексеми, особливо ті, що належать до езотерики, 

набувають термінологічного значення лише в певному контексті. Трапляються 

й терміни-неологізми (cryptex, theo-physicist, biotube) у Дена Брауна. Вся 

термінологічна лексика носить текстотвірний характер і створює атмосферу 

наукового дискурсу.  

Специфічними рисами загадок Дена Брауна є: кілька зашифрованих об’єктів у 

віршованих енігматичних текстах; кілька підказок, що не доповнюють одна одну, 

а пропонують різні шляхи відгадування; загадка в загадці; дуальний характер, тобто 

наявність двох варіантів прочитання. Загадка в текстах письменника є частиною 

карти, за допомогою якої герої долають певний шлях, тому часто об’єктом 

кодування виступає саме локація, що в традиційних загадках не має такого яскравого 

вираження. Загадки Дена Брауна можуть бути побудовані на лінгвальній 
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маніпуляції, оскільки з метою створення правдоподібності енігматичного змісту 

деяких об’єктів він вигадує їхню етимологію.  

Афоризмам Дена Брауна притаманна образність, виразність, експресивність 

і лаконічність, що досягаються вживанням низки лексико- і синтактико-

стилістичних засобів. Афоризми в його ідіостилі здебільшого реалізують 

прагматичні настанови на констатацію, пізнання, спростування. Такі властивості 

мудрих висловів, як авторитетність, істинність і загальнозначущість дають змогу 

письменнику використовувати їх як інструмент впливу та маніпулювати читачем, 

змушуючи його повірити в ідеї, які проголошуються в романах (переважно 

сенсаційні). 

Ідіостиль Дена Брауна є специфічною системою преферентного використання 

концептуальних і номінативних одиниць для створення художньої картини світу, 

орієнтованої на неповторність, несхожість, оригінальність. Ці одиниці не лише 

відрізняють мовні уподобання, манеру письма, способи подання художніх образів 

письменника від інших авторів, але й відтворюють його інтелект, ерудицію, 

індивідуальні цінності та особисте світосприйняття. Базуючись на симбіозі 

фантастичного трилеру, інтелектуального детективу та роману-загадки, твори Дена 

Брауна випромінюють особливу авторську енергетику, пов’язану з філософією, 

теологією, мораллю, конспірологією, техносферою тощо.  

Запропонований когнітивно-функційний аналіз ідіостилю Дена Брауна може 

бути в перспективі основою лінгвопрагматичного, лінгвопоетичного та 

лінгвосинергетичного опису ідіостилів інших авторів – представників різних епох, 

лінгвокультур та ідейно-художніх напрямів, що мoжe пoсприяти пoдaльшoму 

усвiдoмлeнню принципiв, прийoмiв i тeхнiк iндивiдуaльнo-aвтoрськoгo мовлення.  



221 

СПИСОК  

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

 

1. Адах Н. А. Авторські лексичні новотвори в поезії Василя Барки : 

семантика, функції, прагматика : автореф. дис ... канд. філол. наук : 10.02.01. Київ, 

2009. 20 с.  

2. Акетина О. С. Концептуальный анализ художественного текста 

и художественный концепт. Вестник Адыгейского государственного 

университета. Сер. 2: Филология и искусствоведение. 2013. № 2 (121). С. 13–18. 

3. Алымова Е. В. Лингвокультурологическая модель концепта 

«Образование» в национальном самосознании : автореф. дис. … канд. филол. 

наук : 10.02.19. Саратов, 2007. 24 с. 

4. Амирян Т. Н. Конспирологический детектив как жанр 

постмодернистской литературы (Д. Браун, А. Ревазов, Ю. Кристева) : автореф. 

дис. … канд. филол. наук : 10.01.03. Москва, 2012. 26 с. 

5. Амирян Т. Н. Они написали заговор. Конспирологический детектив от 

Дэна Брауна до Юлии Кристевой. Москва : Фаланстер, 2013. 352 с. 

6. Анастасьєва О. А. Англомовний афоризм. Прагмастилістичний та 

когнітивний аспекти : дис. ... канд. філол наук: 10.02.04. Запоріжжя, 2017. 237 с. 

7. Антология концептов / ред. В. И. Карасик, И. А. Стернин. Волгоград : 

Парадигма, 2005. Т. 1. 348 с. 

8. Антология концептов / ред. В. И. Карасик, И. А. Стернин. Волгоград: 

Парадигма, 2005. Т. 2. 355 с. 

9. Антология концептов / ред. В. И. Карасик, И. А. Стернин. Волгоград: 

Парадигма, 2006. Т. 3. 381 с. 

10. Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. 

Минск : Литература, 1998. 550 с.  

11. Арнольд И. В. Стилистика: Современный английский язык : учебник для 

вузов. Москва : Флинта : Наука, 2002. 384 с. 



222 

12. Арутюнова Н. Д. Символика уединения и единения в текстах 

Достоевского. Язык и культура. Факты и ценности. Москва, 2001. С. 525–554. 

13. Аскольдов С. А. Концепт и слово. Русская словесность. От теории 

словесности к структуре текста. Антология / под ред. В П. Нерознак. Москва, 

1997. С.267–279. 

14. Асланова Р. Г. Образная номинация в структуре комического текста (на 

материале произведений Ф. Искандера) : автореф. дис ... канд. філол. наук : 

10.02.01. Махачкала, 2003.  19 с. 

15. Бабелюк О. А. Поетика постмодерністського художнього дискурсу: 

принципи текстотворення (на матеріалі сучасної американської прози малої 

форми) : автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.02.04. Київ, 2010. 32 с. 

16. Бабенко Л. Г., Казарин Ю. В. Лингвистический анализ художественного 

текста. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2000. 534 с. 

17. Бабурина М. А. Концепт «Муза» и его ассоциативное поле в русской 

поэзии Серебряного века : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.01. Санкт-

Петербург, 1998. 20 с.  

18. Байкова Ю. С. Афористичность как элемент идиостиля 

Е. А. Евтушенко : дис. ... канд. филол наук. Абакан, 2017. с. 183. 

19. Банькова Н. В. Этимология и значение лексем «Искусство»/'ART'. 

Вестник Московского государственного областного университета 

(Электронный журнал). 2011. № 4. с. 34–41. 

20. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. Москва : Искусство, 

1979. 423 с. 

21. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ : Видавничий 

центр «Академія», 2004. 344 с. 

22. Белей Л. О. Функціонально-стилістичні можливості української 

літературно-художньої антропонімії ХІХ – ХХ ст. Ужгород, 1995. 120 с. 

23. Беляевская Е. Г. Концептуальный анализ : модифицированная версия 

методов структурной лингвистики? Концептуальный анализ языка: современные 

направления исследования : сб. науч. тр. Москва : Эйдос, 2007. С. 60– 69. 



223 

24. Берегова О. А. Композиційно-структурні особливості декодування 

референта (на матеріалі іспанської мови). Проблеми семантики слова, речення та 

тексту. 2010. Вип. 25. С. 28–34. 

25. Беспалова О. Е. Концептосфера поэзии Н.С.Гумилева в ее лексическом 

представлении : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01. Санкт-Петербург, 

2002. 24 с.  

26. Бєлєхова Л. І. Образний простір американської поезії: 

лінгвокогнітивний аспект : дис. ... док-ра філол. наук : 10.02.04. Київ : КНЛУ, 

2002.  476 с. 

27. Бехта Т.О. Лінгвокогнітивне моделювання англомовного детективного 

дискурсу:  автореф. дис ... канд. філол. наук : 10.02.04. Чернівці: ЧернНУ 

ім. Ю. Федьковича. 2009. 21 с. 

28. Бирюкова О. А. Текстообразующие функции имен собственных 

в аспекте идиостиля: (на материале коротких англояз. рассказов XX в.): дис. … 

канд. филол. наук : 10.02.04. Новгород, 2009. 209 с. 

29. Блинова О. И. Концепция мотивационного словаря сибирского говора. 

Вестник Томского государственного университета. Филология. Томск, 2009. № 1 

(5). С. 5–12. 

30. Богданова Е. В. О некоторых аспектах изучения термина идиолект 

в отечественной и западной лингвистике. Вестник Ленинградского 

государственного университета им. А.С. Пушкина. 2011. Т. 1, № 4–1. С. 100–108. 

31. Божко О. С. Лінгвальна репрезентація атмосфери саспенс в англомовних 

художніх творах жанру хоррор : семантико-когнітивний аспект : автореф. дис ... 

канд. філол. наук : 10.02.04. Херсон, 2018. 19 с. 

32. Болотнова Н. С., Болотнов А. В. Когнитивный стиль языковой личности 

в структуре модели идиостиля : к постановке проблемы. Сибирский 

филологический журнал.  2012.  № 4.  С. 187–193. 

33. Болотнова Н. С. Лексическая структура художественного текста 

в ассоциативном аспекте. Томск : Изд-во Том. пед. ин-та, 1994. 212 с. 

34. Болотнова Н.С. Новые подходы к изучению идиостиля в современной 



224 

лингвистике. Новая Россия: новые явления в языке и науке о языке: Материалы 

Всеросс. науч. конф. Екатеринбург / под ред. Л. Г. Бабенко. Екатеринбург, 2005. 

С. 182–193. 

35. Болотнова Н. С. О методике изучения ассоциативного слоя 

художественного концепта в тексте. Вестник Томского государственного 

педагогического университета. Серия: Гуманитарные науки (Филология). 2007. 

Вып. 2 (65). С. 74–79. 

36. Борисов О. О. Мовні засоби вираження емоційного концепту СТРАХ: 

лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози) : 

автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Донецьк, 2005. 20 с. 

37. Будянская О. О. Сопоставление средств описания эмоций в английском 

и русском языках: на примере страха. Язык, коммуникация и социальная среда. 

Воронеж : ВГТУ, 2002. Вып. 2. С. 79 – 87. 

38. Буров А. А. Субстантивная синтаксическая номинация в русском языке. 

Ставрополь, Пятигорск : СГУ, 2012. 400 с. 

39. Буров А.А. Фразовая номинация в художественном тексте: 

аппроксимационный ракурс. Известия Южного федерального университета. 

Филологические науки. 2017. № 4. С. 36‒45. 

40. Бухаркина И. П. Вторичная номинация концепта в словесной загадке как 

объект когнитологического исследования: (на материале немецкого языка). 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 9. Филология, 

востоковедение, журналистика. 2012. Вып. 1. С. 85–95. 

41. Быдина И.В. Когнитивно-дискурсивные аспекты поэтического текста. 

Когнитивно-дискурсивные аспекты лингвокультурологии: кол. монография. 

Волгоград, 2004. С. 200–237. 

42. Бялый Г. Б. М. Эйхенбаум ‒ историк литературы. Эйхенбаум Б. О прозе: 

Сб. ст. / сост. и подгот. текста И. Ямпольского; вступ. ст. Г. Бялого. Ленинград : 

Худож. лит. Ленингр. отд-ние, 1969. С. 5‒20. 

43. Ваганова Е. Ю. Афоризм как тип текста в аспекте интертекстуальности: 

на материале немецкого языка: дис. … канд. филол. наук :10.02.04. Калининград, 



225 

2002. 261 с.  

44. Валгина Н. С. Теория текста. Москва : Логос, 2003. 280 с. 

45. Варава В. В. Адвокат философии. Москва : Этерна, 2014. 352 с. 

46. Васильева Т. И. Литературоведческий подход к изучению 

художественного концепта. Антология художественных концептов русской 

литературы XX века / ред. и авт.-сост. Т. И. Васильева, Н. Л. Карпичева, 

В. В. Цуркан. Москва : ФЛИНТА, 2013. 356 с.  

47. Ваховська О. В. Вербалізація концепту ГРІХ в англомовному дискурсі 

XIV ‒ XXI століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Харків, 2011 . 

20 с. 

48. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков : пер. с 

англ. / А. Вежбицкая. М. : Школа «ЯРК», 1999. 780 с. 

49.  Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура : 

Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. Москва : 

Русский язык,1990. 246 с.  

50. Верченко Г. Б. Лингвистические особенности идиостиля 

В. П. Вишневского :  автореф. дис. … канд. филол. наук. : 10.02.01. Стерлитамак, 

2012. 27 с. 

51. Виноградов В. В. О теории художественной речи. Москва : Высшая 

школа, 1971. 240 с. 

52. Виноградов В. В. О языке художественной литературы. Москва : 

Гослитиздат, 1959. 654 с. 

53. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. Москва, 1986. с. 55 

54. Воркачев С. Г. «Куда ж нам плыть?» – лингвокультурная 

концептология: современное состояние, проблемы, вектор развития. Язык, 

коммуникация и социальная среда. Вып. 8. Воронеж: НАУКАЮНИПРЕСС, 2010. 

С. 5–27.  

55. Воркачев С. Г. Культурный концепт и значение. Труды Кубанского 

государственного технологического университета. Сер. Гуманитарные науки. 

Т.17, вып. 2. Краснодар, 2003. С. 268–276. 



226 

56. Воркачев С. Г. Методологические основания лингвоконцептологии. 

Теоретическая и прикладная лингвистика. Вып. 3: Аспекты 

метакоммуникативной деятельности. Воронеж, 2002. С. 79–95. 

57. Воробйова О. П. Концептологія в Україні : здобутки, проблеми, 

прорахунки. Вісник КНЛУ. Сер. Філологія. 2011. №2. С. 53–64. 

58. Гак В. Г. К типологии лингвистической номинации. Языковая 

номинация (Общие вопросы). Москва, 1977. С. 230–293. 

59. Галич О. Б. Мовні засоби відтворення містичного в англійському 

готичному романі XVIII століття : функціонально-семантичний аспект : автореф. 

дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Київ, 2011. 19 с. 

60. Гальперин И. Р. Стилистика английского языка. Москва, 1997. 335 с. 

61. Гаспаров М. Л. Художественный мир писателя : тезаурус формальный и 

тезаурус функциональный (М. Кузмин, «Сети», ч. III). Проблемы структурной 

лингвистики. 1984. Москва : Наука,1988. С. 125–137. 

62. Гершанова А. Ф. Рай и ад. Антология концетов. Т. 2. Волгоград, 2006. 

с. 106‒118. 

63. Голикова Т. А. Слово как интегративный компонент репрезентации 

концептуальной картины мира (на материале творчества В. Набокова) : автореф. 

дис. … канд. филол. наук : 10.02.20. Барнаул, 1996. 22 с. 

64. Горбунова А. М. Особенности языка и стиля Дэна Брауна в аспекте 

перевода: дис. … канд. філол. наук : 10. 02. 20. Москва, 2010. 166 с.  

65. Грибова Н. Н. Реализация концепта «искусство» как проявление 

идиостиля писателя : на материале произведений Э. Т. А. Гофмана 

и М. А. Булгакова : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19. Саратов, 2010. 216 с. 

66. Григор’єв О. М. Ідіостиль Миколи Хвильового (на матеріалі ... текстів) : 

дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. Київ, 2016. 250 с. 

67. Григорьев В. П. Велимир Хлебников в четырехмерном пространстве 

языка. Избранные работы. 1958 – 2000-е годы. Москва : «Языки славянских 

культур», 2006. 816 с. 

68. Григорьев В. П. Грамматика идиостиля. Москва : Наука, 1983. 222 с. 



227 

69. Грищенко А. И. Идиостиль Николая Моршена : дис … канд. филол. 

наук.: 10.02.01, 10.01.01. Москва : МШУ, 2008. 348 с. 

70. Демидова Т. А. Роль образных единиц в формировании идиостиля 

В. П. Астафьева : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01. Томск: Том. гос. 

ун-т, 2007. 23 с. 

71. Дербенева С. И. Способы языковой реализации концепта «смерть» 

в лирике Г. Бенна: автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 . Самара, 2010. 

27 с. 

72. Дмитрук В. Про деякі особливості перекладу комп’ютерних термінів у 

технотрилері Дена Брауна «Цифрова фортеця». Науковий вісник 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

Філологічні науки. Мовознавство.  2015.  № 3.  С. 22‒27. 

73. Дойчик О. Я. Ідіостиль Джуліана Барнса у лінгвоконцептуальному 

вимірі : автореф. дис ... канд. філол. наук : 10.02.04. Харків, 2012. 20 с.  

74. Домилівська Л. В. Ідіостиль Юрія Яновського в контексті 

лінгвоестетичних парадигм I половини ХХ ст. : автореф. дис. … канд. філол. 

наук :10.02.01. Київ, 2011. 18 с. 

75. Дубина Л. В. Функции мотивации в поэтическом тексте 

(сопоставительный аспект). Актуальные проблемы дериватологии, могивологии, 

лексикографии. Томск : Томский гос. ун-т, 1998. С. 113–114. 

76. Дуденко О. В. Номінативна та комунікативна природа українських 

паремій : автореф. дис ... канд. філол. наук: 10.02.01. Київ : Б.в., 2002 .  19 с. 

77. Дюкар К. В. Оказіоналізми в поетичних ідіостилях В. Голобородька, 

Т. Мельничука, С. Сапеляка (структурно-семантичний і функціональний 

аспекти) : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01. Харків, 2015. 23 с. 

78. Ефремова Н. В. Концепт «медицина» в научных текстах Н. М. Амосова. 

Альманах современной науки и образования. 2010. № 8 (39) . C. 174–176. 

79. Жаботинская С. А. Концепт / домен: матричная и сетевая модели. 

Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2009. № 68. Т. 1. С. 254–259. 

80. Жаботинская С. А. Лексическое значение : принципы построения 



228 

концептуальной сети. Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza / Pstyga 

A. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. S. 53–62. 

81. Жаркова О. С. Лексика ощущения, восприятия и чувственного 

представления как средство номинации и предикации в поэмах С. Есенина : 

автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01. Москва, 2005.  22 с. 

82. Жидкова Ю. Б. Функционирование медицинской терминологии в 

художественных произведениях русских писателей XIX – начала XXI веков (на 

материале прозы А. П. Чехова, В. В. Вересаева, М. А. Булгакова, Ю. П. Германа, 

В. П. Аксенова, Л. Е. Улицкой) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01. 

Воронеж, 2008. 24 с. 

83. Завьялова О. Н. Речевое или языковое манипулирование. URL : 

http://iamruss.ru/rechevoe-ili-yazykovoe-manipulirovanie/ (дата звернення : 

03.02.2019). 

84. Зайкина С. В. Эмоциональный концепт «страх» в английской и русской 

лингвокультурах (сопоставительный аспект) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.20. 

Волгоград, 2004. 188 с. 

85. Залевская А. А. Индивидуальное знание : Специфика и принципы 

функционирования. Тверь : Тверской государственный ун-тет, 1992. 136 с. 

86. Захарова Н. В. Лінгвокультурологічні особливості українських 

і німецьких народних загадок: структура, семантика, прагматика : автореф. дис. ... 

канд. філол. наук. Київ, 2009. 20 с. 

87. Земская Е. А. Активные процессы современного словопроизводства. 

Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995). Изд-е 2-е. Москва : Языки русской 

культуры, 2000. С. 90–141. 

88. Зубкова Я. В. Концепт «наука» в немецкой и русской лингвокультурах. 

Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 

2010, №10 (54). С. 40–43. 

89. Зусман В. Г. Диалог и концепт в литературе. Литература и музыка : 

монография. Новгород : Деком, 2001. 168 с. 

90. Иванов Е. Е. Лингвистика афоризма. Могилев : МГУ имени 



229 

А. А. Кулешова, 2016. 156 с.  

91. Иванова А. И. Проблема передачи индивидуального стиля в 

художественном переводе (на материале русских переводов поэзии Джона 

Китса) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20. Москва, 2012. 26 с. 

92. Изард К. Э. Психология эмоций. Санкт-Петербург, 2003. 464 с. 

93. Кагановська О. М. Когнітивно-наратологічний погляд на текстові 

концепти французької художньої прози. Studia philologica. 2012. Вип. 1. С. 57–61. 

94. Кагановська О. М. Лінгвокогнітивний аспект утілення текстових 

концептів у французькій та українській художній прозі. Науковий часопис НПУ 

імені М.П.Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. Вип. 2. Київ : 

НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. C. 50–57. 

95. Кагановська О. М. Текстові концепти художньої прози: Когнітивна та 

комунікативна динаміка : (на матеріалі французької романістики середини ХХ 

сторіччя) : автореф. дис ... д-ра філол. наук : 10.02.05. Київ, 2003. 32 с. 

96. Калашникова Н. М. Афористичность как черта идиостиля 

В. Токаревой : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Ростов н/Д, 2004. 28 с. 

97. Калінкін В. М. Теоретичні основи поетичної ономастики : автореф. дис. 

... док-ра філол. наук: 10.02.02. Київ, 2000.  38 с. 

98. Калинкин В. М. Литературная ономастика или поэтика онима : 

методические указания к спецкурсу. Донецк, 2002. 39 с. 

99. Калюжна А. Б. Лінгвокогнітивні характеристики ключових концептів 

англомовного детективного дискурсу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Харків, 

2017. 264 с. 

100. Карасик В. И. Языковая пластика общения : монография. Волгоград : 

Парадигма, 2017. 462 с. 

101. Карасик В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс. Москва, 

2004. 390 с. 

102. Караулов Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус 

литературного языка. Москва : Наука, 1981. 208 с. 

103.  Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Москва : ЛКИ, 



230 

2010. 264 с.  

104. Карпенко О. Ю. Про літературну ономастику та її функціональне 

навантаження. Записки з ономастики. Одеса, 2000. Вип.4. С.68–74 

105. Карпенко Ю. О. Про літературну ономастику : Міркування на базі 

твору Ліни Костенко «Коротко – як діагноз». Linguistica slavica. Київ : Кий, 2002.  

С. 75–83. 

106. Касьяненко О. О. (Черник О. О.) До питання про переклад анаграми в 

романі Д. Брауна «Код да Вінчі». Англістика та американістика. 2014. Вип. 11. 

С. 115 – 119. 

107. Касьяненко О. О. (Черник О. О.) Особливості перекладу поетичних 

загадок у романах Дена Брауна «Код да Вінчі» та «Янголи і Демони». Наукові 

записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: 

Філологічні науки (мовознавство). 2014. вип. 126. С. 359–363.  

108. Климкова Л. А. Ассоциативное значение слов в художественном 

тексте. Филологические науки. 1991. №1. С. 45–54. 

109. Кловак Е. В. Типичные авторские модели как реализация 

универсального и индивидуального в идиостиле : дис. … канд. филол. наук : 

10.02.19. Тверь, 2015. 155 с. 

110. Ковтунова И. И. О поэтических образах Бориса Пастернака. Очерки 

истории языка русской поэзии XX века: Опыты описания идиостилей. Москва : 

Наследие, 1995. С.132–207. 

111. Козловская Н. В. Лексика предметного мира в организаци и 

лексической структуры текста произведения В. Набокова «Другие берега» : 

автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01. Санкт-Петербург, 1996. 17 с. 

112. Колшанский Г. В. От предложения к тексту . Сущность, развитие и 

функции языка. Москва, 1987. С. 37–43.  

113. Кондахсазанова Д. Р. Заметки об афоризме : своеобразие и органика. 

Литературная Грузия. 1985. Вып. 6. С. 148–169. 

114. Конецкая В. П. Лексико-семантическая характеристика языковых 

реалий. Великобритания : лингвострановедческий словарь. Москва, 1980. С. 421. 



231 

115. Контримович А. А. Наказание. Антология концептов. Волгоград : 

Парадигма, 2005. c. 183–196. 

116. Копань Л. И. Явление повторной номинации в текстовом отражении. 

Исследования по лексике и грамматике германских языков. Тарту : Изд-во 

Тартуск. ун-та, 1985.  С. 27–28. 

117. Корниевская Т. К. Термин как объект исследования в лингвистике. 

Историческая и социально-образовательная мысль. Историческая и социально-

образовательная мысль. Образование и педагогические науки. Краснодар. 2015. 

№7(5/1). С. 234–237. 

118. Косых Е. А. Русская ономасиология : [учебное пособие]. Барнаул : 

АлтГПУ, 2016. URL : http://library.altspu.ru/dc/pdf/kosih2.pdf (дата звернення : 

08.09.2018). 

119. Кравченко Н. А. Реализация категории сакральности в речевом акте 

англоязычной проповеди и молитвы. Записки з романо-германської філології. 

Одесса, 2011. C. 109–118  

120. Красавский Н. А. Ключевые концепты «страх» и «вина» в романе 

Германа Гессе «Демиан. История юности, написанная Эмилем Синклером». 

Известия ВГПУ. Филологические науки. 2017. с. 139–139. 

121. Красавский Н. А. Русская и немецкая концептосферы эмоций (опыт 

лингвокультурологического анализа словарных статей). Методологические 

проблемы когнитивной лингвистики: научное издание / под ред. И. А. Стернина. 

Воронеж, 2001. С. 113–118. 

122. Красных В. В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? 

(Человек. Сознание. Коммуникация). Москва : Диалог. МГУ, 1998. 352 c. 

123. Кривецкая О. С. Окказиональная фразеологическая номинация как 

средство выражения языковой личности автора художественного текста : 

автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.01. Ставрополь, 2006. 28 с.  

124. Кубрякова Е. С. Номинативный аспект речевой деятельности. 

Москва : Наука, 1986. 156 с. 

125. Кузнецова А. В. Лирический универсум М. Ю. Лермонтова : 



232 

семантика и поэтика : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.01. Ростов н/Д, 

2003. 50 с. 

126. Кузурман В. М. Полижанровость идиостиля как проблема перевода : 

автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.20. Магадан, 2004. 25 с. 

127. Лаврова С. Ю. Художественно-лингвистическая парадигма 

идиостиля М. Цветаевой : автореф. дис. ... док-ра филол. наук : 10. 02. 01. Москва, 

2000. 46 с. 

128. Ларин Б. А. Основные принципы словаря автобиографической 

трилогии М.Горького. Словоупотребление и стиль М.Горького. Ленинград: Изд-

во Ленингр. гос. ун-та, 1962. С. 3–11. 

129. Ларченкова Е. В. Индивидуальный стиль и жанровые признаки : на 

материале творчества Жака Шарпантро : автореф. дис. … канд. филол. наук : 

10.02.05. Смоленск, 2007. 19 с.  

130. Левин Ю. И. Семантическая структура загадки. Паремиологический 

сборник. Москва, 1978. С. 283–313. 

131. Левіщенко М. С. Лінгвокультурні особливості пізнього 

вікторіанського дискурсу (на матеріалі англомовної художньої прози кінця 

XIX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Херсон. держ. ун-т. Херсон, 2011. 

240 с.  

132. Левченко М. Л. Лексические окказионализмы как маркеры идиостиля 

Н. С. Лескова. Языковое бытие человека имэтноса. Барнаул, 1999. С. 51–56. 

133. Леденёва В. В. Идиостиль (к уточнению понятия). Филологические 

науки. 2001. № 5. С. 36–41. 

134. Леденева В. В. Особенности идиолекта Н. С. Лескова: средства 

номинации и предикации : автореф. дис. … д-ра филол.наук : 10.02.01. Москва, 

2000. 49 с. 

135. Лещак С. Ономасиологический анализ сверхсловных 

неидиоматических знаков в современном русском языке. Studia Rusycystyczne 

Akademii Świętokrzyskiej. Kielce, 2005.  T. 14.  S. 151–167. 

136. Липгарт А.А. Пародия и стиль. О романе Дэна Брауна «Код Да 



233 

Винчи» и двух пародиях на него (на английском языке) . Parody and Style: On «The 

Da Vinci Code» by Dan Brown, «The Asti Spumante Code» by Toby Clements and 

«The Va Dinci Cod» by A.R.R.R.Roberts. Москва : КомКнига, 2007. 150 с. 

137. Литвинова В. В. Индивидуально-авторские концепты в структуре 

художественного мира Рэя Брэдбери : автореф. … дис. канд. филол. наук: 

10.02.19. Волгоград 2009. 23 с. 

138. Лихачев Д. С. Логический анализ языка. Культурные концепты. 

Москва, 1991. С. 280–287 

139. Лісова Ю. О. Відображення стану самотності персонажа 

у французькій постмодерністській прозі : лінгвокогнітивний та комунікативно-

прагматичний аспекти : дис. … канд. філол. наук : 10.02.05. Київ, 2012. 220 с. 

140. Лобанов С. В. Реализация функции оценки научным термином в 

художественном тексте. Иностранные языки в высшей школе. Рязань : Рязанский 

гос. университет им. С. А. Есенина. 2008. № 6. С. 77–82. 

141. Лосев А. Ф. Материалы для построения современной теории 

художественного стиля. Контекст. 1975. Москва, 1976. С. 211–240. 

142. Лютік О. В. Терміни як стилеутворюючий елемент творів Дена Брауна 

та особливості їх перекладу на українську мову. Актуальні проблеми 

міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій : Зб. мат. ІІ міжн. 

наук. конф. / за заг.ред. С.В. Шепітько. Маріуполь, 2014. С. 226–229 . 

143. Мазепова О. В. Лінгвістичні особливості ідіостилю Сохраба Сепехрі : 

автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.13. Київ, 2007.  20 с. 

144. Мазирка И. О. Психолингвистические основы вербальной 

характеристики личности и языковой картины мира героев художественной 

литературы : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19. Москва, 2008. 338 с. 

145. Малышева Е. Г. Идиостиль Владислава Ходасевича (опыт 

когнитивно-языкового анализа) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01. 

Омск,1997. 22 с. 

146. Мартинюк А. П. Когнітивно-дискурсивний напрям дослідження 

концептів у сучасній лінгвістиці. Проблеми романогерманської філології: Зб. 



234 

наук. пр. Ужгород, 2006. С. 92 – 107. 

147. Маслова В. А. Поэт и культура : концептосфера Марины Цветаевой : 

учеб. пособие. Москва : Флинта : Наука, 2004. 255 с. 

148. Маслова Ж. Н. Поэтическая картина мира и ее репрезентация в языке. 

Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. 280 с. 

149. Мацько Л. І. Стилістика української мови. Київ : Вища шк., 2003. 

462 с. 

150. Миллер Л. В. Художественный концепт как смысловая и эстетическая 

категория. Мир русского слова. 2000. № 4. С. 39–45. 

151. Михайлова О. С. Идиостиль Е. Евтушенко в аспекте теории 

мотивации : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01. Томск, 2005 214 с. 

152. Михеева A. A. Художественно-стилистические функции средств 

номинации и предикации в романе Н. С. Лескова «Обойденные» : автореф. дис. 

… канд. филол. наук : 10.02.01. Москва : МГОУ, 2008. 17 с.  

153. Міхневіч А. Я. Афарыстыка Якуба Коласа. Беларуская лінгвістыка. 

1983. Вып. 22. С. 59–65.  

154. Морозова Є. Л. Явление прецедентности в романах Д. Брауна : 

автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.19. Ставрополь, 2010. URL: 

http://cheloveknauka.com/yavlenie-pretsedentnosti-v-romanah-d-brauna (дата 

звернення: 07.09. 2016). 

155. Морозова О. І. Дискурс як комунікативна подія. Науковий вісник 

Волинського національного ун-ту імені Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. 

Мовознавство. 2010. № 7. С.134–138. 

156. Мудрый философ. Сайт о философии и культуре. URL : 

http://www.mudriyfilosof.ru/2015/01/rol-religii-v-jizni-obshestva.html (дата 

звернення: 08.08. 2016). 

157. Мулік М. Ю. Способи перекладу реалій у романі Д. Брауна «Код да 

Вінчі». Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки №2. 

2009. С. 144–148. 

158. Мухин Ю. М. Лексическая статистика и идиостиль автора : корпусное 



235 

идеографическое исследование (на материале произведений В. Набокова, 

А. Платонова и М. Шолохова) : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.19. 

Екатеринбург, 2011. 22 с. 

159. Мягкова Е. Ю. Когнитивная теория эмоций и исследование 

эмоциональности лексики. Москва : Ин-т языкознания АН СССР, 1991. 206 с. 

160. Набитович І. Категорія SACRUM у художній прозі ХХ – ХХІ століть : 

автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.06. Дрогобич, 2009. 18 с. 

161. Набитович І. Сакралізація матеріально-предметного простору 

в сучасній постмодерній літературі (на прикладі художньої прози Юлії Наварро). 

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта.  2009. Вип. 6 : Іван Огієнко і сучасна наука 

і освіта.  С. 114–124. 

162. Некрасова Е. А. А. Фет, И. Анненский. Типологический аспект 

описания. Проблемы изучения жизни и творчества А. А. Фета. Курск, 1990. 

С. 56. 

163. Некрасова Е. А. Олицетворение. Очерки истории языка русской 

поэзии ХХ века : Тропы в индивидуальном стиле и поэтическом языке. Москва : 

Наука, 1994. С. 13–104. 

164. Немыкина А. А., Пешков А. Н. Термины в языке художественной 

литературы: теоретический, функциональный и лингводидактический аспекты. 

Историческая и социально-образовательная мысль. Образование 

и педагогические науки. Краснодар. 2015. №7 (5/2). С. 250–253. 

165. Никонова В. Г. Концептуальное пространство трагического в пьесах 

В. Шекспира : поэтико-когнитивный анализ : автореф. дис. … док-ра филол. 

наук : спец. 10.02.04.  Київ : КНЛУ, 2008. 37 с. 

166. Ніконова В. Г. Художній концепт : процедури реконструкції та 

моделювання (на матеріалі трагедій В. Шекспіра). URL : 

http://www.stattionline.org.ua/filologiya/87/15725-xudozhnij-koncept-proceduri-

rekonstrukci%D1%97-ta- (дата звернення: 23.06. 2017). 

167. Никитин М. В. Курс лингвистической семантики. Санкт-Петербург : 

Научный центр проблем диалога, 1996. 760 с. 



236 

168. Новицька О. А. Скорочення в романах Дена Брауна «The Lost Symbol» 

і «The da Vinci Code» та їх передавання під час перекладу. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2015 № 16, C. 208–

210. 

169. Осипова А. А. Концепты «жизнь» и «смерть» в художественной 

картине мира В. П. Астафьева : монография. Москва : ФЛИНТА : Наука, 2012. 

200 с. 

170. Осіпчук Г. В. Кореференти як виразники ідіостилю письменника. 

Система і структура східнослов’янських мов. Вип. 5. 2012. С. 223–232. 

171. Панкин С. Ф. История мировых религий. Конспект лекций. Москва : 

2008. URL :  https://www.e-reading.club/bookreader.php/99691/Pankin_-

_Istoriya_mirovyh_religiii__konspekt_lekciii.html   (дата звернення: 26.06. 2017). 

172. Панкратова М. В. Доминантные компоненты идиостиля 

И. Лиснянской (контраст, повтор, сравнение) : автореф. дис. … канд. филол. 

наук : 10.02.01. Москва, 2009. 27 с. 

173. Переломова О. С. Ідіостиль Валерія Шевчука : монографія. Суми : 

Вид-во СумДУ, 2010. 138 с. 

174. Петрик Т. Фреймова модель концепту «РЕЛІГІЯ» в езотеричному 

дискурсі. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2016. Вип. 23. 

С. 10–17. 

175. Пименова М. В. Метод описания концептуальных структур (на 

примере концепта надежда). Ученые записки Забайкальского государственного 

гуманитарно-педагогического университета им. Н. Г. Чернышевского. Серия 

«Филология, история, востоковедение». Чита: ЗабГГПУ, 2011. № 2 (37). 

С. 85– 93. 

176.  Пищальникова В. А. Проблема идиостиля. Психолингвистический 

аспект. Барнаул, 1992. 73 с.  

177. Пихтовникова Л. С., Коринь С. Н. Дискурс и метаметафора 

в синергетическом аспекте. Матеріали V Міжнародної конференції «Пріоритети 

германського та романського мовознавства». Луцк : Волинський нац. ун-т імені 



237 

Лесі Українки, 3–5 червня, 2011. С. 101–114. 

178. Пихтовникова Л. С. Лингвосинергетика: основы и очерк направлений. 

Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. 180 с. 

179. Пихтовникова Л. С. Прагмастилистика дискурса в свете 

лингвосинергетической парадигмы. Когниция, коммуникация, дискурс. 2016 

№ 13. С. 114–130. 

180. Піхтовнікова Л. С. Еволюція німецької віршованої байки: жанрово-

стилістичні аспекти : дис. …  док-ра. філол. наук : 10.02.04, 10.01.04. Київ, 2000. 

427 с. 

181. Плотникова И. В. Прагматика реалий в двуязычном аспекте (на 

материале произведений C. Шелдона). Перспективы Науки и Образования. 2015. 

№ 3 (15). С. 146–152.  

182. Плотникова С. Н. Концептуальный стандарт жанра фэнтези. Жанры 

речи. 2005. Вып.4.  С. 262–272.  

183. Погудина Е. Ю. (Сыпало) Роль мотивации в создании идиостиля (на 

материале поэзии М. Цветаевой). Филологические исследования. Томск: Томский 

гос. ун-т, 2000. С. 152–159. 

184. Полина А. В. Языковая объективация концепта Бог в английском 

дискурсе XIV–XX вв. : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Харьков, 

2004. 23 с. 

185. Полякова Н. А. Топология поэтической ономастики (на материале 

английской литературы) : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Москва, 

2009.  26 с. 

186. Пономарева Е. Ю. Концептуальная оппозиция «Жизнь – Смерть» 

в поэтическом дискурсе (на материале поэзии Д. Томаса и В. Брюсова) : автореф. 

… дис. канд. филол. наук : 10.02.20. Тюмень, 2008. URL: http://www.lib.ua-

ru.net/diss/cont/281896.html (дата звернення: 26.06. 2016). 

187. Попадинец Р. В., Мягкова Е. Ю. Теория языка : Учебное пособие по 

курсу «Общее языкознание». Курск : Изд-во РОСИ, 2008. 127 с. 

188. Постовалова В. И. Картина мира в жизнедеятельности человека. Роль 



238 

человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. Москва, 1988. С. 8–69. 

189. Попова З. Д. Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. Москва : ACT: 

Восток –Запад, 2010. 314 с. 

190. Попович Т.  І. Гендерна специфіка актуалізації емоційного концепту 

страх у сучасному американському художньому дискурсі : автореф. дис. … канд. 

філол. наук : 10.02.04. Чернівці, 2014.  20 с. 

191. Потапенко С. І. Сучасний англомовний медіа-дискурс : 

лінгвокогнітивний і мотиваційний аспекти. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. 

391 с.  

192. Приходько А. Н. Концепты и концептосистемы. Днепропетровск : 

Белая Е. А., 2013. 307 с. 

193. Ревзина О. Г. Собственные имена в поэтическом идиолекте 

М. Цветаевой. Поэтика и стилистика 1988-1990. Вып. 1. Москва, 1991. С. 172–

192.  

194. Самойлова И. В. Периферийные речевые жанры научного текста 

в аспекте авторской индивидуальности : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.02.01 : Пермь, 2009. 20 с. 

195. Самохіна В. О. Карнавалізація у фокусі лінгвокреативної діяльності 

Homo Artifex. Вісник ХНУ, серія «іноземна філологія» Методика викладання 

іноземних мов. 2019. Вип. 88. С. 26– 34. 

196. Сергеева Е. В. Лексическая экспликация концепта «религия» 

в русском языке. Политическая лингвистика. Вып. (2) 22. Екатеринбург, 2007. 

С. 151–165. 

197. Сергеева Е. В Репрезентация концепта «судьба»: языковой и 

лингвокультурологический аспекты (на материале русского языка) : дис. ... канд. 

филол. наук: 10.02.01. Уфа, 2005. 263 с. 

198. Селиванова Е. А. Когнитивные механизмы денотации украинской 

загадки. Ученые записки Таврического национального ун-та им. В.И. Вернадского. 

Филология.  Т. 18 [57].  № 2.  Симферополь, 2005.  С. 256–261. 

199. Селіванова О. О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний 



239 

та етнокультурний аспекти). Черкаси : Брама, 2004. 276 с.  

200. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика (напрями та проблеми). 

Полтава : Довкілля-К, 2008. 710 с. 

201. Семьёхина А. А. Репрезентация концепта "KNOWLEDGE" и его роль 

в формировании смыслового пространства текста : на материале английского 

языка : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04.  Барнаул, 2005. 159 с. 

202. Сивкова А. В. Идиостиль Н. В. Гоголя в аспекте лингвокогнитивной 

поэтики (на материале произведений «Ночь перед Рождеством» и «Мертвые 

души») : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01. Калининград, 2007. 24 с. 

203. Сидоренко Л. І. Феномен науки. URL : 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/courses/asp/lecphilsidor.htm (дата звернення: 

25.05. 2017). 

204. Слышкин Г. Г. Речевой жанр: перспективы концептологического 

анализа. Жанры речи. Саратов, 2005. Вып. 4. С. 34–50. 

205. Сологуб Н. М. Індивідуальний стиль Олеся Гончара (мовний аспект) : 

дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02. Київ, 1994. 284 с. 

206. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Москва : 

Языки славянской культуры, 1997 . 825 с. 

207. Стернин И. А. Основы речевого воздействия. Учебное издание. 

Воронеж : «Истоки», 2012. 178 с.  

208. Стрельченко К. С. Номінативний простір MYSTERY : 

лінгвокогнітивний та лінгвосеміотичний: дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Київ, 

2018.  235 с.  

209. Строкаль О. М. Індивідуально-авторське слово в системі художнього 

ідіостилю (на матеріалі поетичних творів В. Коломійця та П. Мовчана) : 10.02.01. 

Київ, 2011. 20 с. 

210. Суворова П. Е. Диалектика общего и индивидуального в 

стихотворном стиле : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.08. Екатеринбург, 

1999. 38 с. 

211. Суродейкіна Т. В. Лінгвокогнітивні та дискурсивні характеристики 



240 

англомовної мистецтвознавчої термінології : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 

10.02.04. Чернівці, 2008. 20 с. 

212. Суродейкіна Т. В. Лінгвокогнітивна модель концепту «мистецтво» в 

англомовній картині світу. Нова філологія. 2011. № 45.  С. 139–142.  

213. Сычова Е. К. Концепт «наука» в произведениях Д. Гранина «Эта 

странная жизнь» и «Зубр». Система і структура східнослов’янських мов : до 70-

річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора 

М. М. Пилинського : збірник наукових праць / відп. ред. В. І. Гончаров. Київ : 

Знання України, 2004. С. 220–225. 

214. Тарасова И. А. Поэтический идиостиль в когнитивном аспекте : 

монография. Москва : ФЛИНТА, 2012. 196 с. 

215. Телия В. Н. Вторичная номинация и ее виды. Языковая номинация 

(Виды наименований). Москва : Наука, 1977. С. 129–221. 

216. Терешкина Р. К. К вопросу об авторской речевой индивидуальности 

в научных текстах. Лингвостилистические особенности научного текста. 

Москва, 1982. С.103–112.   

217. Тимченко Є. П. Ядерні елементи лексико-семантичного поля 

«СТРАХ» у німецькій та українській мові. Проблеми зіставної семантики. Київ : 

Вид. центр КНЛУ, 2003. Вип. 6. С. 144–148. 

218. Тихомирова О. В. Міфічний квест у літературній спадщині 

Дж. Р. Р. Толкіна : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.04. Київ, 2003. 20 с. 

219. Тодоров Ц. Типология детективной прозы. Современная 

литературная теория : Сборник материалов. Саратов, 2000. С. 5–14. 

220. Токарева Л. А. Изучение фразовой номинации : истоки, проблемы, 

перспективы. Университетские чтения – 2015. Материалы научно-

методических чтений ПГЛУ.  Часть V.  Пятигорск : ПГЛУ, 2016. С. 183–188. 

221. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. Москва : Аспект 

Пресс, 1999. 231 с. 

222. Топоров В. Н. Из наблюдений над загадкой. Исследования в области 

балто-славянской духовной культуры. Загадка как текст. Т. 1. Москва, 1994. 



241 

С. 10–118. 

223. Тынянов Ю. Н. Литературная эволюция : Избранные труды. Москва : 

Аграф, 2002.  496 с 

224. Уфимцева А. А., Азнаурова Э. С. Лингвистическая сущность и 

аспекты номинации. Языковая номинация : общие вопросы / под ред. 

Б. А. Сереберенникова, А. А. Уфимцевой. Москва : Наука, 1966. С. 7–98.  

225. Фененко Н. А. Язык реалий и реалии языка. Воронеж : ВГУ, 2001. 

139 с. 

226. Филистова Н. Ю. Структура и семантика детективного нарратива (на 

материале текстов английских и русских рассказов) : автореф. дис. … канд. 

филол. наук : 10.02.20. Тюмень, 2007. 30 с. 

227. Фоменко Е. Г. Лингвотипологическое в идиостиле Джеймса Джойса : 

автореф. дис. … д-ра филол. наук : 10.02.04. Запорожье, 2006. URL: 

http://www.dissercat.com/content/lingvotipologicheskoe-v-idiostile-dzheimsa-dzhoisa. 

(дата звернення: 25.05. 2015). 

228. Фоменко Е. Г. Проблемы синергии художественного текста (на 

материале англоязычных текстов Дж. Джойса, О. Уайльда и Ж.-К. Гюисманса). 

Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. пр. 2016. Вип. 8. C. 61–66. 

229. Фоминых Н. В. Концепт, концептор и художественный текст. 

Методологические проблемы когнитивной лингвистики. Воронеж : Воронеж. гос. 

ун-т, 2001. С. 176–179.  

230. Фрикке Я. А. Фразовая номинация как средство выражения языковой 

личности автора (на материале языка художественной литературы) : автореф. дис. 

… канд. филол. наук :10.02.19. Ставрополь, 2003. 19 с.  

231. Фролова І. Є., Омецинська О. В. Специфіка художнього дискурсу та 

його аспектів. Вісник Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. Серія : Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. 

2018. Вип. 87. С. 52–61.  

232. Хоменко І. В. Еристика : мистецтво полеміки: навч. посіб. Київ : 

Юрінком Інтер, 2001. 192 с. 



242 

233. Черкасова И. П. Лингвокультурный концепт «ангел» в просторі 

художнього мислення: монографія. Армавір : АГПУ, 2005. 256 с. 

234. Черник О. О. Вербалізація художнього концепту «fear» у романі Дена 

Брауна «Інферно». Наукові записки Національного університету «Острозька 

академія». Серія «Філологічна» . 2015. Вип. 51. С. 113–116. 

235. Черник О. О. Ідіостиль письменника як лінгвістичний феномен та 

методи його вивчення. Вісник Житомирського державного університету імені 

Івана Франка: Філологічні науки. 2016. № 1 (83). С. 113–121. 

236. Черник О. О. Ідіостильова своєрідність концептуальної картини світу 

Дена Брауна. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство)»: 

Збірник наукових праць. 2019. № 11. С. 150–154. 

237. Черник О. О. Концепт EUROPE в художній картині світу Дена Брауна. 

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки. Серія: Філологічні науки. 2017. 3 (352). С. 72 –77.  

238. Черник О. О. Концептосистема ідіодискурсу Дена Брауна. Теорія і 

практика сучасної науки. 15–16 травня 2019 р. Київ: «Міжнародний центр 

наукових досліджень», 2019. С. 48–50. 

239. Черник О. О. Лексико-семантичні, лінгво-прагматичні та лінгво-

когнітивні особливості афоризмів Дена Брауна (на матеріалі циклу романів про 

професора Ленґдона). Вісник Запорізького національного університету. 

Філологічні науки. 2018 № 1. С. 137–142. 

240. Черник О. О. Лінгвостилістичні особливості загадок в творах Дена 

Брауна з циклу про Роберта Ленґдона. Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник 

[Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у 

вищих навчальних закладах України]. 2018. Т. 12. Ч. 1. С. 297–312. 

241. Черник О. О. Особливості вербалізації гіпоконцепту GREAT BRITAIN 

в ідіостилі Дена Брауна. Матеріали ХХХVІІ Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку» : зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. 



243 

Вип. 37. C. 361–364. 

242. Черник О. О. Романи Дена Брауна : жанр та концептосфера. Вісник 

Київського національного лінгвістичного університету : Серія Філологія. 2016. 

Том 19. №1. С. 146–153. 

243. Черник О. О. Синтаксичні та композиційні особливості афоризмів 

Дена Брауна (на матеріалі циклу романів про професора Ленґдона). Проблеми 

загального і слов’янського мовознавства. 2018. № 1. С. 127–137. 

244. Черник О. О. Типи реалій у романах Дена Брауна та їхнє функційне 

навантаження. Актуальні питання філологічних наук : наукові дискусії: 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса : Південноукраїнська 

організація «Центр філологічних досліджень», 2018. С. 75–79. 

245. Черник О. О. Функції назв брендів торгових марок та назв компаній у 

романах Дена Брауна з циклу про Роберта Ленґдона. Мови і засоби масової 

комунікації на сучасному історичному етапі : Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції: м. Львів, 7–8 вересня 2018 р. Львів : ГО «Наукова 

філологічна організація «ЛОГОС», 2018. С. 102–106. 

246. Чертков В. Г. Записи. Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. 

Серия литературных мемуаров / ред. В. Э. Вацуро, Н. К. Гея и др. Т. 2. Москва : 

Художественная литература, 1978. С. 119–130.  

247.  Четова Н. Й. Лінгвоконцептуальний простір УЯВНЕ в англомовному 

класичному фентезі (на матеріалі творів Дж. Р. Р. Толкіна) : автореф. дис. ... канд. 

філол. наук : 10.02.04. Херсон, 2014.  22 с. 

248. Чік Л. Засоби мовного маніпулювання у сучасних ЗМІ. Літературний 

процес : методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. 2015. № 5. С. 121–123. 

249. Шамсиддинов Х. Термины в художественной речи : автореф. дис. … 

канд. филол. наук : 10.02.02. Ташкент : Ин-т яз. и лит. им. А.С. Пушкина, 1984. 

18 с. 

250. Шаталова С. А. Лингвистические основы афористики и афоризмы в 

художественных текстах Ф. М. Достоевского : на материале романов «Бесы» и 

«Подросток» : дис. …  канд. филол. наук : 10.02.01. Москва, 2000. 256 с. 



244 

251. Шаховский В. И. Лингвистическая теория эмоций. Москва : Гнозис, 

2008. 416 с. 

252. Швачко С. О. Лінгвокогнітивні аспекти загадок. Нaукові запсики. 

Серія Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ 

ім. В. Винниченка, 2009. Вип.81(4).  С. 117–121. 

253. Шевченко І. С. Когнітивно-комунікативна парадигма і аналіз 

дискурсу. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен : монографія. Харків : 

Константа, 2005. С. 9–20.  

254. Шигаєва К. В. Слова-реалії і способи їх перекладу в контексті 

міжкультурної комунікації (на матеріалі романів Дена Брауна «Код да Вінчі» та 

«Цифрова фортеця»). Мовні і концептуальні картини світу. 2013. Вип. 46(4). 

С. 337–349. 

255. Шубаро О. В. Проблема определения и изучения религиозного 

феномена в социологии религии. Социологическая наука и образование : 

состояние, проблемы и перспективы развития : материалы междунар. науч. 

конф., посвящ. 20-летию институционализации социол. образования в Беларуси, 

открытию отд. и кафедры социологии в БГУ, Минск, 4–5 нояб. 2009 г. / редкол. : 

А. Н. Данилов (отв. ред.). Минск : БГУ, 2010. С.187–189. 

256. Шулінова Л. В. Власні назви в художньому мовленні : 

Ідіостилістичний аспект. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і 

практика / відп. ред. : Л. І. Шевченко. Київ : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 

2000. Вип.5. С. 98–103. 

257. Эйдинова В. В. Ю. Тынянов о «литературной личности». 

Филологические науки. 1980. №3. С.74–78. 

258. Эйхенбаум Б. М. О прозе. Ленинград : Художественная литература, 

1969. 503 с. 

259. Юріна Ю. М. Ідіостиль Олени Теліги : дис. … канд. філол. наук : 

10.02.01. Херсон, 2016. 194 с. 

260. Якобсон Р. О. Работы по поэтике. Москва : Прогресс, 1987. 464 с.  

261. Яковлева Е. А. Вербализация концепта «интеллект» в английском 



245 

языке (на материале фразеологических единиц и пословиц). Вестник Санкт-

Петербургского университета.  2007. Сер. 9, Вып. 1. Ч. 2. С. 178–184. 

262. Янова О. В. Концепт BELIEF/TRUST/FAITH : автореф. дис.. ... канд. 

филол. наук : 10.02.04. Санкт-Петербург, 2005. 21 с. 

263. Яценко Е. В. «Любите живопись, поэты»: Экфрасис как 

художественно-мировоззренческая модель. Вопросы философии. 2011. № 11. 

С. 47–57.  

264. Abrahams, Roger D. Introductionary Remarks to a Rhetorical Theory of 

Folklore. The Journal of American Folklore, Vol. 81, No. 320 (Apr. – Jun., 1968), 

P. 143–158  

265. Angels and Demons. The science behind the story. URL : 

https://angelsanddemons.web.cern.ch/faq/antimatter-to-create-energy (дата 

звернення: 25.05. 2017). 

266. Bachelard G. Le nouvel esprit scientifique. Paris : P.U.F., 1963. 179 p. 

267. Barlow M. Individual usage: a corpus-based study of idiolects. URL : 

http://michaelbarlow.com/barlowLAUD.pdf (access date: 25.05. 2017). 

268. Barolini T. Dan Brown and the Case of the Wrong Dante. Secrets of Inferno: 

in the footsteps of Dante and Dan Brown. Stamford : Story Plant, 2013. P. 39–48. 

269. Bartes R. Elements of Semiology. New York : Hill and Wang, 1977. 111 p. 

270. Bizup J., Kintgen E. R. The cognitive paradigm in literary studies. College 

English. Vol. 55. 1993. P. 841–857.  

271. Bloom С. Bestsellers : Popular Fiction since 1900. London : Palgrave 

Macmillan, 2002. 299 p. 

272. BookBrowse Reviews. URL : https :  

//www.bookbrowse.com/reviews/index.cfm/book_number/312/angels-demons (access 

date : 25.05. 2015). 

273. Brandt J. M. The not so Sacred Feminine: Female Representation and 

Generic Constraints in the Da Vinci Code. The Da Vinci Code in the Academy / edit. by 

Bradley Bowers. Newcastle : Cambridge Scholars Publishing. 110 p. 

274. Brandt P. A. Spaces, domains and meaning: Essays in cognitive semiotics. 



246 

Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag. 2004. 271 p. 

275. Brone G., Jeroen V. Forthcoming. Cognitive poetics : Applications of 

Cognitive Linguistics. Berlin : Mouton de Gruyter. 570 p. 

276. Brown S. «Marketing Code». Singapore : Cyan Books and Marshall 

Cavendish. 400 p. 

277. Burstein D. Inside Angels & Demons : The Story Behind the International 

Bestseller. New York :Vanguard Press, 2009. 544 p. 

278. Burstein D. Secrets of The Code. New York : CDS Books, 2004. 373 p. 

279. Burstein D. Secrets of The Lost Symbol. New York : Harper Perennial, 

2010. 432 p. 

280. Cawelti J. Adventure, Mystery, and Romance : Formula Stories as Art and 

Popular Culture. Chicago : University of Chicago Press, 1976. 344 p. 

281. Chernyk О. О. Linguistic Representation of the Concept ART in Dan 

Brown’s Novels. Ostrava Journal of English Philology. Linguistics and Translation 

Studies. Vol. 10. № 1. Ostrava : University of Ostrava, 2018. P. 7–23. 

282. Clausner T. C., Croft W. Domains and image schemas. Cognitive 

Linguistics, 10 (1), 1999.  P. 1–31. 

283. Cook E. Enigmas and Riddles in Literature. Cambridge : Cambridge 

University Press, 2006. 312 p. 

284. Cornish A. Damnation vs Demography : Contrasting Infernos of Dante and 

Dan Brown. Secrets of Inferno: in the footsteps of Dante and Dan Brown. Stamford : 

Story Plant, 2013. P. 49–56.  

285. Crane M. T.  Richardson A. Literary studies and cognitive science : Toward 

a new interdisciplinarity. Mosaic 32. 1999. P. 123–140. 

286. Crane M. T. Shakespeare’s brain : Reading with cognitive theory. Princeton, 

NJ : Princeton University Press, 2000. 288 p. 

287. Cureton R. D. Linguistics, stylistics, and poetics. Language and Literature. 

1971. № 22. P. 1–43. 

288. Dan Brown. URL : http://danbrown.com/#author-section (access date : 

25.07. 2015). 



247 

289. Dan Brown Witness Statement in The Da Vinci Code Case. 

URL :  http://giussani.typepad.com/loip/files/dan-brown-witness-statement.pdf (access 

date : 25.02. 2016). 

290. Danaher D. S. A cognitive approach to metaphor in prose : Truth and 

falsehood in Leo Tolstoy’s ‘The Death of Ivan Il’ich.’ Poetics Today, 2003. № 24. 

P. 439–469. 

291. David M. K. Language, Power and Manipulation : The Use of Rhetoric in 

Maintaining Political Influence. Frontiers of Language and Teaching. 2014. 5(1). 

P. 164–170. 

292. Dijk T. A. van, Kintsch W., Strategies of Discourse Comprehension. New 

York : Academic Press, 1983. 418 p.  

293. Diller H. J. Emotions and the Linguistics of English. Proceedings / edit. by 

Wilhelm L. Busse. Tübungen, 1992. P. 25–29. 

294. Discover King Solomon’s Temple. URL : 

http://www.universalfreemasonry.org/en/history/king-solomons-temple (access date : 

26.02. 2016). 

295. Ehrman В. D. Truth and Fiction in The Da Vinci Code. Oxford : Oxford 

University Press, 2006. 207 p. 

296. Erickson G. W. Letting the genre out of the bottle : Dan Brown’s Inferno as 

modern parody. Secrets of Inferno : in the footsteps of Dante and Dan Brown. Stamford : 

Story Plant, 2013. P. 67–77. 

297. Evans V., and Green M. Cognitive Linguistics. An Introduction. Edinburgh : 

Edinburgh University Press, 2006. 830 p. 

298. Evans V. A Glossary of Cognitive Linguistics. Edinburgh : Edinburgh 

University Press, 2007. 256 p. 

299. Ferris S. The Key to the Da Vinci Code. Cheam : Crombie Jardine 

Publishing Limited, 2005. 125 p. 

300. Filippis D. M. The Literary Riddle in Italy to the End of the Sixteenth 

Century. Berkeley : Univ. of Califronia Press, 1948. 205 p. 

301.  Filippis D. M. The Literary Riddle in Italy in the Seventeenth Century . 



248 

Berkeley : Univ. of Califronia Press, 1953. 221p. 

302. Filippis D. M. The Literary Riddle in Italy in the Eighteenth Century. 

Berkeley : Univ. of Califronia Press, 1967. 208 p. 

303. Fillmore C. J. Frame semantics. In Linguistic Society of Korea (Ed.) 

Linguistics in the morning calm. Seoul : Hanshin Publishing. 1982. P. 111–138. 

304. Fodor’s Guide to the Da Vinci Code / edit. by J. Paull and Ch. Culwell. New 

York : Fodor’s Travel, 2006. 181 p. 

305. Forceville C. The metaphor ‘‘COLIN IS A CHILD’’ in Ian McEwan’s, 

Harold Pinter’s, and Paul Schrader’s The Comfort of Strangers. Metaphor and Symbol. 

1999. № 14. P. 179–98. 

306. Fowler R. Linguistics and the Novel. London : Methuen, 1977. 145 p. 

307. Fowler R. Essays on Style and Language. London : Routledge & Kegan 

Paul, 1970. 456 p. 

308. Freeman M. H. Cognitive Linguistic Approaches to Literary Studies : State 

of the Art in Cognitive Poetics. The Oxford handbook of cognitive linguistics / edit. by 

Dirk Geeraerts and Hubert Cuyckens. Oxford : Oxford University Press, 2007. P. 1175 

–1202.  

309. Freeman M. H. From Metaphor to Iconicity in a Poetic Text. In Réka 

Benczes and Szilvia Csábi, eds. The Metaphors of Sixty: Papers Presented on the 

Occasion of the 60th Birthday of Zoltán Kövecses Budapest: Eötvös Loránd University. 

2006. P. 127–135. 

310. Freeman M. H. Momentary stays, exploding forces: A cognitive linguistic 

approach to the poetics of Emily Dickinson and Robert Frost. Journal of English 

Linguistics, 2002. P. 73–90. 

311. Freeman M. H. Poetry and the Scope of Metaphor: Toward a Cognitive 

Theory of Literature. Metaphor and Metonymy at the Crossroads: a Cognitive 

Perspective / edit. by A. Barcelona. Berlin, New York : Moulton de Gruyter, 2000. 

P. 253–281. 

312. Freeman M. H. The Body in the World : A Cognitive Approach to the Shape 

of a Poetic Text. Cognitive Stylistics : Language and Cognition in Text Analysis / edit. 



249 

by E. Semino, J. V. Culpeper. Amsterdam; Philadelphia : John Benjamins Publishing 

House, 2002. P. 23–48. 

313. Galperin I. R. English Stylistics. Moscow : URSS, 2010. 336 p.  

314. Gasparyan S., Sargsyan M., Melik-Karamyan A. Artistic Concept in the 

Cognitive Perspective. Armenian Folia Anglistika, 2 (16). 2016. P. 7–13. 

315. Gavins J,  Gerard J. S. Cognitive poetics in practice. London : Routledge. 

2003. 204 p. 

316. Geary J. The world in a Phrase : A History of Aphorisms. USA, 

Bloomsbury, 2006. 240 p.  

317. Gelder K. Popular Fiction : The Logics and Practices of a Literary Field. 

London : Routledge, 2005. 192 p. 

318. Georges R., Dundes A. Toward a Structural Definition of the Riddle. The 

Journal of American Folklore. Vol. 76, No. 300. 1963. P. 111–118. 

319. Gimbutas Z. The Riddle in the Poem . Lanham, Maryland: University Press 

of America, 2004.  213 p. 

320. Graham A. T. The Dan Brown Enigma. London : John Blake Publishing, 

2011. 304 p. 

321. Greer W. R. The Da Vinci Code is Intelligent and Fun. URL : 

http://www.reviewsofbooks.com/da_vinci_code/review/ (access date : 25.03. 2015). 

322. Grenzmann W. Probleme des Aphorismus. Der Aphorismus : zur 

Geschichte, zu den Formen und Möglichkeiten einer literarischen Gattung / Hrsg. von 

G. Neumann. Darmstadt : Wiss. Buchges., 1976. S. 177–208.   

323. Hain M. Rätsel. Stuttgart, 1966. 135 S. 

324. Halford М. Harvard : No Symbology Here. The New Yorker . URL : 

https://www.newyorker.com/books/page-turner/harvard-no-symbology-here (дата 

звернення : 29.08. 2015). 

325. Hall M. P. The Initiates of the Flame. Los Angeles : Premier Printing 

Company, 1922. 89 p. 

326. Hamilton C. Cognitive poetics and H. D. The Journal of Imagism, 5, 2000. 

P. 3–9. 



250 

327. Hanegraaff Hank and Paul L. Maier. The Da Vinci Code : Fact or Fiction? 

Wheaton, Illinois : Tyndale House Publishers, 2004. 96 p. 

328. Hart D. V. Riddles in Filipino Folklore : An Anthropological Analysis. 

Syracuse :  Syracuse University Press, 1964. 318 p. 

329. Hecimovich G. Puzzling the reader: riddles in nineteenth-century British 

literature. New York : Peter Lang,  2008. 136 p 

330. Holland N. The brain of Robert Frost: A cognitive approach to literature. 

London : Routledge, 1988. 208 p. 

331. Jackendoff R. Languages of the Mind: Essays on Mental Representation. 

Cambridge, MA : MIT Press.1992. 216 p. 

332. Jansen G. 9 Reasons Why Dan Brown is One of the Most Important (Living) 

Authors. URL : https://www.huffingtonpost.com/gary-jansen/9-reasons-why-dan-

brown-i_b_3430284.html  (access date : 7.05.2015). 

333. Kaivola-Bregenhøj A. Riddles. Helsinski : Finnish Literature Society, 2001. 

186 p. 

334. Kim Y. M. The convergence of politics and entertainment : The politics of 

personal concern. Content is King: News management in the digital age / edit. by 

G. Graham, A. Greenhill, D. Shaw, C. J. Vargo. New York : Bloomsbury Academic, 

2015. P. 53–69.  

335. Klyukanov I. E., Leontovich O. A. Russian perspectives on communication. 

The handbook of communication in cross-cultural perspective / edit. by D. Carbaugh. 

New York : Routledge, 2017. P. 29–41.  

336. Köngäs-Maranda E. Theory and Practice of Riddle Analysis. The Journal of 

American Folklore.  1971. Vol. 84, No. 331. P. 51–61.  

337. Кövesces Z. Emotion Concepts. New York : Springer-Verlag, 1990. 230 p. 

338. Kövecses Z. Metaphor: A practical introduction. Oxford : Oxford University 

Press. 2010. 375 p. 

339. Kuczok M. The Conceptualisation of the Christian Life in John Henry 

Newman’s Parochial and Plain Sermons. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars 

Publishing. 2014. 280 p. 



251 

340. Labov William. The exact description of the speech community : Short ‘a’ 

in Philadelphia". Language Change and Variation / ed. by R. Fasold and D. Schiffrin. 

Washington D.C. : Georgetown University Press, 1989. P. 1–57. 

341. Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. London : University of 

Chicago Press, 2003. 256 p. 

342. Lakoff G., Turner M. More than Cool Reason. A Field Guide to Poetic 

Metaphor. Chicago : University of Chicago Press, 1989. 237 p. 

343. Lamping D. Der Name in der Erzählung. Zur Poetik des Personennamens. 

[Names in stories. On the poetics of personal names]. Bonn : Bouvier Verlag Herbert 

Grundmann, 1983. 135 p. 

344. Langacker R. W. Cognitive Grammar. A Basic Introduction. Oxford : 

Oxford University Press. 2008. 584 p. 

345. Langacker R. W. Foundations of cognitive grammar volume I. Theoretical 

prerequisites. Stanford : Stanford University Press. 1987. 516 p. 

346. Laskar S. The Overpopulation Apocalypse and Anthropocentric 

Bioterrorism in Dan Brown’s Inferno. postScriptum: An Interdisciplinary Journal of 

Literary Studies. P. 1–10. URL : http://postscriptum.co.in/wp-

content/uploads/2018/07/pS3.iiSamrat.pdf (access date : 11.05.2015). 

347. Leech G. Explorations in semantics and pragmatics. Pragmatics and 

Beyond. Amsterdam : J. Benjamins B. V. 1980.  № 5. 133 p. 

348. Leech G. Short M. Style in Fiction: A Linguistic Introduction to English 

Fictional Prose. Harlow : Pearson Education Limited, 2007. 2nd.  402 p.  

349. Levinson St. C. Pragmatics. Cambridge University Press, 1983. 420 p. 

350. Margolis E,  Laurence M. Concepts : Core Readings. Cambridge, MA: MIT 

Press. 1999. 664 p. 

351. Maslin J. Fasten Your Seat Belts, There’s Code to Crack. URL : 

http://www.nytimes.com/2009/09/14/books/14maslin.html?_r=0 (access date : 

11.05.2015). 

352. Morris Сh.U. Writings on the General Theory of Signs. The Hague, Paris : 

L’étoile, 1971. 332 р. 



252 

353. Nau N. Language and culture. Book of Knowledge. 

http://languagesindanger.eu/book-of-knowledge/language-and-

culture/#Riddles%20and%20riddling (access date : 14.08.2015). 

354. Peña Cervel, Sandra M. Pride and Prejudice : A cognitive analysis. 

Cuadernos de Investigation Filologica, 23–24, 1997–98. P. 233–255. 

355. Petsch R. Neue Beiträge zur Kenntnis des Volksrätsels. Berlin, 1917. 152 S. 

356. Pichtownikowa L. Synergie des Fabelstils: Die deutsche Versfabel vom 

13−21 Jahrhundert. Ukrainische Beiträge zur Germanistik. Band 5. Aachen : Shaker 

Verlag, 2008. 322 S. 

357. Pinker S. The stuff of thought : language as a window into human nature. 

Penguin, 2008. 512 p. 

358. Rennes-le-Château Research and Resource. URL : 

http://www.renneslechateau.nl/mystery-of-rennes-le-chateau/ (access date : 

10.05.2015). 

359. Robinson J. M. Style and personality in the literary work. The Philosophical 

Review. 1985. Vol. 94, 2. P. 227–247. 

360. Rubin M. Thrillers. Newcastle : Cambridge University Press, 1999. 336 p. 

361. Scaggs J. Crime Fiction. Abingdon : Routledge, 2005. 170 p. 

362. Semino E. A Cognitive Stylistic Approach to Mind Style in Narrative 

Fiction. Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis / ed. by 

E. Semino and J. Culpeper. Amsterdam : John Benjamins, 2002. P. 95–122. 

363. Semino E. A. Language and World Creation In Poems and Other Texts. New 

York:Taylor & Francis. 1999. 288 p. 

364. Schneider-Mayerson M. The Dan Brown phenomenon : conspiracism in 

post-9/11 popular fiction. Radical History Review. 2011. Vol. 111. P.194–201. 

365. Schurz G. Philosophy of Science : A Unified Approach. New York and 

London: Routledge. 2014. 458 p. 

366. Shugarts D. A. Secrets of the Widow’s Son : The Mysteries Surrounding the 

Sequel to The Da Vinci Code. New York : Sterling, 2005, p. 224. 

367. Shugarts D. A. The technology toys of Angels & demons. Inside Angels & 



253 

Demons : The Story Behind the International Bestseller / edit. by Burstein D. New 

York :Vanguard Press, 2009. 544 p. 

368. Sinding M. Assembling spaces : The conceptual structure of allegory. Style, 

36, 2002. P. 503–523. 

369. Stockwell P. Cognitive Poetics.  London and New York : Routledge, 2002. 

193 p 

370. Taylor A. The Literary Riddle Before 1600. Berkeley : Univ. of Califronia 

Press, 1948. 131 p. 

371. Taylor A. The Riddle. California Folklore Quarterly. 1943. Vol. 2, No. 2. 

P. 129–147. 

372. The Da Vinci Code in the Academy / edit. by Bradley Bowers. Newcastle : 

Cambridge Scholars Publishing, 2207. 110 p. 

373. Todd P. A New Approach to Manipulation Arguments. Philosophical 

Studies. N 152 (1). 2011. P.127–133. 

374. Wales K. The Language of J ames Joyce. Basingstoke : Macmillan 

Education Ltd, 181 p. 

375. Wheatley H. B. Of anagrams : a monograph treating of their history. London, 

1862. 186 p.  

376. Wierzbicka A. Understanding Cultures through Their Key Words: English, 

Russian, Polish, German and Japanese. Oxford, New York : Oxford University Press, 

1997. 328 p. 

377. Zhu Zh., Zhang A. The Dan Brown Craze : An Analysis of His Formula for 

Thriller Fiction. Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2016. 400 p. 

 

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

378. Асоціативний експеримент. Твори Дена Брауна. URL : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k_ie75Rx2o8A1RfsxSdo28p8AVEyl2aHDA

9ed-77czQ/edit#gid=163795298 (дата звернення : 20.03.2017). 

379. Большая советская энциклопедия (В 30 томах) / гл. ред. 



254 

А. М. Прохоров. Изд. 3-е., Т. 2. Москва : Сов. Энциклопедия, 1970. 632 с. 

380. Большой энциклопедический словарь. Языкознание / гл. ред. 

В. Н. Ярцева. 2-е изд.  Москва : Большая Российская энциклопедия, 1998. 688 с. 

381. Європейський словник філософій : Лексикон неперекладностей. Т. 2 / 

пер. з франц. Київ : Дух і Літера, 2011. 488 c. 

382. Коммуникативная стилистика текста : словарь-тезаурус / под ред. 

Н. С. Болотновой. Москва : Флинта : Наука, 2009. 384 с.  

383. Краткий словарь когнитивных терминов / под общ. ред. 

Е. С. Кубряковой. Москва : Филол. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. 245 с. 

384. Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. 

А. Н. Николюкин. Москва : Интелвак, 2001. 799 с. 

385. Литературный энциклопедический словарь : словарь / ред.-сост. 

В. М. Кожевников, П. А. Николаев. Москва : Сов. энциклопедия, 1987. 752 с. 

386. Літературознавча енциклопедія :у 2-х т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. 

Київ : Академія, 2007. 622 с. 

387. Літературознавчий словник-довідник : словник-довідник / ред.-уклад. 

Гром’як Р. Т. 2-ге вид., випр., доп. Київ : ВЦ «Академія», 2007. 753 с. 

388. Новейший философский словарь / под. ред. А. А.  Грицанова. Минск : 

Книжный Дом, 2003. 1280 с. 

389. Полный словарь лингвистических терминов / под ред. 

Т. В. Матвеевой.  Ростов н/ Дону : Феникс, 2010. 562 с. 

390. Поэтический словарь / под ред. А. П. Квятковского. Москва : Советская 

энциклопедия, 1966. 375 с. 

391. Религия, психология, философия / под ред.  А. Н. Лучинского. Харьков, 

2014. URL : https://b-ok.cc/book/3243687/b8414d (дата звернення : 15. 09. 2016). 

392. Словарь коннотативных собственных имен / под ред. Е. С. Отина. Изд. 

3-е, испр. и доп.  Донецк: Юго-Восток, 2010. 518 с. 

393. Словарь русского языка : 50000 слов / сост. С. И. Ожегов, гл. ред. акад. 

С. П. Обнорский. Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1949. 968 с. 

394. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / ред.-



255 

сост. М. Н. Кожина. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Флинта : Наука, 2006. 696 c.  

395. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / под ред. 

О. О. Селіванової. Полтава : Довкілля-К, 2006. 672 с 

396. Сучасна українська літературна мова. Стилістика / за загальною 

редакцією академіка І. К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1973. 588 с. 

397. Термины и понятия лингвистики: Синтаксис / под ред. 

Т. В. Жеребило.  Словарь-справочник. 2-е изд., испр. и доп. Назрань : Кеп, 2015. 

151 с. 

398. Українська мова. Енциклопедія: енциклопедія / ред.-уклад. 

В. М. Русанівський. Київ : Українська енциклопедія, 2000. 752 с. 

399. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів 

/ за ред. С. Я. Єрмоленко. Київ : Либідь, 2001. 224 с. 

400. Философский энциклопедический словарь / гл. редакция: 

Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. Москва : Сов. 

Энциклопедия, 1983. 840 с. 

401. Французско-русский словарь / под ред. К. А. Ганшина. Москва, 1977. 

913 с.  

402. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. Москва : «Канон+», 

РООИ «Реабилитация», 2009. 1248 с. 

403. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Sixth Edition / edit. by 

D. Crystal. Malden, Oxford, Victoria : Blackwell Publishing, 2008. 555 p. 

404. A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language: A – K 

/ edit. by Ernest Klein. Amsterdam, London, New York : Elsevier Publishing Company, 

1966. 1776 p. 

405. Behind the name. URL : https://www.behindthename.com/name/darius 

(access date : 12.06.2015). 

406. Cambridge Dictionary. URL : 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english  

407. Centre National de Ressources Textualles et Lexicales. URL : 

http://www.cnrtl.fr/definition/neveu (access date: 15.07.2015). 



256 

408. Collins English Dictionary. URL : 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english  

409. Collins Internet-linked Dictionary of Physics / edit. by Eric Deeson. 

London : Collins, 2007. 548 p. 

410. Computer Desktop Encyclopedia. URL : 

https://www.computerlanguage.com/results.php?definition=piggybacking (access 

date : 13.07.2015). 

411. Dictionary of American Family Names : A–F / edit. by P. Hanks. Oxford : 

Oxford University Press, 2003. 1356 p. 

412. Dictionary of American Family Names : G–N / edit. by P. Hanks. Oxford : 

Oxford University Press, 2003. 1356 p. 

413. Dictionary of Architectural and Building Technology. Fourth edition / edit. 

by Henry J. Cowan and Peter R. Smith. London, New York : Spoon Press, 2004. 338 p. 

414. Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology, 2nd Edition / edit. by 

J. Stenesh. Hoboken : Wiley, 1989, 536 p. 

415. Dictionary of ICT : Information and Communication Technology 

(Dictionary) / edit. by Peter Collin. 4th Edition. London : A&C Black, 2004. 288 p. 

416. Dictionary of Information Technology / edit. by S. M. H. Collin, 

P. H. Collin, M. H. Collin. Teddington : Peter Collin Pub Ltd, 2001. 540 p. 

417. Dictionary of Islamic Architecture / edit. by Andrew Petersen. London and 

New York : Routledge, 2002. 342 p. 

418. Dictionary of Medical Terms (Barron’s Medical Guides) / edit. by Mikel 

A. Rothenberg, Charles F. Chapman. Hauppauge : Barron’s Educational Series, 2000. 

481 p.  

419. Dictionary of Military Terms / edit. by Richard Bowyer. London : A&C 

Black Business Information and Development, 2005. 289 p. 

420. Dictionary of Military and Associated Terms. Arlington : U. S. Department 

of Defense, 2010. 616 p. 

421. Dictionary of Philosophy and Religion / edit. by By William L. Reese. New 

York : Humanity Books, 1996. 856 p. 



257 

422. Dictionary of Pure and Applied Physics / edit. by Dipak Bazu, Boca Raton, 

London, New York, Washington, DC : CRC Press, 2001. 382 p. 

423. Encyclopaedia Britannica. URL : https://www.britannica.com/ (access 

date : 12.06.2016). 

424. Encyclopedia of American Popular Fiction / edit. by G.  Hamilton,  B. Jones.  

New York, 2009. 405 p. 

425. Encyclopedia of art. URL : http://www.visual-arts-cork.com/site/search.htm 

(access date : 05.03.2017). 

426. Glossary of esoteric terms. URL : http://www.share-

international.org/background/glossary/g_main.htm (access date : 12.08.2015). 

427. Glossary of literary terms (7th ed.) / edit. by M. Abrams. Boston : Heinel 

and Heinel, 1999. 363 p. 

428. Historical Dictionary of Architecture / edit. by Allison Lee Palmer. Lanham, 

Maryland, Toronto, Plymouth :The Scarecrow Press, Inc, 2008. 399 p. 

429. House of names. URL : https://www.houseofnames.com/bertrand-family-

crest (access date : 12.06.2015). 

430.  Macmillan Dictionary : URL 

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british  

431. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. URL : https://www.merriam-

webster.com/dictionary  

432. Online Etymology Dictionary. URL : http://www.etymonline.com (access 

date : 12.06.2015). 

433. Oxford Concise Dictionary of Literary Terms / Chris Baldick. Oxford : 

Oxford University Press, 2001. 291 p. 

434. Oxford Dictionary of Philosophy. 3rd Edition / edit. by Simon Blackburn, 

Oxford : Oxford University Press, 2016. 544 p. 

435. Oxford English-Russian Dictionary / edit. by Paula Falla. Oxford : Oxford 

University Press, 1999. 1356 p. 

436. Oxford Learner’s Dictionary. URL : 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english  



258 

437. Oxford Thesaurus. An A-Z Dictionary of Synonyms [Электронный 

ресурс] / L. Urdang. Oxford : Clarendon Press, 1991. 1054 p. 

438. Surname Database. URL : http://www.surnamedb.com/Surname/Collett 

(дата звернення: 12.06.2015). 

439. Survey. D. Brown. URL : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AFxxq35taiXX1VaOP6sKlaRlQAqN4Gvkh7

nCn_qt-nU/edit#gid=206307517 (access date : 20.03.2017). 

440. The Basic Esoteric Dictionary. URL : 

https://www.laurency.com/Dictionary.htm (access date : 18.11.2016).  

441. The Brill Dictionary of Religion / edit. by Kocku von Stuckrad, Christoph 

Auffarth , Jutta Bernard . Brill, 2007. 2154 p.  

442. The New Penguin Dictionary of Biology / edit. by M. Abercrombie, 

M. Hickman, M. L. Johnson, M. Thain. Eight edition. London : Penguin Books, 1990. 

600 p. 

443. The Thames and Hudson Dictionary of Art Terms / edit. by Edward Lucie-

Smith. London : Thames and Hudson Ltd, 2003. 240 p. 

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

AD – Brown D. Angels & Demons London : Transworld Publishers, 2016. 636 p. 

Inf – Brown D. Inferno. London : Transworld Publishers, 2013. 480 p. 

DVC – Brown D. The Da Vinci Code. London : Corgi, 2004, 608 p. 

LS – Brown D. The Lost Symbol. London : Transworld Publishers, 2009. 604 p.   

  



259 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д О Д А Т К И  
 
 



260 

ДОДАТОК А 
 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати  

Статті у фахових наукових виданнях 

1. Касьяненко О. О. (Черник О. О.) До питання про переклад анаграми в 

романі Д. Брауна «Код да Вінчі». Англістика та американістика. 2014. Вип. 11. 

С. 115 –119. 

2. Касьяненко О. О. (Черник О. О.) Особливості перекладу поетичних 

загадок у романах Дена Брауна «Код да Вінчі» та «Янголи і Демони». Наукові 

записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: 

Філологічні науки (мовознавство). 2014. вип. 126. С. 359–363. 

3. Черник О. О. Вербалізація художнього концепту FEAR у романі Дена 

Брауна «Інферно». Наукові записки Національного університету «Острозька 

академія». Серія «Філологічна». 2015. Вип. 51. С. 113–116. 

4. Черник О. О. Ідіостиль письменника як лінгвістичний феномен та методи 

його вивчення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана 

Франка: Філологічні науки. 2016. № 1 (83). С. 113–121. 

5. Черник О.О. Ідіостильова своєрідність концептуальної картини світу 

Дена Брауна. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки (мовознавство)»: 
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вищих навчальних закладах України]. 2018. Т. 12. Ч. 1. С. 297–312. 

9. Черник О. О. Романи Дена Брауна : жанр та концептосфера. Вісник 

Київського національного лінгвістичного університету: Серія Філологія. 2016. 

Том 19. №1. С. 146–153. 

10. Черник О. О. Синтаксичні та композиційні особливості афоризмів Дена 

Брауна (на матеріалі циклу романів про професора Ленґдона). Проблеми 

загального і слов’янського мовознавства. 2018. № 1. С. 127–137. 

 

Статті в закордонних наукових виданнях 

11. Chernyk О. Linguistic Representation of the Concept ART in Dan 

Brown’s Novels. Ostrava Journal of English Philology. University of Ostrava. 

Linguistics and Translation Studies. Vol. 10. №1. Ostrava: University of Ostrava, 2018. 

P. 7–23. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

12. Черник О. О. Концептосистема ідіодискурсу Дена Брауна. Теорія і 

практика сучасної науки. 15-16 травня 2019 р. Київ: «Міжнародний центр 

наукових досліджень», 2019. С. 48–50. 

13. Черник О. О. Особливості вербалізації гіпоконцепту GREAT BRITAIN в 

ідіостилі Дена Брауна. Матеріали ХХХVІІ Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 37. 

C. 361–364. 

14. Черник О. О. Типи реалій у романах Дена Брауна та їхнє функційне 

навантаження. Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії: 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса: Південноукраїнська 

організація «Центр філологічних досліджень», 2018. С. 75–79. 

15. Черник О. О. Функції назв брендів торгових марок та назв компаній у 
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романах Дена Брауна з циклу про Роберта Ленґдона. Мови і засоби масової 

комунікації на сучасному історичному етапі: Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції: м. Львів, 7–8 вересня 2018 р. Львів: ГО «Наукова 

філологічна організація «ЛОГОС», 2018. С. 102–106. 
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ДОДАТОК Б 
 

Таблиця Б. 1.  
 

Ознаки ідіостилю, зазначені у дефініціях різних науковців 
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О. І. Блінова      + +   

Н. С. Болотнова  +  + + +   + 

Н. С. Валгіна +   + + + + +  

Т. А. Грідіна  +    + +    

Енциклопедія 
«Українська мова» 

 +  + + + + + + 

О. В. Кловак  + +  + +    

М. П. Котюрова  +  + + +    

В. В. Леденьова + +  +  + +   

«Літературознавчий 
словник-довідник» 

    + +  +  

Є. Н. Некрасова    +   + +  

В. А. Пищальникова     +  + +   

О. О. Селіванова    +      

І. А. Тарасова      +    

Е. Семіно    +  +    

О. Г. Фоменко      +   + 

Всього: 3 5 1 9 7 13 6 4 3 
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ДОДАТОК В 

 

Таблиця В.1 

 

Складники ідіостилю та методи його дослідження у вибраних 
дисертаційних працях за останні 10 років 
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І. А. Тарасова 
(2004, 2012) +

      
+ 

+        

О. В. Мазепова 
(2007)  +

  
+ 

    
+ 

+  +  +    

А. В.Сівкова 
(2007)  

 
+ 

    
+ 

+   +     

О. І. Грищенко  
(2008)  

 
+ 

+    
+ 

+    +  +  

М. В. Панкратова 
(2009) +

  
+ 

            

Л. В. Домилівська 
(2011) +

      
+ 

+     +   

М. Ю. Мухін 
(2011)  

 
+ 

  
+ 

      +    

Г. Б. Верченко 
(2012)  

    
+ 

   
+ 

+      

О. Я. Дойчик 
(2012) +

  
+ 

    
+ 

+        

А. І. Іванова  
(2012)  

 
+ 

      +      

О. В. Кловак 
(2015)  

 
+ 

       
+ 

 +    

О. М. Григор’єв 
(2016) +

 +    +   
+ 

  +   + 

Разом: 6 9 1 1 1 7 6 2 4 1 5 1 1 1 
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ДОДАТОК Г 

 

Таблиця Г.1 

 

Розподіл частотної лексики за денотативними сферами внаслідок 
застосування кількісного методу обробки тексту 

назва 
денота-
тивної 
сфери 
   

слова індекс 
частот- 
ності  

загаль- 
ний індекс 
частот-
ності слів 

назва 
денота-
тивної 
сфери 
   

слова індекс 
частот- 
ності  

загаль- 
ний індекс 
частот-
ності слів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
religion 
 

God   656  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5317 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art 

(painting, 
architecture, 
literature) 

palace 115  

church  572 poem  112 
camerlengo 624 Bernini  110 
angels, 
angel  

317 basilica  104 
Louvre  90 

cardinal 302 gallery  84 
knight 
Templar  

268 Inferno  76 
Pantheon  73 

demon, 
satan 

240 palazzo 73 
pyramid  68 

Vatican  
(the Holy 
See)  

197 Vasari  61 

Mona Lisa 59 

chapel 173 tower  52 
Jesus  164 rotunda  50 
sacred 163 obelisk  50 
basilica 104 Michelangelo  50 
bishop  93 Botticelli  48 
saint  90   masterpiece  46 
christian, 
christianity  

133 sculpture  45 
castle  45 

religion, 
religious  

196 canvas  44 
comedy 39 
columns 37 

Magdalene  84 mosaic 22 
cathedral  82  

 

 

 

 

 

 

mystery 

secret  490  
 
 
 
 
 
 
 
2517 

priest  77 masonic, 
mason  
freemason 

395 

catholic  71 
conclave  67 
heaven  135 Illuminati  327 

spiritual     62 hidden  239 

Dante  293 mysteries, 
mystery, 
mysterious 

243 
 tomb  207  

art  197 
museum 151 priory  176 

architect, 
architecture, 
architectural 

131 code 132 

cryptex 93 
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Продовження таблиці Г.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ritual  65   physics 43  

mystic, 
mystical  

102 academic  39 
studying  37 

magic  66 university  33 
invisible 41 mathematical  31 
secrecy  39 noetic  25 
cipher  35 class  19 
conspiracy  29 
unknown 23  

 
 
legends, 
symbols 

symbol 401  
 
 
1382 

cryptic  22 grail  299 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
space 

building  435  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2410 

rose  194 

Vatican(City)  224 legend  104 
space  182 tattooed, 

tattooes 
94 

location  135 portal  63 
Florence  133 blade  49 
Paris  117 symbolic  48 
Washington  116 chalice 47 
street  111 symbolism  43 
piazza  108 symbology 40 
Venice 100 information message  236 1145 
tunnel  100 information  201 
corridor  100 text  187 
London  90 document  162 
Europe, 
European 

83 meaning  139 
book  134 

airport  54 library  86 
plaza  53  

 
 
 
 
 
crime 

dead  238  

 

 

 

 

 

1101 

elevator  52 kill  198 
America  52 hassassin  137 
France 44 murder  111 
apartment  48 killer  92 
country  44 weapon  77 
Istanbul  29 die  78 

 
 
 
 
 
 
education, 
science 

science  272  
 
 
 
 
 
 
1680 

bloody  41 
professor  206 victim  40 
antimatter  162 attack  37 
lab        123 corpse 28 
scientists         113 assassin  24 
study  79 artifacs pyramid 464 1053 

scientific  77 box 249 
Galileo  77 keystone  168 
college  71 capstone 118 
Newton  69 brand  54 
Harvard  67 maintenance 

of law 
and order 

police  239 934 
students  61 agent 229 
technology  57 security  223 
lecture  51 captain  104 

 illumination  45  military  49 
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Продовження таблиці Г.1 

 soldier  48  quest path  110 510 

lieutenant  42 quest  45 
history ancient, 

ancients 
451 887 journey  38 

destination  36 
history  255 darkness dark  248 527 

historian  77 darkness  234 
historical  38 blackness  45 
renaissance 37 transport pilot 103 494 
medieval  29 driver  102 

element water  345 798 helicopter  85 
earth  251 train 76 
fire  153 airport  54 

wind  49 vehicle  37 
 

 

 

 

 

 

 

fear 

fear  160  
 
 
 
 
 
694 
 
 
 
 
 
 

hangar  37 
horror 67 family grandfather  248 469 

eerie  56 family  118 
frightened,  
frightening 

55 mother  103 
medicine plague  100 377 

panic  53 doctor  83 
afraid  53 hospital  71 
alarm 50 virus  69 
terrible 44 medical  35 
terror 41 medicine  19 
terrifying  41 media camera  147 341 

terrified  28 media  82 
horrified  
horrific  

23 
23 

bbc  62 
television  50 

woman woman  
women 

464 622 motion motioned  146 321 
distance  102 

female  84 driving, drive  73 
feminine  46 tourism tourist 156 275 
womb  28 crowd  119 

geog-
raphical  
and  
national 
belonging 

Italian  116 583 knowledge wisdom  121 193 
American  109 knowledge  72 
French  91 
English  87 
Roman  52 
British  51 
Greek  46 
Turkish  31 

revelation truth  191 546 
reveal,  
revealing 

124 

decipher  83 
keys 51 
clue  48 
unlocked  31 
unveiled 18 

 search  141  

map  140 
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ДОДАТОК Д 

РЕЗУЛЬТАТИ ВІЛЬНОГО АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

Таблиця Д.1 

15 найчастотніших реакцій читачів  

на стимул «Цикл романів про Роберта Ленґдона»  

 

асоціації індекс частоти 
таємниця (таємниці, таємний), містика 68 (60+8) 
мистецтво (мистецтво, Леонардо да Вінчі, картина/фреска /живопис, 
архітектура, Данте) 

64 (22+ 17+11+8+6) 

символ, символи, символіка 55 
загадка, загадки, загадковий             52 
історія                 47 
таємні товариства (масони, ілюмінати)               37 (21+16) 
релігія, церква 32 (24 +8) 
професор, викладач (з історії/симвології) 27 
код (код, шифр, криптекс, криптографія/криптограф) 32 (14+8+3+7) 
пригоди 30 
Італія (Ватикан, Італія, Рим)                26 (17+6+3) 
розум, інтелект, мислення, інтелектуал, дедукція, геніальність, Шерлок, 
всезнаючий 

24 

годинник «Міккі Маус» 16 
наука, вчений, науковий 13 
піджак 11 

 

Таблиця Д.2 
15 найчастотніших реакцій читачів  

на стимул «Янголи і демони»  
 

асоціації індекс частоти 
Ватикан, Рим, Італія    94   (78+33+13) 
папа римський, понтифік, папство                   58 
ілюмінати              53 
наука, фізика / фізик, Церн                         44    (30+9+7) 
церква, релігія (релігійність, релігійний)                           54    (26+28) 
антиматерія 28 
кардинали, камерарій, камерланго, священик    28 

конклав                 22 
асасин (убивця),  убивство, смерть                                  22 
таємниця, загадка                    19   (12+7) 
клеймо                  11 
Бог  10 
вибух 8 
символ 8 
страх, жах, паніка           7 
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Таблиця Д.3 
15 найчастотніших реакцій читачів  

на стимул «Код да Вінчі»  
 

асоціації індекс частоти 
Ґрааль, чаша Ґрааля 58 
Лувр   54 
Мона Ліза, Джоконда 49 
Париж, Франція               41  (28+13) 
криптекс, код, загадки, шифр, головоломки      36  
релігія, церква, християнство         34   (15 + 14+5) 
мистецтво, картина (живопис, фреска) 33   (10+22)  
таємниця, таємниці, таємничість, таємний, секрет  32 
Леонардо да Вінчі 29 
Марія  Магдалина              22 
Ісус   22 
троянда                   18 
тамплієри              16 
історія                 14 
Таємна Вечеря                  11 

 

Таблиця Д.5 
15 найчастотніших реакцій читачів  

на стимул «Втрачений символ»  
 

асоціації індекс частоти 
масони, масонство, масони, братство, масонський               75 
Вашингтон, Америка, США    64   
таємниця (таємний), загадка, секрет        31  
татуювання            26 
піраміда                23 
символи, символіка                22 
Капітолій               20 
рука                   19 
Соломон                 12 
шифр, код, криптографія 10 
Малах                    9 
Біблія 7 
убивство, убивця                   6 
професор                6 
історія 6 
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Таблиця Д.5 
 

15 найчастотніших реакцій читачів  
на стимул «Інферно»  

 
асоціації індекс частоти 

Данте, Божественна  Комедія                 108 
вірус, чума, інфекція                   84 
пекло                    74 
Флоренція               44 
перенаселення (демографія, мальтузіанська катастрофа)      41 
маска                   37 
Венеція                19 
мистецтво, картини, архітектура 18 
Італія                  16 
Стамбул 16 
людство 15 
охорона здоров’я (медицина, ВООЗ)  14 
смерть 12 
погоня                  10 
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ДОДАТОК Е 

 
Таблиця Е.1 

 

Концептосистема художнього простору Дена Брауна 
 

Доме
ни 

ГіперК ГіпоК КатаК / художні концепти 

Концепти  епістемічного  порядку 

 

Т
А

Є
М

Н
Е

 
 

MYSTERY / 
ТАЄМНИЦЯ 

CRIME 
 

MURDER, KIDNAPPING, SUICIDE, 
ASSAULT, CRIMINAL, 
BIOTERRORISM 

SECRET  LOCATION, KNOWLEDGE 
 

 
CONSPIRACY/ 
КОНСПІРАЦІЯ 

KEEPER BROTHERHOOD, CHURCH, 
MAGICIAN, HISTORICAL FIGURE 

OBJECT ARTWORK, ARTIFACT, TEXT 

TECHNIQUE CODE, SYMBOL 

 
QUEST / КВЕСТ 
 

QUESTER (ОFFICIAL) DETECTIVE, AMATEUR, 
ASSISTANT 

SEARCH MOTION , DANGER, INVESTIGATION 
REVELATION TRUTH, PUNISHMENT 

 

Р
Е

Л
ІГ

ІЙ
Н

О
-

М
ІС

Т
И

Ч
Н

Е
  

 
FAITH / ВІРА 

CREED 
 

CHRISTIANITY, ISLAM, JUDAISM, 
BUDDHISM, HINDUISM, PAGANISM 

DEITY 
 

GOD, SACRED FEMININE, JESUS 

MANIFESTATION RITUAL, TEMPLE, SCRIPTURE, 
PRAYER  

SINFULNESS / ГРІХОВНІСТЬ SIN, INFERNO, SALVATION 
 

        Концепти  емоційного  порядку 

 
С

Т
Р

А
Ш

Н
Е

 
 

EMOTION / ЕМОЦІЯ ANXIETY, FRIGHT, AWE, PHOBIA, 
PANIC, HORROR  

CAUSATION / 
КАУЗАТОР 

SITUATION CLOSED SPACE,  OBSCURITY 
EVENT WAR, CATASTROPHE, LOSS 
NATURAL 

PHENOMENON 
DARKNESS, COLOR 

HEALTH THREAT   ILLNESS, VIOLENCE, DEATH 
PEOPLE BOSS, APPEARANCE, IDEA, VOICE, 

PRODUCT, BROTHERHOOD 
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Продовження таблиці Е.1 
 

Н
А

У
К

А
 

SCIENTIFIC 
COGNITION / 
НАУКОВЕ 
ПІЗНАННЯ 

EXACT SCIENCE PHYSICS, ASTRONOMY, BIOLOGY,  
MATHEMATICS, CRYPTOLOGY 

HUMANITIES HISTORY, SYMBOLOGY, 
PHILOSOPHY 

NONTRADITIONAL 

SCIENCE 
NEW PHYSICS, NOETIC SCIENCE, 
ENTANGLEMENT PHYSICS, 
METASYSTEMS MODELING 

SCIENTIFIC ACHIEVEMENT / 
НАУКОВЕ ДОСЯГНЕННЯ 

TECHNOLOGY, MACHINERY 

AGENT / ДІЯЧ SCIENTIST, SCHOLAR 

 

  

  MYSTIC  SUPERNATURAL FORCE, RITUAL, 
INFERNO 

PHYSICAL REACTION / ФІЗИЧНА 
РЕАКЦІЯ 

 BEHAVIOUR, SOMATICS 

Концепти  гносеологічного  порядку 

 
М

И
С

Т
Е

Ц
Т

В
О

 

VISUAL ARTS / 
ОБРАЗОТВОРЧЕ 
МИСТЕЦТВО 

PAINTING  ARTIST,  PICTURE, MOVEMENT,  
TECHNIQUE 

SCULPTURE  

 

SCULPTOR, ARTWORK OF 

SCULPTURE, MATERIAL, 
MOVEMENT 

ARCHITECTURE  ARCHITECT, STRUCTURE, 
MATERIAL, ORNAMENTATION, 
MOVEMENT 

GRAPHIC ART DRAWING, CALLIGRAPHY, PRINT 

MUSIC / МУЗИКА MUSICIAN, MUSICAL 

COMPOSITION, INSTRUMENT 
 
LITERATURE / ЛІТЕРАТУРА 

WRITER/POET, LITERARY WORK, 
CHARACTER 
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ДОДАТОК Ж 

ОНОМАСТИЧНИЙ ПРОСТІР ДЕНА БРАУНА 
 

Діаграма Ж.1 
 

Хрематоніми: назви творів мистецтва, книжок 

 

 

Діаграма Ж.2 
 

Хрематоніми: назви брендів та торгових марок 

 

51%

22%

18%

1%

8%

назви архітектурних споруд

назви скульптур

назви творів живопису

назви музичних творів

назви літературних творів та інших книжок

28%

12%

11%
9%

7%
4%

4%

3%
3%

3% 2% 2%

8%

транспортних засобів техніки їжі та напоїв

хімічної промисловості зброї сфери послуг

одягу медичних товарів авіабудівних підприємств

інформаційних технологій годинників іграшок

інші продукти
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Діаграма Ж.3 
 

Відсоткове співвідношення всіх хрематонімів 

 

 

 

Діаграма Ж.4 

 

Відсоткове співвідношення антропонімів 

 
 

 

66%

29%

3%

1%

витвори мистецтв та 
назви книжок

бренди

назви літаків та кораблів

назви фільмів та 
серіалів

35%

15%12%

8%

7%

7%

6%

2%
2%

1%

1%

1%

2%

імена діячів мистецтва

імена королів, політиків, державних 
діячів, військових
імена вчених, імена біблійних осіб

імена біблійних осіб, пророків та 
культових духовних наставників
імена духовних осіб

імена філософів

імена літературних або кіногероїв

імена членів королівських та знатних 
родин
імена магів, алхіміків і містиків

назви династій

імена бізнесменів 

імена акторів

інші
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Діаграма Ж.5 

 

Відсоткове співвідношення топонімів 

 

 

 

Діаграма Ж.6 

 

Відсоткове співвідношення ергонімів 

 

55%

21%

17%

7%

назви внутрішноміських 
об'єктів

назви населених пунктів і міст

природно-фізичні об'єкти 

назви країн та регіонів

31%

27%

19%

8%

8%

8%

назви навчальних і науково-
дослідницьких закладів

назви видавництв, 
телеканалів, радіостанцій

назви державних та 
міжнародних органів 
контролю та надзору

назви спортивних команд

назви таємних і 
конспіраційних організацій

інші
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Діаграма Ж.7 

 

Відсоткове співвідношення всіх онімів 

 

 
  

40%

33%

17%

6%
3%

1%

антропоніми

хрематоніми

топоніми

ергоніми

теоніми і міфоніми

хрононіми 
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Таблиця Ж.1 
 

Види промовистих імен в ідіостилі Дена Брауна  
за логікою їхнього утворення 

 
№ вид приклади кількість (із 89)1 

абсолютна відносна2 
1 антропоніми з етимологічно 

прозорою семантикою 
Neveu, Collet, Maximilian, Janus, 
Ventresca, Hassassin,  
Vittoria, Glick, Andros Dareios, 
Mal’akh, Christopher Abaddon, 
Bertrand Zobrist, Warren Bellamy, 
Galloway, Manuel 

19 21% 

2 антропоніми- анаграми Bezu, Legaludec, Carlо Ventresca,  
Elizabeth Sinskey, Sienna, Jonathan 
Ferris, Bertrand Zobris, Ignazio 
Busoni, Faukman, Teabing, Nola 
Kaye 

17 19% 

3 антропоніми з ім’ям / 
прізвищем реальної людини 
(алюзії чи імена, обрані на 
знак вдячності, поваги ) 

  Langdon,  Saunière, Silas, 
Solomon¸ Leigh , Marta Alvarez, 
Dunne, Ettore Vio, Andre Vernet, 
Leonardo 

13 14,5 % 

4 антропоніми зі значущим 
словом у своєму складі 

Sophie, Aringarosa, Rémy, Felicity 
Sienna Brooks, Sinskey, Bezu, 
Gettum,  
Marie (Chauvel) Saint-Clair, Olivetti  
 

11 12% 

5 нейтральні антропоніми 
(більшість з яких вказує на 
національну 
приналежність) 

Sandrine Bieil (француженка), 
Mirsat (турок), Trent Anderson 
(американець), Inoue Sato 
(американка японського 
походження), Saverio Mortati 
(італієць), Ebner (німець), Lamassé 
(француз), Guidera (іспанець), 
Baggia (італієць), Rocher 
(швейцарець), Chartrand 
(швейцарець), Cristoph Brüder 
(швейцарець), Kohler (німець), 
Ernesto (італієць), Jacques 
(француз),  
Jérôme (француз), Chauvel 
(француженка), Pamela 
(британка), Isabel (американка), 
Сolin (американець), Gunter, 
Chinita Macri, Mark Zoubianis, 
Omar Amarani, Trish (американка), 
Robert (американець), Vetra 
(італійка) 

35 38,8% 

 
  

                                                           

1 Імена та прізвища пораховано окремо як самостійні антропоніми, тому їхня кількість не співпадає з 
кількістю дійових осіб. 

 
2 Загальна відносна кількість не обчислюється, оскільки деякі антропоніми мають подвійне прочитання і 

входять одразу до кількох груп, тому внаслідок підрахунку загальної кількості відсотків отримаємо більше 100. 



278 

Таблиця Ж.2 
 

Функції онімів у романах Дена Брауна 

 
функція 

 
групи власних назв 

кількість лексем 
 

абсолютна 
(із 935) 

відносна3 

(%) 

створення ефекту 
наукового дискурсу 
(історичного та 
мистецького) 

антропоніми (на позначення 
історичних постатей та діячів 
мистецтва), міфоніми та хрононіми 

496  53,5% 

ілюзіоністична хрематоніми (назви архітектурних 
споруд, назви брендів, кораблів та 
літаків), топоніми, антропоніми 
(сучасності), ергоніми  

478 51% 

створення національно-
культурного простору 
країни, де відбуваються 
події романів.  

більшість топонімів, більшість назв 
брендів, назви спортивних команд, 
імена персонажів, а також назви 
деяких установ та архітектурних 
споруд 

320 34% 

характеризувальна 
функція 

хрематоніми (назви деяких 
брендів), антропоніми (імена 
деяких кіногероїв, літературних 
героїв та реальних людей, 
промовисті імена), деякі ергоніми 
(назви навчальних закладів)  

77 8% 

ергономічна функція назви брендів та складноскорочені 
ергоніми 

20 2% 

підкреслення 
високотехнологічності 

назви деяких брендів, назви 
кораблів та літаків 

18 2 % 

алюзивна промовисті імена 16 1,7 % 
асоціативна функція 
(апеляція до своєї власної 
американської культури)  

назви деяких брендів, топоніми, 
імена літературних героїв 

12 1,2 % 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
3 Загальна відносна кількість не обчислюється, оскільки багато онімів виконують одразу кілька функцій 
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Додаток И 
 

ЗАГАДКА В РОМАНАХ ДЕНА БРАУНА  ПРО РОБЕРТА ЛЕНҐДОНА 
 

Таблиця И.1 
 

 
Кількісна характеристика загадок у романах Дена Брауна 

 
 

різновид кількість кількість у % 
мовна загадка 
 

18 (4 віршованих) 66,6 (14,8 віршованих) 

мовно-візуальна 
 

5 (2 віршованих) 18,5 (7, 4 віршованих) 

мовно-візуально-цифрова 3 11,1 
мовно-цифрова 1 3,7 
разом 27 (з них 6 віршованих) 100 (з них 22,2 % 

віршованих) 

 
 

Таблиця И.2 
 

Засоби кодування інформації в загадках Дена Брауна 
 

лексико-стилістичні 
засоби 

кількість кількість у % 

полісемія  10 19,2 
буквальний опис  8 15,3 
анаграма  7 13,4 
метонімія  6 12 
абревіатура  5 9,6 
омонімія  5 9,6 
метафора  4 7,6 
алюзія  4 7,6 
спеціальні шифри  2 3,8 
антропонім  1 1,9 

Разом 52 100 
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Таблиця И.3 
 

Синтаксис мовних загадок у романах Дена Брауна 
 

тип речення кількість кількість у % 
просте 17 58,7 
складнопідрядне 6 20,7 
складносурядне 3 10,3 
змішане 3 10,3 
загальна кількість 29 100 

 
 

 Таблиця И.4 
 

Синтаксичні засоби побудови загадки 
 

синтаксичні засоби кількість речень кількість у % (від 
загальної кількості 

речень – 29) 
наказовий спосіб 8 27,6 
еліпсис 6 20,7 
інверсія 4 13,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2
8
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ДОДАТОК К 
 

ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИЙ РЕАЛІКОН ДЕНА БРАУНА 
 

Таблиця К.1 

 

Типи реалій у текстах Дена Брауна за ступенем їхньої опанованості англійською мовою 
 

тип реалії в 
предметній 

класифікації 

повністю опановані чужі реалії 
 

неопановані реалії свої реалії (у 
площині 

англійської мови) 
реалії, що зберегли 

повністю або частково 

форму 

реалії, що зовсім не 

зберегли своєї форми 

(виражені описовим 

перекладом) 

лексеми  % лексеми % 

лексеми % лексеми % 

їжа, напої іт. the bellini, the 

Bolognese, espresso, 

Prosecco, 

limoncello 

4,6 % Turkish delight 

(інша назва 

англійською: 

rahat lakoum) 

0,8% іт.:lampredotto, cornetto, 

seppie al nero, caramel 

budino, savoiardi; 

грец. arni souvlakia; 

фр. steak au poivre 

5,4% scone 0,8% 

одяг араб. burka 0,8% Kiryu silk robe 0,8% араб. bisht, cappuccio 1,6 % Harris 

Tweed, 

paisley vest 

1,6 % 

транспорт gondola 0,8%   іт. ferro di prua, vaporetto 1,6 %  

меблі, інтер’єр  іт. :Savonarola 

chair, Bugarini oil 

lamp; 

фр. : Louis XVI 

furniture, 

Savonnerie carpet 

3,1%     Morris 

chair 
0,8% 

люди праці     іт. cicerone 0,8%  



 

 

2
8

2

Продовження таблиці К.1 
 

іграшки та 

артефакти 

  plague doctor 

mask, Russian 

nesting doll, 

cycladic idol 

2,5% афр.ekuaba, грец.: boccus 1,6 %   

звичаї, свята ісп.: siesta; 

іт. : vendetta 

1,5 %   іт. moretta, bauta, 

Colombina, volto intero 

3,1% May day 0,8% 

архітектура фр.: château 0,8%       

міфологія грец.: chthonic, 

Eleusinian 

mysteries, 

hierodules, gorgon 

3,1%   грец. hieros gamos, tainia 

cloth 

1,6 % excalibur, 

Shangri-la 
1,6 % 

виконавці фр.: troubadour, 

minstrel 

1,5 %       

культові 

будівлі, 

предмети, одяг 

араб.: mosque, 

mihrab, müezzin 

mahfili, minaret; 

тур. : turban,  

лат. : ciborium, 

mitre, 

cassock, 

pallium  

7 % Holy of Holies 0,8% араб. şerefe balcony, 

mahfili; 

лат. : crux gemmata 

2,4 %   

культи: 

служителі, 

послідовники 

інд. Maharishi, 

guru; 

араб.: imam, 

muezzin, mithraism 

3,9%   грец.: Katharoi; ісп.: 

alumbrados 

   1,6 % Mormon, 

Angclican 
1,6 % 

релігійні 

звичаї, обряди 

інд. pooja, 

pranayama, hatha 

yoga; iт.: conclave 

3,1%   араб. : adhan, маорі: moko 

scar; 

ісп.: saeta 

    2,3 % diocese,  

royal 

peculiar 

1,6 %  

бойові 

мистецтва 

кит. : dim mak; 

яп. : shime waza 

1,6 %       

спортивні 

реалії 

      home plate 0,8% 
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Продовження таблиці К. 1 
 

музичні 

інструменти 

  sistrum rattles 0,8%     

етноніми Maori, Sumerians, 

Mayans, Maasai, 

Sephardic Jews 

3,9%      

грошові 

одиниці, 

одиниці міри 

francs, lira, euro 2,3 %     dime, inch, 

yard, foot 

3,1% 

адміністративно

-територіальні 

одиниці 

sestieri 0,8%      

органи і носії 

влади 

араб. sheikh; 

іт. : Venetian doge; 

араб. : sultan; 

лат.: Praetorian 

guard; рос.: KGB; 

фр. seneschal 

4,6%   іт: Carabiniere, Consiglio 

Maggiore 

 

2, 3 % FBI, 

Scotland 

Yard, CIA 

3,1% 

неофіційні 

назви 

державних 

закладів та 

агентств 

      boot camp, 

the Farm, M 

16, Pentagon 

3,1% 

зброя  ninja hurling knife 0,8% грец. : labrys 0,8% bazooka 0,8% 

військові 

підрозділи 

нім. : Luftwaffe 0,8%      

станові знаки 

та символи, 

звання, ступені, 

титули, 

звертання 

іт. : camerlengo; 

лат. : Supreme 

Pontiff 

1,5 % crescent and star, 

Holy See 

1,5 % грец.: bella gente 

 

 

0,8% Great Seal, 

Sir, My 

Lord 

2,3 % 

загальна 
кількість 

58 45  10 7, 7 33 25, 6  28 21,7 

всього  129 

всього у % 100% 
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Таблиця К. 2 

 
Функції реалій в ідіостилі Дена Брауна 

 
назва функції  приклади абсолютна 

кількість  
відносна 
кількість 
(у %) 

відтворення 

історичного колориту та 

спеціалізованого 

дискурсу 

ekuaba, cycladic idol, boccus, hatha yoga, pooja, cappuccio, Maharishi’s chest, basilica, 

sistrum rattles, ciborium, crux gemmata, mitre, сassock, pallium,  Holy of Holies, tainia 

cloth, chthonics, pseudologoi, gorgon, Shangri-la, Eleusinian Mysteries, excalibur, 

Hieros Gamos, hierodules, pranayama, saeta, moko scar, diocese, mithraism, 

alumbrados, guru, Mormons, Katharoi, May Day, Maori, Sumerians, Mayans, Maasai, 

Sephardic Jews, troubadours, minstrel, Consiglio Maggiore, praetorian, Luftwaffe, 

camerlengo, Supreme Pontiff, Holy See, labrys, royal peculiar, My Lord, dim mak, shime 

waza, conclave 

53 41,08 

створення колориту 

чужої культури, країни 

lampredotto, cornetto, seppie al nero, bellini, Bolognese, сaramel budino, espresso, arni 

souvlakia, prosecco, limoncello, steak au poivre, Turkish delight, bisht, burka, turban, 

gondola, ferro di prua, vaporetto, mosque, şerefe balcony, minaret, mihrab, müezzin 

mahfili, adhān, imam, muezzin, Anglican, volto intero mask, Colombina mask, bauta, 

moretta, plague doctor mask, siesta, vendetta, franc, lire, euro, bella gente, cicerone, 

сhâteau, sestieri, Scotland Yard, seneschal, Sir, the Great Seal, crescent and star, sultan, 

sheikh, Roman Carabinieri, Venetian doge 

 

50 38,8 

апеляція до 

американської культури 

scone, foot, dime, home plate, boot camp, the Farm, inch, yard, Pentagon, Crimson 

campus, FBI, СIA 

12 9,3 

функцію естетизації Harris Tweed, Bugarini oil lamp, Savonnerie carpet, paisley vest, Kiryu silk robe, 

Savonarola chair, Morris chair, Louis XVI furniture 

     9 7 

асоціативна функція KGB, M16, Russian doll, ninja hurling knife, bazooka   5 4 

всього  129 100 
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ДОДАТОК Л 
 

Таблиця Л.1 
 

Термінологічні групи в ідіостилі Дена Брана (романи «Втрачений символ» і «Інферно») 
 

галузь терміни абсолют-

на 

кількість 

відносна 

кількість 

(%) 

мистецькі а) 

архітектурні 

reredos, annex, narthex, arcade, mihrab, minbar, stucco, trowel, ashlar, breccia, 

truss, post, beam, chord, plank, lunette, portico, loggia, veneer, arch, dome, minaret, 

mosque, serefe, column, Baroque, façade, concrete, attic, campanile, enamel, 

pediment, crypt, duomo,  frieze, gargoyle, passage, pillar, pinnacle, rib, rotunda, 

spire, transept, transom, turret, sarcophagus, limestone, crenellated wall, cinder 

block, Corinthian architecture, smalti tiles, Gothic architecture, quatrefoil 

perforations, light well, vault fortification,  choir stall, rood screen, tympanum naos, 

Seneca Creek sandstone, king post-and-strut, basilica, apse, finial, balustrade, Caen 

Stone, facing stone, coffer 

91 21,21 

б) інші mosaic, gesso, fortissimo, brass, timpani, handequin, trompe l’oeil, symbature, cameo, 

engraving, fresco, replica, reproduction, sepia, stained glass, woodcut, trumpet, horn, 

etching, portrait, mural, graffiti, calligraphy, fine prints 
релігійні  martyr, apocalypse, gluttony, acolyte, exorcism, chalice, Araf, Hamistagan, 

purgatory, scripture, virgin birth, resurrection, cherubic, frankincense, carillon, 

neophyte, fasting, votive, baptism, communion, salvation, sin, benevolence, Lenten 

renunciation, tithing, televangelist, manna, celibate, sabbatical, baptismal font, 

paradise, Judgement Day, Garden of Eden, Holy Trinity,  Doomsday, Jacob’s Ladder, 

apotheosis, apocryphal, altar, creed, bible, blasphemy, cult, canonize, devil, demon, 

hell, penance, sermon, temple, cathedral, chapel, circumcision rites, Kaparot 

ceremony, Sabbath, mantra, priest, Episcopal bishop, archbishop, monk, cleric, niqab, 

abyss, Christianity, Buddhism, Islam, Judaism, Hinduism, Mormons, Brahman 

70 16,31 



 

 

2
8
6

 

 

Продовження таблиці Л.1 

езотеричні а) масонські initiate, hourglass, Tyler’s chair, Masonic lodge, initiation rite, tracing board, the 

widow’s son, сable-tow, the Temple Room, the Supreme Worshipful Master,  hoodwink, 

Rose Cross, Heredom, circumpunct, pyramid, staircase, Boaz and Jachin, the thirty-third 

degree, double-headed phoenix, Chamber of Reflection, scythe 

68 15,8 

б) інші monad, third eye, portal, ojas, soma, elixir of life, Ajna chakra, hermetic, kamea, the hand 

of the mysteries, sephiroth, adept, tarot, philosopher’s stone, alumbrados, kubera kolam, 

abramelin oil, the Magi, ouroborus, astral projection, out-of-body experience, extra 

sensory perception, cosmic consciousness, near-death experiences, lucid dreaming, 

aramaic mysticism, abracadabra, myrrh, the hour of yanor, the hour of nasnia, the hour 

of salam, the hour of caerra, table of plenetary hours, sigil, caput mortuum, Wicca, 

Katharoi, the Kabbalist, Kabbalah,  kabbalistic, metempsychosis, Kether, caput draconis, 

Virgo, Sufis of Islam, druid, shamanic 

 

 

терміни фізики 

 

а) поняття, 

теорії, 

процеси, 

явища 

gravity, mass, radio-frequency separation, energy-neutral environment, subatomic, 

particle physics, polarity, Heisenberg uncertainty principle, superstring theory, thermal 

imaging, heat differentials, thermal beam, Newton Scale, diffusion, g-forces, EMP 

(electromagnetic pulse), electromagnetic radiation, vector forces, phosphorescence, 

suspended particle, kinetic energy, Archimedean Spiral, polarity, heliocentric  

50 11,6 

б) одиниці 

виміру 

dB, gigahertz, gigawatt 

в) назви 

пристроїв, 

приладів 

hydrogen fuel cell, photo-resistant membranes, electro encephalographs, a femtosecond 

comb, a magneto-optical trap, quantum-indeterminate electronic noise REGs (Random 

Event Generators), holographic backup units, Bunsen burner, supercooled charge-

coupled device, thermal sensor, cellular modems, SAT phones, sensory deprivation tanks, 

pinpoint camera, laser-sighted six-gigahertz magnetron,  four-stroke engine, parabolic 

microphone, PET scan (positron-emission tomography scan), Faraday pointer, AAA 

battery, Radio controlled squib, MRI machine (magnetic resonance imaging)  
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Продовження таблиці Л.1 

медичні терміни та 

фармакологічні терміни   

Vitiligo, Fontanel, Orchiectomy, IV (intravenous), Ringer’s solution, Hypodermic Syringe, Contact 

dermatitis, Anaphylactic shock, Paroxysmal Positional Vertigo, alopecia, Telogen Effluvium, 

retrograde amnesia, concussion, virus, ebola, communicable disease, gangrene, neuroscience, In-vitro 

fertilization, CPR (cardiopulmonary resuscitation), toxins, water-dwelling bacteria, HIV, AIDS, triage, 

airborne vector virus, cystic fibrosis, stem cells, Metoclopramide, Amitriptyline, chlordiazepoxide, 

Benzodiazepine  

32 7,5 

біологічні а) анатомічні fontanel, dura mater, pia mater, arachnoid, pineal gland, brain secretion, sternum, cerebellum, tibia  26 6,06 
б) зоологічні 

терміни 

architeuthis, coelacanth, blue manna crabs, Equus robustus, bioluminescent plankton 

в) біохімічні: PCR (polymerase chain reaction), glucocorticoids, germline manipulation 

г) інші bioluminescence, entomologist, recessive gene, strain, catnip, cell wall, viral particles, eugenics, 

biotube   

інформаційні та 

комп’ютерні технології  

metasystems modeling, search spider, IP internet protocol address, traceroutes, domain name, GPS, 

cordless, firewall, workstation number, flag, attachment, ISP (Internet service provider), Wi-Fi hot 

spots, fiber-optic, hardware, to ping «hops», to piggyback software, mother board, to snoop , memory 

stick, router, metasystems analyst , transceiver 

23 5,3 

військові терміни flotilla, Intel (information of military or political value), flanks converge, Interrogational torture, roger 

that, bird shot, wiretap, stun gun, all-clear, EMP guns, handgun, silencer, reconnaissance drone, line 

of defense, phalanx, air support, field-operations leader, drone’s deployment, laser-sighted, weapon 

incapacitant, rifle, biochemical weapon, warhead 

23 5,3 

хімічні  titanium, lead, liquid ethanol, liquid hydrogen, plutonium, cyclotrimethylenetrinitramine,  diethylhexyl 

plasticizer, gooey polyurethane, chlorine, phosphor, saline solution, Oxygenated perfluorocarbons, 

Heliox, polycarbonate, verdigris, isopropyl alcohol, Polyurethane, silicon  

18 4,2 

терміни шифрування the Vigenere cipher, grilles, trellises, segmented cipher, the Dorabella Cipher, Voynich Manuscript, 

cherub 

7 1,6 

філософські терміни stoics, logocentric, transhumanism, Rosicrucianism, alchemy, freemassonry, the Posthuman Age 7 1,6 
терміни ноетики brain radiation, thought emission, entanglement, remote viewing, universal consciousness 5 1,1 
історико-мовні терміни the Manx, Futhark 3dcentury Teutonic system, runic alphabets, Hälsinge Runes, Phaistos Disc 5 1,1 
цифрові технології LCD, cellular modems, high definition photograph, facial-recognition software 4 0,93 
разом 429 100 
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ДОДАТОК М 

 
Таблиця М.1 

 
Повний перелік загадок, наявних у романах Дена Брауна, та їхня специфіка  

 
 
тип загадки  

 
текст загадки 

лексико-стилістичні, 
фонетичні та композиційні 
прийоми побудови  

синтаксичні 
особливості 

відгадка 

1) мовна 

віршована 

загадка 

 

From Santi’s earthly tomb 

with demon’s hole, 

‘Cross Rome the mystic 

elements unfold. 

The path of light is laid, the 

sacred test, 

Let angels guide you on your 

lofty quest. 

метонімія (elements – статуї із 

зображенням стихій), 

полісемія (elements, cross, 

sacred), метафора (demon’s 

hole), редукція голосного, 

алітерація, п’ятистопний 

ямб, формульні елементи 

(вступна та заключна 

частини), кілька об’єктів 

кодування; 

інверсія, наказовий 

спосіб, пасивний 

стан, еліпсис, 

складається з двох 

речень: просте та 

складносурядне; 

1) Santi’s earthly tomb – Capella 

della Terra (Каплиця Землі, побудована 

Рафаелем Санті); 2) demon’s hole – 

ossuary annex (підземний склеп для 

масових поховань); 3) mystic elements – 

чотирти стихії – «Earth», «Air», «Fire», 

«Water»; 4) cross Rome – розташування 

вівтарів науки у формі хреста; 5) angels 

– статуї ангелів; 

2) мовна  Mona Lisa анаграма; ___ бог чоловічої сили Amon та 

єгипетська богиня плодючості Isis; 

3) мовна P.S. Find Robert Langdon.  

 

 

багатозначність скорочення 

(Post Scriptum та Princess 

Sophie); 

наказовий спосіб; Princess Sophie; 

4) мовна SO DARK THE CON OF 

MAN. 

точна анаграма; на відміну 

від загадки № 22 текст цієї 

загадки не є повною 

нісенітницею, а означає один 

із найголовніших 

ідеологічних принципів 

Пріорату Сіону; 

інверсія (додаток 

передує підмету), 

еліпсис (опускається 

присудок is); 

Madonna of the Rocks; 
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Продовження таблиці М.1 

5) мовна 

віршована 

загадка 

In London lies a knight a 

Pope interred. 

His labor’s fruit a Holy 

wrath incurred. 

You seek the orb that ought 

be on his tomb. 

It speaks of Rosy flesh and 

seeded womb. 

три зашифрованих об’єкти, 

полісемія (knight, fruit), 

омонімія (Pope), буквальний 

опис (fruit), елементи 

клішованої структури 

(коментар, «блокуючий 

елемент», заклик до пошуку), 

п’ятистопний ямб, дуальне 

прочитання; 

складається з 

чотирьох речень, 

два з яких – 

прості (друге та 

четверте), та два 

–

складнопідрядні, 

інверсія, 

наказовий 

спосіб; 

1) knight – Isaac Newton; 2) a Pope – A. 

Pope (Alexander Pope), an English poet; 3) 

labor’s fruit, orb, Rosy flesh and seeded womb 

– apple (фрукт, що впав з дерева на 

Ньютона і надихнув на працю його життя); 

6) мовна 

віршована 

загадка 

The Holy Grail ‘neath 

ancient Roslin waits. 

The blade and chalice 

guarding o’er Her. 

Adorned in masters’ loving 

art, She lies. 

She rests at last beneath the 

starry skies. 

кілька зашифрованих 

об’єктів, дуальне прочитання 

(два можливих прочитання), 

графічна омонімія, метафора 

(blade and chalice, Holy 

Grail), метонімія, 

уособлення, полісемія 

(master), буквальний опис 

(starry skies), вживання 

архаїчної піднесеної лексики 

з редукованими звуками, 

алітерація, п’ятистопний 

ямб, наявність формульних 

елементів (тема, коментар); 

три простих і 

одне 

складнопідрядне

речення, 

еліпсис; 

1) ancient Roslin – а) давня назва Rosslyn 

Chapel; б) Paris’s ancient Rose Line – 

перший нульовий меридіан, який проходив 

в Парижі; 

2) blade and chalice – a) дві трикутних 

частини Зірки Давиду (одна дивиться 

гострою частиною вверх, інша – вниз), яку 

можна утворити, якщо поєднати шість 

ключових архітектурних точок всередині 

каплиці; б) blade – це  мініатюрна піраміда 

в підземному комплексі Лувру,  сhalice – це 

перевернута велика піраміда музею із скла, 

яка звисає над мініатюрною спорудою; 

3) masters’ loving art – a) це мистецтво 

майстрів-масонів, яким вони оздобили 

каплицю; б) твори мистецтва в Луврі, 

створені митцями, які були майстрами 

Пріорату Сіону – товариства, що зберігало 

таємницю Марії Магдалини; 
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Продовження таблиці М.1 

    4) starry skies – а) юдейські зірки, якими вкрита 

стеля Каплиці Рослін; б)  небо, всіяне зірками, 

яке завдяки скляній стелі можна спостерігати 

вночі або у вечірній час із музею; 

За романом «Код да Вінчі» Holy Grail – це 

Марія Магдалина – «the female womb that carried 

Jesus’ royal bloodline», та її нащадки, в жилах 

яких також тече кров Ісуса Христа. Отже, перша 

відгадка приводить Софі Неве до її брата та 

бабусі, від яких вона і дізнається про те, що її 

батьки обидва були прямими нащадками Марії 

Магдалини та Ісуса Христа. Тобто відкривається 

одна з істин Святої Чаши Граалю. 

 Друге трактування вірша дає змогу Ленґдону 

дізнатися, де знаходиться головне символічне 

втілення Святого Граалю – мощі Марії 

Магдалини. Як вже зазначалося, лексема Holy 

Grail є метафорою, істине значення якої герой 

вже чітко розуміє;  

7) мовна 

загадка  

There is a refuge in Rome, 

north of the Tiber, which 

contains ten stones from 

Mount Sinai, one from 

heaven itself, and one with 

the visage of Luke’s dark 

father. Do you know my 

location? 

кілька зашифрованих 

об’єктів, метафора (Rome), 

буквальний опис (ten stones 

from Mount Sinai; one with the 

visage of Luke’s dark father), 

метонімія, реалія, 

клішований початок (тема), 

описова частина (коментар) 

та заключна частина у формі 

питання, піднесена лексика;  

складнопідряд

не речення, 

просте 

речення, 

еліпсис; 

1) Rome – Washington (засновники міста 

називали його «Новим Римом»); 2) Tiber – одна з 

приток Патомаку; 3) place with ten stones from 

Mount Sinai – Washington National Cathedral; 4) 

ten stones from Mount Sinai – десять каменів з 

каплиці Мойсея на горі Синай, які закладені у 

підлогу перед олтарем собору; 5) one from heaven 

itself – шматок місячного каменю, вмонтованого 

в одне з мозаїчних вікон собору, яке зветься 

«Space Window»; 6) one with the visage of Luke’s 

dark father – це статуя Дарта Вейдера, яка втілює 

зло; 
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Продовження таблиці М.1 

8) мовна 

загадка 
Jeova Sanctus Unus 

 

анаграма; ― Isaacus Neutonuus; 

9) мовна 

загадка 
All is revealed at the 

thirty-third degree. 

полісемія (degree); просте речення; thirty-third degree – 1) масонський ступінь; 2) 

одиниця вимірювання кутів; 3) одиниця 

вимірювання температури (у першому випадку 

фраза вказує на те, що перстень потрібно було 

повернути на тридцять три градуси в основі 

скриньки, щоб куб зазнав трансформації; у 

другому випадку відгадка дає змогу героям 

зрозуміти, як діяти далі – опустити піраміду в 

киплячу воду, оскільки саме 33 градуси за 

шкалою Ньютона є температурою кипіння); 

10) мовна 

загадка 
The secret hides within 

The Order Eight 

Franklin Square.  

полісемія лексем square та 

order; 

просте речення, 

еліпсис; 

квадрат Франкліна восьмого порядку (є ключем 

до розшифрування таблиці на нижній стороні 

піраміди); 

11) мовна 

загадка 
Ve … sorry. Ve … sorry омофонія або фонетична 

омонімія; 

―  Va … sari, Vasari; 

12) мовна 

загадка 
C...A...T...R...O...V...A...

C...E...R 

анаграма; ― Cerca trova; 

13) мовна 

загадка 
The truth can be 

glimpsed only through 

the eyes of death. 

метонімія; просте речення;  посмертна маска Данте; 

14) мовна 

загадка 
What you seek is safely 

hidden. The gates are open 

to you, but you must hurry. 

Paradise Twenty-five. 

два зашифрованих 

об’єкти: об’єкт з воротами 

та об’єкт, експлікований 

лексемами Paradise 

Twenty-five; еліпсис та 

алюзія; 

одне складнопідрядне 

речення, одне 

складносурядне 

речення та одне 

еліптичне речення 

(опускаються 

лексеми find, canto, 

Dante); 

1) Paradise Twenty-five – текст пісні двадцять 

п’ять із частини «Рай» Данте, де йдеться про 

Флорентійський баптистерій; 2) the gates – ворота 

Флорентійського баптистерію; 
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Продовження таблиці М.1 

15) мовна 

загадка  

PPPPPPP алюзія на «Божествену 

комедію» Данте; 

― Сім P (Peccatum – гріх) є символом семи 

смертних гріхів; алюзія підказує героям, 

що літери на масці потрібно стерти; 

16) мовна 

загадка  

Who needs suicide. 

  

побудовано на каламбурі, в 

основі якого омонімія 

абревіатури Всесвітньої 

організації охорони 

здоров’я – World Health 

Organization та займенника 

who; 

просте 

речення; 

World Health Organization; 

17) мовна 

загадка 

By then with other voice, 

with other fleece, 

I shall return as poet and put 

on, 

at my baptismal font, the 

laurel crown; 

for there I first found entry to 

that faith 

which makes souls welcome 

unto God, and then, 

for that faith, Peter 

garlanded my brow. 

Текст узятий з поеми Данте; 

вірш отримує статус загадки 

поза контекстом оригіналу; 

енігма будується на 

метонімії; 

З огляду на те, 

що текст 

належить іншому 

поету, 

синтаксичні 

особливості 

розглядати 

недоцільно; 

 

baptismal font – Флорентійський 

баптистрій; 

18) мовна 

загадка 
USBG абревіатура; ― U.S. Botanic Garden (у романі «Втрачений 

символ» у розділі 64 директорка відділу 

безпеки ЦРУ конфіскує в архітектора 

Капітолію ключ від USBG. Читач 

дізнається значення абревіатури тільки в 

розділі 74, до якого він залишається в 

напрузі через незнання); 
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Продовження таблиці М.1 

19) мовно-

графічна 

загадка 

(concrete 

poem) 

 

 

 

 
O you possessed of sturdy intellect, 

 observe the teaching that is hidden 

here … 

 beneath the veil of verses so 

obscure 

 Seek the treacherous doge of 

Venice. 

 who severed the heads from horses 

… 

 and plucked up the bones of the 

blind. 

 Kneel within the gilded mouseion 

of holy wisdom, 

and place thine ear to the ground, 

listening for the sounds of trickling 

water. 

Follow deep into the sunken palace 

… 

for here, in the darkness, the 

chthonic monster waits, 

submerged in the bloodred waters 

…of the lagoon that reflects no stars 

алюзія (перші три рядки взяті з 

поеми Данте); три 

зашифрованих об’єкти, 

вступна частина (заклик до 

вирішення складного 

завдання), описові частини, 

«блокуючий елемент», заклик, 

персоніфікація, полісемія 

(pluck up), буквальний опис 

(treacherous doge of Venice, 

gilded mouseion of holy wisdom, 

sunken palace), етимологія 

(museion), переклад, архаїчна 

лексика. 

Форма загадки несе 

символічний зміст, оскільки 

контур тексту нагадує 

спіральний шлях, що пролягав 

горою Чистилище до раю, а 

число обертів від найпершого 

слова і до останньої крапки в 

центрі становить число 9 – 

кількість кругів чистилища 

Данте. У такий спосіб, автор 

загадки Цобріст намагався 

сказати, що місце, 

зашифроване у вірші, має 

вирішальну роль у 

спокутуванні гріхів людства та 

встановленні раю на землі; 

Перше та 

четверте речення 

складаються із 

складносуряд-

ного і 

складнопідряд-

ного, друге 

речення – 

складнопідрядне

, третє – 

складносурядне; 

наказовий 

спосіб, 

апозіопеза; 

1) treacherous doge of Venice – Енріко 

Дандоло, який поплив до Єгипту за державний 

кошт, але потім змінив напрямок просування своїх 

військ і пограбував Константинополь; 2) Horses – 

статуя лошадей «Квадрига Святого Марка», що 

було обезголовлювано для більш зручного 

транспортування з Константинополю до Венеції 

під час Хрестового Походу; 3) the bones of the blind 

– мощі святої Лючії, які дож забрав з 

Константинополя і повернув до Венеції;  4) gilded 

mouseion of holy wisdom – Hagia Sophia, музей/храм, 

назва якого в перекладі з грецької означає «holy 

wisdom» / «свята мудрість» (епітет gilded вказує на 

оздоблення об’єкта великою кількістю золотих 

кахлів; архаїчна лексема mouseion експлікує дві 

семантичні ознаки – храм (первинне значення 

лексеми – храм муз) та музей (від грецької лексеми 

museion пішла сучасна назва museum)); 5) sunken 

palace є буквальним описом Цистерни Базиліки, 

оскільки підземний резервуар з колонами, 

побудований у шостому сторіччі, нагадує 

палацовий комплекс; більш того в перекладі з 

турецької  назва підземного водосховища Yerebatan 

Sarayi означає  Sunken Palace; 6) chthonic monster – 

статуя Медузи – жахливої істоти зі зміями замість 

волосся, що належить до класу хтонічних божеств 

(вони пов’язані з Матір’ю-Землею і є символами 

родючості, тому Цобріст використовує вираз 

chtonic monster, щоб наголосити на лиховісній 

загрозі, яка криється в здатності людей 

розмножуватися). 
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Продовження таблиці М.1 

20)мовно-

графічна 

загадка 

(написана у 

формі 

дзеркально 

відображеного 

письма) 

An ancient word of wisdom 

frees this scroll... 

and helps us keep her 

scatter'd family whole... 

a headstone praised by 

templars is the key... 

and atbash will reveal the 

truth to thee. 

 

кілька зашифрованих 

об’єктів, буквальний 

опис (an ancient word 

of wisdom) анаграма 

(headstone), 

формульна 

композиція (опис, 

коментар, 

«блокуючий 

елемент», мотивація 

знайти відповідь), 

застосування шифру 

атбаш, уособлення, 

архаїчні форми 

лексем, алітерація, 

п’ятистопний ямб; 

Знаки пунктуації не 

були розставлені, 

щоб ускладнити 

ідентифікацію 

дзеркального 

письма. За 

логічною 

інтонацією текст 

можна розділити на 

2 речення – просте 

та змішане 

(складнопідрядне 

та складносурядне); 

апозіопеза; 

1) an ancient word of wisdom – Sophia, 

(давньогрецькою означає ‘мудрість’); 2) 

headstone – stone head,  кам’янa голова, яку 

шанували тамплієри, поганський бог 

плодючості  Baphomet / Бафомет. У 

четвертому рядку міститься підказка, що до 

слова Baphomet потрібно застосувати давній 

шифр атбаш, щоб отримати слово-відгадку. 

Суть кодованого шифру полягає у заміні першої 

букви алфавіту останньою, другої — 

передостанньою і так далі. Baphomet на івриті 

пишеться  B a P V o M e Th – без голосних:  B-

P-V-M-Th.  Після дешифровки за допомогою 

шифру атбаш герої отримують Sh-V-P-Y-A, де, 

як стверджує Ленгдон, P можна вимовляти як F, 

а літера Vav часто замінює голосний о, і в 

результаті отримуємо sofya; 

21)мовно-

графічна 

загадка 

 

 
As above, so below. 

Вислів підказує 

героям, що руку з 

посланням потрібно 

перевернути. Основна 

загадка ґрунтується на 

абревіатурі SBB; 

еліпсис; SBB – це абревіатура для підвального 

приміщення Капітолію (Capitol’s subbasement), 

а 13 – це номер приміщення, яке згодом 

виявляється масонською кімнатою; 

22)мовно-

графічна 

загадка 

 

 використання 

масонського шифру:  

 

_____ відгадка є наступною загадкою: 

 

S O E U 

A T U N 

C S A S 

                               V U N J 
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Продовження таблиці М.1 

23)мовно-

графічна 

загадка 

 

S O E U 

A T U N 

C S A S 

V U N J 

 

Анаграма (дешифровка 

полягає у розташуванні літер 

у тій послідовності, яка 

представлена в квадраті 

Дюрера); 

 Розгадка – це нова загадка: Jeova Sanctus 

Unus; 

24)мовно-

графічно-

цифрова 

загадка 

13-3-2-21-1-1-8-5 

O, Draconian devil! 

Oh, lame saint! + 

специфічне розташування 

тіла загиблого; 

анаграма; окличне 

номінативне 

речення; 

Leonardo da Vinci! The Mona Lisa! 

25) мовно-

графічно-

цифрова 

загадка 

 
 

Дешифровка полягає у 

розташуванні символів 

вихідної загадки згідно 

послідовності від 1 до 64 в 

магічному квадраті 

Франкліна восьмого порядку;  

 

― 

Відповідь: 

(перший рядок у квадраті)  

 
(третій рядок у квадраті) 

 

26) мовно-

графічно-

цифрова 

 

1514  

алюзія; ― 

 

картина А. Дюрера «Меланхолія 1», на 

якій квадрат є ще одною підказкою; 

27) мовно-

цифрова 

загадка 

 

FS-2080 (кодове ім’я 

агента таємної 

організації) 

FS – абревіатура ініціалів 

героїні, 2080 – рік її 100-го 

дня народження. 

― Felicity Sienna 
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ДОДАТОК Н 
 

Таблиця Н.1 
 

Перелік афористичних висловлювань Дена Брауна та їхні лінгвістичні особливості 
 

кількість 

речень  
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1 One does not need to have cancer to analyze 

its symptoms [AD, c. 39]. 
 +    +  спростування 

2 Nothing captured human interest like human 

tragedy [AD, c. 200]. 
+    повтор  + констатація 

3 Fear cripples faster than any implement of war 

[AD, c. 95]. 
 +     порівняння констатація 

4 Genius <...>accepts genius unconditionally 

[AD, c. 83]. 
 + +  повтор   констатація 

5 Substantiate or suffocate [AD, c. 231].  +     алітерація, 

асонанс 
спонукання 

6 History has a way of rewriting itself [AD, c.290].  +     уособлення констатація 

7 The media is the right arm of anarchy  

<…>[AD, c. 336]. 
 + + +   уособлення 

 
констатація 

8 If you can’t go north, go east [AD, c.459]. +    повтор   порада 
9 We have never created a weapon we haven’t 

used [AD, c. 584]. 
 +   повтор +  викриття 

10 <…> If it wasn’t painfully difficult, you did it 

wrong [AD, c. 251]. 
 + +     застереження 

11 Nothing unites hearts like the presence of evil 

[AD, c. 587]. 
 +    +  констатація 

12 <…> Sometimes, divine revelation simply 

means adjusting your brain to hear what your 

heart already knows [AD, c. 532]. 

 + +    уособлення 
 

пізнання 
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Продовження таблиці Н.1 

 13 Our minds sometimes see what our hearts 

wish were true [AD, c. 607]. 
 +   паралелізм, 

антитеза  
 уособлення пізнання 

14 The most dangerous enemy is that which no 

one fears [AD, c. 30]. 
 +    + парадокс несподівана 

аргументація 

15 Religion is flawed, but only because man is 

flawed [AD, c. 423]. 
 +   повтор,  

паралелізм 
+  викриття, 

обґрунтування  
16 No love is greater than that of a father for His 

son [AD, c.606]. 
+     +  констатація 

17 The laws of physics are the canvas God laid 

down on which to paint his masterpiece [AD, 

c. 81]. 

 +  +   метафора спростування 

18 <…> science and religion are two totally 

compatible fields – two different approaches 

to finding the same truth [AD, c. 89]. 

 + + +    спростування 

19 Good science fiction has its roots in good 

science [AD, c. 96]. 
 +   повтор  метафора констатація 

20 The world moves so fast that if you stop even 

for an instant to consider the implications of 

your actions, someone more efficient will whip 

past you in a blur [AD, c. 422]. 

 +     метафора докір 

21 Miracles were nothing but stories we all clung 

to because we wished they were true  [AD, 

c. 345]. 

 +      спростування 

22 The day science substantiates God in a lab is 

the day people stop needing faith [AD, c. 456]. 
 +   повтор  синекдоха, 

гіпербола 
пізнання, докір  

23 We all benefit from a sense of contact with 

divinity… even if it is only imagined [AD, 

c. 550]. 

 +   апосіоапеза +  констатація 

24 Nature has many mysteries yet to unveil.   +     уособлення пізнання 
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Продовження таблиці Н.1 

 25 Men go to far greater lengths to avoid what 

they fear than to obtain what they desire 

[DVC, c. 355]. 

 +   повтор, 

паралелізм 
+  констатація 

26 By its very nature, history is always a one-

sided account [DVC, c. 343]. 
 +  +  +  констатація 

27 Telling someone about what a symbol means is 

like telling someone how a  song should make 

them feel <…>[DVC, c. 60]. 

 + +  повтор  порівняння пізнання 

28 Forgiveness is God’s greatest gift [DVC, 

c. 547]. 
 +  +   алітерація пізнання 

29 We fear what we do not understand [LS, 

c. 32]. 
 +  + повтор   констатація 

30 Nobody is more indoctrinated than the 

indoctrinator [DVC, c. 318]. 
+     +  констатація 

31 A little faith can do wonders [DVC, c. 563].  +      пізнання 
32 Everyone loves a conspiracy [DVC, c. 232]. +     +  констатація 
33 The blind see what they want to see [DVC, 

c. 561]. 
+    повтор   констатація 

34 The prospect of death is strong motivation 

[DVC, c. 28]. 
 +      констатація 

35 Great minds are always feared by lesser minds 

[LS, c. 287].  
+    повтор, 

антитеза 
+  констатація 

36 <…> “Google” is not a synonym for 

“research.”[LS, c. 98]. 
 + +     спростування 

37 Sometimes all it takes is a tiny shift of 

perspective to see something familiar in a 

totally new light [LS, c. 469]. 

 +    +  пізнання 

38 Wide acceptance of an idea is not proof of its 

validity [LS, c. 79]. 
+       спростування 

39 Knowledge is a tool, and like all tools, its 

impact is in the hands of the user [LS, c. 75]. 
 +  +   метафора констатація 
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Продовження таблиці Н.1 

 40 The more man learns, the more he realizes he 

doesn’t know. 

У тексті: The more man learned, the more he 

realized he did not know [LS, c. 53]. 

 +   повтор, 

паралелізм 
 парадокс спростування 

41 Sometimes a legend that endures for centuries 

... endures for a reason [LS, c. 23]. 
 +   повтор, 

апосіоапеза  
  пізнання 

42  <…> the strange ideas we deride today will 

one day be our celebrated truths [LS, c. 308]. 
 + +  антитеза   пізнання 

43 Even brilliant scientists Google themselves 

[LS, c. 73]. 
+       констатація 

44 Language can be very adept at hiding the truth 

[LS, c. 196]. 
 +     уособлення пізнання 

45 The only difference between you and God is 

that you have forgotten you are divine [LS, 

c. 492]. 

 +   повтор   пізнання 

46 Never close my mind to an idea simply 

because it seems miraculous  

У тексті: I’ve learned never to close my mind 

to an idea simply because it seems miraculous 

[LS, c. 211]. 

 + +   + метафора пізнання 

47 We are creators, and yet we naively play the 

role of "the created." [LS, c. 501]. 
 +   повтор   спростування 

48 Knowledge is power, and the right knowledge 

lets man perform miraculous, almost godlike 

tasks [LS, c. 86]. 

 +  + повтор +  пізнання 

49 In the correct hands, fire can provide 

illumination ... but in the wrong hands, fire can 

be highly destructive (about information) [LS, 

c.79]. 

 +   повтор, 

паралелізм, 

антитеза 

  пізнання 

50 Every generation’s breakthroughs are proven 

false by the next generation’s technology [LS, 

c. 53]. 

 +   повтор + гіпербола констатація 
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Продовження таблиці Н.1 

 51 If our ancestors could see us today, surely 

they would think us gods [LS, c.507]. 
 +   повтор   констатація 

52 Fear is a stimulant, sharpening the mind’s 

ability to think. 

У тексті: Fear, Katherine had once heard, 

acted as a stimulant, sharpening the mind’s 

ability to think [LS, c. 185]. 

 + +     констатація 

53 Powerful truth has its own gravity and 

eventually pulls people back to it [LS, c. 60]. 
+      метафора пізнання 

54 God is found in the collection of Many ... 

rather than in the One [LS, c. 504]. 
 +   апосіоапеза, 

антитеза 
  пізнання 

55 Small minds have always lashed out at what 

they don’t understand [LS, c. 503]. 
+     + синекдоха констатація 

56 Nothing is more creative... nor destructive... 

than a brilliant mind with a purpose [Inf, c. 163]. 
+     апосіоапеза + оксюморон констатація 

57 <…> the worst kind of loneliness in the world 

is isolation that comes from being 

misunderstood, it can make people lose their 

grasp on reality [Inf, c. 449]. 

 + +     обґрунтуван

ня 

58 Oftentimes, those special brains, the ones that 

are capable of focusing more intently than 

others, do so at the expense of emotional 

maturity [Inf, c. 217]. 

 +     синекдоха констатація 

59 When they face desperation … human beings 

become animals [Inf, c. 351]. 
 +    апосіоапеза  метафора констатація 

60 Sometimes, the only course of action is the 

lesser of two evils [Inf, c. 140]. 
 +      констатація 

61 <…> ninety percent of personal recognition is 

body language <…> [Inf, c. 210]. 
 + +     констатація 
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 62 No man is more prideful than he who believes 

himself immune to the dangers of the world [Inf, 

c. 215]. 

 +    +  викриття, докір 

63 E-books do have their moments [Inf , c. 228].  +      констатація 

64 Mankind, if unchecked, functions like a 

plague, a cancer <…> [Inf, c. 144]. 
 + +    порівняння, 

гіпербола  
застереження 

65 Inner calm is critical to persuasive acting [Inf, 

c. 285]. 
 +       порада 

66  Every epic collapse <…> could be traced 

back to a single moment – a chance meeting, a 

bad decision, an indiscreet glance [Inf, c. 386]. 

  +   + гіпербола констатація 

67 Nature knows how to cull itself . 

 У тексті: Nature, he believed, knew how to 

cull itself  [Inf, c. 438]. 

  +    уособлення констатація 

68 Science is progressing so fast that nobody 

knows where the lines are drawn anymore [Inf, 

c. 452]. 

+     +  констатація 

69 <…> nature has always found a way to keep 

the human population in check [Inf, c. 453]. 
 + +   + уособлення констатація 

70 When it came to the circumstances of the world, 

denial had become a global pandemic [Inf, 

c. 463]. 

 +      викриття, докір 

71 In dangerous times, there is no sin greater 

than inaction [Inf, c. 463].  
 +    +  застереження 

72 The decisions of our past are the architects of 

our present [Inf, c. 20]. 
 +  + повтор, 

антитеза 
+  застереження 

73 Misunderstanding a culture’s symbols is a 

common root of prejudice [LS, c. 155]. 
 +      пізнання 

 1 The goal of tattooing is never beauty. The goal 

is change. 

В тексті: The goal of tattooing was never 

beauty. The goal was change [LS, c. 10]. 

 +   повтор +  констатація 
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2 Only one form of contagion travels faster than 

a virus. And that’s fear [Inf, c. 428]. 
+      метафора констатація 

3 <…> science and religion are not at odds. 

Science is simply too young to understand. 

[AD, c. 91]. 

 + +  повтор   спростування 

4 Never interrogate before you disable your 

prey. A cornered enemy is a deadly enemy 

[AD, c. 456]. 

+   + повтор +  застереження 

5 Science can heal, or science can kill. It 

depends on the soul of the man using the 

science. [AD, c. 370]. 

 +   повтор, 

антитеза 
 асонанс обґрунтування  

6 Science, by definition, is soulless. Divorced 

from the heart [AD, c. 585]. 
+    парцеляція  уособлення докір 

7 But who is more ignorant? The man who 

cannot define lightning, or the man who does 

not respect its awesome power? [AD, c. 423]. 

 +   повтор, 

паралелізм, 

антитеза,  

риторичне, 

питання 

+  докір 

8 Metaphors are a way to help our minds 

process the unprocessible. The problems arise 

when we begin to believe literally in our own 

metaphors [DVC, c. 451]. 

 +  + повтор   пізнання 

9 When a question has no correct answer, there 

is only one honest response. The gray area 

between yes and no. Silence [DVC, c. 548]. 

 +   парцеляція +  констатація 

10 Every faith in the world is based on 

fabrication. That is the definition of faith – 

acceptance of that which we imagine to be 

true, that which we cannot prove [DVC, 

c. 451]. 

 +   повтор +  обґрунтування  

11 Life is filled with secrets. You can’t learn them 

all at once [DVC, c. 142]. 
 +      констатація 
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 12 Authors. Even the sane ones are nuts [DVC, 

c. 385]. 
 +     оксюморон констатація 

13 Darkness feeds on apathy ... and conviction is 

our most potent antidote. Keep studying your 

faith. Study the Bible [LS, c. 410]. 

 +   апосіопеза, 

парцеляція 
  пізнання, 

порада 

14 Wealth is commonplace, but wisdom is rare 

<…> Wealth without wisdom can often end in 

disaster [LS, c. 240]. 

 + +  антитеза, 

повтор, 

паралелізм 

 алітерація пізнання 

15 There is a hidden world behind the one we all 

see. For all of us [LS, c. 464]. 
+    парцеляція +  констатація 
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1  Terrorism is not an expression of rage. 

Terrorism is a political weapon. Remove a 

government’s facade of infallibility, and you 

remove it’s people’s faith [AD, c. 201]. 

 

 +  + повтор, 

паралелізм 

 

 гіпербола 

 
спростування 

2 Throughout history, every period of 

enlightenment has been accompanied by 

darkness, pushing in opposition. Such are laws 

of nature and balance. And if we look at the 

darkness growing in the world today, we have to 

realize that this means there is equal light 

growing [LS. c. 409]. 

 

 +   повтор, 

антитеза 
+ уособлення  констатація 

 

 
 
3 

 

Chaos was the natural law of the universe. 

Indifference was the engine of entropy. Man’s 

apathy was the fertile ground in which the dark 

spirits tended their seeds [LS, c. 447]. 

 +   паралелізм  метафора пізнання 
 



 

 

3
0
4

 

Продовження таблиці Н.1 

ч
о

т
и

р
и

р
еч

ен
н

єв
о

ї 
ст

р
у

к
т

у
р

и
 1 Faith is universal. Our specific methods for 

understanding it are arbitrary. Some of us pray 

to Jesus, some of us go to Mecca, some of us 

study subatomic particles. In the end we are all 

just searching for truth, that which is greater 

than ourselves [AD, c.134]. 

 

 +   паралелізм, 

повтор, 

антитеза 

+  пізнання 
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 1 Religion is like language or dress. We 

gravitate toward the practices with which we 

were raised. In the end, though, we are all 

proclaiming the same thing. That life has 

meaning. That we are grateful for the power 

that created us  [AD, c. 133]. 

 +  + парцеляція, 

повтор 
+ порівняння пізнання 

загальна 
кількість 
афоризмів 

93, з яких: 

1 речення – 74; 

2 речення – 14; 

3 речення – 3; 

4 речення – 1; 

5 речень – 1. 

 

 

 

19  74  18  13 повтор – 33; 

антитеза – 11; 

паралелізм –10;  

апосіопеза – 6;  

парцеляція – 5. 

 

33 уособлення – 10; 

метафора – 9; 

гіпербола – 5; 

порівняння – 4;  

алітерація – 3;  

асонанс – 2; 

парадокс – 2; 

оксюморон -2; 

синекдоха – 2. 

констатація – 40; 

 пізнання – 23; 

спростування – 10; 

докір – 6; 

застереження – 5; 

викриття – 4; 

обґрунтування – 3;  

порада – 3; 

несподівана 

аргументація –1. 
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частка 
афоризмів 
(%) 

100%, з яких: 

1 речення – 80%; 

2 речення – 15%; 

3 речення – 3 %; 

4 речення – 1 %; 

5 речень – 1 %. 

20

%   

80%  19

%  

14

%  

повтор – 35%; 

антитеза – 

12%; 

паралелізм – 

11%;  

апосіопеза – 

6%; 

парцеляція – 

5%. 

 

35% уособлення – 

11%; 

метафора – 7%; 

гіпербола – 5%; 

порівняння – 

5%;  

алітерація – 3%;  

асонанс – 2%; 

парадокс – 2%; 

оксюморон -2%; 

синекдоха – 2%. 

 

 

 

констатація – 43%; 

 пізнання – 25%; 
спростування – 

11%; 

докір – 6%; 

застереження – 

5%; 

викриття – 4%; 

обґрунтування – 

3%;   

порада – 3%; 

несподівана 

аргументація –1%. 

 

 


