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АНОТАЦІЯ 

 

Подсєвак К. С. Бінарна опозиція «людина-техніка» у 

лінгвокогнітивному висвітленні (на матеріалі наукової фантастики 

Р. Бредбері). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський 

національний лінгвістичний університет, Київ, 2020. 

У дисертації визначено лінгвокогнітивні характеристики вербальної 

репрезентації бінарної опозиції «людина-техніка» шляхом моделювання 

фреймів мегаконцептів-опозицій ЛЮДИНА і ТЕХНІКА як інструментів побудови 

науково-фантастичної моделі світу у текстах наукової фантастики Р. Бредбері. 

Спираючись на досвід вітчизняних і зарубіжних дослідників у галузі 

психології, філософії та лінгвістики, бінарну опозицію представлено як 

універсальний принцип організації знакових систем у людському 

світосприйнятті. Бінарні опозиції закладені в людське мислення еволюційно 

та зумовлені особливістю передачі сигналів людським мозком, що зумовлює 

стереотипізацію навколишнього світу в межах бінарних опозицій. Науковці 

усіх часів намагалися осмислити сутність бінарного сприйняття: від античних 

філософів до сучасних дослідників, а особливо – структуралістів ХХ століття, 

серед яких і основоположник теорії бінарних опозицій М.С. Трубецький, який 

розглядав бінарність знаків у фонології. Пізніше вивченням бінарних опозицій 

стали займатися фахівці у галузі лексикології (синонімія, антонімія, лексико-

семантичні групи, лексико-семантичні поля), стилістики (антитеза, 

оксиморон, метафора, метонімія), лінгвістичного літературознавства (бінарна 

опозиція як основа творення сюжету художнього твору) та лінгвокогнітології 

(бінарна опозиція як характерна риса пізнання дійсності людиною та її 

мислення, оцінність компонентів бінарної опозиції). 

Запропоновано методику лінгвокогнітивного дослідження вербальних 

засобів актуалізації бінарної опозиції «людина-техніка» у текстах наукової 
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фантастики Р. Бредбері на основі методів лінгвопоетичного, лінгвістичного та 

когнітивного аналізу, представлену у вигляді алгоритму, що складається з 

чотирьох етапів: вивчення загального літературного контексту, в якому 

створювалися науково-фантастичні романи та оповідання Р. Бредбері, відбору 

фактичного матеріалу дослідження (суцільна вибірка нараховує 2187 засобів 

номінації компонентів бінарної опозиції «людина-техніка, із них – 1117 

засобів номінації людини, 1070 засобів номінації техніки), 

лінгвостилістичного та дискурсивного аналізу виявлених засобів номінації 

бінарної опозиції «людина-техніка» та лінгвокогнітивного висвітлення і 

побудови фреймових моделей компонентів бінарної опозиції ЛЮДИНА-ТЕХНІКА 

у текстах наукової фантастики Р. Бредбері. 

Результати дослідження засвідчують, що мовне втілення компонентів 

бінарної опозиції «людина-техніка» у творах письменника базується на 

застосуванні автором лексичних, лексико-стилістичних і дискурсивних 

засобів номінації. Для кожного типу засобів номінації виокремлено підгрупи 

на основі функційних і тематичних параметрів, систематизовано тематичні 

групи та виявлено найбільш сутнісні характеристики людини і техніки, що 

передаються такими засобами номінації. Встановлено, що основу номінації 

компонентів бінарної опозиції «людина-техніка» складають лексичні засоби 

прямої номінації (59,26%), у той час як частка засобів образної номінації 

становить 29,08%, дискурсивної – 11,66%.  

Лексичні засоби прямої номінації (59,26%), що використовуються як 

засіб вербалізації бінарної опозиції «людина-техніка» у творах наукової 

фантастики Р. Бредбері, покликані іменувати об’єкти художнього світу, їх дії, 

стани та сутнісні характеристики і представлені засобами прямої 

субстантивної (20,94%), атрибутивної (26,29%) та процесуальної (12,03%) 

номінації. Засоби прямої субстантивної номінації утворено конкретними й 

абстрактними іменниками, засоби прямої атрибутивної номінації – 

прикметниками, дієприкметниками теперішнього та минулого часу, 
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прислівниками й атрибутивними групами з внутрішньою предикацією, засоби 

прямої процесуальної номінації – дієсловами на позначення дій і станів.  

Асоціативні зв’язки, що виникають у письменника по відношенню до 

людини й техніки, реалізовані засобами образної номінації компонентів 

бінарної опозиції «людина-техніка» у творах наукової фантастики Р. Бредбері 

– тропами (29,08%), розподіленими у дисертаційній праці відповідно до типу 

перенесення значення: лексико-стилістичними засобами номінації 

метафоричної (28,72%) та метонімічної (0,37%) груп. Засоби образної 

номінації метафоричної групи представлені метафорою, персоніфікацією, 

епітетом та образним порівнянням, метонімічної – метонімією і синекдохою. 

Способом демонстрації того, яким чином людина і техніка 

«вписуються» у створену автором художню реальність, є засоби дискурсивної 

номінації компонентів бінарної опозиції «людина-техніка» (11,66% від 

загальної кількості), які не мають чіткої синтаксичної структури.  

Аналіз, систематизація та зіставлення різнорівневих засобів вербалізації 

компонентів бінарної опозиції «людина-техніка» у творах наукової 

фантастики Р. Бредбері дозволили виокремити спільні й відмінні риси у 

номенклатурі та тематичних групах зазначених засобів, що приводить до 

таких висновків: людина у творах Р. Бредбері представлена через її внутрішній 

світ, у той час як техніка – через зовнішні ознаки та її комунікацію з іншими 

персонажами, призначення та дії, які вона здатна виконувати для людини або 

по відношенню до неї. І людина, і техніка описані крізь призму їх сприйняття 

людиною, а отже ознаки компонентів бінарної опозиції «людина-техніка» є 

антропоцентричними. 

Інвентаризація тематичних груп засобів вербалізації бінарної опозиції 

«людина-техніка» у творах наукової фантастики Р. Бредбері уможливила 

реконструкцію концептів – складників мегаконцептів ЛЮДИНА і ТЕХНІКА, які 

структуровано у вигляді фреймів, складниками яких є концепти-слоти, 

угруповані у парцели, що формують концептуальні домени. Основою для 

зіставлення концептуальних доменів мегаконцептів ЛЮДИНА і ТЕХНІКА та їх 
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складників є демонстрація антропоцентричного сприйняття людини і техніки 

у творах письменника.  

Зіставленню підлягали концептуальні домени: 1) «людина як фізичний 

феномен» (28,11%) і «техніка як фізичний феномен» (76,82%); 2) «людина як 

психологічний феномен» (44,13%) і «техніка як психологічний феномен» 

(7,66%); 3) «людина як ментальний феномен» (21,66%) і «техніка як 

ментальний феномен» (1,68%); 4) «людина як соціальний феномен» (8,51%) і 

«техніка як соціальний феномен» (13,83%). Зіставлення зазначених 

концептуальних доменів здійснено на основі дослідження як спільних і 

відмінних рис номенклатури парцел і концептів-слотів у межах 

концептуальних доменів, так і змістовного наповнення їхніх складників. 

У результаті проведеного аналізу концептуальної бінарної опозиції 

ЛЮДИНА-ТЕХНІКА як складника науково-фантастичної моделі світу творів 

наукової фантастики Р. Бредбері визначено, що техніка наділена більш 

широким діапазоном можливих дій і є більш активною, ніж людина, у той час 

як людина перевершує техніку за критерієм здатності до психологічної або 

емоційної взаємодії зі світом; ширшим є діапазон ментальних якостей людини 

у порівнянні з технікою та здатність поставати повноцінним членом 

суспільства, що є недоступною для техніки. 

Концептуальну бінарну опозицію ЛЮДИНА-ТЕХНІКА розглянуто як 

інструмент побудови науково-фантастичної моделі світу у текстах наукової 

фантастики Р. Бредбері. Виокремлено три параметри науково-фантастичної 

моделі світу, що підлягають зіставленню: просторово-часові координати 

(фізичні параметри, переміщення у просторі, фізична взаємодія з навколишнім 

світом, взаємний вплив людини і техніки та здатність змінюватися в часі), 

причиново-наслідкові відношення (соціалізація і пізнання світу) та 

валоративні індикатори (етична оцінка, естетична оцінка, естетико-етична 

оцінка та утилітарна оцінка). 

Установлено, що у межах просторово-часових координат 

найважливішим аспектом є динамічність, що проявляється для людини на 
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емоційному рівні, а для техніки – на фізичному рівні; за 

параметром  причиново-наслідкових відношень людина характеризується 

високим рівнем соціалізації та емпіричним способом пізнання світу, техніка – 

навпаки, нездатністю соціалізуватися та аналітичним пізнанням світу; за 

валоративними індикаторами людина може отримувати і позитивну, і 

негативну оцінку, техніка – зазвичай негативну, оскільки людина 

розглядається як самобутня істота, наділена широким діапазоном 

можливостей і станів, а надмірне використання техніки знищує в людині 

особистість і робить техніку шкідливою для суспільства. 

 

Ключові слова: бінарна опозиція, наукова фантастика, Рей Бредбері, 

концептуальна опозиція, бінарна опозиція «людина-техніка», засоби 

вербалізації компонентів бінарної опозиції, концептуальна опозиція ЛЮДИНА-

ТЕХНІКА, моделювання фрейму, побудова науково-фантастичної моделі світу. 

 

ABSTRACT 

 

Podsievak K. S. Binary Opposition “Man-Machimery” from а Cognitive 

Linguistic Approach (Case Study of R. Bradbury’s Science Fiction). – 

Manuscript. 

Thesis for a Candidate degree in Philology (PhD). Specialty 10.02.04. – 

Germanic Languages. – Kyiv National Linguistic University, Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The thesis focuses on the cognitive linguistic characteristics of verbal 

representation of the binary opposition “man-machinery” by modelling frames of 

oppositional megaconcepts MAN and MACHINERY as the tools for constructing a 

science-fiction model of the world in R. Bradbury’s science fiction texts. 

Considering the experience of domestic and foreign scholars in the field of 

psychology, philosophy, and linguistics, binary opposition is presented as a 

universal principle of organizing the sign systems in the human world. Binary 
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oppositions are embedded in human thinking evolutionarily and are conditioned by 

the peculiarity of signals transmission in the human brain causing stereotyping of 

the surrounding world within the framework of binary oppositions. Researchers of 

all historical periods have tried to comprehend the essence of binary perception: 

from ancient philosophers to modern linguists, and, in particular, structuralists of the 

20th century, among whom is M. S. Trubetskoy, the founder of binary oppositions 

theory, who considered the binary nature of the signs in phonology. Later, the binary 

oppositions were the object of the research in the field of lexicology (synonymy, 

antonymy, lexical and semantic groups, lexical and semantic fields), stylistics 

(antithesis, oxymoron, metaphor, metonymy), linguistic literary studies (binarity as 

the basis of plot formation in the literary work), cognitive linguistics (binary 

opposition as a characteristic feature of perceiving reality and thinking, evaluative 

nature of the components of binary opposition). 

The methodology of cognitive linguistic research of verbal means of 

actualizing binary opposition “man-machinery” in the texts of science fiction by 

R. Bradbury is developed on the basis of methods of linguistic poetics, cognitive 

linguistic analysis. The methodology is presented in the form of an algorithm 

consisting of four stages: defining general literary context in which the science 

fiction novels and short stories by R. Bradbury were created, selecting the research 

material (continuous sample of 2187 means of nomination of the binary opposition 

“man-machinery”, of which 1117 units nominate man, and 1070 nominate 

machinery), linguostylistic and discursive analysis of identified means of binary 

opposition “man-machinery” and cognitive linguistic analysis and building frame 

models of the components of the binary opposition MAN-MACHINERY in the science 

fiction by R. Bradbury. 

The research results reveal that the linguistic embodiment of the components 

of the binary opposition “man-machinery” in the writer’s works is based on the use 

of lexical, lexical and stylistic, and discursive means of nomination. For each type 

of the means of nomination, the subgroups are distinguished on the basis of 

functional and thematic parameters, the thematic groups are systematized, and the 
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most essential characteristics of the man and machinery represented by such 

nomination means are identified. It is revealed that the basis of nomination of the 

components of binary opposition “man-machinery” is lexical means of direct 

nomination (59.26%), while the share of means of figurative nomination is 29.08%, 

and discursive means constitute only 11.66%. 

The lexical means of direct nomination (59.26%) used as a means of 

verbalizing the binary opposition “man-machinery” in the works of science fiction 

by R. Bradbury are intended to name objects of the fiction world, their actions, states 

and essential characteristics, and represented by means of direct substantive 

(20.94%), attributive (26.29%) and processual (12.03%) nomination. The means of 

direct substantive nomination are formed by concrete and abstract nouns, the means 

of direct attributive nomination – by adjectives, present and past participles, adverbs 

and attributive groups with internal predication, the means of direct processual 

nomination are verbs of denoting actions and states. 

The associations that emerge in the writer’s consciousness in relation to man 

and machinery are represented by the means of figurative nomination of the 

components of the binary opposition “man-machinery” in the works of science 

fiction by R. Bradbury – tropes (29.08%), distributed in the dissertation according 

to the type of meaning transfer into the groups of metaphorical (28,72%) and 

metonymic (0,37%) means. The means of metaphorical group of the figurative 

nomination are represented by metaphor, personification, epithet, and simile, while 

metonymic group is presented by metonymy and synecdoche. 

A tool of demonstrating how man and machinery “fit” into the fiction reality 

created by the author are the means of discursive nomination of the components of 

the binary opposition “man-machinery” (11.66%) that do not have a clear syntactic 

structure. 

Analysis, systematization, and comparison of different levels of verbalization 

of components of the binary opposition “man-machinery” in the works of science 

fiction by R. Bradbury allowed to distinguish the common and distinctive features 

in the nomenclature and thematic groups of these means, which led to the following 
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conclusions: man in the works by R. Bradbury is presented through the inner world 

while machinery is presented through external signs and its communication with 

other characters, the purpose and actions that it is able to perform for or in relation 

to human. Both man and machinery are described through the prism of their 

perception by a man, and therefore, the features of the components of the binary 

opposition “man-machinery” are anthropocentric. 

The inventory of thematic groups of verbal means of the binary opposition 

“man-machinery” representation in the works of science fiction by R. Bradbury 

made it possible to reconstruct the concepts – the constituents of megaconcepts MAN 

and MACHINERY. These megaconcepts are structured in the form of frames composed 

of concepts-slots, grouped into parcelles that form conceptual domains. The basis 

for comparing the conceptual domains of the megaconcepts MAN and MACHINERY 

and their components is anthropocentric perception of man and machinery in the 

writer’s works. 

The following conceptual domains were compared: 1) “man as a physical 

phenomenon” (28.11%) and “machinery as a physical phenomenon” (76.82%);    2) 

“man as a psychological phenomenon” (44.13%) and “machinery as a psychological 

phenomenon” (7.66%); 3) “man as a mental phenomenon” (21.66%) and 

“machinery as a mental phenomenon” (1.68%); 4) “man as a social phenomenon” 

(8.51%) and “machinery as a social phenomenon” (13.83%). Comparing these 

conceptual domains was performed both on the basis of common and distinctive 

features in the nomenclature of parcelles and concepts-slots within the conceptual 

domain, as well as on the sense content of its constituents. 

An analysis of the conceptual binary opposition MAN-MACHINERY as a 

component of the science-fiction model of the science fiction world by R. Bradbury 

determined that machinery has a wider range of possible actions and is more active 

than man, while man is superior to machinery on the criterion of the ability to interact 

psychologically or emotionally with the world, the broader range of mental qualities 

of a man compared to machinery, and the ability to become a full member of society 

that is inaccessible for machinery. 



10 

The conceptual binary opposition MAN-MACHINERY is considered as a tool for 

constructing a science-fiction model of the world in R. Bradbury’s science-fiction 

texts. There are three parameters of the science fiction model of the world to be 

compared: space-time coordinates (physical parameters, movement in space, 

physical interaction with the outside world, mutual influence of human and 

technology, and the ability to change in time), cause and effect relationships 

(socialization and perceiving the world) and valorative indicators (ethical 

evaluation, aesthetic evaluation, aesthetic and ethical evaluation and utilitarian 

evaluation). 

It is revealed that, within the space-time coordinates, the most important 

aspect is the dynamics that is manifested as emotional one for the man and as the 

physical one for machinery; within the framework of cause and effect relations, a 

person is characterized by a high level of socialization and an empirical way of 

perceiving the world, in contrast, machinery is characterized by inability to socialize 

and analytical perceiving of the world; within the framework of valorative 

indicators, a person can receive both a positive and a negative evaluation, machinery 

is usually perceived negatively since the person is considered as a individual 

creature, endowed with a wide range of possibilities and states, and overuse of 

technology destroys the personality and makes the technology harmful for society. 

Keywords: binary opposition, science fiction, Ray Bradbury, conceptual 

opposition, binary opposition “man-machinery”, conceptual opposition MAN-

MACHINERY, frame modeling, means of verbalization of components of binary 

opposition, a tool for constructing a science-fiction model of the world. 
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ВСТУП 

 

У дисертаційній праці дослідження лінгвокогнітивних характеристик 

бінарної опозиції «людина-техніка» здійснюється шляхом визначення засобів 

номінації зазначеної бінарної опозицій у творах наукової фантастики 

Р. Бредбері та моделювання фреймів концептів ЛЮДИНА і ТЕХНІКА як 

складників науково-фантастичної моделі у науковій фантастиці Р. Бредбері.  

Історично пізнання світу людиною здійснювалося на основі його 

структуризації як біполярної множини у складі картини світу особистості й 

суспільства. Ще первісна людина концептуалізувала навколишній світ 

шляхом утворення найпростіших бінарних опозицій «верх-низ», «хороший-

поганий», «життя-смерть» тощо. Опозиція як фактор сприйняття дійсності 

неодноразово вивчалася психологами [24; 332; 353; 354; 357; 389], філософами 

[13; 14; 25; 69; 104; 184; 323; 404], представниками культурологічного напряму 

[54; 147; 270; 271; 321; 324; 339; 355; 377].  

У лінгвістиці бінарні опозиції почали вивчатися досить недавно. Термін  

«опозиція»  зустрічається у  ХІХ столітті в роботі  структураліста  Ф. де 

Соссюра [256], який зазначав, що весь механізм мови заснований на 

протиставленнях [256, с. 118], а уже на початку ХХ століття М. С. Трубецький 

[272] вводить поняття «бінарна опозиція», хоча й обмежує її сферою 

фонології. На сучасному етапі вивчення теорії бінарної опозиції пов’язано з 

іменами таких науковців, як Т. Акаматсу [315], М. Ф. Алєфіренко [3], С. І. Х. 

Бейлі [323], Д. Р. Борієва [41], Т. В. Булигіна [46], І. С. Вєрстін [54], 

О. І. Гаврилюк [69], Ю. М. Денисов [82], Т. Е. Істмен [331], Л. Йолкіна [102], 

О. В. Крапивник [122], І. Г. Монатік [165], С. Передіз [365], Дж. Сміт [379], 

Н. В. Соловйова [255], Ю. О. Сухомлінова [264], Б. Трнка [385], В. Г. Фельде 

[280], Й. Чунмей [326] та ін. Дослідники вивчали бінарні опозиції на 

фонологічному [334; 352; 359; 380; 385; 405; 406], лексико-семантичному 

[3; 82; 122; 129; 248; 273; 282; 304; 316; 328; 342; 388], стилістичному [16; 44; 

114; 166; 185; 248; 263; 268; 333; 349; 351; 364; 371; 386; 401] рівнях мови, на 
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рівні художнього тексту [27; 75; 103; 120; 121; 144; 181; 211; 228; 255; 264; 

286; 345], втілюючи уявлення про те, що і реальний, і вигаданий світ 

перетворюється в мові й мовленні, організуючись у системи бінарних 

опозицій.  

Феномен бінарної опозиції, проявляючись на основі протиставлення 

понять шляхом наповнення їх змістом, органічно корелює із засадничими 

настановами когнітивної лінгвістики – продемонструвати універсальні 

закономірності відображення навколишньої дійсності в людській свідомості 

та її мовній картині світу (М. Б. Антонова [9], О. Дубчак [89; 90], А. Огар 

[178], О. О. Приходченко [211], О. В. Сахарова [230], Т. С. Семегин [235; 236], 

Н. О. Стефанова [262], А. Р. Хайрутдінова [286], С. М. Щербина [308]). 

Оскільки концептуальна бінарна опозиція є явищем, що лежить в основі 

конфептосфери, або картини світу, індивідуума і нації та втілюється у різних 

сферах життєдіяльності людини, втілення концептуальних бінарних опозицій у 

художньому тексті зумовлене самою природою літературної творчості, а аналіз 

втілення концептуальних бінарних опозицій у творчості окремого 

письменника дозволяє визначити особливості його світосприйняття та глибше 

пізнати його картину світу. Крім того, хоча подвійне сприйняття 

навколишнього світу споконвічно властиве людському мисленню, вербальна 

репрезентація концептуальних бінарних опозицій залежить від конкретного 

контексту та конкретного автора, а отже, аналіз бінарних опозицій у творчості 

окремого письменника дозволяє визначити особливості його світосприйняття 

та глибше пізнати його картину світу, що підтверджується наявністю значної 

кількості робіт, спрямованих на вивчення бінарних опозицій у творчості 

окремих авторів (Л. В. Балахонська Л. Біценова [32], О. П. Воробйова [63], 

Н. О. Гриня [75], Л. Йолкіна [102], А. В. Кошикова [120], М. О. Кравцова 

[121], А. Огар [178], О. Г. Олійник [181], О. Ю. Пономарьова [206], 

О. О. Приходченко [211], О. С. Ромашенкова [222], О. О. Сухомлінова [264] та 

ін.). 
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З огляду на те, що початковий характер діалектичних уявлень про 

світоустрій («верх-низ», «високе-низьке», «жіноче-чоловіче», «проза-поезія» 

тощо) є двоїстим [82, с. 149], цілком зрозумілою є прихильність письменників 

до бінарних опозицій як засобу передачі свого ставлення до змальовуваної в 

їх творах художньої дійсності. До таких авторів належить відомий 

американський письменник Р. Бредбері, який замислювався над духовними 

цінностями людства та сутністю навколишнього всесвіту у світлі вираженого 

в 1950-х роках у творчості авторів наукової фантастики протесту проти 

бездуховності «цивілізації споживання» з її гіпертрофовано розвиненою 

технікою і деградуючою масовою культурою, які пригнічують людську 

індивідуальність. 

Осмислюючи людське суспільство, автор у своїх творах окреслює одну 

з найважливіших бінарних опозицій сучасного світу взагалі та наукової 

фантастики зокрема – протиставлення людини і техніки. Окремі аспекти 

реалізації зазначеної опозиції окреслено в наукових працях Н. С. Бочкарьової 

[148], В. В. Літвінової [141], А. Макарової [148], Н. В. Маркіної [151], 

В. Г. Новікової [175], Є. І. Сібірцевої [243], А. Ю. Щигель [309] та ін. Проте 

огляд сучасних наукових джерел засвідчує необхідність всебічного 

осмислення феномену протиставлення людини і техніки у творчості 

Р. Бредбері, підґрунтям якого є  концептуальна бінарна опозиція ЛЮДИНА-

ТЕХНІКА як інструмент побудови науково-фантастичної моделі світу, утіленої 

у творах наукової фантастики письменника. 

Актуальність дисертаційного дослідження, виконаного у руслі 

лінгвокогнітивної парадигми мовознавства, що звертається до концептуальної 

бінарної опозиції ЛЮДИНА-ТЕХНІКА у творах наукової фантастики Р. Бредбері 

як до складника художньої дійсності письменника, визначається його 

відповідністю загальним тенденціям когнітивної лінгвістики, що 

характеризується антропоцентричністю та спрямованістю на визначення 

глибинних психічних механізмів створення художнього тексту як 

відображення авторської мовної і концептуальної картин світу. Таке 
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дослідження вимагає не лише формального вивчення засобів вербалізації 

зазначеної бінарної опозиції, але й її осмислення як інструменту побудови 

моделі спільного існування людини і техніки у технократичному суспільстві. 

Аналіз концептуалізації складників бінарної опозиції «людина-техніка» у 

вигляді фреймових моделей уможливлює глибше розуміння механізмів 

пізнання людиною навколишньої дійсності та її художньої репрезентації 

засобами мови, що дозволяє говорити про концептуальну бінарну опозицію як 

про інструмент моделювання художньої дійсності Р. Бредбері, що відображає 

основні закономірності сприйняття письменником не лише можливих світів 

майбутнього, а й сучасного йому суспільства. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертація відповідає профілю 

досліджень, які проводяться на кафедрі англійської і німецької філології та 

перекладу імені професора І. В. Корунця Київського національного 

лінгвістичного університету в руслі кафедральної науково-дослідної теми 

«Когнітивні, дискурсивні та культурологічні аспекти сучасної германістики і 

перекладознавства» (номер державної реєстрації  0117U003776). Тему 

дисертації затверджено (протокол № 10 від 09.04.2009 року) вченою радою 

Київського національного лінгвістичного університету.  

Мета дисертаційної праці полягає у визначенні лінгвокогнітивних 

характеристик вербальної репрезентації бінарної опозиції «людина-техніка» 

шляхом моделювання фреймів мегаконцептів-опозицій ЛЮДИНА і ТЕХНІКА як 

інструментів побудови науково-фантастичної моделі світу у текстах наукової 

фантастики Р. Бредбері. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

− обґрунтувати теоретичні засади дослідження бінарної опозиції як 

універсального способу пізнання світу, та прослідкувавати взаємозв’язок 

мовної репрезентації та когнітивного осмислення бінарної опозиції як засобу 

категоризації дійсності; 

− систематизувати методологічне підґрунтя лінгвокогнітивного 

дослідження бінарної опозиції «людина-техніка» у текстах наукової 
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фантастики Р. Бредбері та запропонувати методику лінгвокогнітивного 

дослідження вербальних засобів актуалізації бінарної опозиції «людина-

техніка» у творах письменника;  

− дослідити вербальні засоби репрезентації бінарної опозиції «людина-

техніка» у текстах наукової фантастики Р. Бредбері та встановити 

закономірності їх застосування письменником; 

− висвітлити особливості концептуалізації  бінарної  опозиції  ЛЮДИНА-

ТЕХНІКА у текстах наукової фантастики Р. Бредбері шляхом моделювання 

фреймів концептів-опозицій ЛЮДИНА і ТЕХНІКА та порівняти номенклатуру і 

фреймову семантику зазначених концептів-опозицій; 

− змоделювати фрейми концептів-опозицій ЛЮДИНА і ТЕХНІКА як 

інструмент побудови науково-фантастичної моделі світу у творах 

письменника шляхом їх зіставлення у межах просторово-часових координат, 

причиново-наслідкових відношень і валоративних індикаторів у науково-

фантастичній моделі світу. 

Об’єктом дослідження постають засоби лексичної, лексико-

стилістичної і дискурсивної номінації бінарної опозиції «людина-техніка» у 

текстах наукової фантастики Р. Бредбері. 

Предмет дослідження – лінгвокогнітивні характеристики вербальної 

репрезентації бінарної опозиції «людина-техніка», що розкривають авторське 

ставлення до змальовуваної ним дійсності та його бачення відношень між 

людиною і технікою як її створінням у процесі розвитку суспільства. 

Матеріалом дослідження слугують твори Р. Бредбері науково-

фантастичного змісту: роман «451 градус за Фаренгейтом» (“Fahrenheit 451”), 

список оповідань «Людина в картинках» (“The Illustrated Man”) та окремі 

оповідання, такі як «Вбивця» (“The Murderer”), «Посмішка» (“The Smile”), 

«Вельд» (“The Veldt”) і «Гуркіт грому» (“A Sound of Thunder”). Загальний 

обсяг проаналізованих текстів становить 18,4 др. арк., загальний обсяг 

суцільної вибірки вербальних репрезентантів бінарної опозиції «людина-
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техніка» становить 2187 засобів номінації, структурованих у 186-ти концептах 

-слотах мегаконцептів ЛЮДИНА і ТЕХНІКА. 

Методика дослідження. Дослідження лінгвокогнітивних особливостей 

бінарної опозиції «людина-техніка» у творах наукової фантастики Р. Бредбері 

вимагає застосування, окрім загальнонаукових методів аналізу і ситнтезу, 

зіставлення і протиставлення, методологічного апарату, що базується на 

надбаннях лінгвопоетики, лінгвістики та когнітивної лінгвістики. Визначення 

соціально-історичного контексту творчості письменника вимагає 

використання  методу жанрового аналізу, що належить до царини 

лінгвопоетики. Комплексне багаторівневе дослідження засобів вербалізації 

бінарної опозиції «людина-техніка» зумовлює залучення інструментарію 

лінгвістичного аналізу, зокрема, контекстуального, функційного, 

компонентного, лінгвостилістичного та дискурсивного аналізу. Своєю 

чергою, вивчення концептуалізації бінарної опозиції ЛЮДИНА-ТЕХНІКА 

вимагає застосування методології лінгвокогнітивного аналізу, основою якої є 

фреймовий аналіз, що дозволяє змоделювати фрейми концептів-опозицій 

ЛЮДИНА і ТЕХНІКА та розглянути їх як компоненти творчої свідомості автора. 

Процедуру кількісних підрахунків залучено на всіх етапах дисертаційного 

дослідження з метою виявлення об’єктивних закономірностей у площині 

аналізованого явища.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертаційному дослідженні вперше у вітчизняному мовознавстві:  

− запропоновано методику комплексного аналізу лінгвокогнітивної 

специфіки бінарної опозиції «людина-техніка» у творах науково-фантастичної 

літератури із залученням методологічного інструментарію лінгвопоетики, 

лінгвістики та когнітивної лінгвістики; 

− окреслено інвентар засобів вербалізації бінарної опозиції «людина-

техніка» у творах наукової фантастики Р. Бредбері на лексичному, лексико-

стилістичному та дискурсивному рівнях;  
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− здійснено комплексний аналіз та інтерпретацію лінгвальних засобів 

репрезентації бінарної опозиції «людина-техніка» у художньому творі та 

встановлено типологію смислових зв’язків між компонентами зазначеної 

бінарної опозиції; 

− реконструйовано концепти, що структурують інформацію щодо 

розумінням людини і техніки письменником та акумулюють когнітивні ознаки 

концептів-опозицій ЛЮДИНА і ТЕХНІКА у складі концептуальної бінарної 

опозиції ЛЮДИНА-ТЕХНІКА, утіленої у текстах наукової фантастики Р. Бредбері; 

− змодельовано фрейми концептів-опозицій ЛЮДИНА і ТЕХНІКА та 

унаочнено їхні спільні й відмінні риси у концептуальній бінарній опозиції 

ЛЮДИНА-ТЕХНІКА, що уможливило побудову науково-фантастичної моделі 

світу у текстах наукової фантастики Р. Бредбері за такими параметрами, як 

просторово-часові координати, причиново-наслідкові відношення і 

валоративні індикатори. 

Положення, що виносяться на захист: 

1. Бінарність світоустрою у творах наукової фантастики Р. Бредбері 

зумовлюється всією еволюцією людства та психологічною «вимогою 

порядку», що полягають у необхідності категоризувати навколишню 

дійсність. Людина і техніка у творчості Р. Бредбері інтерпретуються як 

полярні явища, що категоризуються на основі бінарної опозиції та формують 

полярні вектори, один з яких («людина») отримує більш позитивну оцінку і 

виняткове становище по відношенню до іншого («техніка»).  

2. Бінарна опозиції «людина-техніка» у творах наукової фантастики 

Р. Бредбері вербалізується на всіх доступних письмовій художній творчості 

рівнях мови, інвентар яких варіюється залежно від здатності мовних одиниць 

поставати засобами номінацію об’єктів художнього світу.  

3. Основу номінації компонентів бінарної опозиції «людина-техніка» 

становлять засоби прямої лексичної номінації (59,26%) – субстантивної, 

атрибутивної та процесуальної, застосовані для прямого іменування людини й 

техніки, їх дій і станів, а також сутнісних характеристик, що відіграють значну 
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роль у розкритті художніх образів людини та техніки. Засоби образної 

номінації (29,08%) – метафоричні та метонімічні – характеризують людину і 

техніку з урахуванням асоціативних зв’язків, що виникають у свідомості 

автора по відношенню до описуваних об’єктів. Засоби дискурсивної номінації 

(11,66%) дозволяють визначити, яким чином описувані об’єкти взаємодіють зі 

створеною автором художньою реальністю. 

4. Концепти-опозиції ЛЮДИНА і ТЕХНІКА у творах наукової фантастики 

Р. Бредбері структуровано у вигляді фреймів, складниками яких є концепти-

слоти, угруповані у парцели, що формують концептуальні домени. Кількість 

концептуальних доменів є однаковою, майже однакова кількість парцел і 

концептів-слотів вербалізовано співвідносною кількістю засобів номінації, але 

змістова різниця у когнітивних ознаках концептів-опозицій ЛЮДИНА і ТЕХНІКА 

демонструє антропоцентричність підходу письменника до цих двох явищ. І 

людина, і техніка наділяються такою ключовою рисою, як активність, але для 

техніки переважним є фізичне існування і зосередженість на фізичному світі, 

а для людини – акцент на внутрішньому світі. 

5. Когнітивні ознаки концептуальної бінарної опозиції ЛЮДИНА-ТЕХНІКА 

створюють підстави для побудови науково-фантастичної моделі світу у 

текстах наукової фантастики Р. Бредбері за трьома основними параметрами – 

просторово-часовими координатами, за якими динамічність людини 

проявляється на емоційному рівні, а динамічність техніки – на фізичному 

рівні; причиново-наслідковими відношеннями, що демонструють спосіб 

пізнання навколишньої дійсності людиною і технікою – емпіричний для 

людини, аналітичний для техніки; валоративними індикаторами, відповідно до 

яких людина розглядається як самобутня істота, наділена широким діапазоном 

можливостей і станів, а надмірне використання техніки знищує в людині 

особистість і робить техніку шкідливою для суспільства. 

Теоретичне значення проведеного дослідження полягає в тому, що 

інвентаризація засобів вербалізації компонентів бінарної опозиції «людина-

техніка» у творах наукової фантастики Р. Бредбері сприяє подальшому 

розвитку лінгвостилістичних і лінгвопоетичних досліджень бінарних опозицій 
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у художній літературі, одночасно сприяючи розвитку знань про авторську 

систему цінностей, утілену через протиставлення об’єктів та явищ, що 

змушені співіснувати у художньому світі окремого автора. Моделювання 

фреймової структури художніх концептів ЛЮДИНА і ТЕХНІКА та зіставлення 

номенклатури і змісту їхніх структурних компонентів сприяє зміцненню 

позиції когнітивної лінгвістики у галузі аналізу художньої семантики, що 

поглиблює розуміння витоків авторського стилю письменника-фантаста 

Р. Бредбері і становить внесок у теорію жанрів і лінгвопоетику. 

Практичне значення дисертаційної праці полягає в можливості 

використання її результатів у курсах лексикології (розділ «Лексична 

семантика»), стилістики (розділи «Лексична стилістика», «Стилістика 

художньої літератури», «Інтерпретація художнього тексту»), у спецкурсах із 

когнітивної лінгвістики (роділи «Теорія когнітивних моделей (фреймова 

семантика)», «Концептуальна метафора та концептуальна метонімія», 

«Когнітивна теорія літератури (когнітивна поетика)»), у збагаченні доробку в 

галузі соціолінгвістики, психолінгвістики, дискурсології, у написанні 

курсових і магістерських робіт лінгвокогнітивного напряму. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на міжнародних 

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

2013), «Актуальні проблеми розвитку української культури і науки» (Херсон, 2013), 

«Научные перспективы ХХІ века. Достижения и перспективы нового столетия» 

(Новосибірськ, 2014), «Человек в пространстве языка» (Каунас, 2014), 

«Формування науково-освітньої політики» (Київ, 2014), «Междисциплинарность 

как тенденция современной науки» (Донецьк, 2014); «Україна і світ: діалог мов та 

культур» (Київ, 2018), «Ad orbem per linguas. До світу через мови» (Київ, 2019). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено в 14-

ти одноосібних публікаціях автора: у наукових фахових виданнях України – 

5 (2,91 др. арк.), у зарубіжних виданнях – 2 (1,04 др. арк.), у збірниках матеріалів 

конференцій – 7 (1,12 др. арк.). Загальний обсяг публікацій становить 5,07 др. арк.  
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Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна праця складається з двох 

анотацій (українською та англійською мовами), переліку умовних скорочень, 

вступу, чотирьох розділів із висновками до кожного з них, висновків і списків 

використаної наукової літератури, списків довідкової літератури і джерел 

ілюстративного матеріалу і додатків. Повний обсяг дисертації становить 

275 сторінок, із них 197 – основного тексту, у тому числі 5 таблиць і 8 рисунків. 

Бібліографія містить 412 джерел, з них 389 позицій – праці вітчизняних і 

зарубіжних авторів, з яких 79 позицій іноземними мовами, 17 позицій – 

лексикографічні джерела і 6 позицій – джерела ілюстративного матеріалу. 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дисертації та її актуальність, 

окреслено мету і завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження, описано 

матеріал і застосовані методи аналізу, наведено перелік положень, що 

виносяться на захист, визначено новизну одержаних результатів, їхнє 

теоретичне і практичне значення, висвітлено структуру й обсяг дисертації, 

наведено дані про апробацію основних положень дисертації та публікації. 

У першому розділу «Теоретичні засади дослідження бінарної опозиції 

як універсального способу пізнання світу» розглянуто бінарну опозицію як 

універсальний принцип організації знакових систем у людському 

світосприйнятті, висвітлено роль феномену бінарної опозиції у розкритті 

системності в мові й мовленні та визначено концептуальні бінарні опозиції як 

найважливіший принцип категоризації дійсності й окреслено основні 

тенденції дослідження концептуальних бінарних опозицій у ракурсі 

когнітивної парадигми мовознавства. 

У другому розділі «Методологічне підґрунтя лінгвокогнітивного 

дослідження бінарної опозиції «людина-техніка» у текстах наукової 

фантастики Р. Бредбері» визначено інвентар методів лінгвопоетичного 

аналізу, лінгвістичного аналізу та когнітивної лінгвістики, що уможливлюють 

комплексне дослідження концептуальної бінарної опозиції ЛЮДИНА-ТЕХНІКА у 

текстах наукової фантастики Р. Бредбері. 
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У третьому розділі «Вербалізація бінарної опозиції «людина-техніка» 

у текстах наукової фантастики Р. Бредбері» визначено лексичні, лексико-

стилістичні та дискурсивні засоби номінації бінарної опозиції «людина-

техніка» у творчості письменника та їх зіставлення з метою виявлення 

спільних і відмінних рис. 

У четвертому розділі «Концептуалізація бінарної опозиції «людина-

техніка» у текстах наукової фантастики Р. Бредбері» висвітлено 

концептуальну бінарну опозицію ЛЮДИНА-ТЕХНІКА як складник та інструмент 

побудови науково-фантастичної моделі світу у межах просторово-часових 

координат, причиново-наслідкових відношень і валоративних індикаторів. 

У Висновках сформульовано теоретичні та практичні результати 

проведеного дисертаційного дослідження й окреслено перспективи 

подальших наукових пошуків у галузі лінгвокогнітивного аналізу 

концептуальної бінарної опозиції, втіленої у художньому тексті. 

Додатки містять кількісний аналіз засобів вербалізації бінарної опозиції 

«людина-техніка» у творах Р. Бредбері (Додаток А), інформацію про інвентар 

і частотність застосування засобів прямої (Додаток Б), образної (Додаток В) та 

дискурсивної (Додаток Г) номінації компонентів бінарної опозиції «людина-

техніка» у творах Р. Бредбері, порівняльний аналіз засобів вербалізації 

бінарної опозиції «людина-техніка» у творах Р. Бредбері (Додаток Д) та 

когнітивні складники компонентів концептуальної бінарної опозиції ЛЮДИНА-

ТЕХНІКА (Додаток Е). Кожний Додаток складається з декількох таблиць і 

рисунків. Загальна кількість таблиць у додатках становить 14, рисунків – 6.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БІНАРНОЇ ОПОЗИЦІЇ 

ЯК УНІВЕРСАЛЬНОГО СПОСОБУ ПІЗНАННЯ СВІТУ 

 

1.1 Бінарна опозиція як універсальний принцип організації 

знакових систем у людському світосприйнятті 

 

1.1.1 Психолого-фізіологічна природа подвійності людського 

сприйняття навколишнього світу. Подвійне сприйняття, або формулювання 

питань з погляду протилежностей, має давню традицію, починаючи з 

розуміння таких бінарних опозицій, як «сонце – місяць» [332, с. 22]. 

К. Лоренц, родоначальник етології, дисципліни, що вивчає поведінку тварини 

та людини як результат взаємодії біологічних і соціокультурних факторів, 

уважав, що «поділ світу явищ на пари протилежностей – це вроджений 

принцип упорядкування, апріорний примусовий шаблон мислення, властивий 

людині з найдавніших часів» (цит. за: [255, c. 76]). 

Г. Е. Р. Ллойд [357] говорить про «надзвичайну поширеність теорій, 

заснованих на опозиції, у багатьох суспільствах на різних етапах 

технологічного розвитку» [357, с. 80], що ілюструє тенденцію людини до 

бінарного сприйняття світу. Він уважає, що «протиставлення є елементом 

будь-якої класифікації, і первинною формою антитези, можна сказати, є поділ 

на дві групи – найпростіша форма класифікації […] є дуалістичною» [357, 

с. 80]. Сучасні психологи [24; 332; 353; 354; 389] загалом сходяться на думці, 

що тенденція бачити світ у протиставленнях – це основа мислення людини 

[22, с. 120].  

Бінарна модель світу є спільною для людства психологічною основою 

сприйняття дійсності, і саме опозиція стає найважливішою моделлю її 

інтерпретації [86, с. 3]. Еволюційним підґрунтям для появи бінарного 

сприйняття, як слушно вказує О. С. Снітко [251], є така риса мислення 

первісної людини, як вимога порядку. Ще у дородовий період (епоху 
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первісного стада, близько 100 тисяч років тому) людина робить перші кроки 

щодо систематизації світу, вона поділяє хаос на верх і низ, на небо та землю, 

звертає увагу на існування дня та ночі. У родовому суспільстві, коли люди 

почали об’єднуватися в общини, свідомість людини вже відокремлює 

предмети зовнішнього світу від самої людини, суб'єкт та об'єкт, у центрі уваги 

опиняється земна людина (наприклад, протиставлення земного та 

потойбічного, свого та чужого) [251, с. 115]. Подвійність людського 

сприйняття має генетичний характер. Ці опозиції вийшли з природних 

структур симетрії і асиметрії й генетично закріпились на найбільш ранніх 

стадіях антропогенезу. На думку В. Г. Таранця [267], дуалістичне 

світосприйняття є характерним для людини споконвіку [267, с. 22], а століття 

науково-технічного прогресу, за В. Г. Баранцевим [24], сформували у 

свідомості людства схильність до аналізу, що починається з розрізнення, 

зіставлення, протиставлення, і число елементів в окремому акті може бути 

різним. Найпростіший варіант такого розрізнення – дихотомія, розщеплення 

на дві частини, що стає причиною появи бінарних опозицій, діад. Такий спосіб 

сприймання навколишнього світу став домінуючим [24, с. 6]. 

М. С. Трубецький [272], основоположник теорії бінарних опозицій, 

зазначав, що бінарність сприйняття навколишнього світу обумовлена вже суто 

фізіологічними причинами, насамперед тим, що мозок людини розділений на 

дві півкулі, кожна з яких виконує свою функцію. Він указував, що «дві речі 

можуть відрізнятися одна від одної лише у випадку, коли вони протиставлені 

одна одній, іншими словами, лише коли між ними існують відношення 

протиставлення, або опозиції» [272, c. 36–37].  

Нейропсихологи Дж. Д. Вуд і Дж. Петріглієрі [389] указують на те, що 

дослідження у сфері неврології людських емоцій висвітлили природу цієї 

властивої людині дуалістичної психологічної картини [389, с. 31]. Зокрема, за 

даними Дж. Леду [353; 354], будь-який стимул, що надходить у нашу 

центральну нервову систему, негайно передається в двох напрямках. Один 

напрямок робить інформацію доступною для кори головного мозку, яка 
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здійснює когнітивну, логічну обробку і точне розпізнавання. Другий шлях 

переносить інформацію до мигдалеподібного тіла, крихітної, але важливої 

підкоркової структури, опосередковуючи емоційну реакцію на об’єкт. Кора і 

мигдалеподібне тіло активуються приблизно одночасно. Проте, саме 

мигдалеподібне тіло вирішує, подобається нам цей об’єкт, чи ні (і часто 

ініціює поведінкову реакцію), перш ніж корі навіть удається «зрозуміти», чим 

є об’єкт насправді, і задовго до того, як людина переходить до свідомого 

мислення або свідомого почуття [353, с. 53; 354, с. 265]. 

Іншими словами, наш мозок дає емоційний «ярлик» кожному об’єкту, 

сприймаючи його як «хороший» або «поганий» ще до того, як ми 

усвідомлюємо, чим саме є цей об’єкт [389, с. 31]. Візуальна інформація 

спочатку обробляється таламусом (ділянкою сірої речовини), що є 

відповідальним за передачу сенсорної та рухової інформації від більшості 

органів чуття до кори головного мозку, який передає грубу, майже архетипову, 

інформацію безпосередньо до мигдалеподібного тіла, скупчення сірої 

речовини всередині кожної півкулі скроневої долі, що є частиною лімбічної 

системи, відповідальної за формування емоцій. Така швидка передача 

дозволяє мозку починати реагувати на можливу небезпеку [353, с. 56], 

створюючи стереотипні уявлення про світ. 

Стереотипи – це приклад процесу категоризації. Людина не може 

швидко сформувати враження про групу інших людей або об’єктів 

навколишньої дійсності, якщо не визначить, чим вони відрізняються від інших 

груп. Категоризація – це когнітивний процес, за допомогою якого людина 

виявляє такі відмінності та подібності [361, с. 2–3]. Категоризація, у розумінні 

психологів [341; 361], – це процес, за допомогою якого категорії послідовно 

виокремлюються і стають зрозумілими через виявлення й акцентуацію 

відповідних подібностей і відмінностей. Їх акцентуація може розглядатися як 

засіб кристалізації серед стимулів важливих закономірностей, щоб людина 

могла їх розпізнавати, запам’ятовувати і відповідати на такі стимули 

[361, с. 3].  
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Хронологічно першою спробою осмислити феномен стереотипу була 

праця У. Ліппмана [139], який уперше вжив термін «стереотип» у 1922 р. для 

опису особливостей формування суспільної думки. У його праці подано таке 

визначення терміна «стереотип»: «прийнятий в історичній спільноті зразок 

сприйняття, фільтрації, інтерпретації інформації, що виявляється у процесі 

розпізнавання та пізнання навколишнього світу й базується на попередньому 

соціальному досвіді індивіда» [139, с. 93]. «Швидкі та брудні» емоційні 

оцінки, які ми повинні робити, – генетично – можуть бути бінарними й 

обмеженими, але вони також роблять світ передбачуваним і дозволяють 

миттєво виконувати життєво необхідні дії [389, с. 31]. Стереотипні «емоційні 

реакції здебільшого генеруються несвідомо», – пише Дж. Леду [354, с. 17]. 

Отже, еволюція вибрала і зберегла неврологічний механізм, який підтримує 

інстинктивне подвійне сприйняття в опозиціях «хороше –  погане», багато в 

чому через її цінність для виживання людини. 

Тож спрощення складних явищ до бінарного набору альтернатив є 

частиною людської природи, фундаментального механізму, глибоко 

викарбуваного в нервовій тканині людини і переданого з покоління в 

покоління для виживання [389, с. 32]. І, навіть коли люди намагаються змінити 

традиційне світосприйняття, людська природа все одно зазначатиме, що 

темрява краща, ніж світло, пристрасть краща, ніж розум. За П. Елбоу [332], це 

означає, що змінюється полярність мислення, однак людина продовжує 

сприймати світ у рамках домінування або ієрархії, де той, хто має вище 

становище, має перевагу [332, с. 22]. 

Отже, подвійність сприйняття людиною навколишньої дійсності 

зумовлена специфічними для неї психологічними та фізіологічними 

механізмами. На психологічному рівні таку подвійність зумовлено 

прагненням людської свідомості до категоризації інформації при пізнанні 

світу, на фізіологічному – участю мигдалеподібного тіла в такій інтерпретації, 

результатом чого стає формування суб’єктивної оцінки того, що пізнається, 

ще до того, як навколишня дійсність об’єктивно інтерпретується корою 

головного мозку.  
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1.1.2 Філософсько-логічне підґрунтя бінарності як механізму 

людського мислення. Бінарність як спосіб мислення, існування, буття 

культури в цілому, за С. О. Остренком [184], – одне з фундаментальних якщо 

не відкриттів, то вже точно міркувань у сучасній філософській думці 

[184, с. 42]. Доцільно вважати, що бінарність світосприйняття, описана у 

попередньому підрозділі дисертаційної праці, накладає певний відбиток на 

специфіку здійснення людиною логічних операцій, а отже, і на розуміння 

людством особливостей пізнання світу. 

Подвійність людського мислення виражається у «здатності сприймати 

дихотомію у будь-якому […] середовищі» [323, URL]. Спрощене, бінарне, 

мислення характерне для мозку людини, в якому збереглися багато 

стародавніх структур, які беруть участь у прийнятті рішень. Найдавніший 

«ритуально-агресивний» мозок і древній лімбічний «емоційний» мозок 

(можливо, і інші, ще більш древні структури), обумовлюють у більшості 

випадків особливості сприйняття, мислення, дій [269, с. 23].  

Філософська значимість ідеї про бінарну інтерпретацію світу людиною  

полягає в тому, що в бінарній організації світу первісною людиною був 

знайдений готовий трафарет, яким вона користувалася при класифікації явищ 

та образів зовнішнього світу [54, с. 56]. Сприйняття й усвідомлення предмета 

(ідеального чи реального) як поєднаних протилежностей, що водночас 

борються, було стабільним фактом в історії європейської філософсько-

діалектичної культури (античної, доби Відродження, класичної, 

марксистської, післякласичної) [140, с. 15]. 

Уявлення про суперечливість розвитку всього сущого виникло ще в 

давнину (в VI ст. до н.е.). Фалес Мілетський уважав, наприклад, що 

навколишній світ складається з різних начал: рухомого і нерухомого, 

холодного і теплого, мокрого і сухого, світлого і темного, видимого і 

невидимого, земного і небесного, конечного і нескінченного (цит. за: 

[150, с. 107]). Геракліт, на відміну від Фалеса, стверджував, що суперечливі 

начала притаманні самим речам. На думку Геракліта, все у світі складається з 
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протилежностей. Їх боротьба і визначає сенс будь-якої речі, процесу. Діючи 

одночасно, ці протилежності утворюють напруженість, якою і визначається 

внутрішня гармонія речі. Боротьба протилежностей є загальною. Вона 

представляє, за Гераклітом, справжню справедливість і є умовою існування 

упорядкованого космосу (цит. за: [150, с. 107]). 

Сприйняття дійсності людиною у протиставленнях було предметом 

наукового вивчення у концепції Піфагорійської школи, в діалектиці Платона 

та формальній логіці Аристотеля [69, с. 66]. У піфагореїзмі існує 

протиставлення Одиниці і Двійці, тобто, у даному випадку один одному 

протиставлені такі категорії, як парне і непарне. Послідовники Піфагора 

вкладали в ці поняття оціночний момент (непарне – добре, парне – погано). На 

основі цієї тези вони вибудовували систему протиставлень, які в сучасній 

науці і називаються бінарними опозиціями. До того ж, у філософській 

спадщині Платона гендер розкривається через компліментарність, тобто 

взаємодоповнюваність бінарних опозицій, а Аристотель був одним із перших, 

хто ввів у порівняльний аналіз такі бінарні опозиції (два альтернативних 

варіанти), як «монархія – тиранія», «аристократія – олігархія» [105, URL].  

Відзначаючи, що всі «існуючі речі і сутність складаються з 

протилежностей [13, с. 123], Аристотель звертає увагу на тотожну природу 

протилежності насамперед за виглядом або за родом і виділяє інші можливі 

способи протиставлення: співвіднесеність, позбавленість і володіння, 

ствердження і заперечення [14, с. 79–86]. Аристотель повністю втілює 

принцип: «різне – значить нерівноцінне», тобто бінарні опозиції у Аристотеля 

завжди вбудовані в певну аксіологічну матрицю. «Верх» для Аристотеля є 

більш початковим і ціннішим за своєю природою, ніж «низ». Такі ж 

відношення між правим і лівим, чоловічим і жіночим тощо [210, с. 14]. 

Важливу роль у розвитку принципу бінарності в цілому відіграв 

антиномічний метод пізнання, застосовуваний І. Кантом [104]. Філософ 

стверджував, що людина, хоча і намагається, не може вийти за межі чуттєвого 



35 

досвіду, що, на його думку, сприяє появі тези й антитези, які й утворюють 

нерозв'язні протиріччя, що отримали назву «антиномія» [104, URL]. 

За словами Г. Гегеля, основою протилежності є протиріччя, яке «рухає 

світом, і смішно говорити, що протиріччя не можна мислити» (цит. за: 

[7, с. 173]). З фундаментальних ідей Г. Гегеля оформилася спеціальна 

філософська дисципліна – діалектична логіка, у якій принципу єдності і 

боротьби протилежностей надається статус закону, який пояснює сутність 

розвитку світу і становлення творчої думки. У формальній логіці, предметом 

якої є вивчення норм правильного міркування, фундаментальна для пізнання 

опозиція – «істина – неправда» розривається, протилежні начала 

взаємовиключають одне одного. Така стратегія робить мислення точним і 

однозначним, а в когнітивній еволюції уможливила появу теоретично 

доказового мислення [215, с. 7]. Надалі антиномічний метод знаходить своє 

відображення в працях Ф. Ніцше, К. Маркса, а також у працях багатьох інших 

мислителів [105, URL]. 

Розрізнення Р. Декартом свідомості і матерії, що стало головним 

прикладом бінарної опозиції у філософії дуалізму, проілюструвало уявлення 

про те, що деякі поняття, пов’язані у свідомості людини, насправді не 

пов’язані, але належать до різних категорій, і що очевидне співвідношення 

таких подвійних пар випливає лише з вторинних зв’язків [331, с. 14].  

Поняття бінарної опозиції тісно пов’язане з ідеями структуралізму, що 

розвивався на початку 1900-х років на основі ідей Ф. де Соссюра. Відношення 

між парами бінарних опозицій мали визначальну роль у структуралізмі 

[326, с. 109], оскільки, за С. Блекберном [404], структуралізм базується на 

переконанні про те, що «явища людського життя зрозумілі лише через їх 

взаємозв’язки. Ці відношення складають структуру, а за локальними 

варіаціями поверхневих явищ існують постійні закони абстрактної культури» 

[404, с. 353]. 

Отже, структуралісти відзначали факт повсюдного в архаїчному 

менталітеті структурування світу за допомогою бінарних опозицій. Основний 
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висновок такий: стародавнє мислення мало дологічну форму, воно оперувало 

опозиціями в цілісно-образних формах і не було чутливим до суперечностей 

[215, с. 7]. Р. Барт зазначає: «Бінаризм – явище надзвичайно широке» 

[25, с. 152], тож структуралісти розглядають бінарні опозиції як 

фундаментальну категорію, як систему, за якою дві теоретичні протилежності 

чітко визначені і протистоять одна одній [379, с. 383]. 

Критика ідеї бінарного мислення, такої характерної для епохи модерну, 

стала одним із ключових моментів постмодерністської філософії. У площіни 

постмодернізму класичний тип раціональності в принципі базується на 

дуальних семантико-структурних опозиціях, у рамках яких має місце не так 

мирне існування, скільки насильницька ієрархія, бо один із термінів опозиції 

неначе веде інший або ж має над ним перевагу [116, с. 93]. Теоретики 

постструктуралізму стверджують: «крім опозиційних відношень […] існує 

безліч відношень перехідного типу» [394, c. 81]. До таких належать, зокрема, 

«свідомість – розум», «закоханість – кохання» тощо. Крім того, є велика 

кількість відмінностей, які в процесі взаємовідношень один з одним 

поводяться хаотично, внаслідок чого принципово неможливо виділити чітко 

організовану опозицію [169, с. 30]. Однак не можна заперечувати, що 

проблема бінарності людського мислення цікавила багатьох постмодерністів.  

Проблема бінарності знайшла своє відображення в теорії спокуси 

Ж. Бодріяра [37], у полі уваги якого знаходилося протиставлення знаку і 

реальності, означуваного і того, що означає, простої видимості і прихованого 

сенсу. Однак для нього подібні протиставлення позбавлені сенсу й усіляких 

підстав, оскільки «побудований на таких опозиціях дискурс […] у будь-який 

момент може бути “абсорбований” власними знаками і позбутися будь-якого 

сенсу: знакам досить лише повернутися зворотним боком, і вони вислизають 

із лещат опозиції, тим самим її скасовуючи. Адже зворотний бік знаку – зовсім 

не прихований сенс лицьового боку: кому прийде в голову стверджувати, що 

“орел” – це сенс “решки”, або навпаки? А саме на цьому абсурдному 

підпорядкуванні одного боку знаку іншому (означуваного і того, що означає, 
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або навпаки) тримається принцип репрезентації і все, що він обґрунтовує: від 

“реалістичного” мистецтва до політичного представництва» (цит. за: 

[71, с. 55–56]). Ж. Бодрійяр виступав за зміну відношень між різними знаками, 

позначаючи тип нових відношень як спокусу, звабу. «Можливо, – пише 

філософ, – покликання знаків не лише в тому, щоб включатися в ті чи інші 

впорядковані опозиції з метою позначення – таке їхнє сучасне призначення. 

Але їх призначення, їх доля, можливо, зовсім в іншому – в тому, можливо, щоб 

зваблювати один одного і тим самим зваблювати нас» [37, с. 184]. Сьогодні, 

на думку Ж. Бодріяра, ми як раз і спостерігаємо «повільну ерозію всіх 

полярних структур разом» [37, с. 185]. 

На сучасному етапі розвитку логіки і філософії вважається, що 

структура бінарних опозицій є однією з найголовніших категорій людського 

мислення. Адже у процесі пізнавальної діяльності індивід постійно вдається 

до уявних порівнянь предметів, процесів і дій навколишньої дійсності, 

виокремлюючи серед них протилежне [308, с. 157].  

Як відзначає В. А. Маслова [157], «питання про бінарні опозиції – це 

питання про універсальні властивості самої дійсності, й універсальні 

закономірності її відображення в людській свідомості [157, с. 47]. Світ і 

людина, зауважує О. Н. Тетіор [269], існують у непереборному бінарно 

множинному просторі між добром і злом, чеснотою і гріхами, красою та 

неподобством, здоровим глуздом і безглуздям, стійкістю і нестійкістю 

розвитку. Бінарність «примиряє з наявністю негативної частини буття, яка 

реально існує та не зникає і зазвичай знаходиться за непрозорою ширмою. 

Вона показує реальну причиново-наслідкову обумовленість не лише 

позитивного, але і негативного у світі і в людині [269, с. 17]. Тож бінарні 

опозиції, як зазначає Ю. М. Малинович [149], відображають дуальну природу 

осмислення світу, яка полягає в єдності протилежностей, що переходять одна 

в одну [149, с. 62], і, «який би матеріал ми не взяли, завданням стає 

знаходження основних бінарних опозицій (“природа – культура”, “рослина – 
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тварина”, “сире – варене”), аналіз складних явищ як пучків диференціальних 

ознак» [2, с. 25]. 

Таким чином, ідеї про бінарність людського мислення закладено ще 

античними філософами, а школа структуралізму оформила ці ідеї в теорію 

бінарних опозицій. Бінарність людського мислення, з позицій логіки та 

філософії, зумовлена необхідністю порівняння, протиставлення об’єктів чи 

явищ, що вивчаються, з метою їх пізнання та усвідомлення їх сутності.  

 

1.1.3 Бінарна полярність міфо-релігійної і культурно-етнічної 

стереотипізації буття людини. Історично виникнення в соціумі бінарної 

організації стало результатом переходу від первісного стада до родового 

суспільства, тому вивчення становлення людського суспільства по суті 

немислимо без дослідження її походження [54, с. 56].  

Бінарна стереотипізація буття людини тісно пов’язана з міфом як 

репрезентацією світосприйняття людини. М. Хоппал [339] порівнює людську 

культуру з пам’яттю людини, зазначаючи, що «людська культура як механізм 

зберігання інформації схожа на людську пам’ять, оскільки має здатність до 

передачі пам’яті» [339, с. 107]. Міфи, які створює культура, зберігаються цією 

культурою. Міф, як стверджує А. С. Аль-Хайдарі [321], – це «душа культури, 

невід’ємна частина […] досвіду народу. Міфи відіграють велику роль у будь-

якому суспільстві та культурі» [321, с. 4]. К. Леві-Стросс [355], своєю чергою, 

зазначає, що, хоча «міфологічні історії є або здаються довільними, 

безглуздими, абсурдними, проте вони, схоже, наявні в усьому світі» [355, 

с. 24], однак при цьому міфологізація світу в різних культурах є унікальною – 

«ви не знайдете такого самого творіння [міфу] в зовсім іншому місці» [ibid.]. 

Міфи – це узагальнені образи символічного характеру, які включають не 

лише існуючий світ, але і бажаний світ, світ надії, у якому втілено ключові 

інтереси великої групи людей. Міфологія значною мірою орієнтована на 

подолання фундаментальних антиномій людського буття, на гармонізацію 

системи «людина – природа – суспільство». Міфи – це найпростіша спроба 
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пояснити принципи Всесвіту [377, с. 19]. Культурні міфи – це «супер-історії», 

які супроводжують людину протягом її життя та резонують з її культурним 

середовищем [366, с. 71]. Як уважають М. Беррі та С. Іннрейтер-Мозер [324], 

культурні міфи – це «культурні сценарії», які містять явні та неявні моделі 

ролей та відносин, а також загального ставлення до світу [324, с. 175]. 

Основоположник ідеї опису міфологічної картини світу в термінах 

антонімічних семантичних протиставлень французький учений К. Леві-Строс 

розробив свою теорію сприйняття реальності в межах бінарних протиставлень 

[134; 135] на основі ідей структуралізму. Його теорія надає змогу зрозуміти 

культуру та досвід того чи іншого етносу. Учений аналізує структуру 

мислення, він зосереджує свою увагу на пучках відношень в їх символічному 

значенні. Його аналіз демонструє, що міфологічне мислення оперує значним 

набором бінарних опозицій («сирий – приготований», «свіжий – гнилий», 

«порожній – повний», «відкритий – закритий», «близький – далекий», 

«верхній – нижній») [135, с. 450]. У подальшому його думка була 

підтверджена численними дослідженнями ([22; 147; 162; 169; 270]). 

Зокрема, М. Маєрчик [147] пов’язує виникнення бінарних опозицій 

(верху та низу, правого і лівого, доброго і злого тощо) з образом Axus mundi 

(лат. ‘вісь світу’) – центру світу, який виражено в образі Світового дерева та 

його аломорфів. Це універсальний, засадничий символ, що реконструюється 

мало не для всіх культур [147, с. 257].  

В. Г. Тімофєєв і М. В. Петров [270] зазначають, що принцип бінарних 

опозицій у міфологічній свідомості зумовлений потребою первісної 

свідомості у систематизації картини світу. У міфологічній свідомості всі 

предмети і явища світу протиставляються попарно: «біле – чорне», «світло – 

темрява», «чоловік – жінка», «сонце – місяць» тощо. У більш розвиненій 

картині світу основною віссю бінарної опозиції виступає пара стану – «Хаос і 

Космос», оцінки – «Світло і Темрява» як метафори пари «Добро і Зло», 

відносини – «Своє і Чуже», «Ми і Вони», походження – «Деміург-Творець і 

Мати-Природа». Тож принцип бінарної опозиції є базовою умовою для 
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формування картини світу незалежно від часових або географічних умов 

формування міфологічної свідомості [270, с. 149]. 

Є. М. Мелетинський [162] пов’язує принцип бінарних опозицій із 

метафоричністю, символічністю міфологічної логіки [162, с. 114], яка широко 

оперує двійковими опозиціями чуттєвих якостей, реалізованими в конкретні 

образи. Бінарні опозиції нижчого порядку все більш семантизуються, 

набувають більш узагальненого, абстрактного сенсу, перетворюючись у 

спосіб вираження фундаментальних морально-буттєвих опозицій, таких, як 

«добро – зло», «життя – смерть» тощо [270, с. 149].  

Структуризація картини світу за принципом бінарних опозицій 

характерна і для міфології романтизму. Діаметрально протиставляються світ 

реальний і світ фантазії, позитивний романтичний герой і негативний герой, 

що не хоче розуміти світ. Більше того, на думку В. Г. Тімофєєва та 

Н. В. Петрова [270], панування саме бінарної картини світу, що не допускає 

відтінків і діалектичності образів і сюжетів, спостерігається у сучасній 

повсякденній свідомості [270, с. 149]. 

Етнолінгвіст М. Толстой [271]  зазначав, що «майже у кожній традиції є 

ситуації, у яких окремі бінарні опозиції наповнюються іншим змістом, 

найчастіше – антонімічним, протилежним тому, що фіксується у більшості 

інших» [271, с. 151]. Учений наголошував на необхідності також 

«спостерігати за системою бінарних опозицій в окремо взятій конкретній 

традиції, що стосується окремого етносу й одного синхронного зрізу» 

[271, с. 152]. Так, дуалізм і бінаризм характерні саме для європейського, 

християнського, західного світогляду. Східний тип мислення пропонує зовсім 

інший принцип взаємодії двох протилежностей: замість онтологізації 

суперечності – уявлення протилежностей у межах універсального 

синкретизму, взаємодію та взаємопроникнення (пор. «інь – ян») [22, с. 122]. 

Не окрема людина, а група людей, колектив, став свого роду соціальним 

атомом, який разом з іншими формував і розвивав людське суспільство [377, 

с. 18]. Розуміючи міф як ядро культури, Ю. М. Сидорович [245] виокремлює в 

ньому систему цінностей (аксіосистему), систему ідеалів, систему символів, 



41 

норм і стереотипів [245, с. 77]. Для дисертаційного дослідження найбільш 

актуальними є такі його компоненти, як цінності і стереотипи, оскільки вони 

можуть розглядатися як «механізми, за допомогою яких міф бере участь у 

процесі культурогенезу» [245, с. 77].  

Перші ціннісні орієнтації виникають разом із народженням міфу. 

Бінарні опозиції пояснювали навколишню дійсність, пояснювали минуле, 

дозволяли регулювати сьогодення і проектувати майбутнє. Ієрархія цінностей 

у міфі вибудовується за принципом базових (основних) і допоміжних 

(другорядних). Базові цінності як механізми міфу сприяють виникненню, 

розвитку та збереженню культури. Вони звертають до світу ідеального, не 

обов’язково досяжного, але завжди такого, що визначає вектор змін і розвитку 

культури. Допоміжні цінності найчастіше є похідними від базових, але саме 

вони надають культурі неповторного вигляду.  

Наприклад, у культурі первісного суспільства базовими цінностями 

виступають: загальна рівність, традиції, а допоміжними – тотем, культ предків. 

Основні міфи первісної культури демонструють вищевикладену ціннісну 

орієнтацію. Сучасні міфи «культури споживання» орієнтують носія на 

максимальне досягнення поставлених завдань і ситуацію успіху, які 

виступають в її міфологічних моделях як базові цінності. Способом їх 

актуалізації та трансляції виступає допоміжна цінність активної особистості. І 

в тому, і в іншому випадку базові цінності первинні по відношенню до 

допоміжних, а допоміжні сприяють реалізації базових, втілюючи їх у 

матеріальні форми. Ціннісна система в міфі тісно взаємопов’язана зі 

структурою стереотипів [245, с. 78]. 

Наукове розуміння стереотипу передбачає наявність у ньому таких 

елементів-характеристик, як бінарність, протиріччя, стандартизованість, 

схематизм, символізм, емоційність, категоричність, сталість тощо. Коріння 

наявності таких елементів-характеристик у структурі стереотипу дослідники 

[167; 227; 237; 245] вбачають саме в міфології, аргументуючи це тим, що міф 

є одним із найважливіших феноменів людської культури, в основі якого 
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закладені основні моделі особистісної і суспільної стереотипної поведінки, так 

звані «символи-коди» особистісного і суспільного буття людини [234, с. 59]. 

Стереотипи є глибоко вкоріненими в культурі, в якій особа живе та 

зростає. Стереотипи формуються, репродукуються й передаються 

різноманітними шляхами: через соціалізацію в сім’ї та школі, культурні 

традиції, спілкування з друзями, постійні зустрічі з образами чи сюжетами, 

представленими в книжках, газетах, на телебаченні тощо [290, с. 71]. Процес 

створення стереотипів часто зводиться до дуже простої ідеї: у середовищі, у 

якому міститься занадто багато інформації, найбільш адаптивною реакцією 

сприймаючого є спроба зменшити це інформаційне перевантаження шляхом 

фільтрації або ігнорування більшої частини інформації [361, с. 3]. Можливо, 

найбільш проблемним аспектом стереотипізації навколишньої дійсності є те, 

що стереотипи послаблюють здатність людини критично мислити і слугують 

основним джерелом дезінформації про певні групи людей чи об’єктів 

[387, с. 18]. 

Сучасні дослідники розуміють стереотипи як «ідеальні образи предметів 

і явищ реальної дійсності» [278, с. 54]. Розуміння знаку, як указує 

Т. Ф. Семашко [234], відбувається у спілкуванні, головною умовою якого є 

певна спільність знань про світ у комунікантів, що властива стереотипам 

[234, с. 58]. За Н. В. Уфімцевою [278], стереотипи наділені певним 

мінімальним комплексом подібних асоціативних емоційно-оцінних реакцій 

[278, с. 59]. Тому можна говорити про стереотип-уявлення – схематичний 

образ у голові людини про об’єкт чи ситуацію, який включає їх описові й 

оцінні ознаки [234, с. 59]. 

Стереотип пов’язаний із формуванням спрощеного уявлення про 

соціальний об’єкт, суб’єкт, процес чи явище [102, с. 116]. Суть стереотипу 

полягає у формуванні схематизованого судження про уявну соціальну 

реальність, яку можна змоделювати, спростити, створити шаблон. У цьому 

раціональному підході, який намагається впорядкувати знання про 

навколишній світ, його інтерпретація спрощується, пристосовується до 



43 

інтересів і потреб відповідних груп. Стереотип виключає і навіть не 

передбачає розмаїття підходів і нюансів у пізнанні навколишнього світу, 

зосереджуючи увагу на механізмах досягнення поставленої цілі [165, с. 135], 

демонструючи полярне, бінарне ставлення до тих чи інших об’єктів та явищ.  

Наявність поляризуючого, оцінного моменту в стереотипі надає 

можливість людині більш точно сформувати ставлення до конкретного явища, 

оскільки на рівні поняття не завжди легко сформувати свою позицію. 

Негативна оцінка детермінуватиме діяльність, спрямовану на усунення 

людини від того, що їй не подобається, аж до можливої боротьби з ним. 

Позитивна ж, швидше за все, викликатиме прийняття дійсності, різних планів 

діяльності, що сприймається, та формування відповідної поведінки 

[163, с. 156].  

Таким чином, бінарність сприйняття навколишнього світу, бінарність 

людського мислення детермінують бінарну природу стереотипізації людиною 

навколишньої дійсності, укорінену у міфо-релігійних і культурно-етнічних 

особливостях розвитку кожної окремої культури.  

 

1.2 Феномен бінарної опозиції у розкритті системності в мові і 

мовленні 

 

1.2.1 Поняття опозиції та типи опозицій на фонологічному рівні 

мови. Значна увага в лінгвістичній літературі приділяється так званій теорії 

«бінарної опозиції», яка визначає специфічний інструментарій пізнання 

людиною світу, що її оточує, усвідомлення його сутності [395, с. 39]. 

Як попередньо зазначалося, теорія бінарної опозиції отримала найбільш 

стрімкий розвиток у працях структуралістів. На думку Ф. де Соссюра, бінарна 

опозиція є засобом, за допомогою якого одиниці мови мають значення; кожна 

одиниця визначається при взаємному визначенні з іншим терміном, як у 

двійковому коді. Це не суперечливе відношення, а структурне, доповнювальне 

(цит. за: [406, URL]). Бінарна опозиція є важливою концепцією 
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структуралізму, що розглядає такі відмінності як фундаментальні для всієї 

мови і думки; це – контраст між двома взаємно виключними термінами, 

такими, як вмикання і вимикання, напрямки вгору і вниз, ліворуч і праворуч 

[403, URL]. 

У вивченні бінарних опозицій особливу роль відіграли представники 

«Празької школи». Наприклад, Б. Трнка [385] вкладає ідею бінарності у саму 

концепцію фонеми, відповідно до якої фонеми визначаються як 

«фундаментальні фонологічні опозиції, що забезпечують побудову слів у мові. 

Фонеми контрастують між собою у словах і, відповідно, здатні розрізняти 

слова» [385, c. 3]. Кожна фонема має свої варіанти, тобто «звуки, у яких 

реалізується фонема» [ibid.]. Варіанти, відповідно, можуть бути позиційними, 

що виникають в особливій позиції у слові, та вільними, що вживаються 

незалежно від фонетичного оточення і є замінниками звичайних звуків 

відповідно до різних стилів вимови, або ж використовуються лише певними 

мовцями як наслідок їх ідіолектичних навичок [385, c. 3–6]. 

Однак поняття «бінарна опозиція» традиційно пов’язують саме з 

науковою діяльністю М. С. Трубецького [272] у сфері фонології. Після того як 

М. С. Трубецький [272] побудував фонологічну методологію, система 

бінарних диференційних ознак стала використовуватися практично у всіх 

сферах структурних гуманітарних досліджень [395, с. 48]. За С. І. Балі [323], 

«бінарні опозиції є фундаментальними концептуальними опозиціями, що 

структурують [західну] думку» [323, URL]. 

Відповідно до теорії М. С. Трубецького [272], дві речі можуть 

відрізнятися одна від одної лише тоді, коли вони протиставлені одна одній, 

іншими словами, лише остільки, оскільки між ними існує відношення 

протилежності, або опозиції [272, с. 38]. Уперше використавши термін 

«бінарна опозиція», М. С. Трубецький визначає цей феномен як 

«універсальний засіб раціонального пізнання світу, де одночасно 

розглядаються два протилежних поняття, одне з яких стверджує певну якість, 

а інше – заперечує» [272, c. 77–78].  
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Ознака звуку, за М. С. Трубецьким [272], може виконувати 

смислорозрізнювальну функцію, якщо звук протиставлений іншій ознаці, 

іншими словами, якщо він є членом звукової опозиції (звукового 

протиставлення). Звукові протиставлення, які можуть диференціювати 

значення двох слів даної мови, мають назву «фонологічні (або фонологічно-

дистинктивні або смислорозрізнювальні) опозиції». Приміром, 

протиставлення о – i в німецькій мові є смислорозрізнювальним 

(фонологічним); пор. so ‘так’ – sie ‘вони’, Rose ‘троянда’ – Riese ‘велетень’.  

Навпаки, такі звукові протиставлення, які не мають цією здатністю, 

визначаються як фонологічно несуттєві, або несмислорозрізнювальні, 

наприклад, протилежність передньоязикового r та увулярного r не є 

смислорозрізнювальною, оскільки в німецькій мові немає жодної пари слів, 

яка розрізнялася б за цими звуками [272, с. 38]. 

Д. Крістал [405] опозицію у фонології розуміє як «фонологічний термін, 

що використовується для позначення контрастів між відмінними рисами 

звуків, або між наявністю або відсутністю ознаки» [405, с. 342]. Різницю між 

[p] і [s], наприклад, можна розглядати як поєднання двох протилежностей – 

місця і способу артикуляції [ibid.]. Слід зазначити, що у фонології існує 

відмінність між поняттями контрасту й опозиції, перше з яких посилається на 

відмінності у ланцюжку фонем; друге – на відмінності у фонетичній системі 

[359, с. 93]. 

Д. Джонс, який вивчав фонологію на матеріалі англійської мови, 

припускає, що, коли людина стикається із фонологічною опозицією, тобто, має 

необхідність обрати, який із двох звуків потрібно використати для 

ідентифікації певного знаку, то вона обирає той звук, що більше нагадую знак, 

який потрібно ідентифікувати. Д. Джонс пояснює це, наводячи приклад [z] і 

[s], які не перебувають у стані опозиції після пауз і фрикативів. Наприклад, 

після невокалізованого звуку у puts [puts] s може звучати як [z], однак не може 

бути ідентичним із z [z] на початку слова, як у zeal [zi:l], що протиставляється 
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s у seal [si:l]. В останньому випадку [z] і [s], за Д. Джонсом, знаходяться у стані 

фонологічної опозиції (цит. за: [334, с. 55]). 

Ґрунтовний опис типів опозицій представляють Р. Ласс [352] і 

Д. Крістал [405]. На фонологічному рівні опозиції можуть бути:  

1) двосторонніми (bilateral) та / або багатосторонніми (multilateral). 

Двостороння опозиція обмежена двома фонемами лише як основою для 

порівняння [352, с. 43]. Зокрема, в англійській мові протиставлення між [t] і 

[d] є двостороннім, оскільки це єдині одиниці в системі, які є альвеолярними 

(проривними), і вони диференційовані за дихотомією «глухі – дзвінкі». 

Багатостороння опозиція, з іншого боку, залежить від критерію порівняння, 

яке відбувається більш, ніж у двох сегментах [405, с. 342]. Так, протиставлення 

між [t] і [θ] є багатостороннім, оскільки існує більше одного параметра 

контрасту, оскільки [t] є альвеолярним (проривними), у той час як [θ] є 

міжзубним (фрикативним) [372, с. 107]. На основі цього розподілу 

Т. Акаматсу [315] додає такі опозицій: виключні (exclusive) та невиключні 

(non-exclusive) опозиції. Виключною опозицією є фонологічна опозиція, у якій 

дві або більше фонем мають виключні відношення, тобто фонологічна 

опозиція, у якій дві чи більше фонеми є такими, що база їх порівняння є 

виключною для цих фонем і не повторюється для жодної іншої фонеми у 

межах мови. Наприклад, [t] («глухий апікальний проривний») і [d] («дзвінкий 

апікальний проривний») в англійській мові – виключна опозиція, спільна база 

двох фонем «апікальний проривний» є виключною для них, тобто не 

повторюється в жодній іншій фонемі англійської мови. Невиключна 

опозиція – це фонологічна опозиція, у якій дві або більше фонем є такими, що 

їхня спільна база не є виключною для цих фонем і повторюється в одній або 

декількох фонемах у межах мови. Наприклад, [p] («глухий губний 

проривний») і [tʃ] («глухий шиплячий проривний») в англійській мові 

становить невиключну опозицію, оскільки спільна база цих фонем «глухий 

проривний», повторюється в [t] («глухий апікальний проривний») [315, 

с. 152]; 
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2) пропорційними (proportional) та ізольованими (isolated). 

Протиставлення між [f] і [v] в англійській мові є пропорційними, оскільки 

існують інші опозиції у мові, які функціонують паралельно, наприклад, [s] і 

[z], [à] і [è]. З іншого боку, опозиція між, наприклад, [v] і [l] є ізольованою – 

немає інших сегментів, які контрастують у цей конкретний спосіб, тобто 

«дзвінкий губно-зубний фрикативний – латеральний сонант» [405, с. 342]; 

3) привативними (privative), градуальними (gradual) та еквіполентними 

(equipolent). Привативна опозиція – подвійна опозиція, де один член 

розглядається як такий, що маркований наявністю ознаки, якої не вистачає 

протилежному члену опозиції, як у [р] і [b] в англійській мові [352, с. 43]. 

Наприклад, [m] і [b], [n] і [d] є привативними опозиціями, оскільки кожна пара 

розрізняється за ознакою «носовий – неносовий» [380, с. 52]. При градуальній 

опозиції ступені розбіжності в мові визнаються за певною шкалою, як в 

англійській мові з чотирма голосними переднього ряду [i], [e], [ε] та [æ]. В 

еквіполентній опозиції члени розглядаються як логічно еквівалентні один 

одному, не протиставляючись aні поступово, aні за двійковою ознакою; 

наприклад, за Д. Крісталом [405], відмінність між [p] і [k] не може бути 

проаналізована як різниця за єдиним фонетичним континуумом, оскільки [p] 

не може розглядатися як «не-велярний» або [k] як «не-губний» звук 

[405, с. 342]; 

4) постійними (constant) і здатними до нейтралізації (neutralizable). 

Постійна опозиція спостерігається у випадку, коли її члени можуть 

протиставлятися у всіх можливих положеннях, наприклад, де [p] завжди 

можна знайти в мові у стані контрасту з [b]. На противагу, відмінність між [t] 

і [d] в англійській мові може нейтралізуватися, оскільки у деяких позиціях 

немає такого контрасту, і опозиція реалізується тим самим звуком, як коли [t] 

слідує за [s] на початку слова, наприклад, stick не контрастує з *sdick [ibid.]. 

Таким чином, поняття «бінарна опозиція» увійшло в сучасну лінгвістику 

як надбання фонології (М. С. Трубецький). На фонологічному рівні наявність 

опозицій детермінується такими властивостями фонем, як здатність до 
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смислорозрізнення, спільність основи порівняння фонем, пропорційність 

представлення опозиції у фонетичній системі мови тощо. З аналізу бінарних 

фонологічних опозицій витікає, що ідея бінарності може використовуватися і 

в лінгвістичних дослідженнях стосовно інших мовних рівнів, про що 

йтиметься далі у дисертаційній праці. 

 

1.2.2 Реалізація теорії опозицій на лексико-семантичному та 

стилістичному рівнях мови. Лексика є «відкритою та динамічною системою, 

що складається із зон різного ступеня впорядкованості» [248, с. 148], тобто, з 

певної кількості елементів, поєднаних між собою певними відносинами в 

єдине цілісне утворення [122, с. 67].  

Провідним видом системного зв’язку, що визначає організацію мовних 

елементів в єдину і цілісну множину і задає структурні зміни цієї множини, 

лінгвісти [3; 82; 122; 129] визнають відносини опозиції – протиставлення 

мовних одиниць на підставі їхньої спільності. У зв’язку з цим, лексична 

система мови може розглядатися як безліч взаємопов’язаних лексичних 

одиниць, які тією чи іншою мірою протиставлені одна одній на підставі певної 

саільності їх значень [122, с. 67]. Сукупність опозицій, у які вступає певна 

лексична одиниця, відіграє вирішальну роль для ідентифікації 

(парадигматичного визначення) цієї одиниці. Ідентифікація одиниці полягає у 

виявленні тих ознак семантичної субстанції, якими ці одиниці відрізняються 

одна від одної [393, с. 348]. 

Системність лексики в зовнішньому аспекті системи реалізується в 

різного роду лексичних об’єднаннях на основі парадигматичних відносин 

[248, с. 16] – синонімічних, антонімічних, лексико-семантичних груп слів і 

лексико-тематичних полів [3, с. 7]. 

У найпростішому вигляді синоніми визначаються як слова, що мають те 

саме лексичне значення, але різняться його відтінками, тобто, синонімами 

уважаються лише такі схожі за значенням слова, відмінності між якими здатні 

нейтралізуватися [10, с. 216–217]. 
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У повсякденній свідомості синоніми сприймаються як різні за 

звучанням, але однакові за значенням слова. Подібні визначення зазвичай 

постачають прикладами дійсно семантично тотожних слів, наприклад, 

мовознавство – лінгвістика [10, с. 9]. Однак, говорячи про синонімію, Х. С. Те 

[273] зазначає, що абсолютна тотожність двох одиниць можлива лише в 

певних, обмежених правилами, умовах контексту. Якщо синоніми розуміти як 

одиниці абсолютно тотожні, то в мові їх немає, а таке припущення неможливе. 

Якщо ж синоніми розуміти як одиниці семантично близькі, то вони є і в мові, 

і в мовленні [273, с. 43].  

У сучасному мовознавстві загальноприйнятою є дефініція синонімів: 

«слова, нетотожними семантичними ознаками яких є тільки ті ознаки, які 

можуть стійко нейтралізуватися у визначених позиціях» [304, с. 141]. Таким 

чином, наявність опозицій у складі синонімічних рядів детермінується саме 

тим, що члени синонімічних рядів мають і спільні, і відмінні ознаки.  

Синонімічний ряд – це, таким чином, мікросистема, члени якої пов’язані 

відношеннями подібності та відмінності, характеризуються наявністю 

співпадаючих і відмінних компонентів. Компоненти, що збігаються, 

інтегрують, є тією семантичною підставою, його ядром, на якій будується 

синонімічний ряд; у більшості синонімічних рядів виділяються також 

диференційні семантичні ознаки, які характеризують окремі члени ряду і 

визначають існуючі між ними семантичні «тяжіння» і «відштовхування» 

[82, с. 43]. Отже, є всі підстави розглядати синонімічний ряд як опозицію. 

Наступним типом парадигматичних відношень, що виявляє властивості 

лексико-семантичних відношень, є антонімія. Антонімічні пари виражають 

протилежні або несумісні значення, тобто, антоніми – це слова, протилежні за 

значенням. Прикладом може слугувати пара poor – rich, яка демонструє, що 

людина не може бути одночасно і багатою, і бідною [329, с. 3]. Говорячи про 

антоніми, дослідники [342] використовують термін «протилежний» для 

позначення семантичного відношення між парами антонімів – тобто антоніми 

– це слова зі значеннями, протилежними одне одному [342, с. 3]. Д. Крістал 
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[405] стверджує, що «у найзагальнішому сенсі антонімія позначає усі типи 

семантичної протилежності, що у подальшому розділяються на групи 

(наприклад, градуйовані антоніми, такі як big – small, […] та неградуйовані 

антоніми, такі як single – married)» [405, с. 29]. 

При цьому, слова limerick і pencil навряд чи будуть тлумачитися як 

антоніми, оскільки лексико-семантична опозиція передбачає подібність, а 

також відмінності, і два референти, що позначаються цими словами, 

недостатньо схожі [342, с. 3]. З іншого боку, антоніми hot і cold поділяють 

розмірність “temperature”, але на відміну від синонімів, які знаходяться на 

однакових або близьких позиціях на розмірності (наприклад, scorching і hot), 

антоніми займають протилежні полюси [373, с. 490] (див. рис. 1.1). Антоніми, 

таким чином, подібні в усіх відношеннях, крім одного, в якому вони 

максимально протилежні [388, c. 17]. 

 hot 

cold scorching 

“temperature” 

Рисунок 1.1. Семантичний вимір антонімії [373, c. 490] 

З одного боку, антоніми виявляються як сильно пов’язані між собою 

пари, такі як long – short, heavy – light, hot – cold та good – bad у вимірах 

“length”, “weight”, “temperature” і “merit”, відповідно. У той час як інші пари 

виявляються менш очевидними або здатними сприйматися як протилежні і 

більш чітко пов’язаними з конкретними областями і ситуаціями [365, с. 2], 

коли різними своїми лексико-семантичними варіантами багатозначне слово 

може одночасно належати кільком антомічним парам: пор. м’який ‘такий, що 

легко піддається стисненню’ – твердий ‘такий, який важко піддається 

стисненню’; м’який ‘свіжий’ (про хліб) – черствий ‘несвіжий’; м’який 

‘ніжний’ (про риси обличчя, про голос) – різкий ‘грубий’; м’який ‘нестрогий, 

поблажливий’ – твердий ‘непохитний, непоблажливий’ [10, с. 22]. 

Вивчення лексико-семантичних груп пов’язане з вивченням асоціацій. 

Як слушно вказують І. Ахмад та В. Чмель [316], людина сприймає світ у тому 
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числі через асоціації, тому інтерес до них як до об’єкта наукових досліджень 

має давню історію [316, с. 2]. Дж. Діз [328], намагаючись об’єднати 

психологічний та лінгвістичний аналіз асоціацій, продемонстрував, що для 

виникнення асоціації між мовними одиницями повинен існувати смисловий 

зв’язок, хоча асоційовані слова не завжди пов’язані семантично. Тож будь-яке 

слово відноситься не лише до певного об’єкта, а і є цілою мережею образів, 

подібних за візуальними ознаками, попереднім досвідом тощо [316, с. 2]. 

М. М. Покровський [204] зазначав, що слово та його значення буде зрозумілим 

саме на тлі синонімічних із ним слів, що «належать до того самого кола 

уявлень» [204, с. 12]. Оскільки увесь словниковий запас мови можна розділити 

на лексико-семантичні групи слів, така класифікація є універсальною з 

погляду мети, оскільки такі групи можуть отримувати саме таку структуру, 

яку їм задає дослідник відповідно до його мети [282, с. 530].  

Л. М. Васильєв [51] терміном «лексико-семантична група» позначає 

будь-який семантичний клас слів, об’єднаних хоча б однією спільною 

лексичною парадигматичною семою [51, с. 110]. Наприклад, слова fox 

‘лисиця’, tiger ‘тигр’, dog ‘собака’, crocodile ‘крокодил’ входять в одну 

парадигму на основі загальної ознаки animals ‘тварини’ і опозиції, що існує 

між ними. Однак, у ряду fox ‘лисиця’ – tiger ‘тигр’ тварини протиставляються 

за ознакою «псові – котячі», а crocodile ‘крокодил’ протиставляється всім 

названим тваринам (ссавцям), оскільки відноситься до ряду водних хребетних 

– плазунів [3, с. 7]. 

Як структурна одиниця лексико-семантичної групи лексема має 

семантичну структуру з ієрархічно організованими елементами, серед яких 

виділяються семантичні ознаки, семантичні компоненти, семи. Елементи 

семантичної структури пов’язані парадигматичними відношеннями: зв’язок 

між значеннями лексем у межах лексико-семантичної групи здійснюється 

через спільні для цих лексем семантичні ознаки; диференційні ознаки 

виконують функцію опозиційних корелятів [161, с. 122]. 
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Можливість виявляти лексико-тематичні поля також є проявом 

системності мови. Кристалізація підходу до тлумачення лексичної 

системності завдячує своєю актуальністю доктрині мовного поля часів 

раннього структуралізму (Г. Іпсен, Й. Трір, В. Порціг) [73, с. 189]. На 

нинішньому етапі лінгвістичних пошуків поняття поля й досі опирається на 

окремі постулати, зокрема структурний характер зв’язків між складовими 

поля та наявність спільного компонента в семантичній структурі значення 

конституентів [310, c. 23; 335, c. 54]. Лексико-тематичне поле набуло різних 

інтерпретацій як «тематичне / лексико-тематичне поле» [78], «тематичне поле 

термінологічної лексики» [177], «комунікативно-тематичне поле» [152] тощо. 

На основі тематичної класифікації [78, с. 25] створено термінологічні 

словники з різних галузей науки й виробництва: медицини, економіки, 

біології, військової сфери, філософії тощо [111, с. 60].  

Лексико-тематичні об’єднання лексики характеризуються, по-перше, 

позамовною обумовленістю зв’язків між їх елементами (ідеальними і 

матеріальними денотатами, вираженими мовними знаками) і, по-друге, 

перерахуванням як формою упорядкування денотатів – складових лексико-

тематичного угруповання [137, c. 219]. Лексико-тематичне поле – це 

об’єднання слів однієї теми за логіко-поняттєвим принципом, у якому не є 

обов’язковою загальна інтегральна сема [111, с. 61]. Насамперед, це 

класифікація предметів та явищ, об’єднаних типовою ситуацією або темою. 

Відтак, структура лексико-тематичного поля – це різні варіативні маніфестації 

однієї теми, які впорядковані структурно (від метатеми – до підтем) 

[299, с. 89]. У лексико-тематичному полі ядерна сема не є обов’язковою [305; 

325].  

Сукупність стилістичних прийомів опозиції об’єднана спільністю 

змісту і забезпечує безперервність смислового простору опозиції. Усі прийоми 

у цій сукупності пов’язані один з одним відносинами взаємного 

протиставлення і семантичними кореляціями системного характеру, що 

дозволяє говорити про такі прийоми як про «поле» [44, с. 25], яке охоплює «не 
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тільки чітко розмежовані і протиставлені одне одному утворення, а й переходи 

між такими утвореннями, які розмивають кордони між ними» [185, с. 22].  

Ядром узагальнено-типізованих способів вираження опозиції на 

стилістичному рівні, за Т. Г. Бочиною [44], є антитеза – риторична фігура, що 

полягає у зумисне підкреслюваному зіставленні двох протилежних, але 

пов’язаних між собою понять, явищ, речей, ідей та образів для підсилення 

вражень, для більшої переконливості [268, URL].  

 В основі риторичної фігури антитези – філософське розуміння світу як 

єдності протилежностей [268, URL]. Основна мета антитези – навмисна 

демонстрація опозиції (контрасту) – досягається взаємодією декількох 

симетрично розташованих опозицій, діапазон парадигматичних 

характеристик яких надзвичайно великий. Контрастна сутність зіставлюваних 

предметів мови підкреслюється і взаємною актуалізацією відносин 

протилежності 2-3-х пар лексичних антонімів [44, с. 26]: Better to reign in Hell, 

than serve in Heav’n (Дж. Мільтон). 

Стилістичним прийомом синтезу протилежностей, здійснюваного 

шляхом поєднання полярних за своїм значенням слів, є оксиморон [44, с. 26], 

що «полягає в навмисному поєднанні слів із протилежними або просто 

взаємовиключними значеннями для вираження нового цілісного поняття або 

окремого явища, в оригінальній формі привертаючи увагу до його 

суперечливої природи» [401, с. 400]. Компоненти цієї фігури спрямовані на 

створення ефекту увиразнення почуттів мовця [263, с. 72]. О. О. Селіванова 

[397] визначає оксиморон як «стилістичну фігуру, що ґрунтується на 

поєднанні протилежних, семантично несумісних понять у створенні нового 

поняття» [397, с. 235]. 

Оксиморон – доволі виразний стилістичний прийом: використовуючи 

мінімум мовленнєвих засобів, він характеризує складність, внутрішню 

суперечність описуваного предмета або факту, надає змогу особливо наочно й 

виразно показати діалектичну сутність того чи того явища, створити нове, 

яскраве поняття, враження: Війна за «проти всіх…» (з газети) [263, с. 72]. 
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Засобом вираження відношень опозиції також постає метафора. 

І. В. Арнольд [16] визначає метафору як перенесення імені на основі відносин 

подібності, що, таким чином, є фактично прихованим порівнянням. 

Дослідниця стверджує, що метафора є методом опису, який порівнює одну річ 

з іншою, посилаючись на неї так, ніби це – якась інша річ [16, с. 63–64]. Більш 

того, в основі метафори лежить розумовий процес порівняння, але в метафорі 

основа порівняння ніколи не висловлюється відкрито [16, с. 99]. Під 

визначення метафори потрапляють і «порівняльні звороти, різноманітні 

перифрази, метонімія та інші подібні засоби, тобто, враховуються не тільки 

власне слова, а й фразеологізми, складні найменування» [298, с. 38]. 

На думку О. М. Мороховського [166] та ін., у процесі метафоризації всієї 

сукупності лексико-семантичних варіантів даного слова реалізується лише 

один із них, тобто відбувається звуження слова. Наприклад, у реченні 

рекламного тексту: The woman who wears this rare perfume wears a liquid jewel 

слово jewel (що в цьому контексті заміщує слово perfume) позначає лише одне 

– «щось значне» [173, с. 160]. 

При інтерпретації моделюючої функції метафоричної номінації як 

засобу вербалізації відносин опозиції важливо враховувати всі три базові 

компоненти структури метафоричного значення, виділені в рамках теорії 

регулярної багатозначності: результативне, метафоричне значення, вихідний 

образ і підстава уподібнення – символ метафори [248, с. 51]. 

Метафора, будучи одиницею мислення, представляє когнітивний 

механізм об’єднання двох понятійних сфер, при якому одна понятійна сфера 

(«сфера-мішень», або «сфера-ціль», «сфера-магніт», «реципієнтна зона») 

інтерпретується в термінах іншої понятійної сфери («сфера-джерело», або 

«вихідна сфера», «донорська зона») на основі аналогії [114, с. 12], що і 

дозволяє розглядати метафору як засіб створення опозицій, оскільки «в 

метафоричному дзеркалі виявляються найбільш значущі для людини 

ознаки і якості, приписувані певному об’єкту сприйняття і осмислення» 

[114, с. 12–13]. 
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Від самого початку вивчення метонімія, поряд із метафорою, 

розумілася як просто троп [386, с. 221]: показово, що один із найбільш 

видатних мислителів античності Арістотель не визнавав відмітного характеру 

метонімії і звів її до підтипу метафори (цит. за [364, с. 1]). Деякі сучасні 

лінгвісти зберегли цей підхід до метонімії, коли вона розглядається як 

суб-троп [333, с. 47], хоча водночас і відкидають думку про те, що її прояв слід 

обмежувати виключно образною мовою [386, с. 221]. 

Будучи засобом створення образності, метонімія зосереджується на 

конкретних об’єктах, які використовуються в узагальненому значенні 

[371, с. 117]: Wall Street часто застосовується як метонімічне іменування для 

фінансового та корпоративного секторів США, тоді як Hollywood 

використовується як метонімія щодо кіноіндустрії країни [336, с. 63]. 

Дж. Лакофф [351] стверджує, що «метонімічні поняття дозволяють нам 

концептуалізувати одне на основі його відношення до чогось іншого» 

[351, с. 39]. Він не роз’яснює характер згаданого відношення, а натомість 

намагається пояснити це явище за допомогою таксономії, що пояснюється 

метонімічними схемами, такими як «виробник продукту», «об’єкт, що 

використовується користувачем», «контролюючий для підконтрольного» та 

ін. [351, с. 38–39]. 

Тим не менш, характер цього відношення описується ще в анонімній 

праці часів античності “Rhetorica ad Herrenium”, в якій зазначається, що 

метонімія бере своє вираження від близьких і подібних речей (цит. за 

[349, с. 141]), а саме явище метонімії, хоча й досі відноситься до образного 

засобу, описане термінами, важливими для розуміння метонімії, а саме 

«близькість» і «подібність» [386, с. 222], що і визначають її можливості 

створення відносин опозиції на основі подібності. 

Отже, опозиції на лексико-семантичному рівні реалізуються шляхом 

протиставлення мовних одиниць на підставі їхньої спільності: відносин 

синонімії та антонімії окремих одиниць, а також лексико-семантичних груп і 

лексико-тематичних полів для угрупувань лексичних одиниць. Серед 
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стилістичних засобів реалізації опозицій виокремлюємо антитезу та 

оксиморон як засоби створення протиставлення та метафору і метонімію як 

засоби створення опозиції на основі спільності характеристик об’єктів чи 

явищ.  

 

1.2.3 Бінарні опозиції на рівні художнього тексту. Протиставлення, 

що створює опозицію, може проявлятися не тільки безпосередньо в організації 

мовних одиниць, але і в організації художнього простору на рівні тексту 

[255, с. 180]. У сучасному літературознавстві поняття «бінарна опозиція» є 

одним з основних в аналізі художнього тексту [228, с. 335], оскільки в 

європейській культурній традиції життя звично досліджується в бінарних 

опозиціях, коли протиставляються життя і смерть, душа і тіло, форма і зміст, 

щастя і горе тощо, і це стосується не лише філософських досліджень, а й 

літературних творів [121, с. 286]. 

За А. Р. Хайрутдіновою [286], художній текст являє собою систему, в 

якій взаємопов’язаність компонентів обумовлена не тільки законами мови, а й 

особливостями авторського світосприймання і світовідчуття. Для ідіостилю 

письменника властива система індивідуальних особливостей автора як 

особистості і художника слова, наявність унікальних образних засобів і 

переважання мовлення з актуалізованими особистісними смислами [286, с. 7].  

У літературознавчому полі метод бінарних опозицій не залишається 

непоміченим. Існує ряд робіт (О. Г. Олійник [181], О. О. Приходченко [211], 

Н. В. Соловйова [255], Ю. О. Сухомлінова [264], А. Р. Хайрутдінова [286]), 

присвячених вивченню авторського художнього світу саме з позицій 

бінаризму. Структуроутворююча система опозицій, будучи інтегрованою в 

простір тексту, трансформується з універсального засобу опису буття в 

естетичний код твору, що надає художньому простору особливої «смислової 

глибини в результаті функціонування контрастних пар» [264, с. 3], а вивчення 

дихотомічного принципу художньої організації ідейного простору авторської 
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реальності надає найбільш повне уявлення про світоглядну стратегію 

особистісної оповіді [120, с. 145]. 

Прагнучи сформулювати «універсальний закон» побудови тексту, 

Ю. М. Лотман [144] у якості відправної точки вказав на факт «біполярності» 

семіотики тексту: «Спостерігаючи біполярну організацію на різних рівнях 

людської інтелектуальної діяльності, можна було б виділити опозиційні пари 

[…] і встановити певну паралель із лівопівкульним і правопівкульним 

принципами індивідуального мислення людини» [144, с. 38]. Як приклад 

учений наводить опозиції «дитяча свідомість – доросла свідомість», 

«міфологічна свідомість – історична свідомість», «дія – оповідь», «вірші – 

проза» [144, с. 38]. 

Ю. М. Лотман [143] пише: «Якщо взяти не телефонну книгу, а будь-який 

художній або міфологічний текст, то неважко довести, що в основі 

внутрішньої організації елементів тексту, як правило, лежить принцип 

бінарної семантичної опозиції: світ буде членуватися на багатих і бідних, своїх 

і чужих, правовірних і єретиків, освічених і неосвічених, людей природи і 

людей суспільства, ворогів і друзів» [143, c. 227]. Таким чином, літературні 

сюжети будуються на бінарних опозиціях, в яких найчастіше 

протиставляються людина і суспільство, що зіштовхуються з протистоянням 

добра і зла [121, с. 286]. 

Багато творів засновано на бінарних опозиціях, хоча для їх позначення, 

зокрема, М. М. Бахтін [27] використовує музичний термін «контрапункт»: 

«між усіма елементами романної структури існують діалогічні відносини, 

тобто вони контрапунктично протиставлені» [27, c. 56]. За Н. О. Гринею [75], 

у витворі вербального мистецтва естетичні опозиції зумовлені самою 

структурою художнього тексту, системою його засобів вираження, до яких 

відносимо різноманітні протиставляння. Тому в основу багатьох художніх 

творів світової літератури лягли універсальні опозиції: “life – death”, “love – 

hate”, “kindness – evil” тощо [75, с. 28]. Лексична, синтаксична та стилістична 
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складові опозиції в художньому тексті взаємодіють і взаємодоповнюють одна 

одну, ґрунтуючись на лексичній основі [173, с. 146]. 

Як констатує А. Р. Хайрутдінова [286], у сучасній науці вивчення 

бінарних опозицій на рівні художніх текстів відбувається з метою виявлення 

індивідуально-авторської концепції, тим самим межі даного предмета 

дослідження розширюються [286, с. 8]. З огляду на це, дослідниця зазначає, 

що «двійковість» (рос. двойничество) – це найдавніша універсальна модель 

художнього дослідження місця людини серед інших людей, заснована на 

бінарності як основоположному принципі конструювання світу людською 

свідомістю; це літературний феномен, що заснований на бінарності як 

вихідній естетичній позиції і характеризується певним, більш-менш 

закріпленим набором властивостей, які становлять внутрішню сутність і 

зовнішню форму художнього твору, і тому тісно пов’язаний з фабулою, 

системою персонажів і стилем автора [286, с. 8]. 

Засоби вираження опозиції, експлікуючи очевидну холістичність, 

забезпечують поєднання того, що не можна поєднати, різке зіткнення 

полярностей, розкриття взаємовиключних понять тієї самої суті 

супроводжують художнє освоєння світу [75, с. 29]. На холістичність опозиції 

вказує А. В. Ісаєв [103], за твердженням якого, «у будь-якій семіотичній 

системі є, принаймні, знаки, пов’язані відношеннями протилежності» 

[103, с. 51]. Нарпиклад, у розмаїтих жанрах літератури опозиція полягає у 

різко вираженому протиставленні окремих художніх форм із метою 

підвищення художньої експлікації прозового твору [75, с. 29]. 

Отже, опозицію Н. О. Гриня [75] постулює як стилістичну, семантичну 

та функційну основу художнього тексту, як основний засіб вираження 

прозового твору [75, с. 29]. Опозиція, таким чином, трактується як 

мисленнєво-мовленнєва сутність у світлі когнітивної теорії особистості 

Дж. Келлі [345], за якою особистість індивідуума утворена системою його 

конструктів (personal construct), які використовуються для інтерпретації світу 

і випереджання подій, які формуються на основі подібності або контрасту у 
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їхній взаємодії [45, с. 16]. Тобто опозиції властива динамічність і системність, 

як лінгвальне утворення вона інкорпорує у собі вербальну й концептуальну 

іпостасі, виникає внаслідок інтеракції, а також динаміки образних засобів її 

творення на мікротекстовому й макротекстовому рівнях [75, с. 29]. За 

спостереженнями Н. О. Грині [75], опозиція у художньому тексті підсилює 

відмінність властивостей форм, робить їх єдність більш виразною. 

Використання засобів опозиційності у цьому типі текстів викликає внутрішню 

колізію в композиції, загострює її, шукає гармонію у зіставленні 

протилежностей [75, с. 29].  

Окрім зіставлення форм, пов’язаного з психологією сприйняття, 

опозиції використовують для визначення трактування художніх образів. 

Художнім текстам належать розмаїті естетичні опозиції, і в їхній основі нині 

лежать такі універсальні найдревніші опозиції, як «життя – смерть», «добро – 

зло», «любов –  ненависть», «земля – небо», «вічне – земне», «щастя – 

страждання» і т. ін. [75, с. 30]. Опозиції у художньому прозовому тексті, як 

зауважують Г. В. Андрєєва [6], Л. О. Новіков [173], В. В. Одінцов [180], 

реалізуються на основі принципу контрасту, який розглядається як принцип 

організації художнього прозового тексту. 

Варто зазначити, що в деяких творах обидва компонента бінарної 

опозиції представлені рівноправними, оскільки вони мають одночасно 

позитивні і негативні риси. М. М. Бахтін [27] характеризував рівноправність 

таким чином: «Поруч із самосвідомістю героя, що увібрала в себе весь 

предметний світ, в тій самій площині може бути інша свідомість, поруч з його 

кругозором – інший кругозір, поруч з його точкою зору на світ – інша точка 

зору на світ. Всепоглинаючій свідомості героя автор може протиставити лише 

один об’єктивний світ – світ інших рівноправних із ним свідомостей» [27, 

с. 69].  

З іншого боку, ідейний конфлікт рівноправних компонентів бінарної 

опозиції не вирішується, і розв’язка сюжету відсутня. Як результат, «жодна з 

ідей героїв – ані героїв «негативних», ані «позитивних» – не стає принципом 
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авторського зображення і не конституює романного світу в цілому» [27, с. 36]. 

Основні структури діалогізму опозицій у творах описав В. В. Сілін [246] на 

прикладі комедії Мольєра «Мізантроп». У цьому творі Мольєр представляє в 

бінарній опозиції два рівноправних підходи до розв’язання проблеми, яку 

висловлюють два антагоніста. Альцест – правдолюб, і це його характеризує 

позитивно. Але він позбавляється ореолу позитивного героя, оскільки своїм 

правдолюбством викликає ненависть оточуючих і потрапляє в безглузді 

смішні ситуації. Його опонент, Філінт, володіє однією негативною рисою – він 

каже оточуючим приємні улесливі слова, хоча поза очі засуджує їх. Але 

завдяки такій поведінці у нього немає таких неприємностей, як у Альцеста, а, 

отже, це – позитивний аспект його поведінки. Конфлікт двох поведінкових 

модусів у комедії не вирішується, оскільки герої розлучаються, але не 

відмовляються від своїх ідейних позицій [246, с. 216–217]. 

Таким чином, опозиція на рівні художнього тексту забезпечує 

структурованість художнього освоєння світу. Тому опозиція розглядається як 

стилістична, семантична та функційна основа художнього тексту, а її вивчення 

дозволяє більш ґрунтовно дослідити ідіостиль конкретного автора.  

 

1.3 Концептуальні бінарні опозиції як найважливіший принцип 

категоризації дійсності 

 

1.3.1 Розмежування термінопозначень «антиконцепт», «антонімічний 

концепт» і «концепт-опозиція». Проблема отримання, відтворення, 

переробки та видозміни інформації у вербальній формі у свідомості людини, 

що стала домінуючою у сучасних лінгвокогнітивних дослідженнях [19; 61; 

175], зумовлює сьогодні нові підходи, аспекти у вивченні концептів. 

Вербалізуючись у мові, концепти розкривають зафіксовані в мовній свідомості 

етноспільноти прототипні й стереотипні уявлення про явище [235, с. 7]. Їх 

аналіз як понять «життєвої філософії», як «вербалізованих культурних 
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смислів», як фреймів свідомості дозволив виявити різні закономірності 

функціонування мовної пам’яті [230, URL].  

За О. Б. Сахаровою [230], переважна більшість концептів зберігається у 

мовній свідомості у вигляді бінарних опозицій, і ключові дихотомії 

співвідносяться з численними паралелями, які відображаються в емоційному 

контексті [230, URL]. Дискретизація концептів під кутом зору аксіологічної 

семантики допускає їх протиставлення за принципом позитиву і негативу, 

оскільки концептуальний корпус мови формується ціннісними орієнтирами не 

тільки зі знаком «плюс», а й зі знаком «мінус» [136, с. 161]. 

Теорія опозицій як інваріантна модель пізнання світу [235, с. 7] 

реалізується в концептології у варіантах «антиконцепт» [60; 117; 206; 212; 

261], «антонімічний концепт» [189; 216] і «концепт-опозиція» [98; 205; 222; 

236]. Розглянемо особливості змісту наведених термінопозначень.  

У ряді досліджень термін «антиконцепт» трактується як антонім імені 

іншого концепту [60; 206]. Це пов’язано, за твердженням А. М. Приходько 

[213], з тим, що, оскільки дискретизація концептів допускає їх протиставлення 

за принципом позитиву і негативу, префіксоїд анти- не завжди означає щось 

негативне. Негативне криється в оцінці того, що постулюється. Також на 

основі оцінки протиставлені один одному концепт і його антипод: перший 

являє собою ментальну одиницю, яка відображатиме певну цінність для 

лінгво- і етнокультури, другий – одиницю, яка відображатиме певну 

антицінність (пор. «герой – антигерой», «радар – антирадар», «циклон – 

антициклон») [212, с. 66]. Проте ці два феномени, які на аксіологічній шкалі 

мають протилежні вектори, характеризуються не лише суттєвими 

розбіжностями, але й точками дотику [214, с. 37–39]. 

Ю. С. Степанов [260] дотримується дещо іншої точки зору, вважаючи 

антиконцепт «концептом, протиставленим якомусь іншому концепту» 

[260, с. 20]: «якщо концепт є формою вираження змісту, то антиконцепт – 

формою незгоди зі змістом, формою протесту» [260, с. 21]. Він зазначає, що 

антиконцепт не завжди несе в собі щось погане, зворотне хорошому. Як 
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приклад подібних концептуальних корелятів він наводить МИСТЕЦТВО і КЕМП 

[260, с. 21], звертаючи увагу на те, що основою обох є чутливість, хоча і 

різного роду: в першому випадку вона природна, а в другому – штучна 

[136, с. 161]. 

І. А. Котова [117] указує, що зв’язок між концептом та антиконцептом 

не завжди зводиться до опозиції «доброго» та «поганого» – антиконцептом 

також є максимальна мінімалізація знаку [117, с. 41]: «залишаючись якимось 

знаком, цей знак стає для свідомості, яка його сприймає, ніби прозорим, не 

затримує на собі його уваги, пропускає його через себе, є видимим, але 

прозорим, тобто, запереченням знаку, антизнаком» [261, с. 171]. За такого 

розуміння концепт та антиконцепт не перебувають у бінарній опозиції одне до 

одного, оскільки антиконцепт є радше «переосмисленням наявного концепту, 

зміною його аксіології і валоралогії» [63, с. 15]. 

З іншого боку, в розумінні А. М. Приходька [212] антиконцепт являє 

собою лінгво-психо-соціокультурний феномен, що об’єктивується мовними 

засобами і відображає певну антицінність наднаціонального, національного 

або ідіолектного порядку. При цьому антицінність може бути протиставлена 

цінності, і тоді обидві вони виявляються репрезентантами певної вищої ідеї, 

але може і не бути протиставлена, а існувати немов сама по собі, поза такої 

вищестоящої ідеї [212, с. 68]. 

Головним критерієм ідентифікації концепту й антиконцепту Т. Б. Ларіна 

[132] висуває присутність відношень зовнішньої включеності базових ознак 

концептів в ті самі поняттєві, ціннісні, образні сфери при одночасній 

внутрішній опозитивності даних ознак. Зокрема, аналізуючи концепт MAGIC і 

антиконцепт GLAMOUR, дослідниця зазначає, що превалювання морального 

над матеріальним маркує концепт MAGIC, а матеріального над моральним – 

GLAMOUR, і для них існує мезоконцепт ДУХОВНІ ЦІННОСТІ [132, с. 9]. 

С. Г. Воркачов [59], своєю чергою, вводить поняття «ідея», яку він трактує як 

«сутність, що діалектично розвивається, джерело розвитку якої полягає в 

присутності заперечуючих її категоріальних протиріч» [59, с. 26]. Таким 



63 

чином, система «концепт – антиконцепт – мезоконцепт» Т. Б. Ларіної [132] 

(або «концепт – антиконцепт – ідея» С. Г. Воркачова [59]) чітко відображає 

гегелівську ідею «теза – антитеза – синтез», що постулює діалектичний закон 

про єдність і боротьбу протилежностей [132, с. 9]. 

Н. О. Погрєбная [189] пропонує називати опозиції типу «ЩАСТЯ-

НЕЩАСТЯ», «РОЗУМ-ДУРІСТЬ» антонімічними концептами, що пишуться через 

дефіс і трактуються як одна одиниця із двокомпонентним ядром [189, с. 18]. 

Центром антонімічного концепту є антонімічна пара, що розвиває протилежні 

значення на основі спільної архісеми. Антонімічний концепт при цьому 

визначається як концепт, у якого відбувається коливання значення архісеми 

між компонентами ядра [189, с. 18]. 

Думку дослідниці підтримує С. М. Прохорова [216], яка додає, що на 

поверхні мови антонімічний концепт представлений антонімічною парою, але 

в мовній картині світу він не зводиться лише до неї, а розгортається на рівні 

conceptum як об’ємна одиниця. Продовження концепт знаходить у наївній 

картині світу, в авторських, індивідуальних та інших картинах світу. 

Антонімічна пара в якості ядра (основи антонімічного концепту в цілому) 

організовує зміст антонімічного концепту в кодифікованій мові, наївній та 

інших картинах світу [216, с. 85]. 

Однак, як слушно вказує Т. С. Семегин [236], застосування терміну 

«антонімічний концепт» видається не досить вдалим, оскільки опозиційні 

концепти тісно пов’язані між собою, і їх доцільно розглядати у взаємодії, але 

трактувати як одну одиницю не є цілком логічним, оскільки вони позначають 

два протилежні фрагменти дійсності [236, с. 247]. 

О. Ю. Пономарьова [205] використовує номінацію «концепт-опозиція», 

оскільки вона є лаконічною та поєднує в собі ідею єдності і протиставлення 

концептуального простору [205, с. 8]. Концептуальна опозиція відображає, з 

одного боку, те, що два вхідних у неї концепти є окремими й самостійними, а 

з іншого боку, – те, що на їх основі формується ментальне утворення більш 

високого порядку [98, с. 64]. 
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Погоджуючись із О. Ю. Пономарьовою [205], Т. С. Семегин [236] 

уважає, що концепти-опозиції – це «ментальні одиниці, що відображають 

різновекторність аксіологічного навантаження двох протилежних фрагментів 

дійсності і відзначені лінгвокультурною специфікою» [236, с. 248]. У такому 

розумінні цей термін є близьким до вживаного У. Я. Билицею [31] терміна 

«дихотомічні опозиції» [31, с. 45]. 

Погоджуємося із Т. С. Семегин [236] щодо того, що термінопозначення 

«концепт-опозиція» має низку переваг: 1) бінарність виступає чи не 

найважливішим принципом категоризації дійсності, поштовхом до 

виникнення якої стала така риса мислення первісної людини, як вимога 

порядку; 2) у центрі будь-якої картини світу лежать бінарні опозиції, що 

носять універсальний характер: «ЖИТТЯ – СМЕРТЬ», «ЩАСТЯ – НЕЩАСТЯ», 

«ПРАВИЙ – ЛІВИЙ» і т.д.; 3) основними принципами впорядкування саме 

концептів прийнято вважати протиставлення та бінарність [236, с. 248]. 

Отже, існує три основних терміни на позначення концептів, що 

протиставляються: «антиконцепт», «антонімічний концепт» і «концепт-

опозиція», однак очевидно, що принцип бінарності, що є ключовим для даної 

дисертаційної праці, найбільш повно відображає поняття «концепт-опозиція», 

яким будемо послуговуватися далі в роботі.  

 

1.3.2 Дослідження концептуальних бінарних опозицій у ракурсі 

когнітивної парадигми мовознавства. Термін «концепт», який остаточно 

запанував як ключове поняття когнітивної лінгвістики, отримує щораз глибше 

й детальніше теоретичне обґрунтування [178, с. 138]. Своєю чергою, статус 

концептуальної опозиції підтверджує фундаментальний характер її елементів, 

розуміння останніх як онтологічних ментальних моделей [89, с. 181], адже 

бінарність – основний принцип упорядкування концептів [178, с. 138]. На 

сьогодні думка про те, що мислення в бінарних категоріях є одним із 

універсальних засобів пізнання людиною світу, і досі є актуальною. Усебічний 

аналіз відношення, за якого об’єкт набуває значення й актуальності лише 
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завдяки існуванню іншого, протиставленого йому об’єкта [90, с. 93], змусив 

представників когнітивної лінгвістики виділити й описати різноманітні 

концептуальні бінарні опозиції, які можуть бути свідченням «універсальності 

людського мислення» [395, c. 51]. 

Культурологічні пошуки спричинили розуміння того, що 

«фундаментальні концептуальні протиставлення суттєво впливають і навіть 

формують поле культури. Бінарний архетип є незаперечним атрибутом 

національної культури в цілому. Таке розуміння закладене в специфічних 

характеристиках архаїко-міфологічного мислення. Оскільки […] в основі 

суспільного життя на архаїчних стадіях культури був антитетичний і 

антагоністичний уклад самого суспільства, коли весь мисленнєвий світ 

організований відповідно до протиставлень, то з допомогою бінарного аналізу 

в національній культурі можна виявити той досвід народу, який має у собі риси 

буття» [274, с. 17]. Отже, питання про бінарні опозиції – це питання про 

універсальні властивості самої дійсності та універсальні закономірності її 

відображення в людській свідомості. Бінарна модель світу – загальна для всіх 

людей психологічна риса, окрім того, це визначальна риса сучасної культурної 

парадигми, якій властива амбівалентна, бідомінантна свідомість [155, с. 4]. 

Отже, крім традиційно-лінгвістичного напряму дослідження бінарної 

опозиції, останнім часом актуальним є когнітивний підхід, який деталізується 

у вигляді двох аспектів аналізу: семіотичного (об’єкт – культурна опозиція, 

структуруюча модель світу) і концептуального (об’єкт – культурно-

специфічний ментальний субстрат) [241, с. 18], при цьому перевага віддається 

концептуальному розгляду протиставлення [36, с. 16]. 

Аналіз лінгвістичних праць свідчить про те, що відповідно до власної 

методологічної орієнтації дослідники зазвичай вдаються до використання 

таких напрямів дослідження бінарних концептів, як:  

1) лінгвокультурологічний (С. Г. Воркачев [62], В. А. Маслова [157] та 

ін.). Згідно з основними постулатами цього підходу, об’єктом аналізу є саме 

культурний концепт як ментальне утворення, що характеризується наявністю 
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у його структурі понятійного, образного та ціннісного компонентів. При цьому 

бінарний тип відношень між членами бінарної опозиції концептів 

спостерігається на кожному із зазначених структурних рівнів концепту 

[308, с. 159]; 

2) когнітивний / лінгвокогнітивний (О. С. Кубрякова [128], Дж. Лакофф 

[351], А. М. Приходько [213] та ін.). У такому розумінні бінарна опозиція стає 

основою когнітивних операцій, спрямованих на пізнання світу [128, с. 82]. 

Структурно така опозиція представлена двома взаємно протиставленими 

концептами, кожен з яких є ментальним утворенням зі складним змістовим 

наповненням. Перший елемент такої опозиції сприймається як більш істотний, 

а другий є похідним від нього, значення якого зазвичай виявляється через 

першу немарковану категорію [301, с. 47]. 

3) семантико-когнітивний (М. М. Болдирєв [40], З. Д. Попова [209], 

Й. А. Стернін [209] та ін.). Для цього підходу «об’єктом концептуального 

аналізу […] є смисли, які передаються окремими словами, 

словосполученнями, типовими реченнями та їх реалізаціями у вигляді 

конкретних висловлювань, а також окремими текстами і навіть цілими 

творами» [40, с. 31]. Пріоритетним для цього підходу є вивчення одиниць 

лексичної семантики як засобу доступу до змісту концепту та моделювання 

концепту від семантики мови до концептосфери [308, с. 159]. 

4) когнітивно-дискурсивний (А. П. Мартинюк [153], І. С. Шевченко 

[302] та ін.). Визначальним для такого підходу, як зазначає А. П. Мартинюк 

[153], є розуміння того, що «обов’язковою передумовою концептуального 

аналізу є не лише семантичний аналіз імені концепту та інших номінативних 

одиниць, що його репрезентують, а й верифікація отриманих даних вивченням 

дискурсивних реалізацій засобів вербалізації концепту з опорою на методики 

дискурс аналізу» [153, с. 12].  

О. П. Дубчак [90] уважає, що дослідження концептуальної бінарної 

опозиції є одним із провідних методів опису цілісного фрагмента мовної 

картини світу [90, с. 93]. У цьому руслі Т. Цив’ян [294] наголошує на тому, що 
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спосіб опису мовної картини світу, реалізований у концептуальних бінарних 

опозиціях, визначається своєю простотою і враховує усю комплексність, 

узагальненість і строкатість цього феномена [294, с. 5]. Оскільки «наша 

концептуальна система безпосередньо залежить від соціального досвіду й 

безпосередньо пов’язана з ним» [274, с. 5], то концептуальна опозитивна 

модель може бути витлумачена як провідна в інтерпретації соціальних 

стосунків, базованих, насамперед, на механізмі само- і взаємореалізації їхніх 

учасників у суспільстві [90, с. 93]. 

Як доказ доцільності когнітивного дослідження бінарних опозицій, 

В. А. Сисоєв [266] наводить той факт, що в лінгвокогнітивному плані бінарні 

опозиції реєструються в результаті протиставлення словникового складу мови 

і ментального лексикону (дихотомія «слово – концепт»), зовнішньої 

вербальної людської мови і так званої «мови концептуальних залежностей» 

(термін Р. Шенка) [266, с. 270].  

Більш того, в основі концептосфери індивідуума і нації (традиційно 

званої в рамках системно-структурного мовознавства «картиною світу») 

лежать ті самі бінарні опозиції, що мають, як правило, універсальний характер 

[266, с. 270]. Так, М. Б. Антонова [9] стверджує, що повсюдно в архаїчних 

культурах повторюється та сама система концептуальних бінарних опозицій, 

що дозволяє говорити про універсальність їх семантичних підстав [9, с. 145]: 

«В архаїчних культурах Євразії […] і всього світу фіксується стійка система 

бінарних опозицій, які характеризують структуру фізичного, психічного і 

соціальних світів» [190, с. 501]. 

На думку О. Г. Біляєвської [29], архетипічні концептуальні опозиції 

складають концептуальні підстави всіх феноменів мовної системи [29, с. 68], 

що знайшло своє підтвердження в дослідженнях категоризації в 

порівняльному плані. Приміром, концептуальна основа категорії часу є 

ієрархічно організованою концептуальною структурою, в якій чотири 

архетипових когнітивних складових («світло – темрява», «рух – спокій», 

уявлення про простір і стихії) утворюють більш складні комбінації. Ці 
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архетипічні складові також функціонують у цілій низці мов, споріднених і 

неблизькоспоріднених англійській [77, с. 201]. 

Характерною ознакою формальної організації концептуальних бінарних 

опозицій є традиція вважати ліву частину завжди маркованою позитивно, а 

праву – негативно, пор. “LIFE – DEATH”, “FORTUNE – MISFORTUNE”, “TRUTH – LIE”, 

“CLOSE – FAR”. Представлені опозиції концептуального плану природним 

чином знаходять своє відображення на лексичному рівні мовної системи в 

формі антонімії [266, с. 271]. Відношення між членами такої опозиції 

характеризуються наявністю таких ознак як: асиметричність, наявність 

спільної інтегральної ознаки, приналежність до одного концептуального поля, 

природна аксіологічність, бінарний тип відношень на понятійному, образному 

та ціннісному рівнях [308, с. 158]. 

С. М. Щербина та Н. М. Гоца [308] указують на той факт, що наявність 

спільних і відмінних когнітивних ознак, поєднаних певною інтегральною 

ознакою, дозволяє віднести ці концепти до одного концептуального поля. 

«Відношення бінарної опозиції концептів завжди пов’язують лексичні 

одиниці, які не лише різняться між собою, але й містять набір спільних 

когнітивних ознак, які визначають підґрунтя їх бінарності» [308, с. 158]. Як 

зазначає С. П. Денисова [83], у кожній антонімічній парі завжди існує певний 

набір спільних компонентів значення, один з яких обов’язково знаходить 

бінарну конкретизацію в значеннях іншого члена даної опозиції [83, с. 33]. Про 

обов’язкову наявність спільних когнітивних ознак у членів бінарної опозиції 

наголошують і інші лінгвісти. Зокрема, І. В. Арнольд [15] уважає, що 

«опозиція можлива лише тоді, коли між її членами виникають не тільки різні, 

але й схожі ознаки» [15, с. 123]. Своєю чергою, Т. В. Булигіна [46], 

спираючись на досягнення у галузі філологічних наук і доповнюючи їх 

власними спостереженнями, зазначає, що опозиція має місце тоді, коли 

відношення між двома її членами зумовлені наявністю хоча б однієї спільної 

інтегральної ознаки [46, с. 87]. 
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Для когнітивного підходу в аналізі концептуальних бінарних опозицій 

важливим є той факт, що художні бінарні концепти, як і концепти 

загальнокультурні, репрезентуються мовними знаками. Бінарні концепти 

представлені в загальнонародній мові готовими лексемами, метафоричними 

поєднаннями, словосполученнями. У той же час, для подання художніх 

бінарних концептів у деяких випадках необхідні цілі тексти, оскільки такі 

концепти висвітлюються всією індивідуально-авторською системою в цілому 

[41, с. 13]. 

Таким чином, вивчення бінарних опозицій здійснюється з позицій 

лінгвокультурологічного, когнітивного / лінгвокогнітивного, семантико-

когнітивного та когнітивно-дискурсивного підходів. 

 

Висновки до першого розділу  

 

1. Подвійність, або бінарність, людського сприйняття є його 

невід’ємною характеристикою, яка закладена еволюційно та має психолого-

фізіологічні основи, зумовлені еволюцією. Основна психологічна властивість 

подвійного сприйняття – «вимога порядку», необхідність категоризувати світ і 

вичленовувати в ньому позитивні та негативні явища. Така можливість 

виникає з огляду на подвійність багатьох явищ природи та здатність людини 

інтерпретувати полярність таких явищ. Фізіологічна природа подвійного сприйняття 

людиною навколишнього світу детермінується особливостями функціонування її 

нервової системи, у якій стимули передаються у двох напрямках – до кори 

головного мозку та до мигдалеподібного тіла, і останнє дає об’єкту чи явищу 

суб’єктивну оцінку до того, як у корі головного мозку формується об’єктивне 

уявлення про нього.  

2. Філософсько-логічне підґрунтя вивчення бінарності людського 

мислення було закладене ще античними мислителями й остаточно оформлене 

структуралістами. Сутність бінарності мислення у філософії та логіці прямо 

випливає з ідеї про бінарність сприйняття людиною навколишнього світу та 

полягає у тому, що два об’єкта або явища пізнаються у їх протиставленні, що 
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є характерним і для наукового пізнання, де явища навколишньої дійсності 

часто категоризуються на основі бінарної опозиції. 

3. Бінарна природа сприйняття людиною навколишнього світу, 

бінарність людського мислення визначають бінарність міфо-релігійної і 

культурно-етнічної стереотипізації буття людини. Міф як найбільш давній і 

найпростіший засіб пізнання світу базується на бінарних образах («небо – 

земля», «верх – низ», «добро – зло» тощо), знаходячи своє відображення у 

формуванні стереотипів – спрощених уявлень про ті чи інші об’єкти або 

явища. Бінарність стереотипізації буття людини полягає у тому, що світ у її 

свідомості традиційно поділяється на полярні вектори, один з яких зазвичай 

отримує більш позитивну оцінку, виняткове положення по відношенню до 

іншого.  

4. Поняття «бінарна опозиція» увійшло в сучасну лінгвістику як 

надбання фонології. Автором терміну вважають М. С. Трубецького, який 

розробив систему бінарних опозицій фонем. Типи опозицій на фонологічному 

рівні виділяються М. С. Трубецьким та його послідовниками відповідно до 

таких ознак, як здатність до смислорозрізнення, спільність основи порівняння 

фонем, пропорційність представлення опозиції у фонетичній системі мови 

тощо.  

5. Опозиції на лексико-семантичному рівні реалізуються шляхом 

протиставлення мовних одиниць на підставі їх спільності. Найпростішими 

засобами вербалізації відносин опозиції у лексиці є синонімія та антонімія 

окремих одиниць, яка передбачає наявність між лексичними одиницями і 

спільних, і відмінних ознак. Відношення опозиції також характерні для 

лексико-семантичних груп і лексико-тематичних полів. У цьому випадку 

опозиції реалізуються у вигляді угрупувань лексичних одиниць, зокрема, якщо 

одна група чи одне поле протиставляються іншому. На стилістичному рівні 

основними засобами репрезентації відношень опозиції є стилістичні прийоми, 

які пов’язані один з одним відношеннями взаємного протиставлення і 

семантичними кореляціями системного характеру. Система стилістичних 
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прийомів створення відношень опозиції – це нескінченна різноманітність 

виявів принципу контрасту, серед яких основними є антитеза й оксиморон як 

засоби прямого створення протиставлення, та метафора і метонімія як засоби 

створення опозиції на основі спільності характеристик. 

6. На рівні художнього тексту опозиція реалізується в організації 

художнього простору на рівні тексту, що зумовлене тенденцією до 

художнього світосприйняття у контексті зіставлення і протиставлення явищ 

навколишнього світу. Літературні сюжети будуються на бінарних опозиціях, 

які являють собою естетичний код твору, репрезентуючи діалогічні 

відношення ключових понять культури (наприклад, “life– death”, “love – 

hate”, “kindness – evil”) або ж окремого автора. Засоби вираження опозиції 

забезпечують структурованість художнього освоєння світу, тому опозиція – це 

стилістична, семантична та функційна основа художнього тексту. 

7. У когнітивній лінгвістиці існує три основних терміни на позначення 

концептів, що протиставляються: «антиконцепт», «антонімічний концепт» і 

«концепт-опозиція». «Антиконцепт» трактується як антонім до іншого 

концепту або концепт, що відображає певну антицінність наднаціонального, 

національного або ідіолектного порядку. Подібно до «антиконцепту», центром 

«антонімічного концепту» є антонімічна пара, що розвиває протилежні 

значення на основі спільної архісеми. Оскільки опозиційні концепти тісно 

пов’язані між собою, однак позначають протилежні аспекти дійсності, більш 

доцільно використовувати термін «концепт-опозиція», що визначається як 

ментальна одиниця, що відображає різновекторність аксіологічного 

навантаження двох протилежних фрагментів дійсності і відзначена 

лінгвокультурною специфікою.  

8. Термін «концепт» є ключовим для когнітивної лінгвістики, а 

бінарність – основним принципом упорядкування концептів. Представники 

когнітивної лінгвістики вивчають концептуальні бінарні опозиції з точки зору 

лінгвокультурологічного, когнітивного / лінгвокогнітивного, семантико-

когнітивного та когнітивно-дискурсивного підходів. З погляду когнітивної 

лінгвістики, концептуальна опозитивна модель є провідною в інтерпретації 
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соціальних стосунків, а повторюваність системи концептуальних бінарних 

опозицій в різних культурах дозволяє говорити про універсальність їхніх 

підстав. Традиційно когнітивні бінарні опозиції розуміються як двочленні 

утворення, лівий компонент яких є позитивно маркованим, правий – 

негативно. Концептуальним бінарним опозиціям властиві асиметричність, 

наявність спільної інтегральної ознаки, приналежність до одного 

концептуального поля, природна аксіологічність, бінарний тип відношень на 

понятійному, образному та ціннісному рівнях.   

Основні положення та висновки першого розділу відбито в одноосібних 

публікаціях дисертантки [196; 197]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ЛІНГВОКОГНІТИВНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ БІНАРНОЇ ОПОЗИЦІЇ «ЛЮДИНА-ТЕХНІКА»  

У ТЕКСТАХ НАУКОВОЇ ФАНТАСТИКИ Р. БРЕДБЕРІ 

 

2.1 Методи лінгвопоетичного аналізу текстів наукової фантастики 

Р. Бредбері 

 

Методи опису змістової і композиційної сторін художніх текстів 

розроблені літературознавством, а мовні особливості вивчаються 

лінгвостилістикою. Однак для визначення того, яким чином ті чи інші мовні 

одиниці залучаються письменником у складний процес художньої творчості, 

однієї лише лінгвостилістики виявляється недостатньо. Це питання виходить 

за межі традиційної лінгвостилістичної проблематики і є центральним для 

іншої філологічної дисципліни – лінгвопоетики [223, с. 23]. 

Лінгвопоетичний аналіз, за О. Б. Борисовою [42], передбачає 

«розчленування складно організованого цілого на частини, осмислення 

виділених у ньому сторін, елементів, а також зв’язків між ними» [42, с. 101]. 

Зокрема, на думку В. Я. Задорнової [95], лінгвопоетичний підхід до творів 

словесно-художньої творчості спрямований «не на просте виявлення тих чи 

інших стилістичних прийомів або мовних засобів, а на роз’яснення емоційно-

естетичного впливу, що здійснюється художнім твором» [95, с. 127]. Тобто, як 

уважає авторка, дослідника цікавить, яким чином текст (мовленнєвий твір) 

перетворюється на витвір словесного мистецтва та якими художніми засобами 

втілюється ідейний задум автора [95, с. 127]. Цю думку підтверджує і 

О. Б. Борисова [42], яка стверджує, що лінгвопоетичний аналіз включає аналіз 

структури художнього твору, його тематики, проблематики, ідейного змісту і 

зображеного світу, художньої мови, композиції та сюжету, а також форми, 

стилю, роду, жанру і контексту, і при лінгвопоетичному аналізі вихідним 

пунктом є зміст тексту, а мова розглядається лише як допоміжний матеріал 

[42, с. 101]. 
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Однак, лінгвопоетика відрізняється від літературознавства тим, що 

останнє зосереджується переважно на змістовних і композиційних 

особливостях художніх творів і значно меншою мірою розглядає власне мовні 

характеристики тексту. Лінгвопоетика фокусується на всіх позначених 

аспектах, звертаючи увагу, насамперед, на мовні характеристики текстів, але 

не обмежуючись виключно ними. Відповідно до твердження А. О. Ліпгарта 

[138], лінгвопоетика сприймається як третій рівень дослідження художнього 

тексту, якому передують, по-перше, семантичний аналіз, і, по-друге, 

лінгвостилістичний аналіз із урахуванням додаткових особливостей мовних 

одиниць, що властиві їм незалежно від контексту, або виникають у контексті 

[138, с. 44]. Однак, на відміну від суто лінгвостилістичного аналізу, якому 

може підлягати будь-який фрагмент із будь-якого тексту, лінгвопоетичний 

аналіз можна починати лише тоді, коли прочитано і відчуто весь твір. Від 

дослідника вимагається проникнення в ідейний задум письменника, 

знайомство з його світоглядом і естетичною позицією, способом художнього 

мислення, ставленням до культурно-філологічної традиції [319, с. 52]. 

В. Я. Задорнова [95] вважає, що мета лінгвопоетичного аналізу «полягає 

в тому, щоб визначити, як саме та чи інша одиниця мови (слово – 

словосполучення – граматична форма – синтаксична конструкція) 

включається автором у процес словесно-художньої творчості, яким чином те 

чи інше своєрідне поєднання мовних засобів приводить до створення 

естетичного ефекту» [95, с. 20].  

Отже, лінгвопоетика за своєю сутністю є інтердисциплінарним 

напрямом досліджень, сконцентрованим на аналізі творів словесно-художньої 

творчості. Лінгвопоетика при цьому застосовує власний специфічний 

понятійний апарат, який не збігається з поняттями і категоріями суміжних 

філологічних дисциплін [123, с. 225]. 

Розглядаючи специфіку лінгвопоетичного аналізу, П. С. Хаботнякова 

[285] додає, що такий аналіз може відбуватися тільки у поєднанні 

горизонтального (лінгвістичного) і вертикального (лінгвістично вираженого 
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соціального, культурного та історичного) контекстів [285, с. 144]. У вузькому 

значенні «контекст є сферою вживання слова у мовленні, семантичним 

радіусом дії мовної одиниці» [307, с. 94], у широкому значенні він 

розглядається як «умови, створені текстом поряд із конституацією – 

елементом екстралінгвальної ситуації, оточенням учасників комунікації та 

коемпірією – сумою загального досвіду і загальних енциклопедичних знань 

про світ, які має комунікант» [307, с. 94].  

Проаналізувавши роботи Н. М. Амосової, В. А. Звєгінцева, Є. Куриловича, 

О. О. Потебні, Г. А. Уфімцевої, Д. М. Шмельова та ін., О. О. Селіванова [232] 

виділяє такі типи контекстів: 

1) контекст ситуації, що містить релевантні риси учасників комунікації, 

їх вербальні та невербальні дії (текст може фіксувати кілька контекстів 

ситуації або дорівнювати їй у цілому); 

2) операційний контекст – сегмент інформації, що передає мінімально 

необхідну інформацію, достатню для розуміння загальної;  

3) контекст культури – різні знання автора та читачів (енциклопедичні, 

наївні, предметні, побутові) щодо тексту; 

4) соціокультурний контекст – умови, в яких наявна інформація 

сприймається як вторинна, оскільки вона пов’язана певними асоціативними 

зв’язками із загальним сюжетом, певним художнім твором, іншими творами, 

їхніми методами, сюжетом, героями (ремінісценції, алюзії, цитування), 

зафіксованими у свідомості автора і читача, інакше текстова комунікація буде 

неповною; 

5) зовнішній контекст – вказівки на час, історичні умови створення 

тексту, місце його виникнення в соціальному, культурному, етичному 

відношенні; 

6) вертикальний контекст – історико-філологічне тло тексту як 

літературного твору; 

7) психологічний контекст – знання про автора твору; 
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8) глобальний (комунікативний) контекст, що інтегрує компонентний 

склад тексту як комунікативної ситуації (дискурсу): вербальні засоби 

передавання змісту; ситуація у континуумі твору; загальні потреби жанру, 

стилю, методу; умови ситуації створення тексту; відношення до інших текстів; 

орієнтація на читача, його сприймання, знання, досвід [232, с. 119]. 

Оскільки в дисертації розглядається бінарна опозиція «людина-техніка» 

в контексті наукової фантастики Р. Бредбері, то лінгвопоетичний аналіз 

доцільно почати саме з аналізу контексту твору, що обумовлює доцільність 

застосування методики жанрового аналізу, оскільки, за М. Яремкович [312], 

для цілісного розуміння художнього твору «показовою […] є жанрова 

дефініція, для з’ясування якої виокремлюються загальні ознаки груп творів, 

пов’язаних приналежністю до одного жанру, при цьому вони виявляються 

досить різнорідними» [312, с. 176]. 

На думку І. Денисюка [84], «жанровий аналіз тексту зобов’язує 

висвітлити широкий спектр зв’язків художнього твору – соціальних, 

естетичних, психологічних (суспільство – автор – твір – читач – суспільство), 

розглянути його як своєрідний вузол стійких компонентів змісту і коригуючих 

цю стійкість особливостей творчої індивідуальності письменника» [84, с. 7]. 

Жанр, за твердженням М. Яремкович [312], «акумулює численні 

характеристики тексту, і дійсно, лише при його визначенні можлива 

повноцінна інтерпретація художнього твору» [312, с. 176]. Індивідуальні 

особливості реалізації жанрової своєрідності в конкретному тексті, в творчості 

окремого письменника становлять предмет зацікавленості дослідників 

упродовж багатьох десятиліть [312, с. 176]. 

Т. Беценко [30] стверджує, що у науковій та науково-навчальній 

літературі не існує єдиного зразка, єдиної схеми лінгвопоетичного аналізу 

тексту [30, с. 239]. Пошуки в цьому напрямку було розпочато ще 

М. М. Бахтіним [27; 28], який, правомірно звужуючи сферу вивчення жанру, 

звернув увагу на жанроутворююче значення хронотопу [27, с. 235] і на таку 

особливість процесу формування жанру, як взаємодія первинних і вторинних 
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жанрів [28, с. 253]. До цієї думки приєднується і французький мовознавець 

Д. Комб [327, с. 33]. 

Жанрова специфіка, як слушно вказує О. Б. Горобєц [74], створюється 

не за рахунок простого накопичення певних, закріплених за даним жанром 

мовних засобів і прийомів, а за рахунок використання спеціальних 

жанрообумовлених тактик їх відбору, поєднання і використання. В такому 

випадку завданням жанрового аналізу повинна стати не реєстрація та 

каталогізація всіх ознак жанру, а пошук тих самих стратегій і прийомів, які 

дозволяють використовувати в тексті «ті самі засоби по-різному» [74, с. 78]. 

Мету жанрового аналізу Н. В. Романишина [221] вбачає в «осягненні 

внутрішньолітературного розвитку, так званої “літературної генетики”» 

[221, с. 48]. Методика жанрового аналізу в тому чи іншому вигляді 

пропонувалася багатьма науковцями (Т. В. Анісімова [8], Дж. Кембереліз 

[344], О. О. Крилова [124], Дж. М. Суейлз [383], І. О. Шайтанов [300], 

Т. Яхонтова [314] та ін.).  

Однак, беручи до уваги твердження Л. В. Скориної [249], яка радить із 

метою спрощення жанрового аналізу застосовувати «систему домінант, які 

характеризують певний […] різновид» [249, с. 387–388], уважаємо за доцільне 

сконцентрувати жанровий аналіз текстів наукової фантастики Р. Бредбері на 

тих домінантах, що детермінують існування у цих текстах опозиції «людина-

техніка». Тому жанровий аналіз у дисертаційній праці передбачає визначення 

особливостей наукової фантастики Р. Бредбері як жанру художньої літератури 

та її художньої своєрідності, зумовленої індивідуальним авторським баченням 

світу.  

Сучасна література англомовних країн представлена різними 

жанрами художньої літератури, що виникали у різні літературні періоди. 

Незважаючи на своє походження та різноманітність, усі літературні жанри 

були розроблені англійськими й американськими письменниками та стали 

відмітною характеристикою сучасної літератури англомовних країн 

[322, с. 30].  
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Серед жанрів сучасної літератури англомовних країн відмітну роль 

посідає наукова фантастика, значення якої у сучасному суспільстві зростає. 

Незважаючи на те, що наукова фантастика стала масовим явищем лише 

нещодавно, вона є давнім жанром літератури, який був частиною того, що 

Б. Олдіс та Д. Уїлмор [320] іменували «культурними шпалерами» (“cultural 

wallpaper”), починаючи з витоків записаної історії [320, с. 14]. А. Робертс [369] 

припускає, що наукова фантастика починається з «незвичайних подорожей» 

(“voyages extraordinaires”) стародавніх греків [369, с. vii], однак, як зазначають 

Х. Менаду і К. Чір [362], витоки наукової фантастики можна знайти ще за 

мільйон років до того, в шумерській історії про верховного бога Мардука, який 

«клонував» людство з крові та кісток бога-ренегата Кінгу [362, с. 1].  

Термін «наукова фантастика» вперше з’являється у 1851 р. у трактаті про 

поезію науки англійського письменника В. Вілсона: «Кемпбелл 

[шотландський поет Т. Кемпбелл] говорить, що “Фантастика в поезії – це не 

зворотній бік істини, а її м’яке і чарівне зображення”. Це особливо стосується 

наукової фантастики, в якій можуть бути розкриті істини науки, переплетені з 

цікавою історією, яка сама по собі може бути поетичною і правдивою – таким 

чином, поширюючи знання про поезію науки, вбрані в костюм поезії життя» 

(цит. за [375, с. 28]). Як жанр у розумінні сучасного літературознавства 

наукова фантастика закріпилася після епохальної публікації Д. Сувіна 

«Метаморфози наукової фантастики» [381], яка перетворила наукову 

фантастику у поле для наукового дослідження. 

Сьогодні популярність цього жанру у багатьох країнах (США, колишні 

країни СРСР, Великобританія, Японія тощо) за останні 100 років різко зросла, 

охоплюючи такі верстви сучасного суспільства, як випускники коледжів, 

молоді письменники та широке коло читачів інших сегментів суспільства 

[382, с. 372]. До того ж, твори наукової фантастики характеризуються 

наявністю різнотипних персонажів, кардинально різними історичними 

контекстами. Наукова фантастика виявляє «цікаве і близьке споріднення з 

іншими літературними піджанрами, що процвітали в різні часи і в різних 
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локаціях історії літератури: грецькі та елліністичні історії про 

“благословенний острів”, “казкові подорожі” Античності, “утопія” та 

“планетарний роман” епохи Відродження та бароко, державний (політичний) 

роман часів Просвітництва, “антиутопія” тощо. Більш того, хоча наукова 

фантастика має багато спільного з міфом, фантазією, казкою та пастораллю на 

противагу натуралістичним чи емпіристським літературним жанрам, вона 

дуже суттєво відрізняється підходом та соціальною функцією, постаючи […] 

метаемпіричним жанром» [382, с. 372]. 

Узагалі фантастику як жанр літератури, як зазначає О. М. Ковтун [110], 

правомірно протиставляти «нефантастиці» і ширше – сукупності творів, що не 

містять «явного» вимислу [110, URL]. Відповідно до жанрологічного 

тлумачення, під науковою фантастикою В. Л. Гопман [391] розуміє «жанр 

фантастичної літератури, в якому дія не переноситься в іншу реальність, але 

змінює існуючу, посилюючи в ній техногенний компонент» [391, с. 161]. 

З позицій соціальної філософії наукова фантастика розуміється як «творчий, 

трансцендентний процес діяльності і взаємодії людей з перетворення реальної 

дійсності і конструювання нових знань і уявлень про картину світу і соціальної 

реальності. У процесі такої взаємодії частково або повністю змінюється 

існуючий в даний момент порядок речей» [292, с. 4]. 

У дисертаційній праці поділяємо думку Т. В. Катиш [108], яка визначає 

наукову фантастику з позицій лінгвістики як «жанр художньої літератури, 

який характеризується взаємозв’язком двох формально-змістових планів – 

наукового й художнього – та метою якого є художнє зображення вигаданого 

фантастичного світу як реально існуючого на підставі чотирьох ознак: 

фантастичності, науковості, орієнтації на сучасність і спрямованості в 

майбутнє» [108, с. 6]. 

П. Кінкейд [348] вказує на те, що не можна ні знайти «унікальної, 

загальної нитки», яка пов’язує всі тексти наукової фантастики, ні визначити 

«унікальне, спільне походження» цього жанру [348, с. 415]. Він робить 

висновок, що наукова фантастика – це не щось єдине. Швидше, це – сукупність 
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характеристик – футуристична обстановка, високотехнологічні пристрої, 

ідеальне суспільство, неземні істоти, подорожі в часі, міжзоряні подорожі, 

особливий підхід до історії тощо [368, с. 192]. Основна дія творів наукової 

фантастики відбувається у повсякденному світі і, найчастіше, у віддаленому 

майбутньому. Нерідко це – опис Землі після будь-якої техногенної катастрофи 

або атомної війни [391, с. 161]. Таким чином, наукова фантастика – це така 

область, де незвичайне створюється матеріальними силами – природою або 

людиною за допомогою науки і техніки [100, с. 14]. Фантастику, де незвичайне 

створюється нематеріальними, надприродними силами, не слід називати 

науковою. У літературознавстві її іменують «фентезі» [151, с. 27]. 

Твір фантастичної прози – це твір, сюжет якого ґрунтується на 

фантастиці, тобто уявний світ якого не відповідає наявному реальному світу 

або прийнятому, усталеному поняттю можливого. Художній образ у 

фантастичній прозі виходить за межі мімезису, твориться шляхом 

моделювання письменником «нового» світу, котрий живе за своїми законами 

й нормами, чи завдяки створенню автором двох паралельних світів – дійсного 

та ірреального, фантастичного [226, URL]. Письменник-фантаст, як і поет, 

композитор, художник, вокаліст, хореограф, виходячи зі свого світогляду 

відтворює в творчості образи чуттєвого сприйняття об’єктивної і 

суб’єктивної реальності. Своїми творчою уявою і фантазією він з’єднує 

чуттєве сприйняття світу з раціональним і конструює нові образи соціальної 

реальності [292, с. 4]. 

Конструюючи можливі гармонійні соціальні реальності, пропонуючи 

можливі варіанти взаємодії людини з природою, виховуючи в людині людське 

тощо, наукова фантастика виконує свої найважливіші функції: онтологічну – 

«дзеркала соціальної реальності», гносеологічну – конструювання моделей 

можливої соціальної реальності, прогностичну – передбачення майбутнього, а 

також когнітивну, інформаційно-комунікативну, культурологічну, виховно-

формуючу, гедоністичну, психотерапевтичну функції [292, с. 4].  
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Як зазначає К. Андрєєв [5], «наукова фантастика, як і всі інші жанри і 

роди художньої літератури, є насамперед людинознавством – розкриттям 

типових рис та індивідуальних особливостей характеру героя оповідання, 

дослідження поведінки героя в типових для нашого суспільства обставинах. 

Але типові обставини можуть бути обставинами незвичайними, бо обставини, 

в яких Гагарін летів у космос, стали в наш час типовими, хоча ще вчора вони 

були зовсім незвичайними. Тому дійсно реалістична наукова фантастика може 

і повинна бути зведена до тієї самої відомої формули: типові характери в 

типових, але і незвичайних обставинах […]. Людина – це головне, і це за 

останні роки […] автори розуміють добре. І навряд чи хто-небудь стане 

проповідувати наукову фантастику без героїв, без людей» [5, с. 370]. Отже, 

головними персонажами творів наукової фантастики здебільшого виступають 

звичайні, типові люди, що потрапляють у незвичні обставини. 

Наукова фантастика, як слушно зазначає О. М. Фетісова [281], порушує 

проблему подальшої еволюції людства як біологічного виду і як 

багаторівневого соціуму в інших соціальних і природних умовах. Людина не 

тільки адаптується до нових умов, а й сама їх створює. Звідси випливають цілі 

комплекси нових соціальних і моральних відносин між людиною і людиною, 

людиною і суспільством, людиною і технікою, людиною і природою. Подібні 

проблеми, орієнтовані у майбутнє, по суті і визначають тематичний спектр 

сучасної наукової фантастики, що знаменує її внесок у культуру сучасного 

суспільства [281, с. 9]. 

Можна виділити такі субжанри наукової фантастики, як 

«хронофантастика», дії якої засновані на подорожі в часі; «апокаліптична» і 

«постапокаліптична» наукова фантастика, що описує світ під час ядерної війни 

або після її закінчення; «ксенофантастика» описує життя інопланетян із 

психологією і структурою суспільства, цілком відмінною від людської. 

Незважаючи на велику кількість субжанрів і різновидів наукової фантастики, 

безліч творів не «підпадають» ні під один із них [100, с. 16]. Такими є твори 

американського письменника Р. Бредбері. 
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Рей Дуглас Бредбері (Ray Douglas Bradbury) – видатний письменник-

фантаст ХХ століття. Він належить до тієї плеяди письменників США 

(К. Саймак, Р. Шеклі, Д. Кемпбелл, А. Азімов), завдяки якій американська 

наукова фантастика стала частиною серйозної літератури. Р. Бредбері – 

мислитель зі своєрідним поглядом на сьогоднішній світ і перспективу 

людської еволюції (у цьому плані він близький до О. Хакслі та Дж. Оруелла). 

Твори Р. Бредбері, справді національного письменника, дають можливість 

зрозуміти особливості сучасної американської культури [174, c. 3]. 

Один із найвизначніших американських дослідників творчості 

Р. Бредбері В. Л. Джонсон [85] так визначає коло його творчих інтересів: «Рей 

Бредбері – письменник, який з особливою майстерністю передає свої мрії на 

папері... Його мрії про магію і перевтілення, добро і зло, маленьке місто в 

Америці й канали Марса... популярні і довготривалі... Теми, які цікавлять 

Бредбері, численні: магія, жахи, монстри; ракети, роботи, подорожі в часі і в 

космосі; дорослішання в Середньозахідному місті у 1920-і роки і старіння в 

покинутій земній колонії на іншій планеті» [85, с. 3–4]. 

Сам письменник неодноразово висловлювався з приводу спроб критиків 

зарахувати його тільки до галузі наукової фантастики: «Я ніколи в житті не 

писав наукової фантастики, за винятком «451º за Фаренгейтом». «Марсіанські 

хроніки», як і більшість моїх коротких оповідань, написані в жанрі фентезі. 

Фентезі – це мистецтво неможливого, а наукова фантастика – мистецтво 

можливого» (цит. за [151, с. 3]), хоча за формальними ознаками значна 

кількість творів Р. Бредбері належить саме до жанру наукової фантастики.  

Художній світ Бредбері відкриває ситуацію земної самотності людини в 

Космосі і стверджує непорушність духовних цінностей людства, завдяки яким 

людина здатна створити власний космос як невід’ємну частину загального 

світового порядку і зберігати його як землю. Бредбері наполегливо і 

послідовно входить у фантастичний простір не для того, щоб створити 

захоплюючі фантасмагорії міжпланетних контактів (подібні сюжети займають 
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у його творчості периферійні ділянки), а для того щоб втілити людську жагу 

пізнання безмежного світу і самопізнання [151, с. 23]. 

Отже, при використанні методів лінгвопоетичного аналізу у дисертації 

основну увагу зосереджено на виявленні значущих для наукової фантастики 

Р. Бредбері тем як передумови актуалізації бінарної опозиції «людина-

техніка» шляхом застосування методики жанрового аналізу, яка полягає у 

вивченні жанрових особливостей наукової фантастики взагалі та специфіки 

наукової фантастики Р. Бредбері зокрема. 

 

2.2 Методи лінгвістичного аналізу лексико-стилістичних засобів 

актуалізації бінарної опозиції «людина-техніка» у текстах наукової 

фантастики Р. Бредбері 

 

Лінгвістичний аналіз досліджує текст із боку його мовної організації. 

Мовний текст, за Ю. О. Арешенковим [11], становить спільний об’єкт для ряду 

розділів лінгвістики та літературознавства, однак предмети їх дослідження не 

збігаються в силу відмінностей завдань, цілей та методологічних принципів. 

Літературознавство, наприклад, розглядає художній текст із боку його 

ідейного змісту, естетичного впливу, жанрової специфіки, композиційної 

організації [11, с. 4]. 

Лінгвістичний аналіз тексту як окрема наукова й навчальна дисципліна 

має безпосереднє відношення до лінгвістики тексту, стилістики, теорії 

літератури. Ця дисципліна з’явилася в 60-х роках ХХ ст., хоча витоки її 

сягають ще Стародавньої Греції й Риму [87, URL]. Тонкі спостереження над 

текстом знаходимо у мовознавців Стародавнього Сходу та у староіндійських 

учених, які детально вивчали лінгвістику й поетику [118, с. 266]. 

Уперше лінгвістичний аналіз тексту як окрему наукову дисципліну в 

українському мовознавстві почали розглядати у 60-70-х роках [119, с. 15]. 

У 1968 р. В. Дроздовський уклав матеріали до семінарських занять під назвою 

«Мовностилістичний аналіз художнього твору» [88], пізніше з’явилися праці 
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В. Ващенка «Про становлення й самовизначення лінгвостилістики як науки» 

[52], Л. Рожило «Загальні основи лінгвістичного аналізу тексту» [220]. 

О. М. Пєшковський [187] звернувся до аналізу мовних явищ, що 

виходять за межі окремого речення. Він увів у науковий обіг таке поняття, як 

«складне ціле», під яким науковець розумів «поєднання речень, з’єднаних 

частками, сполучниками або сполучними синтаксичними паузами і не 

роз’єднаних розділовими синтаксичними паузами» [187, с. 410]. Його 

міркування про складне ціле засновані на розумінні того, що мова будується 

за певними законами, дійсними не тільки в межах одного речення, а і великих 

відрізків мовлення [283, с. 47]. 

Останні десятиліття ХХ ст. відзначаються розвитком лінгвістики 

тексту, а, отже, й лінгвістичного аналізу тексту [284, с. 269] у 1960-ті роки як 

нового напряму лінгвістики, який зосереджувався на вивченні прагматичного 

аспекту мови та ролі комунікативних ситуацій у формуванні тих чи інших 

текстів [343, с. 19]. Текст уже не трактувався як ізольоване мовне явище, як 

виключно лінгвістична одиниця [337, с. 17]. Текст є основою кожного акту 

спілкування, і таке спілкування здійснюється через соціальний 

комунікативний акт [343, с. 19]. Тож існування лінгвістики тексту як 

самостійної наукової дисципліни обґрунтоване екстралінгвальними 

причинами, тобто зовнішнім впливом із боку інших наукових дисциплін, що 

безпосередньо примикають до лінгвістики – літератури, психології, соціології 

тощо [367, с. 1]. 

Лінгвістичний аналіз тексту передбачає звернення до мовної та 

текстової картин світу [67, с. 243]. За В. Б. Касевичем [107], мовну картину 

світу складають знання словника і граматики, тобто мовні знання. Текстова 

картина світу – це загальні знання про світ, всі аспекти пізнання світу 

людиною, які закодовані в текстах [107, с. 179]. 

У ході лінгвістичного аналізу, на думку Н. А. Ніколіної [170], художній 

текст розглядається як «естетичний феномен, який має цілісність, образність 

і фікційність, і як форма звернення до світу, тобто як комунікативна одиниця, 
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де моделюється певна комунікативна ситуація; і як окрема динамічна система 

мовних засобів» [170, с. 1]. Звідси випливає завдання лінгвістичного аналізу – 

виявити і пояснити використані у художньому тексті мовні факти різних рівнів 

із метою встановлення їх смислових та естетичних функцій [65, с. 411]. 

Потрапляючи у сферу художнього твору, як справедливо зазначає 

Л. В. Рускуліс [225], мовні одиниці набувають особливих естетичних функцій, 

додаткових значень, символізуються, переосмислюються, постають іншими, 

ніж у мовленнєвій практиці [225, с. 356]. Таким чином, у художньому тексті 

слово проходить складну трансформацію: від звичайного почуттєво-

конкретного до естетичного почуттєво-конкретного, що сприяє створенню 

образності. За І. М. Кочан [119], контекстуальні переносні значення 

виникають лише в особливій ситуації, якщо вживається слово у незвичному 

для нього словесному оточенні. Тому ці значення індивідуальні. У словах із 

загальновживаним переносним значенням вторинне значення закріплюється 

як одне із самостійних, і його у такій функції усвідомлюють носії мови. 

Контекстуальні переносні значення не стають новим значенням слова у 

повному розумінні цього поняття. Вони залишаються новими значеннями 

лише у конкретному контексті й існують доти, доки існує цей контекст 

[119, с. 104].  

Отже, оскільки одних лише формально-синтаксичних методів вивчення 

практичного матеріалу мови, представленого пропозиціями, недостатньо, а 

обмеження корпусу практичного матеріалу окремими, ізольованими від 

контексту реченнями, як і зосередженість дослідника лише на якомусь одному 

рівні його опису вже виявили свою неадекватність [1, с. 77], першим етапом 

лінгвістичного аналізу будь-якого художнього твору повинен поставати 

контекстуальний аналіз, що «зводиться до знаходження мовних умов і 

засобів, які встановлюють кордони між окремими лексико-семантичними 

варіантами» [244, с. 49].  

Контекстуальний аналіз розуміється як методика аналізу семантики 

мовних одиниць, яка представляє їх у єдності з їхнім оточенням 
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(контекстуальним індикатором, указівним мінімумом, семантичним радіусом 

дії слова, висловлення тощо), що надає змогу встановити значення 

досліджуваного елемента тексту [396, с. 287]. При цьому контекст 

визначається як «зв’язне мовне ціле, визначальне значення (граматичне, 

лексичне, фразеологічне) окремо введеного у нього слова, чи фрази, або 

відрізка тексту» [4, с. 53]. 

В. М. Ярцева [402] кваліфікує контекст як «фрагмент тексту, який 

містить обрану для аналізу одиницю, необхідний та достатній для визначення 

значення цієї одиниці та який не суперечить загальному смислу всього тексту» 

[402, с. 238]. Контекст, за визначенням Г. В. Колшанського [113], можна 

розуміти також як певне ситуативне значення тексту або його фрагмента, його 

глибинне значення, що стоїть за мовною формою [113, с. 26]. Тому, на думку 

О. В. Нузбан [176], контекстуальна індикація значень мовних одиниць може 

відбуватися у межах одного речення або виходити за його межі [176, с. 75]. У 

зв’язку з цим прийнято розрізняти мікроконтекст – мінімальне оточення 

лексичної одиниці, у якому вона активує своє значення, та макроконтекст – 

певний відрізок тексту, більший за речення [217, с. 12]. 

У дисертаційній праці контекстуальний аналіз використовується для 

виокремлення лексико-стилістичних засобів вербалізації бінарної опозиції 

«людина-техніка» у творах Р. Бредбері, а також із метою виявлення значень та 

відтінків значень лексичних одиниць, що вербалізують концепти ЛЮДИНА і 

ТЕХНІКА у художньому тексті. 

Функційний аналіз тексту спрямований на встановлення 

закономірностей вибору автором певних засобів утілення смислової структури 

тексту залежно від жанрово-видових його характеристик, які визначаються 

умовами реальної комунікативної ситуації. За такого підходу до вивчення 

тексту у поле уваги дослідника потрапляють як інтра-, так і екстратекстові 

параметри [159, с. 138]. Л. І. Шевченко [133] зазначає, що актуальні 

лінгвостилістичні засади, орієнтовані на функційний аналіз тексту, мають 

певну традицію в мовознавстві XX ст. [133, с. 32]. Ще до визначення загальних 
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принципів і теоретичного обґрунтування комунікативної системності 

К. Гаузенбласом [338], у працях В. Виноградова [55] досліджено стильову 

специфіку текстів, зокрема стилістично-текстову природу художньої 

літератури. Проте, лише починаючи з 70-х рр., ідеї функційно-стильової 

системності переходять із маргінесу наукових зацікавлень у коло актульної 

проблематики [133, с. 32]. 

Функційний аналіз, за Л. І. Шевченко [133], мотивує фактологічно 

теоретичний постулат про діалектичну взаємозалежність мови і мислення, що, 

незважаючи на постійну апріорність у лінгвістичних розвідках, реально є 

об’єктом різноаспектного моделювання в інших галузях наукового знання – 

передусім філософії, психології та медицині [133]. Тому не можна не визнати 

об’єктивною думку М. Кожиної [112] про «відхід на задній план традиційної 

стилістики, що описує стилістичні ресурси мови на різних рівнях мовної 

системи» [112, с. 39]. 

Функцію розглядають як роль, призначення мовної одиниці при її 

відтворенні в мовленні. При цьому, як наголошує Т. М. Бобошко [34], варто 

розрізняти поняття «функції мови» та «функції мовних одиниць». Дослідниця 

визначає їх співвідношення як цілого й частини [34, с. 482]. 

Функційний аналіз передбачає дослідження функційної природи мовних 

одиниць і мови в цілому, коли акцент ставиться на призначенні мовної 

одиниці. Саме цим даний підхід відрізняється від інших, наприклад 

формального [97, с. 22]. У ході функційного аналізу не залишається поза 

розглядом: 1) роль певних текстових компонентів  в організації цілого тексту, 

а це надає змогу з’ясувати власне змістові риси тексту, оскільки текстуальна 

реалізація мовного знаку, що передбачає його співвіднесення з іншими 

мовними знаками, актуалізує певну характеристику мовного знаку, визначену 

текстовою позицією і функцією; 2) авторська інтенція та його ставлення до 

того, що він повідомляє [159, с. 138]. 

Метою застосування функційного аналізу в дисертаційній праці постає 

встановлення функцій, тобто, призначення мовних одиниць, які вербалізують 
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бінарну опозицію «людина-техніка» у творах Р. Бредбері, що дозволяє 

визначити їх прагматичний потенціал. 

Розглядаючи функційний аналіз, В. Д. Бялик [50] висловлює думку, що 

важливим у цьому аспекті є положення функціоналізму, яке не втрачає своєї 

актуальності і в мовознавчих дослідженнях сьогодення, а саме – що 

висловлення, за допомогою яких здійснюється обмін інформацією, не є 

неподільним цілим, а складаються з більш дрібних елементів, або, інакше 

кажучи, можуть бути розчленованими на складові одиниці. Тобто, 

користуючись мовою або якоюсь іншою семіотичною системою, автор будує 

висловлення, комбінуючи позначення і позначуване, і можна передбачати три 

типи розчленовування, кінцевий результат яких видається як: 1) знак, що являє 

собою комбінацію «позначення + позначуване»; 2) розпізнавальні одиниці 

(інакше їх називають фігурами вираження); 3) фігури змісту (тобто елементи 

змісту) [50, с. 21].  

Тяжіння функційного підходу до членування зумовлює необхідність 

виділення компонентного аналізу як окремого методу дослідження лексико-

семантичних засобів актуалізації бінарної опозиції «людина-техніка» у творах 

Р. Бредбері. Метою компонентного аналізу, за О. О. Селівановою [233], є 

встановлення структури значення слова як певним чином організованої 

сукупності елементарних змістових одиниць – сем (семантичних множників) 

[233, с. 55].  

За І. В. Арнольд [17], компонентний аналіз був розроблений і 

використовується здебільшого як метод розкриття семантики слів, але 

застосовувався і в інших областях лінгвістики, наприклад у фонології, де 

фонема представлялася як зв’язка або пучок розпізнавальних 

(диференціальних) ознак на основі ряду їх бінарних протиставлень [17, с. 49].  

Першими дослідниками, які запропонували і розробили компонентний 

аналіз лексики, були американські антропологи У. Лаунсбері і Ф. Гудінаф, які 

за допомогою інформантів вивчали мови американських індіанців і, зокрема, 

терміни на позначення родинних зв’язків у різних племен. Порівнюючи за 
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мінімальними парами терміни на позначення родинних зв’язків, вони для 

визначення значення слів батько, мати, син, дочка, дядько, тітка виділили 

такі ознаки: [старше :: молодше покоління], [жіноча :: чоловіча стать], [прямий 

:: непрямий родинний зв’язок]. Тоді слово «батько» означає особу старшого 

покоління, чоловічої статі і прямого родинного зв’язку [17, с. 50]. 

В основі сучасного компонентного аналізу, за твердженням 

Н. В. Цвєткова [293], лежать три головні принципи: 1) опис значень 

словникового складу природних мов за посередництвом кінцевого набору 

елементарних семантичних одиниць, або компонентів; 2) представлення цих 

компонентів як незалежних від конкретних мов універсальних репрезентацій; 

3) інтерпретація їх як компонентів концептуальної системи, що входить у 

пізнавальну структуру людського інтелекту [293, с. 62]. 

У компонентному аналізі значення слова розкладається на його складові 

– семи. Семою І. В. Арнольд [17] пропонує називати «елементарну складову 

значення слова або іншої мовної одиниці, яка відображатиме ознаки 

позначуваного, розрізнені у мовленні» [17, с. 50]. Семи визначаються 

логічним шляхом як відображення у свідомості носіїв мови розпізнавальних 

властивостей, об’єктивно властивих денотату – об’єкту реального світу. Таким 

чином, сема представляє властивість або ознаку так званого об’єкта реального 

світу. Такі ознаки виділяються на підставі зіставлення однорідних одиниць 

мови, а класифікація самих сем проводиться за різними критеріями, 

наприклад, за критеріями розподілу на ядерні семи, які відображають основні 

ознаки, периферійні, які представляють другорядні ознаки, і потенційні, які 

виражають ознаки, що приписуються об’єктам загальною свідомістю [58, с. 8–

9]. 

Таким чином, сутність методики компонентного аналізу полягає у 

визначенні семантичної структури мовної одиниці. Компонентний аналіз 

дозволяє надати повне формулювання лексичного значення. Компонентний 

аналіз дозволяє глибше проникнути в семантичну структуру лексичної 

одиниці, виділити її складові компоненти, зміни в семантиці, виявити 
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синонімічні ряди й антонімічні пари [58, с. 9]. Доцільність застосування цього 

методу при вивченні бінарної опозиції «людина-техніка» у творчості 

Р. Бредбері зумовлюється тим фактом, що, як зазначає О. Г. Скворцов [247], 

ґрунтуючись на парадигматико-систематичному уявленні про мову, 

компонентний аналіз застосовується при вивченні рядів парадигматично 

пов’язаних слів, що мають у значенні інтегральну сему, але розрізняються як 

мінімум за однією диференційною ознакою [247, с. 184]. Стосовно 

семантичної сфери «light / darkness» цей метод використовував Р. Майрал 

Усон [358, URL]. Отже, метод компонентного аналізу застосовано в 

дисертаційній праці з метою виявлення семантичної структури вербальних 

засобів актуалізації бінарної опозиції «людина-техніка» у творах Р. Бредбері.  

З огляду на те, що відношення опозиції у творах Р. Бредбері виявляються 

не лише на лексичному, а і на лексико-стилістичному рівні шляхом 

використання певних стилістичних прийомів, доцільним також видається 

застосування методу лінгвостилістичного аналізу. Лінгвостилістичний 

аналіз визначається як вивчення ролі і функцій різних мовних засобів у 

передачі змісту тексту, а також задуму і стилю автора [168, с. 3]. Це – 

сукупність різних прийомів аналізу тексту (і його мовних засобів), за 

допомогою яких у стилістиці формуються знання про закономірності 

функціонування мови в різних сферах спілкування; способи теоретичного 

освоєння явища, спостереженого і виявленого в процесі дослідження [398, 

с. 221]. 

М. Р. Ненарокова [168] стверджує, що «вивчаючи текст  з позицій 

лінгвостилістики, ми визначаємо, за допомогою яких прийомів у його мовній 

формі відображаються особливості світогляду автора, виражені у виборі часу 

і місця дії твору, в характерах героїв, в побудові і розвитку сюжету» [168, с. 3]. 

При такому аналізі текст розглядається як багаторівнева система, у якій усі 

рівні можуть слугувати матеріалом для автономного дослідження і в той же 

час тісно пов’язані між собою. «Текст у цьому аналізі сприймається не як 

механічна сума складових його елементів, і “окремість” цих елементів втрачає 
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абсолютний характер: кожен із них реалізується лише у відношенні до інших 

елементів і до структурного цілого всього тексту» [145, с. 11].  

Методологічну основу лінгвостилістичного аналізу становлять 

«фундаментальні положення про зв’язок мови і мислення, мови і суспільства, 

про соціальну сутність мови і її функцій» [398, с. 212]. Особливого значення 

для лінгвостилістичних студій, на думку С. К. Богдан [35], набувають 

проблеми системності, зокрема, для з’ясування специфіки використання 

мовно-виразових засобів у різних функціональних сферах [35, с. 8]. 

Головним завданням лінгвостилістичного аналізу є «вивчення 

образотворчих засобів художнього тексту, того естетичного ефекту, який дає 

їх синтез» [173, с. 27]. Дуже важливо знайти у тексті «ключові» тропи і фігури, 

які допомагають автору в здійсненні задуму. Такі тропи виконують 

стилістичну функцію тексту, яка визначається як «виразний потенціал 

взаємодії мовних засобів у тексті, що забезпечує передачу, поряд із предметно-

логічним змістом тексту, також закладеної в ньому експресивної, емоційної, 

оціночної і естетичної інформації» [18, с. 42]. 

Для лінгвостилістичного підходу до вивчення мовних засобів окремого 

художнього твору характерне визначення стилю не як форми втілення певного 

змісту, а як активної взаємодії змісту і форми, що нерозривні в процесі 

висловлювання, тому «певний зміст потребує відповідної форми, здатної до 

змін. Зміна форми мотивує виникнення нових змістових нюансів. Думка, 

народжуючись, утілюється в певній мовній формі; вона не існує окремо, щоб 

до неї добирався той чи той стильовий “одяг”, а відразу втілюється у стильово 

зорієнтоване, зумовлене комунікативною метою висловлювання» [91, с. 10]. 

Таким чином, у центрі розуміння динамічної моделі стилю – людина, яка і 

породжує, і сприймає (декодує) стильові різновиди мови [92, с. 272].  

З огляду на мету дослідження, погоджуємося із С. Я. Єрмоленко [91], що 

виявлення додаткових конотацій лексичних номінацій, а також усіх одиниць 

мовної структури, що функціонують у конкретних текстах, становить одне з 

важливих завдань лінгвостилістичного аналізу [91, с. 12]. А отже, 
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лінгвостилістичний аналіз у дисертації застосовується з метою вивчення 

лексико-стилістичних засобів образної номінації бінарної опозиції «людина-

техніка» у текстах наукової фантастики Р. Бредбері. 

На сучасному етапі розвитку лінгвістики доцільним у ході аналізу 

художнього твору також постає метод дискурсивного аналізу. Поняття 

«дискурс» є надзвичайно поширеним останнім часом, однак чіткого та 

загальноприйнятого визначення, яке б охоплювало всі випадки його 

використання, не існує. Термін дискурс був запозичений з англосакської 

лінгвістичної школи на початку 70-х років [219, c. 172]. Цей термін позначає 

«тексти в їх текстовій даності і в їх особливостях» [240, с. 7]. 

П. Серіо [242] виділяє декілька значень терміна «дискурс»: 1) еквівалент 

поняття «мова», тобто будь-яке висловлювання; 2) одиниця, яка за розміром 

більша за фразу; 3) вплив висловлювання на його адресата з урахуванням 

ситуації висловлювання; 4) бесіда як основний тип висловлювання; 

5) використання одиниць мови, їх мовленнєва актуалізація [242, c. 18]. За 

Т. А. ван Дейком [79], якому в сучасному мовознавстві належить пріоритет в 

описі дискурсу, «дискурс у широкому сенсі є складною єдністю мовної форми, 

значення і дії, яка могла б бути найкращим чином охарактеризована за 

допомогою поняття комунікативної події або комунікативного акту» 

[79, с. 121]. 

Завдяки дискурсивному аналізу уможливлюється встановлення того, 

яким чином сукупність окремих висловлювань / текстів створює загальні 

смисли: «семантизація, тобто виявлення сенсу мовної одиниці, пов’язується 

не з лексико(слово)-ценричною пояснювальною концепцією і не (тільки) з 

текстоцентричною концепцією, але з дискурсом» [296, с. 32]. Поняття 

«дискурс» включає екстралінгвальні, прагматичні, соціокультурні, 

психологічні та інші чинники формування та функціонування тексту. У той же 

час дискурс – це певний обмежений континуум у безмежному просторі мовної 

діяльності [257, с. 9]. 
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Зокрема, у ході аналізу творів наукової фантастики доцільно 

враховувати той факт, що фантастичний дискурс розгортається в 

специфічному когнітивному просторі, а лінгвістичні його елементи 

утворюють єдину структуру завдяки міцним риторичним зв’язкам. В якості 

лінгвориторичних конструктів реалістичний і фантастичний дискурс 

правомірно протиставити як свого роду «традиційний» і «інноваційний» типи 

дискурсу [257, с. 9]. Англомовний науково-фантастичний дискурс являє 

собою сукупність реалізованих у науково-фантастичних творах висловлювань 

на тему майбутнього, що узгоджуються з певними правилами їх побудови і 

мають своєю метою розвагу, роздуми, моделювання, застереження, 

спонукання до розвитку тієї чи іншої наукової сфери [101, с. 6]. 

Саме з використанням методики дискурсивного аналізу пов’язана 

можливість виокремлення дискурсивних засобів вербалізації бінарної опозиції 

«людина-техніка» у творах наукової фантастики Р. Бредбері, оскільки 

лексичних і лексико-стилістичних засобів не завжди достатньо для розуміння 

особливостей розуміння людини і техніки письменником. 

Таким чином, застосування методів лінгвістичного аналізу у 

дисертаційній праці сконцентроване на вивченні специфіки вербальних 

засобів актуалізації бінарної опозиції «людина-техніка» у текстах наукової 

фантастики Р. Бредбері та передбачає застосування методів контекстуального, 

функційного, компонентного, лінгвостилістичного та дискурсивного аналізу.  

 

2.3 Методологія лінгвокогнітивної парадигми у дослідженні 

концептуальної бінарної опозиції ЛЮДИНА-ТЕХНІКА у текстах наукової 

фантастики Р. Бредбері 

 

Як відомо, антропоцентризм як одна з основних тенденцій сучасної 

лінгвістики визначає увагу до людського фактору в мові. Інтерес до 

дослідження складних проблем взаємозв’язку мислення і мови, відображення 

когнітивних структур у мовних формах, специфіки концептуалізації 
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фрагментів дійсності мовною свідомістю і експлікації концептів засобами 

мови визначається розширенням об’єкта сучасних лінгвістичних досліджень 

за рахунок включення в нього людини, яка детермінує той чи інший спосіб 

концептуалізації світу мовою [250, с. 164]. 

За визначенням О. С. Кубрякової [392] когнітивна лінгвістика – 

«лінгвістичний напрям, у центрі уваги якого знаходиться мова як загальний 

когнітивний механізм, як когнітивний інструмент – система знаків, що 

відіграють роль у репрезентації (кодуванні) та трансформуванні інформації» 

[392, с. 53]. З. Д. Попова та Й. А. Стернін [207] уважають, що «когнітивна 

лінгвістика досліджує ментальні процеси, що відбуваються при сприйнятті, 

осмисленні і, отже, пізнанні дійсності свідомістю, а також види і форми їх 

ментальних репрезентацій» [207, с. 12]. На думку З. І. Рєзанової [218], 

когнітивна лінгвістика – новий етап у дослідженні мови: «в 

антропоцентристській парадигмі лінгвістичного опису когнітивна лінгвістика 

відіграє ключову роль, досліджуючи зв’язки мови та когнітивного механізму 

в якості найважливіших детермінацій, що обумовлюють онтологічні» 

[218, с. 195]. 

Когнітивна лінгвістика розвинулась у 50-х рр. ХХ ст. в США як 

міждисциплінарний напрям, метою якого було дослідження ментальних 

процесів під час опанування і застосування знання та мови [56, с. 23]. 

Когнітивна лінгвістика бере свій початок із когнітивної науки, появу якої 

Дж. Міллер констатував на науковому симпозіумі математичного 

спрямування [291, с. 170]. 

У 70-і роки розвиток науки позначається ще більш сильним впливом 

когнітивної революції в психології, що поширюється на інші галузі знання. 

Зокрема надзвичайної популярності набувають дослідження дитячої мови та 

проблем оволодіння рідною й іноземною мовами. Роботи фахівців у цій сфері, 

психолінгвістів Д. Слобіна, Є. Кларк, Е. Бейтс і М. Боверман заклали 

фундамент для сучасних когнітивних досліджень [254, с. 80]. Підґрунтям для 

когнітивної лінгвістики стала також когнітивна психологія, яка виникла, 
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певною мірою, як своєрідна реакція на біхевіористський напрям у психології 

[56, с. 24]. В. А. Маслова [156] до джерел когнітивної лінгвістики також 

відносить лінгвістичну семантику, лінгвістичну типологію й етнолінгвістику, 

нейролінгвістику, культурологію, порівняльно-історичне мовознавство тощо 

[156, c. 17–20]. 

Вивчаючи історію розвитку когнітивної лінгвістики, В.-О. В. Соловйова 

[254] найвпливовішими дослідниками у цій галузі називає В. Чейфа, 

Ч. Філлмора, Дж. Лакоффа, Р. Лангакера і Л. Талмі, які у своїх працях 

започаткували новий підхід до опису мови й лінгвістичної теорії [254, с. 80]. 

Так, наприклад, ідеї Ч. Філлмора розвинулися у теорію фреймової семантики 

(цит. за [346, URL]), а Дж. Лакофф став відомим завдяки своїй розвідці про 

метафори, метонімії та процеси категоризації у мові [351]. 

Метою когнітивної лінгвістики є дослідження мови як важливої 

складової частини когніції. Когніція у даному випадку не є повним синонімом 

до поняття «пізнання» [56, с. 24]. Як відмічає В. З. Дем’янков, «когніція – не 

орнаментальний іншомовний варіант терміну пізнання, а скоріш процедури 

отримання і використання “передзнань” […] різновиду мисленнєвих операцій, 

що обслуговують і супроводжують сприйняття […] і продукування як знань, 

так і мовних засобів вираження для цих знань» [81, c. 5].  

Відмінність когнітивної лінгвістики від інших когнітивних наук, за 

Г. М. Удовіченко [275], полягає в матеріалі, що досліджується. Вона досліджує 

свідомість на матеріалі мови [275, с. 103]. Когнітивна лінгвістика – 

мовознавчий напрям, у якому функціонування мови розглядається як різновид 

когнітивної, тобто пізнавальної діяльності, а когнітивні механізми та 

структури людської свідомості досліджуються через мовні явища [259, с. 169]. 

Відмінними від інших є і методи когнітивної лінгвістики, яка досліджує 

когнітивні процеси, робить висновки про типи ментальних репрезентацій у 

свідомості людини на основі застосування наявних в її розпорядженні власне 

лінгвістичних методів аналізу з подальшою когнітивною інтерпретацією 

результатів дослідження [275, с. 103]. 
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На думку В. А. Маслової [156], «інструментом оперування в когнітивної 

лінгвістики стають оперативні одиниці пам’яті – фрейми (стереотипні 

ситуації, сценарії), концепти (сукупність усіх смислів, схоплених словом), 

гештальт (цілісні допонятійні образи фрагментів світу) тощо, отже, 

когнітивна лінгвістика націлена на моделювання картини світу, на 

моделювання устрою мовної свідомості» [156, с. 13].  

Лінгвокогнітивний підхід передбачає, що одиниці знання є концептами 

різного рівня складності й абстракції. Концепт є оперативною змістовою 

одиницею мислення, квантом структурованого знання. У концептах 

концентрується й кристалізується мовний і когнітивний досвід індивіда. У 

процесі розумової діяльності людина мислить і оперує концептами. Вони 

відбивають зміст отриманих знань, досвіду й результатів усієї діяльності 

людини, а також результати пізнання навколишнього світу [57, с. 118]. 

Н. Д. Арутюнова термін «концепт» наділяє власним статусом. Вживання 

цього терміну пов’язується з розширенням предметного поля лінгвістики за 

рахунок взаємодії з філософією і психологією. З підвищенням інтересу до 

проблеми «людина в мові» інтерпретація терміну «концепт» стала 

орієнтуватися на «сенс, який існує в людині і для людини, на інтер- 

і інтрапсихічні процеси, на означування й комунікацію» (цит. за [275, с. 104]). 

За О. С. Кубряковою [392], концепт – це одиниця свідомості та інформаційної 

структури, що відображає людський досвід, а також «оперативна одиниця 

пам’яті, всієї картини світу, квант знання» [392, с. 92]. Для Ю. Степанова [259] 

концепт – мікромодель культури, він породжує її і породжується нею 

[259, с. 40]. За С. А. Жаботинською [93], «концепт як дискретна одиниця 

колективної свідомості, що структурує предмети й явища дійсного чи уявного 

світу, зберігається в національній пам’яті носіїв мови (етносу і окремого його 

представника) у вигляді вербального субстрату» [93, с. 95]. У когнітивній 

лінгвістиці поняття вербалізованого концепту є базовим терміном і стосується 

будь-якої оперативної одиниці мислення, що може набувати або не набувати 

чіткої логічної форми. Вербалізовані концепти виконують функцію 
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репрезентації змісту окремого кванту інформації про світ, зберігання цієї 

інформації в пам’яті, оперування цим змістом у мовленні та художній 

творчості [172, с. 95], а прийоми лексичної, фразеологічної і синтаксичної 

реалізації концептів – це, як зазначає А. М. Приходько [212], сформований 

спосіб фіксації ментального інваріанта, заданого мовною системою [212, 

с. 84].  

Модель художнього концепту містить концептуальні ознаки, що 

виокремленні з трьох основних вимірів знань: універсально-смислового, 

узагальнено-змістового й оцінно-образного. З метою реконструкції моделі 

художнього концепту, вслід за Ю. Л. Главацькою [72, с. 47], вважаємо за 

доцільне здійснити виявлення складників кожного виміру знань, 

структурованих у концепті. 

Універсально-смисловий вимір знань, структурованих у концепті, 

концепт корелює з передконцептуальною іпостассю концепту, тобто його 

архетипами, «колективним позасвідомим» [311, с. 98], які є стрижнем, що 

забезпечує єдність складників концепту. Ця площина має універсальний 

характер і містить такі складники концепту, які співвідносяться носіями різних 

мов з тим самим фрагментом дійсності, об’єктивують спільні для усього 

людства знання про досліджуваний концепт [72, с. 47]. Узагальнено-

змістовий вимір знань, структурованих у концепті, – це узагальнений зміст 

мовних одиниць, які є засобами прямої номінації, що покривають семантичну 

область концепту. Аналіз дефініцій лексичних одиниць, які вербалізують 

концепт, здійснюється на основі тлумачних словників із залученням 

семантичного аналізу [72, с. 47]. Оцінно-образний вимір знань, 

структурованих у концепті, відображає опредметнені у мовній свідомості 

тропи, через які осмислюється досліджуваний концепт, та набір позитивних і 

негативних оцінок, через які він емоційно «переживається» [72, с. 48].  

Варто зазначити, що важливим чинником студіювання текстових 

концептів постає пошук культурно маркованої семантики, а також широкого 
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лінгвоестетичного розгляду авторського ідіолекту, що постає текстовою 

концептуалізацією образних парадигм [297, с. 292].  

У когнітології основними моделями репрезентації знань, до яких 

прирівнюється обсяг концепту, вважаються фрейми. Як зазначає 

С. А. Жаботинська [94], «ці когнітивні моделі розглядаються як основний 

механізм, що забезпечує обробку і збереження інформації про світ у свідомості 

людини» [94, с. 14].  

З огляду на це твердження, погоджуємося із думкою В. В. Степанова та 

С. О. Швачко [258] про те, що одним із провідних напрямів сучасних 

когнітивних досліджень є вивчення структурованих знань, що подаються у 

вигляді особливих когнітивних моделей – фреймів. У рамках поточного 

дослідження фрейм використовується як засіб узагальненої візуальної 

схематизації концепту, який розглядається та моделюється на матеріалі 

відповідних джерел, зібраних у єдину систему дослідницько-ілюстративних 

ресурсів [258, с. 69]. 

Будь-який фрейм графічно репрезентується як мережа вузлів і зв’язків 

між вузлами [96, с. 243; 363, с. 212]. Фрейм характеризується дворівневою 

структурою та має вершинні (макропропозиція) та термінальні вузли або 

слоти, які заповнюються пропозицією, у наслідок чого перетворюють фрейм 

у носій конкретного знання про предметну галузь. Тобто фрейм – це структура 

даних для представлення певного концептуального об’єкту [291, с. 173]. 

Тож, у дослідженнях художніх концептів істотну роль відіграє 

застосування фреймового підходу, оскільки фрейми, переходячи з тексту в 

текст і поєднуючись між собою, формують специфічний структурно-

смисловий простір твору письменника [49, с. 59]. Фреймовий аналіз дозволяє 

моделювати принципи структурування та відображення певної частини 

людського досвіду в значеннях мовних одиниць. При цьому акцентується на 

відсутності чітко окресленої межі між мовними значеннями і людським 

досвідом, тобто на безперервності переходу від мови до досвіду [39, с. 60]. 

Вивчення фреймів дає ключ до розкриття механізмів концептуалізації 
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вербалізованих понять і явищ навколишньої дійсності [171, с. 224], саме тому 

фреймовий аналіз є доцільним при аналізі засобів вербалізації бінарної 

опозиції «людина-техніка» у науковій фантастиці Р. Бредбері. 

Розглядаючи принципи побудови фреймів ключових художніх 

концептів трагічного, В. Г. Ніконова [172] акцентує увагу на тому, що фрейм – 

це лінгвокогнітивне утворення, носієм якого виступає мовний корелят. При 

моделюванні конкретного мовного матеріалу використовуються різні види 

фреймів, орієнтованих саме на даний матеріал. Різноманітні фрейми можуть 

бути зведені до кількох універсальних типів структур [93, с. 5] і «називаються 

“базовими”, тому що вони демонструють найзагальніші принципи 

категоризації та організації вербалізованої інформації – інформації 

онтологічного плану про предмети матеріального світу, про їхні якості та 

реляції» [172, с. 237]. 

Ю. Г. Панкрац [186] пропонує модель фреймового аналізу, яку вважаємо 

доцільною використовувати під час дослідження концептуальної бінарної 

опозиції ЛЮДИНА-ТЕХНІКА у текстах наукової фантастики Р. Бредбері.  

Структурну організацію фрейму формально подають [186, с. 69] у 

вигляді сіткової моделі, яка є асоціативною організацією зв’язків, або дуг, 

точки перетину яких називаються вузлами. Кожен вузол, своєю чергою, 

репрезентує певний концепт і може бути співвіднесений з різною кількістю 

інших вузлів, кількість яких залежить від складності модельованого поняття. 

Зв'язок між вузлами можливо передавати словесними, числовими або 

літерними позначеннями, що маркують пропозиціональні відношення.  

Сіткова модель фрейму зумовлена тим, що, якщо в пам’яті 

встановлюється місце відповідної структури знання, то одночасно з пам’яті 

витягуються всі асоціативно пов’язані з нею відомості чи факти. Вершинні 

вузли фрейму виражають поняття, яке чітко визначене і містить завжди істинну 

щодо описуваної фреймом ситуації інформацію. Таке поняття зазвичай 

відповідає загальній назві ситуації. Термінальні вузли фрейму, або слоти, 
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заповнюються фактами, дійсними для конкретної практичної ситуації [172, 

с. 238]. 

Надійним шляхом виокремлення слотів у складі фрейма В. Г. Ніконова 

[172] вважає шлях, при якому дослідник виходить із мовних показників, 

наприклад, семного складу лексичних одиниць, що позначають концепти, які 

корелюють зі слотами. Надійність цього шляху дослідниця обґрунтовує тим, 

шо певною мірою виключається суб’єктивізм дослідника: «використовувані 

для добору лексики словники, маючи, зазвичай, автора чи укладача, базуються 

на досвіді значної частини мовного співтовариства, а не однієї людини» [172, 

с. 239]. 

Основа концепту, як зазначає Л. В. Федорюк [279], – певний чуттєвий 

образ та знання про світ, що становлять зміст концепту. Образний складник 

концепту містить тропи, що відображають національний образ мислення та 

найчастіше допомагають мовній свідомості осягнути абстрактні сутності, 

інтерпретуючи концептуальні ознаки як свого роду висновки про установки 

даної культури. Образ у такому розумінні – це спосіб осягнення реальної 

дійсності, універсальна, ємна інформаційна одиниця, що має когнітивно-

естетичні властивості, здатна актуалізовувати великі пласти інформаційних 

ресурсів, тобто образ суміжний із концептом [279, с. 44].  

Таким чином, при залученні методів лінгвокогнітивного аналізу з метою 

дослідження особливостей конуцептуалізації бінарної опозиції ЛЮДИНА-

ТЕХНІКА доцільним виявляється застосування фреймового підходу, що 

уможливлює моделювання художніх концептів ЛЮДИНА і ТЕХНІКА з 

можливістю їх подальшого зіставлення та протиставлення. 

 

2.4 Методика лінгвокогнітивного дослідження лексико-

семантичних засобів актуалізації бінарної опозиції «людина-техніка» у 

текстах наукової фантастики Р. Бредбері 
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Методологічна основа дисертаційного дослідження визначається 

комплексною природою бінарної опозиції як засобу пізнання людиною 

навколишньої дійсності, та наявністю різнорівневих мовних засобів її 

вербалізації і наявністю у складі бінарної опозиції «людина-техніка» чуттєво-

поняттєвого й образного складників, що зумовлюють застосування 

різнорідних методів аналізу засобів вербалізації і концептуалізації бінарної 

опозиції (далі – БО) «людина-техніка» у творах наукової фантастики (далі – 

НФ) Р. Бредбері.  

З огляду на необхідність визначення когнітивних ознак концептуальної 

БО ЛЮДИНА-ТЕХНІКА, що структурує науково-фантастичну модель світу у 

текстах НФ Р. Бредбері, методологію дослідження доцільно представити у 

вигляді поетапного вивчення застосування методів лінгвопоетичного, 

лінгвістичного та лінгвокогнітивного аналізу.  

Перший етап дослідження передбачає вивчення загального 

літературного контексту, в якому створювалися науково-фантастичні романи 

та оповідання Р. Бредбері. Застосування методу жанрового аналізу в руслі 

лінгвопоетичного аналізу текстів наукової фантастики Р. Бредбері, описаного 

раніше у дисертації у підрозділі 2.1, дозволяє встановити, що фантастика 

Р. Бредбері своєрідна і не концентрується на перевагах досягнень науки і 

техніки як таких. Сам науково-технічний прогрес виступає у Бредбері 

складовою частиною «цивілізації споживання», і для автора головне – його 

морально-психологічні наслідки. З огляду на це, проза Бредбері – це 

психологічна проза на фантастичній основі. Вона складна, насичена глибокою 

символікою і філософськими роздумами про сенс існування людини, про його 

долю, про долю людства взагалі. 

Твори Р. Бредбері в більшості своїй – це короткі оповідання, що містять 

замальовки, які зводяться до гостро драматичних, психологічних моментів, 

побудовані в основному на діалогах, монологах, міркуваннях героїв, тому 

бінарна опозиція як фундаментальна риса людського мислення завжди 

присутня у творах письменника. Більш того, визначною особливістю 

творчості письменника постає спроба зрозуміти, як насправді пов’язані між 
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собою людина та її творіння – техніка, що зумовлює можливість подальшого 

моделювання концептуальної БО ЛЮДИНА-ТЕХНІКА. 

На другому етапі здійснено відбір фактичного матеріалу дослідження 

методом суцільної вибірки з урахуванням критерію відповідності 

досліджуваного явища. У ході добору фактичного матеріалу дослідження 

таким критерієм поставала здатність лексичних одиниць до вербалізації 

компонентів БО «людина-техніка» у творах НФ Р. Бредбері.  

Результатом є відбір 2187 засобів номінації (далі – ЗН) компонентів БО 

«людина-техніка» (табл. 2.1), які досить рівномірно розподілено між 

складовими «людина» і «техніка» БО, що вивчається. Така ситуація свідчить 

про те, що автор однаково багато уваги у своїх творах приділяє як людині, так 

і техніці, а отже, наведені явища є жанротворчими для НФ Р. Бредбері. 

Таблиця 2.1 

Засоби номінації компонентів бінарної опозиції «людина-техніка» у 

творах наукової фантастики Р. Бредбері 

Компонент бінарної опозиції 

«людина-техніка» 

Кількість засобів 

номінації 

Частка від загальної 

кількості 

«людина» 1117 51,07% 

«техніка» 1070 48,93% 

Загалом: 2187 100% 

На третьому етапі застосування раніше описаних у дисертаційній праці 

в п. 2.2 методів лінгвістичного аналізу, зокрема, контекстуального, 

функційного, компонентного, лінгвостилістичного та дискурсивного аналізу, 

уможливлює розподіл виявлених ЗН БО «людина-техніка» за групами 

відповідно до мовних рівнів, зважаючи на те, що окреме слово, окрема 

лексична одиниця – не єдиний засіб вербалізації бінарної опозиції, оскільки 

утворення бінарної опозиції – це, насамперед, результат комплексної 

діяльності, пізнання людиною навколишнього світу, а отже, БО «потребує 

комплексних засобів вираження» [179, с. 242].  

Окрім цього, БО є об’ємною структурою, а отже, не можна виділити 

чітку універсальну структуру кожної окремої БО, як і «неможливо зафіксувати 

усіх мовних засобів її втілення» [106, с. 108]. А отже, вербалізація БО 
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«людина-техніка» передбачає застосування словосполучень, розгорнутих 

дескрипцій та навіть цілих текстів, щоб передати її зміст у найповнішому 

обсязі [208, с. 37], оскільки концепт як її складова «опредмечується як 

універбально, так і полівербально» [179, с. 242].   

При вивченні засобів вербалізації БО «людина-техніка» у творах 

Р. Бредбері доцільно говорити про засоби номінації зазначеної БО. Термін 

«номінація» має низку визначень у сучасній лінгвістиці. Відповідно до мети 

даного дослідження, номінація розглядається як «позначення предметів за 

допомогою мовних одиниць, зазвичай слів або словосполучень» [70, с. 230]. У 

цьому виявляється етимологічне значення цього терміну, адже nominatio (лат.) 

– це ‘найменування, нарікання ім’ям’. Саме тому В. Г. Гак [70] вважав 

номінацію процесом і результатом найменування, при якому мовні елементи 

співвідносяться з об’єктами, які вони позначають [70, с. 230]. 

Результатом номінативної діяльності є створення номінативної одиниці, 

або одиниці номінації – вираженого мовним знаком (словом або 

словосполученням) поняття як образного відбиття свідомістю певного об’єкта 

буття [301, с. 248]. Під одиницею номінації О. С. Кубрякова [127] розуміє 

будь-яку мовну форму і тим більше мовну конструкцію, яка служить у тексті 

і дискурсі виділенню, розпізнаванню і характеристиці будь-якої реалії 

(об'єкту, події, ознаки тощо), що стоїть за цією формою або конструкцією, і 

одночасно сприяє активізації знань про неї [127, с. 430]. 

Залежно від мовних форм – слів, словосполучень або речень – 

використовуємо такі типи номінації:  

1) лексичну номінацію – номінацію через слово і словосполучення, яка 

використовується, як правило, для іменування елементів зовнішнього і 

внутрішнього досвіду людини; об’єктами лексичної номінації виступають 

певні елементи дійсності: предмет, якість, процес, відношення (часові, 

просторові, кількісні тощо), будь-який реальний або уявний об’єкт;  
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2) препозитивну номінацію – номінацію через речення, об’єктом 

найменування якої виступає мікроситуація – подія, факт, які об’єднують низку 

елементів, складних і багатопланових утворень;  

3) дискурсивну номінацію – номінацію через текст, об’єктом 

найменування якої стає ще складніший ланцюг ситуацій [239, с. 194]. 

З урахуванням того факту, що художня творчість будь-якого автора є 

образною, що зумовлює наявність у художніх текстах лексико-стилістичних 

засобів номінації як окремого типу ЗН на основі перенесення значення, що всі 

елементи у художньому творі є компонентами єдиного художнього дискурсу, 

ЗН компонентів БО «людина-техніка» розподілено в роботі на лексичні, 

лексико-стилістичні і дискурсивні. Співвідношення засобів лексичної, 

лексико-стилістичної і дискурсивної номінації компонентів БО «людина-

техніка» у творах НФ Р. Бредбері відображене у табл. 2.2.  

Методи лінгвістичного аналізу застосовано у відповідності до мовних 

форм – мовних рівнів вербалізації компонентів БО «людина-техніка» у творах 

НФ Р. Бредбері. Зокрема, аналіз засобів лексичної номінації компонентів БО, 

що вивчається, здійснено із комплексним застосуванням контекстуального, 

функційного та компонентного аналізу, що уможливило виділення засобів 

прямої субстантивної номінації (далі – ЗПСН), засобів прямої атрибутивної 

номінації (далі – ЗПАН) та засобів прямої процесуальної номінації (далі – ЗППН) 

компонентів БО «людина-техніка». 

Таблиця 2.2 

Співвідношення засобів номінації бінарної опозиції  

«людина-техніка» у творах Р. Бредбері 

Компонент бінарної 

опозиції «людина-

техніка» 

Засоби 

лексичної 

номінації 

Засоби 

лексико-

стилістичної 

номінації 

Засоби 

дискурсивної 

номінації 

Загалом 

«людина» 
689 ЗН, 

61,68% 

302 ЗН, 

27,04% 

126 ЗН, 

11,28% 

1117 ЗН, 

100% 

«техніка» 
607 ЗН, 

56,73% 

334 ЗН, 

32,21% 

129 ЗН, 

12,06% 

1070 ЗН, 

100% 

Загалом: 
1296 ЗН, 

59,26% 

636 ЗН, 

29,08% 

255 ЗН, 

11,66% 

2187 ЗН, 

100% 
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Наприклад, контекстуальний аналіз дозволяє охарактеризувати 

широкий контекст, з якого виокремлено фрагмент: There had been a time two 

years ago when he had bet with the best of them, and lost a week’s salary and faced 

Mildred’s insane anger, which showed itself in veins and blotches (F, c. 11): 

пожежники від нудьги починають робити ставки на те, яку тварину першою 

схопить механічний пес, і одного разу персонаж твору, Монтег програв значну 

суму грошей. Його дружина, Мілдред, залежна від настінного телебачення, 

мріє лише про те, щоб придбати додаткову телевізійну стіну. Коли її чоловік 

програє значну суму грошей, вона обурюється через те, що його нераціональні 

дії призвели до відтермінування здійснення її єдиної мрії, при чому сам 

чоловік її зовсім не цікавить. Подальший компонентний аналіз 

словосполучення insane anger дозволяє виділити в ньому такі компоненти 

значення, як «злість», «божевілля» та «агресія», що характеризують емоційний 

стан персонажа, пов’язаний із неможливістю оточити себе ще більшою 

кількістю техніки. Функційний аналіз уможливлює віднесення зазначеного 

словосполучення до групи субстантивних словосполучень (словосполучень, 

які функціонують як іменники) як засобів прямої субстантивної номінації 

компонентів БО «людина-техніка» у творах НФ Р. Бредбері. 

Аналіз лексико-стилістичних засобів образної номінації (далі – ЗОН) 

БО «людина-техніка» у творах НФ Р. Бредбері вимагав застосування методів 

контекстуального та лінгвостилістичного аналізу, в результаті якого 

зазначені засоби розподілено на дві групи відповідно до типу семантичного 

переносу – засоби образної номінації метафоричної та метонімічної груп.  

Проілюструємо комплексне застосування вищезазначених методів на 

прикладі уривку із оповідання Р. Бредбері «Вбивця» (“The Murderer”): Ignoring 

these, feeling that smile upon him like a heat lamp, the psychiatrist sat across from 

his patient in the unusual silence which was like the gathering of a storm (M, c. 1). 

Контекстуальний аналіз уможливлює розгляд широкого контексту ситуації, в 

якій посмішка пацієнта та несподівана тиша є результатом вимкнення всіх 
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електронних пристроїв у кімнаті, через що лікар, який звик до них, 

почувається ніяково. У результаті лінгвостилістичного аналізу наведеного 

фрагменту виявлено образне порівняння як засіб номінації компоненту 

«людина» БО «людина-техніка» – smile upon him like a heat lamp, утвореного у 

результаті перенесення властивостей нагрівальної лампи на посмішку людини 

за критерієм співвіднесення теплоти лампи та відчутого тепла емоцій, які 

викликає така посмішка. Відповідно, образне порівняння віднесено до 

метафоричної групи як таке, що вербалізує емоційний стан людини. 

Аналіз засобів дискурсивної номінації (далі – ЗДН) компонентів БО 

«людина-техніка» у творах НФ Р. Бредбері передбачає комплексне 

застосування контекстуального та дискурсивного аналізу, наприклад: “You all 

right?” he asked. She was an expert at lip-reading from ten years of apprenticeship 

at Seashell ear-thimbles. She nodded again (F, c. 8). Аналіз контекстуального 

оточення наведеного фрагменту свідчить про те, що, зустрівши зранку 

дружину, яка минулої ночі ледь не померла від передозування заспокійливими 

препаратами, Монтег непокоїться про неї та питає про її самопочуття. Але 

дружина не пам’ятає, що відбулося минулої ночі, а тому у своїй звичайній 

манері ігнорує чоловіка, даючи йому коротку ствердну відповідь, навіть не 

вийнявши з вух навушники. Дискурсивний аналіз уможливлює виділити в 

наведеному контексті ЗДН: She was an expert at lip-reading from ten years of 

apprenticeship at Seashell ear-thimbles. She nodded again, що репрезентує 

комунікативну дію персонажа – ігнорування чоловіка з віддаванням переваги 

технічним засобам розваги – навушникам. 

У результаті залучення методики лінгвістичного аналізу лексико-

стилістичних засобів актуалізації БО «людина-техніка» у текстах наукової 

фантастики Р. Бредбері здійснено інвентаризацію засобів прямої номінації 

(ЗПСН, ЗПАН, ЗППН), ЗОН метафоричної та метонімічної груп і ЗДН (див. 

Додатки А-Г) із розподілом їх у подальшому на тематичні групи. Для кожного 

із компонентів БО «людина-техніка» виділено тематичні групи, і на основі 

частотності ЗН, що вербалізують компоненти БО «людина-техніка» визначено 
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інвентар основних тематичних груп (понад 50 ЗН для кожної) (див. Додаток Д, 

рис. Д.3, Д.4), що уможливило співставлення змістовного наповнення 

компонентів БО «людина-техніка» у творах НФ Р. Бредбері. 

Четвертий етап дисертаційного дослідження передбачає застосування 

методології лінгвокогнітивної парадигми з метою визначення складників та 

побудови моделі компонентів БО ЛЮДИНА-ТЕХНІКА у текстах НФ Р. Бредбері.  

Компоненти концептуальної БО ЛЮДИНА-ТЕХНІКА представлено як 

мегаконцепти – концепти найвищого рівня, що складається з інших ієрархічно 

пов’язаних концептів. О. Є. Сапогова [229] розуміє мегаконцепти як якісь 

універсалії, «стислі» до свого «ядра» і представлені в етнокультурних 

хронотопах макроконцептами-маніфестантами (наприклад, мегаконцепт 

ЧОЛОВІК у хронотопі середньовічної культури виявляє себе в макроконцепті 

ЛИЦАР) [229, с. 179]. Н. М. Орлова [183] розглядає мегаконцепти як концепти 

вихідного загальнолюдського статусу (СВІТЛО, СОНЦЕ), що мають складну 

структуру і об’єднують усередині своїх концептосфер не менше значущі 

концептополя (СОНЦЕ, ЗІРКА, ВОГОНЬ, СМЕРТЬ, ПЕКЛО) [183, с. 42].  

Таким чином, відзначається складна організація мегаконцепту, в 

когнітивній структурі якого виділяють більш конкретні і менш об’ємні 

когнітивні утворення (концепти, фрейми, когнітивні структури, 

макроконцепти тощо) [99, с. 39]. 

Відповідно до постулатів фреймового підходу, визначено компоненти 

моделі фрейму мегаконцепту, як представлено на рис. 2.1.  

 

концепт-слот 1 парцели 1 концепт-слот 1 парцели 2 концепт-слот 1 парцели … 

концепт-слот 2 парцели 1 концепт-слот 2 парцели 2 концепт-слот 2 парцели … 

концепт-слот … парцели 1 концепт-слот … парцели 2 концепт-слот … парцели … 
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концепт-слот 1 парцели … концепт-слот 1 парцели … концепт-слот 1 парцели … 

концепт-слот 2 парцели … концепт-слот 2 парцели … концепт-слот 2 парцели … 

концепт-слот p парцели …. концепт-слот p парцели … концепт-слот p парцели … 

Рисунок 2.1. Графічна репрезентація компонентів моделі фрейму 

мегаконцепту 

Фрейм мегаконцепту утворено системою концептуальних доменів 

(далі – КД), структурованих парцелами, до складу яких входять концепти-

слоти, що репрезентують мінімальні одиниці фрейму мегаконцепту та 

структурують його змістовне наповнення.  

У подальшому одержана інформація щодо номенклатури і змістового 

наповнення КД і парцел мегаконцептів ЛЮДИНА і ТЕХНІКА уможливлює їх 

зіставлення, що дозволяє охарактеризувати концептуальну БО ЛЮДИНА-

ТЕХНІКА як складник науково-фантастичної моделі світу Р. Бредбері та 

представити концептуальну БО ЛЮДИНА-ТЕХНІКА як опозицію в рамках 

просторово-часових координат, причиново-наслідкових відношень і 

валоративних індикаторів. 

Таким чином, застосування методів лінгвопоетичного, лінгвістичного та 

лінгвокогнітивного аналізу уможливлює комплексне висвітлення 

концептуальної бінарної опозиції ЛЮДИНА-ТЕХНІКА у творах наукової 

фантастики Р. Бредбері. 

  

Висновки до другого розділу 

 

мегаконцепт 

концептуальний домен 1 

концептуальний домен … 

парцела 1 КД 1 парцела 2 КД 1 парцела … КД 1 

парцела 1 КД … парцела 2 КД … парцела … КД … 
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1. Дослідження бінарної опозиції «людина-техніка» у текстах наукової 

фантастики Р. Бредбері передбачає застосування методів лінгвопоетичного 

аналізу, який уможливлює встановлення емоційно-естетичного впливу, що 

здійснюється художнім твором як витвором словесного мистецтва. У такому 

ракурсі наукова фантастика Р. Бредбері досліджується з урахуванням ідейного 

задуму автора у широкому контексті мовленнєвої творчості письменника та 

жанрових особливостей творів наукової фантастии. Лінгвопоетичний аналіз 

досліджуваних текстів базується на методах жанрового аналізу, що дозволяє 

розглядати їх у межах системи домінант, що детермінують існування у цих 

текстах опозиції «людина-техніка» та визначають основні проблеми, на яких 

концентрується автор у своїй творчості. 

2. Оскільки бінарна опозиція «людина-техніка» у творах наукової 

фантастики Р. Бредбері вербалізується певними засобами номінації, її аналіз 

передбачає застосування методів лінгвістичного аналізу засобів актуалізації 

бінарної опозиції «людина-техніка» у текстах наукової фантастики 

Р. Бредбері: методів контекстуального, функційного, компонентного, 

лінгвостилістичного та дискурсивного аналізу. 

2.1. Контекстуальний аналіз уможливлює дослідження засобів 

вербалізації бінарної опозиції «людина-техніка» у контексті змальованої 

письменником ситуації або навіть усього художнього твору, що уможливлює 

визначення умов функціонування засобів номінації у єдності із їх оточенням. 

Контекстуальний аналіз доцільно застосовувати з метою вилучення 

вербальних засобів репрезентації бінарної опозиції «людина-техніка» та 

інтерпретацію їх значення для художнього твору. 

2.2. Функційний аналіз передбачає вивчення закономірностей добору 

автором тих чи інших засобів вербалізації бінарної опозиції «людина-техніка». 

Функційний аналіз залучено для визначення функцій мовних одиниць у тексті, 

що дозволяє структурувати інформацію щодо номенклатури та типів засобів 

вербалізації компонентів бінарної опозиції «людина-техніка» у творах 

наукової фантастики Р. Бредбері. 
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2.3. Компонентний аналіз є інструментом розкриття семантики слів або 

словосполучень, за допомогою яких вербалізується бінарна опозиція «людина-

техніка», визначення сутнісних ознак об’єктів номінації за допомогою опису 

значень зазначених одиниць із подальшою систематизацією їх з огляду на 

властивості таких об’єктів. Саме за допомогою компонентного аналізу 

здійснено виявлення семантичної структури вербальних засобів актуалізації 

бінарної опозиції «людина-техніка» у творах Р. Бредбері. 

2.4. Лінгвостилістичний аналіз передбачає вивчення тексту і його 

мовних засобів як прийомів, покликаних відображати особливості світогляду 

автора у єдності застосовуваних ним образотворчих засобів як вербалізаторів 

компонентів бінарної опозиції «людина-техніка». Лінгвостилістичний аналіз 

застосовано як інструмент вивчення лексико-стилістичних засобів образної 

номінації бінарної опозиції «людина-техніка» відповідно до закладеного у них 

типу перенесення. 

2.5. Метод дискурсивного аналізу втілює можливість розглядати текст 

твору як певний обмежений континуум у просторі мовленнєвої діяльності 

автора. Дискурсивний аналіз дозволяє виділити засоби номінації компонентів 

бінарної опозиції «людина-техніка» за обсягом більші, ніж лексична одиниця 

або окремий стилістичний прийом, таким чином, створюючи можливість 

аналізу засобів дискурсивної номінації зазначеної бінарної опозиції.  

3. Вивчення концептуальної бінарної опозиції ЛЮДИНА-ТЕХНІКА вимагає 

застосування методології лінгвокогнітивної парадигми, основою якої є 

антропоцентризм та опора на механізми людського мислення. 

Лінгвокогнітивний підхід до вивчення бінарної опозиції «людина-техніка» 

дозволяє використовувати мовний матеріал як інструмент структурування 

свідомості автора, дозоляючи продемонструвати особливості концептуалізації 

бінарної опозиції «людина-техніка» у творах наукової фантастики Р. Бредбері, 

спираючись на фреймовий аналіз. 

3.1. У ході дослідження реконструйовано концепти, що структурують 

інформацію щодо уявлень Р. Бредбері про людину та техніку як складники 
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науково-фантастичної моделі світу, що дозволяє сформувати концептуальний 

простір досліджуваних текстів наукової фантастики Р. Бредбері 

3.2. Застосування фреймового підходу як засобу моделювання художніх 

мегаконцептів ЛЮДИНА і ТЕХНІКА дозволяє презентувати їх у формі складних 

ієрархічних структур, сформованих концептами-слотами, які об’єднуються в 

парцели, а останні – в концептуальні домени, що дозволяє здійснювати 

зіставлення та протиставлення структури, номенклатури складових частин та 

змісту фреймів мегаконцептів ЛЮДИНА і ТЕХНІКА як інструментів побудови 

науково-фантастичної моделі світу у текстах наукової фантастики Р. Бредбері. 

4. Проведений аналіз методологічного підґрунтя лінгвокогнітивного 

дослідження бінарної опозиції «людина-техніка» у текстах наукової 

фантастики Р. Бредбері дозволив розробити методику вивчення 

лінгвокогнітивних параметрів бінарної опозиції «людина-техніка», що 

складається з чотирьох етапів: 1) застосування лінгвопоетичного аналізу як 

засобу аналізу загального літературного контексту, в якому створювалися 

романи та оповідання письменника з урахуванням його індивідуального 

світогляду; 2) добір фактичного матеріалу та його розподіл відповідно до 

об’єктів, які позначаються виокремленими засобами номінації; 3) розподіл 

виявлених засобів номінації на групи відповідно до мовних рівнів і 

тематичних параметрів із використанням методики лінгвістичного аналізу; 

4) організація номенклатури концептів і моделювання фреймів концептів-

опозицій ЛЮДИНА і ТЕХНІКА із залученням фреймового підходу як засобу 

лінгвокогнітивного аналізу. Застосування запропонованого алгоритму аналізу 

уможливлює комплексне дослідження проблеми, що вивчається в 

дисертаційній праці. 

Основні положення та висновки другого розділу відбито в одноосібних 

публікаціях дисертантки [195; 198; 199]. 
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РОЗДІЛ 3 

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ БІНАРНОЇ ОПОЗИЦІЇ «ЛЮДИНА-ТЕХНІКА»  

У ТЕКСТАХ НАУКОВОЇ ФАНТАСТИКИ Р. БРЕДБЕРІ 

 

Вербалізація БО «людина-техніка» у текстах НФ Р. Бредбері 

відбувається шляхом використання набору мовних засобів (Додаток А, 

табл. А.1), до яких належать лексичні засоби прямої (первинної) номінації, 

лексико-стилістичні засоби образної (вторинної) номінації та засоби 

дискурсивної номінації зазначеної БО (Додаток Д, рис. Д.1, Д.2). 

За референтним віднесенням (тобто значенням семантичних 

компонентів ЛО) засоби номінації БО «людина-техніка» розподілено на 

тематичні групи відповідно до ознак референтів, що передаються тими чи 

іншими номінативними засобами (Додаток Д, рис. Д.3, Д.4). 

 

3.1 Лексичні засоби прямої номінації бінарної опозиції                 

«людина-техніка» у текстах наукової фантастики Р. Бредбері 

 

У сучасній лінгвістиці розрізняють два основних типи номінації: 

первинну та вторинну. Відповідно до твердження Л. А. Ковбасюк [109], 

«форма, що використовується в своїй первинній функції для позначення 

певного об’єкту навколишнього середовища в даних умовах, може бути 

названа основною формою, первинною або прямою номінацією» [109, URL].  

Пряма номінація (1296 ЛО, 59,26% від загальної кількості 

проаналізованих ЛО) постає основою вербалізації БО «людина-техніка» у 

творчості Р. Бредбері (Додаток А, табл. А.1). Для компонента «людина» БО 

«людина-техніка» частка таких засобів складає 61,68% (689 ЛО), для 

компонента «техніка» – 56,73% (607 ЛО).  

Відповідно до функціонування номінативних одиниць на позначення 

людини або техніки, лексичні засоби прямої номінації в дослідженні 

класифіковано на субстантивні, атрибутивні та процесуальні (Додаток Б).  
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3.1.1 Пряма субстантивна номінація. Засоби прямої субстантивної 

номінації (ЗПСН), які вербалізують БО «людина-техніка» у творах Р. Бредбері, 

розуміються в дисертаційній праці як слова та словосполучення, що 

функціонують як субстантиви (іменники або іменникові словосполучення) та 

іменують безпосередньо людину, частини її тіла, стани та конкретні її ознаки. 

Пряма субстантивна номінація компонентів БО «людина-техніка» загалом 

включає 458 ЛО, 20,94% на позначення компонентів БО «людина-техніка»: 

254 ЛО, 22,74% на позначення людини, 204 ЛО, 19,07% на позначення техніки 

(Додаток Б, табл. Б.1, Б.2).  

Найпростішими ЗПСН у дисертаційній праці вважаються іменники. 

Зокрема, у системі номінацій за категоріальним значенням предметності 

іменники протиставляються усім іншим частинам мови, що виражають дію, 

стан, процес, ознаки процесів і дій [115, с. 37], а отже, іменники посідають 

значне місце в арсеналі мовних номінацій БО «людина-техніка».  

Іменникові засоби прямої номінації розподіляються на конкретні й 

абстрактні, тобто, слова з предметним, речовим значенням і слова з 

узагальненим значенням відповідно. Конкретні іменники як лексичні засоби 

прямої номінації компонентів БО «людина-техніка» (52 ЛО, 4,01% на 

позначення людини, 131 ЛО, 10,11% на позначення техніки) номінують власне 

самі компоненти БО.  

У творах Р. Бредбері виявлено такі групи конкретних іменників як 

лексичних ЗПСН на позначення людини: 

1) стать і вік (10 ЛО): a man ‘людина’: So many people are [afraid]. Afraid 

of firemen, I mean. But you’re just a man, after all... (F, c. 3); woman ‘жінка’: The 

woman on the bed was no more than a hard stratum of marble they had reached (F, 

с. 6); 

2) родинні стосунки (6 ЛО): a mother ‘мати’, a father ‘батько’, an uncle 

‘дядько’: Oh, just my mother and father and uncle sitting around, talking. It's like 

being a pedestrian, only rarer (F, c. 4); a husband ‘чоловік’: Funny, how funny, not 
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to remember where or when you met your husband or wife (F, c. 40); a wife 

‘дружина’: All wives cut off from husbands grousing about a hard day at the office. 

All husbands cut off from wives who had just seen their children break a window! 

(M, c. 3);  

3) професія (14 ЛО): an operator ‘оператор’: The impersonal operator of 

the machine could, by wearing a special optical helmet, gaze into the soul of the 

person whom he was pumping out (F, с. 6); fireman ‘пожежник’: Do you mind if I 

ask? How long have you worked at being a fireman? (F, с. 5); teacher ‘учитель’: 

But where do you get help, where do you find a teacher this late? (F, c. 49); 

4) тіло та його компоненти (18 ЛО): a heart ‘серце’: Montag got up 

quickly, his heart pumping, and ran down the hall and stopped at the kitchen door 

(F, c. 8); a stomach ‘шлунок’: It was made from some berry that grew on the 

meadowlands beyond town, and it sold a penny a cup to warm their stomachs; but 

not many were buying, not many had the wealth (S, URL); an eye ‘око’, an ear 

‘вухо’, a mouth ‘рот’, a nose ‘ніс’: They were males, with eyes, ears, mouths, noses 

(IM, c. 158); 

5) фізичні прояви станів (4 ЛО), наприклад, a perspiration 

‘потовиділення’ як номінація фізичного прояву знервованості: The ceiling 

above them became a deep sky with a hot yellow sun. George Hadley felt the 

perspiration start on his brow (V, c. 1); The perspiration of frightened men arose 

(IM, c. 157); sweat ‘піт’: There were islands of sweat under their arms, and sweat 

in their hands as they held their guns (IM, c. 157); phlegm ‘слиз’: Warm phlegm 

gathered in Eckels’ throat; he swallowed and pushed it down (ST, c. 1). 

Конкретні іменники на позначення техніки у творах Р. Бредбері 

розподілено на такі групи: 

1) назви предметів (46 ЛО): а thimble-wasp ‘навушники’: There was only 

the singing of the thimble-wasps in her tamped-shut ears, and her eyes all glass, and 

breath going in and out, softly, faintly, in and out of her nostrils, and her not caring 

whether it came or went, went or came (F, c. 6); a jet-bomb ‘бомби, які скидаються 

з літаків’: The jet-bombs going over, going over, going over, one two, one two, one 
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two, six of them, nine of them, twelve of them, one and one and one and another and 

another and another, did all the screaming for him (F, c. 6); a machine ‘машина, 

механізм’: They had this machine. They had two machines, really. One of them slid 

down into your stomach like a black cobra down an echoing well looking for all the 

old water and the old time gathered there. It drank up the green matter that flowed 

to the top in a slow boil (F, с. 6); marionette ‘маріонетка’: This marionette is me to 

the hairest detail (IM, c. 153); 

2) призначення або роль предметів (18 ЛО), іменники на позначення 

призначення техніки: a film-teacher ‘технологія відеонавчання’: An hour of TV 

class, an hour of basketball or baseball or running, another hour of transcription 

history or painting pictures, and more sports, but do you know, we never ask 

questions, or at least most don't; they just run the answers at you, bing, bing, bing, 

and us sitting there for four more hours of film-teacher (F, c. 14); 

3) компоненти предметів (39 ЛО), серед яких – матеріали, з яких 

виробляється техніка, наприклад, a steel ‘сталь’, a copper ‘мідь’, a plastic 

‘пластик’: If it didn't want to, it just drained your personality away until what 

slipped through at the other end was some cold fish of a voice, all steel, copper, 

plastic, no warmth, no reality (M, c. 2); частини механізмів: a nostril ‘ніздря’, 

hairs ‘шерсть’: Light flickered on bits of ruby glass and on sensitive capillary 

hairs in the nylon-brushed nostrils of the creature that quivered gently, gently, 

gently, its eight legs spidered under it on rubber-padded paws (F, c. 17); 

5) звуки як результат дій предметів (28 ЛО), наприклад, a noise ‘шум’: 

I’m the vanguard of the small public which is tired of noise [of machines] and being 

taken advantage of and pushed around and yelled at, every moment music, every 

moment in touch with some voice somewhere, do this, do that, quick, quick, now 

here, now there (M, c. 4); a silence ‘тиша’: One of them slid down into your stomach 

like a black cobra down an echoing well looking for all the old water and the old 

time gathered there. […] It fed in silence with an occasional sound of inner 

suffocation and blind searching (F, c. 3). 
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Лексичні засоби прямої номінації БО «людина-техніка», виражені 

абстрактними іменниками (202 ЛО, 15,59% на позначення людини), 

використовуються для номінації внутрішнього світу людини або емоційної 

складової сприйняття людиною техніки. Абстрактні іменники на позначення 

людини представлені такими групами: 

1) особистість людини та її якості (98 ЛО), наприклад, inner mind 

‘внутрішнє чуття’: But now, tonight, he slowed almost to a stop. His inner mind, 

reaching out to turn the corner for him, had heard the faintest whisper (F, c. 2); an 

instinct ‘інстинкт’: My dear George, a psychologist never saw a fact in his life. He 

only hears about feelings; vague things. This doesn’t feel good, I tell you. Trust my 

hunches and my instincts (V, c. 10);  

2) емоційний стан (104 ЛО), зокрема, як емоційний стан людини у 

спілкуванні з іншою людиною: a curiosity ‘цікавість’: Her face was slender and 

milk-white, and in it was a kind of gentle hunger that touched over everything with 

tireless curiosity (F, с. 2); a wonder ‘подив’: She started up her walk. Then she 

seemed to remember something and came back to look at him with wonder and 

curiosity (F, c. 4); так і емоційний стан людини, що викликаний діями техніки: 

an anger ‘злість’: They shut the machines up tight. “We’re done.” His anger did 

not even touch them (F, с. 10). 

До субстантивних словосполучень, слідом за А. З. Кубановою [125], в 

дисертаційній праці віднесено поєднання носія атрибутивної ознаки і самої 

атрибутивної ознаки як вираз складного, комплексного поняття і явища. Саме 

субстантивні словосполучення цього типу можуть розглядатися як одиниця 

синтаксичної номінації динамічного характеру в умовах конкретного 

комунікативного акту [125, с. 178]. У мовленні субстантивні словосполучення 

здійснюють номінативну функцію, постаючи фактом номінаційно-

синтаксичного семіозису, коли непредикативна одиниця виходить на рівень 

«словника тексту» [125, с. 178] (термін О. А. Бурова [47]). Як засіб вербалізації 

БО «людина-техніка», субстантивні словосполучення виступають 

«комплексним номінаційно-синтаксичним знаком денотата (денотативної 
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ситуації) і заповнюють словникову недостатність […] у художньому тексті» 

[20, с. 201]. 

Субстантивні словосполучення на позначення техніки (73 ЛО, 5,63%) 

у творах Р. Бредбері розподілено на такі групи: 

1) назви предметів (38 ЛО): a jet car ‘реактивний автомобіль’: “Yes,” 

she whispered. She increased her pace. “Have you ever watched the jet cars racing 

on the boulevards down that way?” (F, c. 3); a wrist radio ‘радіоприймач, що 

носиться на зап’ясті’: Brock nodded pleasantly. “Before we start…” He moved 

quietly and quickly to detach the wrist radio from the doctor’s arm (M, c. 1); a 

kitchen Insinkerator ‘кухонний подрібнювач продуктів’: The first victim, or one 

of the first, was my telephone. Murder most foul. I shoved it in the kitchen 

Insinkerator! (M, c. 2); a wall-to-wall circuit ‘телебачення, засноване на 

технології обміну інформацією між пристроями, встановленими на стінах’: 

Well, this is a play comes on the wall-to-wall circuit in ten minutes. They mailed me 

my part this morning (F, c. 9); a musical wall ‘стіна-аудіопрогравач’: And most of 

the time in the cafes they have the jokeboxes on and the same jokes most of the time, 

or the musical wall lit and all the coloured patterns running up and down, but it's 

only colour and all abstract (F, c. 14); time machine ‘машина часу’: 

“Unbelievable.” Eckels breathed, the light of the Machine on his thin face. “A real 

Time Machine” (ST, c. 2); 

2) компоненти предметів (35 ЛО): a ventilator grille ‘решітка 

вентилятора’: He stood looking up at the ventilator grille in the hall and suddenly 

remembered that something lay hidden behind the grille, something that seemed to 

peer down at him now (F, c. 4); a master file ‘файл управління’: All of those 

chemical balances and percentages on all of us here in the house are recorded in 

the master file downstairs (F, c. 12). 

Таким чином, засоби прямої субстантивної номінації бінарної опозиції 

«людина-техніка» у творах Р. Бредбері формують основу сприйняття людини 

і техніки читачем, оскільки іменують базові поняття, знайомлячи його із 

художнім світом письменника. 
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3.1.2 Пряма атрибутивна номінація. Засоби прямої атрибутивної 

номінації (ЗПАН) – це лексичні одиниці (прикметники або прислівники), які, 

виконуючи функції атрибута, вказують на ознаки компонентів БО «людина-

техніка». Атрибутивна номінація БО «людина-техніка» у творах Р. Бредбері є 

стилістично-маркованою; її експресивна реалізація допомагає ідентифікувати 

визначальні риси описуваних осіб або об’єктів, які є значимими для автора або 

конкретних персонажів. Група ЗПАН включає 575 ЛО, 26,29%, що 

використовуються для номінації компонентів БО «людина-техніка» (323 ЛО, 

28,92%, на позначення людини та 252 ЛО, 23,55%, на позначення техніки) 

(Додаток Б, табл. Б.3, Б.4). 

Прикметник в атрибутивній функції (241 ЛО, 18,6% на позначення 

людини, 133 ЛО, 10,26% на позначення техніки) входить до висловлювання у 

складі іменної групи, в якій прикметник виступає як семантично і синтаксично 

залежна одиниця. Прикметник в атрибутивній функції проявляє властивості 

предметного імені, оскільки воно підпорядковане йому семантично й 

узгоджене з ним за своїми властивостями [131, с. 8].  

У творах Р. Бредбері виявлено такі групи прикметників на позначення 

людини (241 ЛО, 18,6%): 

1) зовнішні ознаки (66 ЛО), наприклад, такі кольоропозначення: dark 

‘темний’: The girl stopped and looked as if she might pull back in surprise, but 

instead stood regarding Montag with eyes so dark and shining and alive, that he felt 

he had said something quite wonderful (F, с. 2); white ‘білий’, pink ‘рожевий’, blue 

‘блакитний’: Their uniforms were white, their faces as pink as if they had been 

slapped; their eyes were blue (IM, c. 159); або естетичні ознаки, наприклад, ugly 

‘потворний’: “You’re hiding him.” The captain’s face grew slowly ugly (IM, c. 45); 

pretty ‘гарний’: They were all very pretty and they were keeping the rain from 

themselves and the driver with old newspapers (IM, c. 38);  

2) сенсорні ознаки (58 ЛО): sunny ‘сонячний’, pleasant ‘приємний’, 

warm ‘теплий’: The psychiatrist was shocked by that smile. A very sunny, pleasant 
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warm thing, a thing that shed bright light upon the room. Dawn among the dark hills 

(M, c. 1); cold ‘холодний’: He balanced in space with the book in his sweating cold 

fingers (F, c. 19); 

3) емоційний стан (49 ЛО): fiery ‘палкий’: Later, going to sleep, he would 

feel the fiery smile still gripped by his face muscles, in the dark (F, c. 1); comfortable 

‘спокійний’: Scared the living hell out of me. Later in life I was never comfortable 

(M, c. 2); 

4) ознаки ментального стану (28 ЛО): crazy ‘божевільний’, insane 

‘безумний’: I’m seventeen and I’m crazy. My uncle says the two always go together. 

When people ask your age, he said, always say seventeen and insane (F, c. 2); 

thoughtful ‘задумливий’: They walked the rest of the way in silence, hers thoughtful, 

his a kind of clenching and uncomfortable silence in which he shot her accusing 

glances (F, c. 4);  

5) аксіологічні ознаки (40 ЛО): most peculiar ‘найбільш своєрідні’: My 

uncle was arrested another time-did I tell you? – for being a pedestrian. Oh, 

we’re most peculiar (F, c. 4); astonishing ‘вражаючий’: He looked at a blank wall. 

The girl’s face was there, really quite beautiful in memory: astonishing, in fact 

(F, c. 4). 

Прикметники на позначення техніки (133 ЛО, 10,26%) у творах 

Р. Бредбері утворюють такі групи: 

1) зовнішні ознаки (22 ЛО): light ‘світлий’: They [house windows] shifted. 

They changed color. From dark to light (IM, c. 159); 

2) емоційний стан (6 ЛО), що стосуються почуттів занадто 

«олюднених» технологічних пристроїв: sensitive ‘чутливий’: “There’s a lot they 

don’t know about us,” said Braling Two. “We’re pretty new. And we’re sensitive” 

(IM, c. 150); 

3) якісні ознаки (41 ЛО): fireproof ‘вогнестійкий’: They walked still 

further and the girl said, “Is it true that long ago firemen put fires out instead of 

going to start them?” “No. Houses. have always been fireproof, take my word for 

it” (F, c. 3); convenient ‘зручний’: “Why didn't I start a solitary revolution, deliver 
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man from certain ‘conveniences’? Convenient for who?” I cried. Convenient for 

friends: “Hey, Al, thought I'd call you from the locker room out here at Green Hills” 

(M, c. 2); automatic ‘автоматичний’: Can I compete with an African veldt? Can I 

give a bath and scrub the children as efficiently or quickly as the automatic scrub 

bath can? (V, c. 3); mechanical ‘механічний’: So George Hadley, bemused, sat 

watching the dining-room table produce warm dishes of food from its mechanical 

interior (V, c. 4);  

4) ознаки сприйняття (24 ЛО): real-appearing ‘такий, що здається 

реальним’, make-believe ‘переконливий’: He stepped into Africa. How many times 

in the last year had he opened this door and found Wonderland, Alice, the Mock 

Turtle, or Aladdin and his Magical Lamp, or Jack Pumpkinhead of Oz, or Dr. 

Doolittle, or the cow jumping over a very real-appearing moon – all the delightful 

contraptions of a make-believe world (V, c. 4); impersonal ‘знеособлений’: Later 

in life I was never comfortable. Seemed to me a phone was an impersonal instrument 

(M, c. 2); 

5) ознаки простору (19 ЛО): far ‘далекий’: There was a tiny dance of 

melody in the air, her Seashell was tamped in her ear again and she was listening 

to far people in far places, her eyes wide and staring at the fathoms of blackness 

above her in the ceiling (F, c. 20); distant ‘віддалений’: The crimson drape, 

released, fell, causing the distant portal to wink, like a yellow eye (IM, c. 93); 

6) аксіологічні ознаки (21 ЛО): terrible ‘жахливий’: Then I switched on 

my diathermy! Static! Interference! All wives cut off from husbands grousing about 

a hard day at the office. All husbands cut off from wives who had just seen their 

children break a window! The “Vienna Woods” chopped down, the canary mangled! 

A terrible, unexpected silence. The bus inhabitants faced with having to converse 

with each other. Panic! Sheer, animal panic! (M, c. 3). 

Дієсприкметники теперішнього і минулого часу (Participle I, 

Participlе ІІ) (42 ЛО, 3,24% на позначення людини та 61 ЛО, 4,71% на 

позначення техніки) посідають проміжне місце між дієсловами (процесуальна 

ознака) і прикметниками (квалітативна ознака). Прикметник номінує 
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квалітативну ознаку об’єкта, тобто є більш статичним, обумовленим більшою 

мірою внутрішніми властивостями певної предметної сутності, у той час, як 

дієприкметник номінує ознаку більш динамічно, менш постійно, у тісному 

взаємозв’язку із дією в її основі [131, с. 8].  

У творах Р. Бредбері дієприкметники теперішнього і минулого часу, що 

використовуються на позначення людини (42 ЛО, 3,24%), розподілено у такі 

групи:  

1) дії описуваного об’єкта (Participle I) (16 ЛО), наприклад, aggravating 

‘дратуючий’: Yes, I have. God knows why. You’re peculiar, you’re aggravating, yet 

you’re easy to forgive (F, c. 10); 

2) дії над описуваним об’єктом (Participle II) (26 ЛО): not forced ‘не 

вимушений’: Above all, their laughter was relaxed and hearty and not forced in 

any way, coming from the house that was so brightly lit this late at night while all 

the other houses were kept to themselves in darkness (F, c. 7); bewildered 

‘збентежений’: The innocent man stood bewildered, a cigarette burning in his 

hand. He stared at the Hound, not knowing what it was (F, c. 69); gripped 

‘схоплений’, pawed ‘схоплений в лапи’, massaged ‘відмасажований’, pounded 

‘обстріляний’: There's a slimy phrase. Touch, hell. Gripped! Pawed, rather. 

Mauled and massaged and pounded by FM voices (M, c. 3). 

Дієприкметники теперішнього та минулого часу, що використані у 

творах Р. Бредбері на позначення техніки (61 ЛО, 4,71%), утворюють такі 

групи: 

1) дії описуваного об’єкта (Participle I) (35 ЛО), наприклад, talking 

‘такий, що говорить’, singing ‘такий, що співає’, humming ‘такий, що гудить’, 

weather-reporting ‘такий, що сповіщає про погоду’, poetry-reading ‘такий, що 

читає вірші’, novel-reciting ‘такий, що розповідає романи’, jingle-jangling 

‘такий, що дзвенить і бряжчить’: That’s semantically accurate. Kill it dead. It's 

one of those talking, singing, humming, weather-reporting, poetry-reading, novel-

reciting, jingle-jangling, rockaby-crooning-when-you-go-to-bed houses (M, c. 4);  
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2) дії над описуваним об’єктом (Participle II) (26 ЛО): eaten ‘той, якого 

поїдають’: It was a special pleasure to see things eaten, to see things blackened and 

changed (F, с. 1). 

Група прислівників як лексичних засобів прямої номінації 

БО «людина-техніка» у творах Р. Бредбері (40 ЛО, 3,09% на позначення 

людини та 55 ЛО, 4,24% на позначення техніки) має велике значення у 

вербалізації БО «людина-техніка», оскільки прислівники передають ознаки 

дій і ступінь вираження ознаки. 

Засоби прямої адвербіальної номінації БО «людина-техніка» у творчості 

Р. Бредбері, що використовуються на позначення людини (40 ЛО, 3,09%), 

представляють ознаки, що стосуються нижчеперелічених явищ: 

1) комунікативні дії (4 ЛО): pleasantly ‘приємно’: Brock nodded 

pleasantly (M, c. 1);  

2) когнітивні дії (3 ЛО): quietly ‘тихо’: He looked at it in the white 

illumination from the midnight sky. And he thought, over to himself, quietly, the 

Smile, the lovely Smile (S, URL); 

3) події (11 ЛО): quickly ‘швидко’: Montag got up quickly, his heart 

pumping, and ran down the hall and stopped at the kitchen door (F, c. 8);  

4) ментальні стани (10 ЛО): abstractedly ‘неуважно’: The only flaw to the 

illusion was the open door through which he could see his wife, far down the dark 

hall, like a framed picture, eating her dinner abstractedly (V, c. 5);  

5) емоційний стан (12 ЛО): quietly ‘тихо’, earnestly ‘щиро’: Laughter 

blew across the moon-coloured lawn from the house of Clarisse and her father and 

mother and the uncle who smiled so quietly and so earnestly (F, c. 7); serenely 

‘безтурботно’, secretly ‘потай’: The woman in the painting smiled serenely, 

secretly, at Tom, and he looked back at her, his heart beating, a kind of music in his 

ears (S, URL), включаючи ступінь вираження ознаки почуття або емоції: 

awfully ‘жахливо’: And it isn’t just me. It’s you. You’ve been awfully nervous lately 

(V, c. 3). 
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Прислівники на позначення техніки (55 ЛО, 4,24%) у творах 

Р. Бредбері використовуються для номінації таких ознак: 

1) фізичні дії (18 ЛО): soundlessly ‘беззвучно’: He walked out of the fire 

station and along the midnight street toward the subway where the silent, air-

propelled train slid soundlessly down its lubricated flue in the earth and let him out 

with a great puff of warm air an to the cream-tiled escalator rising to the suburb (F, 

c. 1); barely ‘ледве’: Even though the people in the walls of the room had barely 

moved, and nothing had really been settled, you had the impression that someone 

had turned on a washing-machine or sucked you up in a gigantic vacuum (F, c. 21);  

2) події (15 ЛО): immediately ‘негайно’: “I don't know – I don't know,” she 

said, blowing her nose, sitting down in a chair that immediately began to rock and 

comfort her (V, c. 2); suddenly ‘раптово’: The Hound half rose in its kennel and 

looked at him with green-blue neon light flickering in its suddenly activated eyebulbs 

(F, c. 12);  

3) стани (8 ЛО): gently ‘тихо’, softly ‘м’яко’: The Mechanical Hound slept 

but did not sleep, lived but did not live in its gently humming, gently vibrating, softly 

illuminated kennel back in a dark corner of the firehouse (F, с. 11);  

4) сприйняття (5 ЛО): feverishly ‘гарячково’, startlingly ‘вражаюче’: And 

here were the lions now, fifteen feet away, so real, so feverishly and startlingly real 

that you could feel the prickling fur on your hand, and your mouth was stuffed with 

the dusty upholstery smell of their heated pelts, and the yellow of them was in your 

eyes like the yellow of an exquisite French tapestry, the yellows of lions and summer 

grass, and the sound of the matted lion lungs exhaling on the silent noontide, and 

the smell of meat from the panting, dripping mouths (V, c. 2); 

5) естетичні ознаки (4 ЛО): incredibly ‘дивовижно’: The Hound leapt up 

into the air with a rhythm and a sense of timing that was incredibly beautiful. Its 

needle shot out. It was suspended for a moment in their gaze, as if to give the vast 

audience time to appreciate everything, the raw look of the victim’s face, the empty 

street, the steel animal a bullet nosing the target (F, c. 69); 
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6) якісні ознаки (5 ЛО): temptingly ‘спокусливо’: When it wasn’t music, it 

was interoffice communications, and my horror chamber of a radio wristwatch on 

which my friends and my wife phoned every five minutes. What is there about such 

“conveniences” that makes them so temptingly convenient? (M, c. 2). 

У деяких випадках у творчості Р. Бредбері зустрічаються елементи, які 

можуть іменувати цілі ситуації. Це – атрибутивні групи з внутрішньою 

предикацією, коли конструкції, в яких в ролі залежного компонента при імені 

виступає ціле речення, що знаходиться в атрибутивних відношеннях із тим 

іменником, до якого воно примикає, хоча формально ці відношення не 

виражені [287, с. 107] (3 ЛО, 0,23% на позначення техніки), наприклад, 

rockaby-crooning-when-you-go-to-bed houses ‘такий, що наспівує пісні, коли 

лягаєш спати’: That’s semantically accurate. Kill it dead. It's one of those talking, 

singing, humming, weather-reporting, poetry-reading, novel-reciting, jingle-

jangling, rockaby-crooning-when-you-go-to-bed houses (M, c. 4). 

Отже, засоби прямої атрибутивної номінації бінарної опозиції «людина-

техніка» у творах Р. Бредбері формують уявлення читача про характерні 

ознаки людини і техніки у художньому світі письменника, зумовлені його 

індивідуальним світосприйняттям.  

 

3.1.3 Пряма процесуальна номінація. Явище дескрипції, яка виконує 

предикатну функцію, полягає в позначенні й оцінці властивостей і дій, 

процесів і подій, явищ і стану справ шляхом підведення їх під закріплені в 

певному мовному коді поняття. Предикатна номінація являє собою процес 

пізнання конкретного явища [19, с. 109], і саме в сфері предикатних номінацій, 

які фіксують знання людини про світ, виникають, інтегруються і 

диференціюються значення складових БО «людина-техніка». Отже, засоби 

прямої процесуальної номінації (ЗППН) – це лексичні одиниці, що мають 

процесуальний характер, іменують стани і дії компонентів БО «людина-

техніка» і виступають у функції предиката. 
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ЗППН БО «людина-техніка» представлені у творах Р. Бредбері 

дієсловами на позначення дій і станів (112 ЛО, 8,64% на позначення людини 

і 151 ЛО, 11,65% на позначення техніки) (Додаток А, табл. А.4; Додаток Б, 

табл. Б.5, Б.6). Зокрема, на позначення дій людини (69 ЛО, 7,41%) у творах 

Р. Бредбері використовуються такі групи дієслів: 

1) комунікативні дії (45 ЛО): to talk ‘говорити’: What a strange meeting 

on a strange night. He remembered nothing like it save one afternoon a year ago 

when he had met an old man in the park and they had talked… (F, c. 4); to bet 

‘битися об заклад (виражати свою впевненість)’: “Bet I know something else you 

don’t. There’s dew on the grass in the morning” (F, c. 4); включаючи дії, які 

людина здійснює за допомогою технічних засобів: to buzz ‘телефонувати’: The 

average man thinks, Here I am, time on my hands, and there on my wrist is a wrist 

telephone, so why not just buzz old Joe up, eh? (M, c. 2); to televise 

‘зателефонувати по телевізору (аналог сучасного відеозв’язку)’: At dinner they 

ate alone, for Wendy and Peter were at a special plastic carnival across town and 

had televised home to say they’d be late, to go ahead eating (V, c. 4); 

2) когнітивні дії (29 ЛО): to remember ‘пам’ятати, згадувати’: He 

suddenly couldn’t remember if he had known this or not, and it made him quite 

irritable. “And if you look” – she nodded at the sky – “there’s a man in the moon” 

(F, c. 4); to figure ‘зрозуміти’: “I bought a quart of French chocolate ice cream 

and spooned it into the car radio transmitter.” […] “Oh,” said the doctor. “I 

figured, hell, what's good enough for me is good enough for the radio transmitter” 

(M, c. 3);  

3) емоційний стан (22 ЛО): to frighten ‘лякати’: It [telephone] frightened 

me as a child. Uncle of mine called it the Ghost Machine. Voices without bodies (M, 

c. 2); sparkled ‘виблискувати’: High noon at midnight, that smile. The blue eyes 

sparkled serenely above that display of self-assured dentistry (M, c. 1);  

У творах Р. Бредбері застосовуються дієслова на позначення станів 

людини, що виражають її емоційний стан (16 ЛО), наприклад, to be shocked 

‘бути шокованим’: The psychiatrist was shocked by that smile (M, c. 1); to be filled 
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with admiration ‘бути сповненим захопленням’: And again George Hadley was 

filled with admiration for the mechanical genius who had conceived this room. 

A miracle of efficiency selling for an absurdly low price (V, c. 2). 

Дієслова на позначення дій техніки (133 ЛО, 10,26%) у творах 

Р. Бредбері представлені такими групами: 

1) комунікативні дії (16 ЛО): to be always talking ‘постійно говорити’: 

The living-room; what a good job of labelling that was now. No matter when he 

came in, the walls were always talking to Mildred (F, c. 21); 

2) фізичні дії (62 ЛО): to start rushing ‘почати швидко переміщатися’: 

Have you seen the two-hundred-foot-long billboards in the country beyond town? 

Did you know that once billboards were only twenty feet long? But cars started 

rushing by so quickly they had to stretch the advertising out so it would last (F, c. 4); 

to recede ‘відступати’: Now, as George and Lydia Hadley stood in the center of the 

room, the walls began to purr and recede into crystalline distance, it seemed, and 

presently an African veldt appeared, in three dimensions, on all sides, in color 

reproduced to the final pebble and bit of straw (V, c. 1);  

3) звуки як результат дій предметів (55 ЛО): to yak-yak-yak ‘клацати’: 

The prisoner read this thought, smiled, put out a gentle hand. “No, only to machines 

that yak-yak-yak” (M, c. 1); to cackle ‘кудахкати’: That car radio cackling all day, 

“Brock go here, Brock go there, Brock check in, Brock check out, okay Brock, hour 

lunch, Brock, lunch over, Brock, Brock, Brock” (M, c. 3); to scream ‘кричати’: A 

house that screams opera to you in the shower and teaches you Spanish in your sleep 

(M, c. 4); to click-click ‘клацати’: The intercom flashed a pink light and click-

clicked (M, c. 5). 

Дієслова на позначення станів техніки репрезентують перехід із 

одного стану в інший (18 ЛО): replace ‘замінити’: You’ve let this room and this 

house replace you and your wife in your children’s affections. This room is their 

mother and father, far more important in their lives than their real parents (V, c. 10); 

to be seized ‘бути схопленим’: Toast popped out of the silver toaster, was seized 

by a spidery metal hand that drenched it with melted butter (F, c. 8); to be tamped 



127 

‘бути вставленим’: There was a tiny dance of melody in the air, her Seashell was 

tamped in her ear again and she was listening to far people in far places, her eyes 

wide and staring at the fathoms of blackness above her in the ceiling (F, c. 20);  

Отже, засоби прямої процесуальної номінації бінарної опозиції 

«людина-техніка» у творах Р. Бредбері створюють динамічний образ людини 

і техніки, що дозволяє доповнити їхні образи процесуальними 

характеристиками.  

 

3.2 Лексико-стилістичні засоби образної номінації бінарної опозиції 

«людина-техніка» у текстах наукової фантастики Р. Бредбері 

 

Вторинна номінація, тобто утворення додаткового найменування для 

об’єктів позамовної дійсності, які вже були позначені засобами мови, чи, за 

словами В. М. Телії [399], використання вже існуючих у мові номінативних 

засобів у новій для них функції найменування [399, с. 129], посідає в системі 

номінативного інвентарю БО «людина-техніка» важливе місце. 

Вторинну номінацію пов’язують [224] із тропами – стилістично 

забарвленими номінаціями, які номінують денотат, який уже має 

найменування, і визначають його диференційні ознаки за допомогою 

додаткових і перенесених значень [224, с. 127]. Головна ознака образної 

(вторинної) номінації полягає в тому, що в процесі формування нової одиниці 

використовується комбінаторнo-синтезуюча діяльність людської свідомості та 

відповідна мовна техніка (лексико-стилістичні засоби), тобто в утворенні 

одиниці номінації активну участь бере ще одне чи навіть декілька вже наявних 

у мові найменувань [109, URL].  

У творчості Р. Бредбері засоби образної номінації (ЗОН) компонентів БО 

«людина-техніка» посідають друге за частотністю місце після лексичних, їх 

частка 29,08% (636 ЗОН) від загальної кількості одиниць, що вербалізують БО 

«людина-техніка» (див. Додаток А, табл. А.1). Оскільки явища метафори та 

метонімії є «найбільш давніми у лінгвістиці» [166, с. 158] «універсальними у 
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своїй основі способами переосмислення значення слів і перенесення 

найменування з одного денотата на інший» [166, с. 159], ЗОН компонентів БО 

«людина-техніка» включають засоби метафоричної та метонімічної груп 

(Додаток В).  

ЗОН компонентів БО «людина-техніка» (636 ЗОН, 29,08% від загальної 

кількості) виявляють подібність у розрізі типів семантичного переносу – для 

обох компонентів більш розповсюдженими є засоби образної номінації 

метафоричного типу (295 ЗОН, 26,41% для компоненту «людина» та 333 ЗОН, 

31,12% для компоненту «техніка»), у той час, як образна номінація 

метонімічного типу використовується лише в окремих випадках (7 ЗОН, 0,63% 

для компоненту «людина» та 1 ЗОН, 0,09% для компоненту «техніка»).  

 

3.2.1 Засоби образної номінації метафоричної групи. Група ЗОН БО 

«людина-техніка» метафоричної групи загалом включає 628 ЗОН, 28,72% на 

позначення компонентів БО «людина-техніка» (295 ЗОН, 26,41% на 

позначення людини, 333 ЗОН, 31,12% на позначення техніки) (Додаток В, 

табл. В.1, В.2). Складовими цієї групи є такі ЗОН, як власне метафора, 

персоніфікація, епітет та образне порівняння. 

Метафора як засіб увиразнення мовлення привертала увагу науковців 

ще в античні часи. Вперше визначення цього терміну зустрічається в 

«Поетиці» Аристотеля в розділі «Про мистецтво поезії» [12, с. 1097], згідно з 

яким «метафора – це перенесення слова зі зміненим значенням з роду на вид, 

або з виду на вид, або за аналогією». З даного визначення витікає, що метафора 

виникає на основі перенесення властивостей, тому її можна назвати 

скороченим порівнянням: відбувається заміщення того, що мовець має на 

увазі, іншим висловом [68, с. 29]. За Ш. Баллі, людина уподібнює абстрактні 

поняття предметам чуттєвого світу, бо для неї це єдиний спосіб пізнати їх і 

ознайомити з ними інших. Таким, на думку автора, є походження метафори: 

«метафора – це не що інше, як порівняння, в якому розум під впливом 
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тенденції зближувати абстрактне поняття і конкретний предмет поєднує їх в 

одному слові» (цит. за [68, с. 31]).  

Ідея про метафору як про порівняння, аналогію, розвинулася у 

когнітивній лінгвістиці. Зокрема, Дж. Лакофф та М. Джонсон [351] 

стверджують, що людська концептуальна система, в межах якої ми думаємо 

та виконуємо дії, є за своєю природою метафоричною і поширена у 

повсякденному житті. Ознаки концептуальної метафори в процесі когнітивної 

інтерпретації отримуються зі змісту метафори, переважно із базового 

порівняння, яке лягло в її основу [351, с. 152]. 

Метафора як ЗОН компонентів БО «людина-техніка» (184 ЗОН, 28,93%  

на позначення людини, 171 ЗОН, 26,89% на позначення техніки) виражає 

асоціативні зв’язки, за допомогою яких один об’єкт усвідомлюється автором 

через інший, тобто, дозволяє пізнати ті глибинні емоції, що викликають у 

автора компоненти БО «людина-техніка».  

Відповідно до компонентного складу, метафори в дисертаційній праці 

розподілено на іменникові, дієприкметникові та дієслівні.  

Іменникові метафори на позначення людини (145 ЗОН, 22,8%) у 

творах Р. Бредбері передають такі характеристики людини: 

1) емоційний стан (96 ЗОН): The parlor roared in the hot air. “I can't call 

him. I сan’t tell him I’m sick.” “Why?” Because you're afraid, he thought. Because 

you’re afraid, he thought. A child feigning illness, afraid to call because after a 

moment’s discussion, the conversation would run so: “Yes, Captain, I feel better 

already. I’ll be in at ten o’clock tonight” (F, c. 24). 

2) особистість людини та її якості (34 ЗОН): I made up things to say. I 

don't know what he thinks of me. He says I’m a regular onion! I keep him busy 

peeling away the layers (F, c. 10); The girl? She was a time bomb. The family had 

been feeding her subconscious, I’m sure, from what I saw of her school record. She 

didn’t want to know how a thing was done, but why (F, c. 29);  
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3) сприйняття людини технікою (15 ЗОН): The Ear and Nose relaxed a 

billionth of a fraction. The countermove had succeeded. The pawns [people] were 

proceeding forward (IM, c. 158). 

Іменникові метафори на позначення техніки (147 ЗОН, 23,11%) у 

творчості Р. Бредбері використовуються на позначення таких характеристик 

техніки: 

1) назви предметів (114 ЗОН): With the brass nozzle in his fists, with this 

great python spitting its venomous kerosene upon the world, the blood pounded in 

his head, and his hands were the hands of some amazing conductor playing all the 

symphonies of blazing and burning to bring down the tatters and charcoal ruins of 

history (F, с. 1); And the men with the cigarettes in their straight-lined mouths, the 

men with the eyes of puffadders, took up their load of machine and tube, their case 

of liquid melancholy and the slow dark sludge of nameless stuff, and strolled out the 

door (F, c. 7); She had both ears plugged with electronic bees that were humming 

the hour away. She looked up suddenly, saw him, and nodded (F, c. 8); And an 

electronic vacuum hound that snuffles around after you from room to room, inhaling 

every fingernail or ash you drop… (M, c. 4);  

2) призначення або роль предметів (33 ЗОН): That’s just it. I feel like I 

don’t belong here. The house is wife and mother now, and nursemaid (V, c. ); Well, 

in five minutes we’ll be on our way to Iowa. Lord, how did we ever get in this house? 

What prompted us to buy a nightmare? (V, c. 12);  

Дієприкметникова метафори (39 ЗОН, 6,13%) не є значно 

розповсюдженими ЗОН компонентів БО «людина-техніка» у творчості 

Р. Бредбері. Зокрема, як ЗОН компонента «людина» дієприкметникові 

метафори позначають:  

1) емоційний стан (32 ЗОН): I just sat in my car, smiling, feeling of that 

flannel with my ears. I felt drunk with Freedom! (M, c. 3);  

2) ознаки відчуття (7 ЗОН): Montag was cut in half. He felt his chest 

chopped down and split apart (F, c. 6) як опис фізичного відчуття емоційного 

стану персонажа. 
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На противагу, компонент «техніка» БО «людина-техніка» у творах 

Р. Бредбері вербалізується із використанням дієслівних метафор (24 ЗОН, 

3,77%), які позначають:  

1) звуки як результат дій предметів (19 ЗОН): A great thunderstorm of 

sound gushed from the walls. Music bombarded him at such an immense volume that 

his bones were almost shaken from their tendons; he felt his jaw vibrate, his eyes 

wobble in his head (F, c. 21); “And the system shorted?” “Beautifully! The Fourth 

of July on wheels! My God, stenographers ran around looking lost! What an 

uproar!” (M, c. 2); 

2) призначення або роль предметів (5 ЗОН): The marionette will 

probably pay back my money, with interest, in many ways (IM, c. 153), оскільки у 

цьому випадку йдеться не про фактичну виплату відсотків, а про моральні 

переваги, які надає використання маріонетки її власникові. 

Персоніфікація (11 ЗОН, 1,73% на позначення людини, 52 ЗОН, 8,18% 

на позначення техніки) в дисертаційній праці розуміється як особливий підвид 

метафори, для якого характерне перенесення рис, властивостей й ознак живої 

істоти (людина, тварина тощо) на неживі предмети або явища [21, с. 2]. Якщо 

метафора – це спосіб пізнання (а також категоризації, концептуалізації, оцінки 

і пояснення світу), то персоніфікація насамперед – це спосіб спілкування зі 

світом, оскільки внутрішня структура персоніфікації є діалогічною і, навіть 

якщо діалог не виражений експліцитно, він із неминучістю зріє в надрах 

самого прийому персоніфікації [66, с. 12].  

Очевидно, що персоніфікація досить рідко використовується на 

позначення людини як компоненту БО «людина-техніка». Зокрема, 

персоніфікуватися можуть лише частини тіла та органи людини, щоб 

продемонструвати її емоційний стан (11 ЗОН): Mildred smoothed the 

bedclothes. Montag felt his heart jump and jump again as she patted his pillow 

(F, c. 27); 

Діалогічність персоніфікації призводить до того, що персоніфікація є 

дієвим способом номінації компоненту «техніка» БО «людина-техніка», 

дозволяючи представити техніку як живе створіння, що існує й активно 
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взаємодіє з людиною. Персоніфікація використовується як засіб вербалізації 

таких характеристик техніки (52 ЗОН, 8,18%):  

1) звуки як результат дій предметів (14 ЗОН): The men were making too 

much noise, laughing, joking to cover her terrible accusing silence below. She made 

the empty rooms roar with accusation and shake down a fine dust of guilt that was 

sucked in their nostrils as they plunged about (F, c. 17); “You know very well what 

he’d want.” His wife paused in the middle of the kitchen and watched the stove busy 

humming to itself, making supper for four (V, c. 1);  

2) ознаки сприйняття (10 ЗОН): It’s easy to say the wrong thing on 

telephones; the telephone changes your meaning on you. First thing you know, 

you've made an enemy (M, c. 2);  

3) ознаки дії (28 ЗОН): The city [місто-механізм, створене для того, щоб 

помститися людям] waited with its windows and its black obsidian walls and its 

sky towers and its unpennanted turrets, with its untrod streets and its untouched 

doorknobs, with not a scrap of paper or a fingerprint upon it (IM, c. 156); The city 

opened secret nostrils in its black walls and a steady suction vent deep in the body 

of the city drew storms of air back through channels, through thistle filters and dust 

collectors, to a fine and tremblingly delicate series of coils and webs which glowed 

with silver light (IM, c. 157); After centuries of listening to winds that blew small 

and faint, of hearing leaves strip from trees and grass grow softly in the time of 

melting snows, now the Ears oiled themselves in a self-lubrication, drew taut, great 

drums upon which the heartbeat of the invaders might pummel and thud delicately 

as the tremor of a gnat’s wing. The Ears listened and the Nose siphoned up great 

chambers of odor (IM, c. 185).  

Як і метафора, епітет є своєрідним показником творчої особистості 

автора; використовуючи епітет, письменник моделює словесно-образний 

комплекс художнього твору. Феномен епітетизації мовної реальності 

проходить крізь призму світосприйняття автора, відображає його почуття, 

оцінку зображеного об’єкта [182, с. 1]. Іншими словами, предмети вражають 

нас своїми властивостями, тому, щоб оживити словесний образ, зробити, як 
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стверджує Ф. Буслаєв, «враження живішими», необхідно використовувати 

епітет, оскільки він надає можливість створити те візуальне уявлення, яке 

вкладається у назву самого об’єкта [48, с. 290]. 

Епітети не є розповсюдженими ЗОН компонентів БО «людина-техніка» 

(3 ЗОН, 0,47% на позначення людини, 27 ЗОН, 4,25% на позначення техніки), 

однак часто саме епітети дозволяють оцінити ставлення автора до компонентів 

БО, що вивчається. Епітети у творчості Р. Бредбері виражені прикметниками. 

Зокрема, як засіб номінації компоненту «людина» БО «людина-техніка» 

епітети, виражені прикметниками, дозволяють описати особистість людини 

та її якості (3 ЗОН): And perhaps cry out and stare or simply reach down her hand 

and say, “What's this?” and hold up the hidden book with touching innocence 

(F, c. 27). 

Частіше епітети застосовуються як ЗОН компоненту «техніка» 

БО «людина-техніка», позначаючи такі характерні ознаки техніки: 

1) зовнішні ознаки (8 ЗОН): Below, the Hound had sunk back down upon 

its eight incredible insect legs and was humming to itself again, its multi-faceted 

eyes at peace (F, c. 12); 

2) якісні ознаки (7 ЗОН): He felt he was one of the creatures electronically 

inserted between the slots of the phono-colour walls, speaking, but the speech not 

piercing the crystal barrier (F, c. 22); 

3) ознаки сприйняття (12 ЗОН): The little mosquito-delicate dancing hum 

in the air, the electrical murmur of a hidden wasp snug in its special pink warm nest 

(F, c. 5). 

Порівняння виявляється через прагнення до зіставлення через 

оцінювання віддалених одне від одного явищ дійсності і зумовленість 

суб’єктивним досвідом автора [288, с. 627]. Образне порівняння (97 ЗОН, 

15,25% на позначення людини, 72 ЗОН, 11,32% на позначення техніки) як засіб 

номінації БО «людина-техніка» актуалізує одну найвиразнішу ознаку 

компонента БО, часом несподівану, і робить її основною [160, с. 152], таким 

чином, концентруючи на ній увагу читача. 



134 

Образні порівняння, що використовуються як засіб вербалізації 

компонента «людина» БО «людина-техніка» (97 ЗОН, 15,25%), визначають 

такі характеристики людини: 

1) зовнішні ознаки (41 ЗОН): There was only the girl walking with him 

now, her face bright as snow in the moonlight, and he knew she was working his 

questions around, seeking the best answers she could possibly give (F, c. 2); She had 

a very thin face like the dial of a small clock seen faintly in a dark room in the middle 

of a night when you waken to see the time and see the clock telling you the hour and 

the minute and the second, with a white silence and a glowing, all certainty and 

knowing what it has to tell of the night passing swiftly on toward further darknesses 

but moving also toward a new sun (F, c. 4); 

2) емоційний стан (7 ЗОН): He wore his happiness like a mask and the girl 

had run off across the lawn with the mask and there was no way of going to knock 

on her door and ask for it back (F, c. 5); 

3) ментальні ознаки (8 ЗОН): What incredible power of identification the 

girl had; she was like the eager watcher of a marionette show, anticipating each 

flicker of an eyelid, each gesture of his hand, each flick of a finger, the moment 

before it began. How long had they walked together? (F, c. 4); 

4) ознаки сприйняття (9 ЗОН): Ignoring these, feeling that smile upon him 

like a heat lamp, the psychiatrist sat across from his patient in the unusual silence 

which was like the gathering of a storm (M, c. 1);  

5) ознаки дії (32 ЗОН): The first twenty yards of his walk were accompanied 

by “Tambourine Chinois.” Then it was “Tzigane,” Bach’s Passacaglia and Fugue 

in something Minor, “Tiger Rag,” “Love Is Like a Cigarette.” He took his broken 

wrist radio from his pocket like a dead praying mantis (M, c. 5); When we heard you 

plunging around out in the forest like a drunken elk, we didn’t hide as we usually do 

(F, c. 69). 

Як засіб вербалізації компонента «техніка» БО «людина-техніка» 

(72 ЗОН, 11,32%) образні порівняння уособлюють такі характеристики 

техніки:  
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1) ознаки дії (68 ЗОН): They had this machine. They had two machines, 

really. One of them slid down into your stomach like a black cobra down an echoing 

well looking for all the old water and the old time gathered there. It drank up the 

green matter that flowed to the top in a slow boil (F, с. 6); The electric thimble moved 

like a praying mantis on the pillow, touched by her hand. Now it was in her ear 

again, humming (F, c. 23); He tucked it [wrist radio] in his teeth like a walnut, 

gritted, heard it crack, handed it back to the appalled psychiatrist as if he had done 

them both a favor (M, c. 1); Three phones rang. A duplicate wrist radio in his desk 

drawer buzzed like a wounded grasshopper (M, c. 5); The Nose [of the City] sifted 

and worried this air, like a connoisseur busy with an ancient vintage (IM, c. 157);  

2) ознаки сприйняття (4 ЗОН): And he marched about the house turning 

off the voice clocks, the stoves, the heaters, the shoe shiners, the shoe lacers, the 

body scrubbers and swabbers and massagers, and every other machine be could put 

his hand to. The house was full of dead bodies, it seemed. It felt like a mechanical 

cemetery. So silent (V, c. 11). 

Отже, засоби образної номінації бінарної опозиції «людина-техніка» 

метафоричної групи у творах Р. Бредбері розкривають авторське асоціативне 

сприйняття компонентів БО, що вивчається.  

 

3.2.2 Засоби образної номінації метонімічної групи. Група ЗОН 

БО «людина-техніка» метонімічної групи загалом включає 8 ЗОН, 0,37%  на 

позначення компонентів БО «людина-техніка» (7 ЗОН, 0,63% на позначення 

людини, 1 ЗОН, 0,09% на позначення техніки) (див. Додаток В, табл. В.3, В.4). 

Складовими цієї групи є такі ЗОН, як власне метонімія та синекдоха. 

Метонімія – це троп або механізм мовлення, що полягає в регулярному 

або оказіональному перенесенні імені з одного класу об’єктів або одиничного 

об’єкта на інший клас або окремий предмет, асоційований з даним за 

суміжністю або залученістю в одну ситуацію [252, с. 7]. Оскільки основою 

метонімії можуть служити просторові, подієві, поняттєві, синтагматичні та 

логічні відношення між різними категоріями дійсності та її відображенням у 
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людській свідомості, а її рушійна сила, механізм має величезний потенціал 

породження асоціацій, міжоб’єктних зв’язків, утворених за притаманними 

цьому механізму законам і правилам [252, с. 7], метонімія часто 

використовується для номінації компонентів БО «людина-техніка» через їх 

складові, що дозволяє сконцентрувати увагу саме на характеристиках цих 

складових, які є найбільш важливими у цій ситуації.  

Аналізований матеріал демонструє незначну частотність застосування 

метонімії як засобу вербалізації БО «людина-техніка»: 

1) емоційний стан для компоненту «людина» (6 ЗОН): He felt his body 

divide itself into a hotness and a coldness, a softness and a hardness, a trembling 

and a not trembling, the two halves grinding one upon the other (F, c. 10). 

2) якісні ознаки для компоненту «техніка» (1 ЗОН): And in her ears the 

little Seashells, the thimble radios tamped tight, and an electronic ocean of sound, 

of music and talk and music and talk coming in, coming in on the shore of her 

unsleeping mind (F, с. 5). 

Синекдоха – це троп, побудований на кількісній заміні: однина 

вживається замість множини, частина замість цілого, видова назва замість 

родової [265, с. 46]. Саме за допомогою синекдохи щось ближче, вужче може 

виступати як знак дальшого, ширшого і навпаки, дальше – як знак ближчого 

[33, с. 15], і це дозволяє використовувати синекдоху як засіб передачі 

характеристик компонентів БО «людина-техніка». 

Прикладом синекдохи є уособлення кімнат будинку як відсутнього 

співрозмовника, що символізує самотність, тобто, емоційний стан (1 ЗОН), 

головного героя одного із творів Р. Бредбері: Of course I'm happy. What does she 

think? I’m not? he asked the quiet rooms (F, c. 4). 

Отже, у творах Р. Бредбері засоби образної номінації бінарної опозиції 

«людина-техніка» метонімічної групи розкривають авторське сприйняття 

компонентів БО «людина-техніка» на основі сприйняття її компонентів.  
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3.3 Засоби дискурсивної номінації бінарної опозиції                      

«людина-техніка» у текстах наукової фантастики Р. Бредбері 

 

Дискурсивна номінація розуміється як мікротекст, утворений одним 

або декількома реченнями, які у своїй сукупності змальовують позамовну 

ситуацію [38, с. 24], яка тим чи іншим чином характеризує компоненти 

БО «людина-техніка». У текстах НФ Р. Бредбері засобами дискурсивної 

номінації вербалізовано смислопороджувальну ситуацію, яка є 

кореферентною позамовній, художній дійсності [38, с. 24].  

Саме зв’язок із позамовною дійсністю, з реальними, об’єктивними для 

художнього світу ситуаціями, знання яких зумовлює вектори розгортання 

інформації у тексті твору і способи розкриття смислової структури номінацій 

БО «людина-техніка», утворює складне комунікативне явище, складну 

систему ієрархії знань, що включає, окрім тексту, ще й екстралінгвальні 

чинники (знання про світ, думки, установки, цілі адресата та ін.) [80, с. 87], 

необхідні для розуміння сутності БО «людина-техніка». 

У творчості Р. Бредбері засоби дискурсивної номінації (ЗДН) 

компонентів БО «людина-техніка» посідають третє за частотою місце після 

засобів прямої та образної номінації. Частка ЗДН компонентів БО «людина-

техніка» становить 11,66% (255 ЗДН) (див. Додаток А, табл. А.1) від загальної 

кількості (126 ЗДН, 11,28% для компоненту «людина» та 129 ЗДН, 12,06% для 

компоненту «техніка») (Додаток Г, табл. Г.1, Г.2) та не виявляє суттєвих 

розбіжностей на лексико-стилістичному або семантичному рівнях. ЗДН у 

творах НФ Р. Бредбері покликані передавати сутнісні характеристики людини 

та техніки через опис ситуації, яка відбувається з персонажами творів автора 

або навколо них.  

Як засіб вербалізації компонента «людина» БО «людина-техніка» 

(126 ЗДН, 11,28%) ЗДН використовуються для передачі такої характеристики, 

як особистість людини та її якості (28 ЗДН, 10,98%). Наприклад, наведений 

нижче контекст демонструє особистісні якості дівчини, яка, відповідаючи на 
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питання головного героя, замислювалася над тим, яким чином краще 

сформулювати відповідь, тобто, наведений контекст демонструє таку якість, 

як серйозність та здатність до критичного мислення: There was only the girl 

walking with him now, her face bright as snow in the moonlight, and he knew she 

was working his questions around, seeking the best answers she could possibly give 

(F, c. 2). Хоча зазначена риса і не іменується прямо, вона передається через 

докладний опис когнітивних дій персонажа, що відображаються у її 

зовнішності. 

ЗДН компонентів БО «людина-техніка» також застосовуються при описі 

вад персонажів. Наприклад, у романі «451 градус за Фаренгейтом» описується 

технологічно розвинене суспільство, у якому життя як таке уже не значить 

нічого. Тому жорстокість персонажів може проявлятися до більш слабких 

істот, що передається у наступному фрагменті:  At night when things got dull, 

which was every night, the men slid down the brass poles, and set the ticking 

combinations of the olfactory system of the Hound and let loose rats in the firehouse 

area-way, and sometimes chickens, and sometimes cats that would have to be 

drowned anyway, and there would be betting to see which the Hound would seize 

first (F, c. 11). У цьому контексті описується ситуація, коли пожежники просто 

для розваги нацьковували механічного пса на різноманітних дрібних тварин і 

робили ставки на те, яку із тварин пес вхопить першою. Тобто, представлений 

фрагмент демонструє, що взаємодія з технікою знищує в людині таку рису, як 

власне людяність, замінюючи її азартом і прагненням до задоволення 

миттєвих потреб, навіть якщо це шкодить іншим. 

Втрата людяності також проявляється у байдужості, що вербалізується 

в наступному фрагменті: And he thought of her lying on the bed with the two 

technicians standing straight over her, not bent with concern, but only standing 

straight, arms folded (F, c. 21). У цьому випадку характерним є те, що замість 

медиків швидкої допомоги до будинку, в якому жінка отруїлася снодійним, 

надсилають техніків, які не лікують її, а лагодять, як машину. При цьому вони 

не демонструють жодних емоцій щодо жінки, а лише стоять над нею 
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абсолютно спокійно, схрестивши руки. Таким чином, техніки замінюють 

людяних медиків. 

З іншого боку, і самі жертви технологічного прогресу стають 

заручниками процесу: How do you get so empty? he wondered. Who takes it out of 

you? (F, c. 21). У цьому випадку головний герой говорить про свою дружину 

як про річ, яка раптом стала порожньою. Наведений контекст демонструє, що, 

надто захопившись технічним прогресом, людина і сама стає штучною, і з нею 

можна здійснювати ті самі маніпуляції, що і з неживими предметами (Who 

takes it out of you?). 

Одна з найбільш важливих характеристик, що передається ЗДН 

компоненту «людина» БО «людина-техніка», – це її емоційний стан (62 ЗДН, 

24,31%). Зокрема, емоційний стан людини може передаватися в діалогах, коли 

персонажі повторюють подібні фрази з незначними змінами: “Will you turn the 

parlour off?” he asked. “That’s my family.” “Will you turn it off for a sick man?” 

(F, c. 23). У наведеному фрагменті персонаж просить свою дружину вимкнути 

телевізійні стіни для того, щоб спокійно полежати, оскільки він недобре 

почувається. Однак дружина не хоче цього робити, оскільки для неї ці стіни 

важливіші, аніж її чоловік і тому вона не звертає увагу на його стан. Тоді 

чоловік повторює своє прохання, уже апелюючи до свого стану і 

демонструючи роздратування через таке ставлення.  

Емоційні стани людини також передаються описом їх дій: You look as if 

you didn’t know what to do with yourself in this house, either. You smoke a little 

more every morning and drink a little more every afternoon and need a little more 

sedative every night. You’re beginning to feel unnecessary too (V, c. 3). 

Усвідомлюючи вплив інтелектуального дому на родину, жінка говорить 

чоловікові, що він почувається непотрібним там, де все за нього робить 

техніка. Відчуття непотрібності описується через рутинні дії чоловіка – йому 

настільки немає чого робити у власному домі, що він починає більше курити і 

вживати алкоголь, а вночі намагається заглушити це відчуття заспокійливими 

засобами. Отже, почуття непотрібності, що переростає в депресію, 

передається через опис дій персонажа, який переживає ці почуття. 
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Ще один приклад передачі емоційного стану через дії – наступний 

фрагмент: He stared at the Hound, not knowing what it was. He probably never 

knew. He glanced up at the sky and the wailing sirens (F, c. 69). Наведений 

приклад демонструє зустріч персонажа із механічним псом. У цьому випадку 

персонаж не знає, чого чекати від пса, тому вдивляється в нього, намагаючись 

хоч щось зрозуміти, що провокує в нього почуття страху. Тривожність 

посилюється, коли персонаж дивиться в небо та чує звуки сирен. Емоція 

страху в цьому фрагменті змальовується через опис взаємодії персонажа із 

ворожим навколишнім середовищем.  

ЗДН компоненту «людина» БО «людина-техніка» також можуть 

передавати емоційні стани людини через її роздуми: Out of the nursery into the 

college and back to the nursery; there’s your intellectual pattern for the past five 

centuries or more (F, c. 26). Наведений фрагмент демонструє відчуття 

безвиході, що вербалізується через опис тривалості повторення тих самих дій 

із покоління в покоління. Персонаж сумує через те, що в новому 

технократичному суспільстві життя людини стає одноманітним, і людина не 

може щось змінити у своєму монотонному житті.  

Шляхом застосування ЗДН компоненту «людина» БО «людина-техніка» 

автор також вербалізує когнітивні дії персонажів (22 ЗДН, 8,63%). Наприклад, 

дівчина – персонаж роману «451 градус за Фаренгейтом» – зазначає, що вона 

не цікавиться сучасними розвагами молоді: I rarely watch the “parlour walls” 

or go to races or Fun Parks. So I’ve lots of time for crazy thoughts, I guess (F, c. 4). 

Однак для розуміння цієї тези потрібен подальший контекст: But I don’t think 

it’s social to get a bunch of people together and then not let them talk, do you? An 

hour of TV class, an hour of basketball or baseball or running, another hour of 

transcription history or painting pictures, and more sports, but do you know, we 

never ask questions, or at least most don’t; they just run the answers at you, bing, 

bing, bing, and us sitting there for four more hours of film-teacher. That’s not social 

to me at all. It’s a lot of funnels and a lot of water poured down the spout and out 

the bottom, and them telling us it’s wine when it’s not. They run us so ragged by the 
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end of the day we can’t do anything but go to bed or head for a Fun Park to bully 

people around, break windowpanes in the Window Smasher place or wreck cars in 

the Car Wrecker place with the big steel ball. Or go out in the cars and race on the 

streets, trying to see how close you can get to lampposts, playing “chicken” and 

“knock hub-caps” (F, c. 20). Порівняння представлених текстових фрагментів 

дозволяє виявити, що теза I rarely watch the “parlour walls” or go to races or 

Fun Parks характеризує, насамперед, не діяльність головної героїні, а її 

здатність мислити, якої позбавлені більшість її ровесників. У той час, коли 

вони витрачають свій час на небезпечні та навіть шкідливі розваги, дівчина 

намагається зрозуміти світ, думає про світобудову: So I’ve lots of time for crazy 

thoughts. 

Саме ЗДН БО «людина-техніка» демонструють схильність людини у 

високотехнологічному суспільстві спрошувати все до абсурду: Funerals are 

unhappy and pagan? Eliminate them, too. Five minutes after a person is dead he’s 

on his way to the Big Flue, the Incinerators serviced by helicopters all over the 

country (F, c. 29). Наведений фрагмент демонструє ставлення людини до 

реальності: якщо реальність її засмучує, новий світ дозволяє їй переключитися 

на більш приємні теми, просто не помічаючи ті неприємні речі, що 

відбуваються навколо. 

На дискурсивному рівні вербалізуються також і окремі комунікативні 

дії (14 ЗДН, 5,49%), що дає автору можливість сконцентрувати увагу навіть не 

на самій дії, а на ставленні персонажа до неї. Наприклад, наступний фрагмент 

описує уміння дружини персонажа читати по губах:“You all right?” he asked. 

She was an expert at lip-reading from ten years of apprenticeship at Seashell ear-

thimbles. She nodded again (F, c. 8). Однак це – не просто її вправність, а лише 

навичка, що виробилась через її небажання спілкуватися із навколишнім 

світом, включаючи її чоловіка. Уся її увага прикута до програм, що 

транслюються в її навушниках (Seashell ear-thimbles), тому те, що каже її 

чоловік, стає лише фоновим шумом, незначними репліками, на які можна 

відповідати лише найпростішими жестами (She nodded again). 
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Нездатність до комунікації вербалізована і в наступному фрагменті:  And 

the uncles, the aunts, the cousins, the nieces, the nephews, that lived in those walls, 

the gibbering pack of tree-apes that said nothing, nothing, nothing and said it loud, 

loud, loud (F, c. 21). У цьому випадку описується комунікація персонажів 

телепередачі, які постійно говорять між собою, однак насправді не 

спілкуються. Оскільки дружина головного героя є фанаткою таких 

телепередач, то наведений опис доповнює її образ як людини, яка звикла 

споживати інформацію, позбавлену сенсу, і таку саму інформацію вона 

транслює своєму чоловікові. 

Характеристики техніки, що передаються ЗДН компоненту «техніка» 

БО «людина-техніка» (129 ЗДН, 50,59%) є ще більш різноплановими. Зокрема, 

наведені засоби досить часто використовуються для вербалізації призначення 

або ролі предметів (82 ДН, 32,16%): They walked down the hall of their 

soundproofed Happylife Home, which had cost them thirty thousand dollars 

installed, this house [високотехнологічний будинок як єдиний технічний 

пристрій, аналог сучасного «розумного дому»] which clothed and fed and rocked 

them to sleep and played and sang and was good to them (V, c. 1). Наведений 

приклад описує багатий функціонал будинку, і використання однорідних 

членів речення у цьому фрагменті покликане не описати конкретні дії 

компоненту будинку, а наголосити на тому, що будинок здатен виконувати 

будь-які дії, і його створено для того, щоб повністю замінити працю людини. 

Саме з метою замінити людину створюється значна частина механізмів, 

що описуються у творчості Р. Бредбері: It may be splitting hairs, but I think it 

highly ethical. After all, what my wife wants most of all is me. […]. I’ve been home 

all evening. I shall be home with her for the next month. In the meantime another 

gentleman will be in Rio after ten years of waiting. When I return from Rio, Braling 

Two here will go back in his box (IM, c. 152). У наведеному фрагменті чоловік 

описує свою копію – маріонетку, яку створено для того, щоб замінити його для 

дружини, поки він здійснює свою мрію. Однак варто зауважити, що межа між 

людиною та маріонеткою стирається, і про обох персонаж говорить як про 
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людей, тобто, маріонетка у цьому випадку постає повним еквівалентом 

людини. 

Наступний фрагмент описує штучно створену високотехнологічну 

дитячу кімнату, яка здатна самостійно створювати світ навколо себе: Now the 

hidden odorophonics were beginning to blow a wind of odor at the two people in the 

middle of the baked veldtland (V, c. 1). Наведений контекст демонструє, що 

техніка у творах НФ Р. Бредбері використовується не лише для заміни 

людини, а і для заміни всього навколишнього світу. Кімната заміняє собою 

справжній вельд, і діти граються в ній, наче на лоні природи, яке, однак, 

керується штучним інтелектом. 

Призначення машини часу вербалізується у наступному фрагменті:  Out 

of chars and ashes, out of dust and coals, like golden salamanders, the old years, 

the green years, might leap; roses sweeten the air, white hair turn Irishblack, 

wrinkles vanish; all, everything fly back to seed, flee death, rush down to their 

beginnings, suns rise in western skies and set in glorious easts, moons eat themselves 

opposite to the custom, all and everything cupping one in another like Chinese 

boxes, rabbits into hats, all and everything returning to the fresh death, the seed 

death, the green death, to the time before the beginning. A touch of a hand might do 

it, the merest touch of a hand. “Hell and damn,” Eckels breathed, the light of the 

Machine on his thin face. “A real Time Machine” (ST, c. 2). У цьому випадку 

детальний опис процесів, що викликаються навколо машини часу, 

використовується для опису її сили, величі, яка є недоступною пересічній 

людині. Наведений опис також демонструє, наскільки сильно людина 

покладається на машину часу як на творіння якогось генія. 

Одним із призначень техніки є також задоволення комунікативних 

потреб людини: Convenient for my Page 3 office, so when I'm in the field with my 

radio car there’s no moment when I’m not in touch. In touch! (M, c. 3) Наведений 

фрагмент описує ситуацію, в якій опиняється людина в занадто 

технологічному суспільстві. Хоча техніка створена для того, щоб спрощувати 

комунікацію між людьми, занадто активне її використання позбавляє людину 
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власного простору та права на самотність, однак у творі це турбує лише 

головного героя. 

Більшість же персонажів творів Р. Бредбері задоволені проникненням 

техніки у їхнє життя, як показано в наступному фрагменті: There sat all the tired 

commuters with their wrist radios, talking to their wives, saying, “Now I’m at Forty-

third, now I’m at Forty-fourth, here I am at Forty-ninth, now turning at Sixty-first” 

(M, c. 3). Наведений контекст демонструє дратуючу для звичайної людини 

ситуації, коли близькі люди контролюють її місцезнаходження. Однак для 

персонажів твору це – нормальна ситуація, їм все одно більше нічого робити 

окрім того, як зателефонувати близьким і повідомляти кожну зупинку.  

Оскільки техніка у науково-фантастичній прозі Р. Бредбері часто 

створюється як замінник людини, їй властиві і певні людські ознаки, зокрема, 

ознака емоційного стану (10 ЗДН, 3,92%): Braling Two gestured irritably. “And 

when you come back from having a good time, back in the box I go” (IM, c. 153). У 

наведеному фрагменті маріонетка, створена штучно для того, щоб замінювати 

людину, демонструє смуток через те, що вона – лише замінник і не може 

існувати самостійно. Описуючи ситуацію, коли маріонетку ховають щоразу, 

коли приходить «оригінал», автор наголошує на тому, що, якщо маріонетки 

створені за людською подобою, не варто чекати того, що вони не зможуть 

навчитися людських емоцій.  

Зокрема, маріонетка переймає мрію головного героя і відчуває сум через 

те, що ця мрія не може справдитися: “I’ll never get to go to Rio,” said the other 

man. “Have you thought of that?” (IM, c. 153) Питаючи персонажа, чи він не 

думав про те, що маріонетка ніколи не зможе здійснити свою мрію, вона 

наголошує на розчарованості власним існуванням.  

Однак техніка переймає не лише негативні, а і позитивні емоційні стани. 

Зокрема, описуючи можливість досягнення щастя з дружиною головного 

героя, маріонетка демонструє почуття любові: “And I’ve been thinking,” said 

Braling Two, “how nice it is in Rio and how I’ll never get there, and I’ve thought 

about your wife and – I think we could be very happy” (IM, c. 153). 
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Живим і здатним відчувати емоції може бути цілий технологічний 

комплекс, як в оповіданні «Місто»: Its glass eyes were dulled over. The Ear 

relaxed, the great nostril vents stopped, the streets no longer weighed or balanced, 

and the hidden machinery paused in its bath of oil (IM, c. 163). Через опис «частин 

тіла» міста після того, як воно виконало свою головну функцію, автор передає 

його заспокоєння, коли ці «частини тіла» поступово починають 

«розслаблятися» 

Важливою характеристикою, що передається ЗДН БО «людина-

техніка», є ознаки сприйняття техніки людиною (26 ЗДН, 10,2%). 

Наприклад, звичайний телефон головний герой оповідання «Вбивця» 

сприймає як засіб знеособлення людини, що загрожує її особистості: It 

frightened me as a child. Uncle of mine called it the Ghost Machine. Voices without 

bodies. Scared the living hell out of me (M, c. 2). Персонаж говорить про те, що 

телефон передає лише голоси людей, залишаючи їх фізичне тіло на іншому 

кінці дроту, а отже, він не може слугувати повноцінним засобом спілкування, 

оскільки в такому випадку спілкується не вся людина, а лише її слова. 

Телефон, таким чином, убачається як засіб трансформації людини у 

щось не менш механічне: It’s easy to say the wrong thing on telephones; the 

telephone changes your meaning on you. First thing you know, you've made an 

enemy (M, c. 2). Для людини, що цурається прогресу, телефон – це ворог, а 

отже, і людина, що телефонує їй, – також ворог, оскільки її особистість 

трансформується технікою: Seemed to me a phone was an impersonal instrument. 

If it felt like it, it let your personality go through its wires (M, c. 2). 

Важлива ознака сприйняття техніки людиною – це її персоніфікація, що 

уособлена в наступному контексті: “I was just figuring,” said Montag, “what 

does the Hound think about down there nights? Is it coming alive on us, really? It 

makes me cold” (F, c. 13). Персонаж розуміє, що перед ним – лише творіння 

техніки. Однак зовнішній вигляд і поведінка механічного пса змушують його 

замислитися над тим, що здатен цей пес відчувати людські емоції. Отже, 
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наведений контекст демонструє сприйняття машини як живої істоти, наділеної 

здатністю відчувати. 

ЗДН компоненту «техніка» БО «людина-техніка» здатні передавати 

аксіологічні ознаки (4 ЗДН, 1,57%), тобто, оцінку техніки людиною, 

наприклад: “I had a nice evening,” she said, in the bathroom. “What doing?” “The 

parlour.” “What was on?” “Programmes.” “What programmes?” “Some of the 

best ever” (F, c. 23). Наведений фрагмент демонструє діалог двох персонажів, 

в якому чоловік намагається поговорити з дружиною, однак вона відповідає 

йому лише короткими фразами, щоб не відволікатися від програми. Однак 

контекст свідчить також про те, що жінка насправді не приділяє багато уваги 

вибору телепрограми і дивиться усе, що їй демонструють телевізійні стіни, при 

цьому вважаючи кожну запропоновану програму надзвичайно цікавою. 

За допомогою ЗДН БО «людина-техніка» автор також передає якісні 

ознаки техніки (2 ЗДН, 0,78%). Наприклад, описуючи механічного пса, один 

із персонажів говорить: Irritated, but not completely angry. Just enough 

“memory” set up in it by someone so it growled when I touched it (F, c. 24). Акцент 

у наведеному фрагменті ставиться на те, що пес здатен діяти лише так, як 

закладено в його програмі, він не здатен любити когось чи ненавидіти, або 

навіть атакувати, якщо ці емоції і дії не прописані в його програмі. Тому 

механічний пес лише функціонує відповідно до образу поведінки, що людина 

заклала в його пам’ять. 

ЗДН компоненту «техніка» БО «людина-техніка» також покликані 

передавати комунікативні дії техніки (3 ЗДН, 1,18%), яка створена для того, 

щоб взаємодіяти з людиною: When it wasn’t the telephone it was the television, 

the radio, the phonograph. When it wasn’t the television or radio or the phonograph 

it was motion pictures at the corner theater, motion pictures projected, with 

commercials on low-lying cumulus clouds (M, c. 2). Наведений фрагмент 

демонструє, що вся техніка знаходиться у постійній взаємодії, комунікації з 

людиною. Перелічуючи технічні засоби, які взаємодіють із персонажем, цей 

персонаж ставить акцент на тому, що перенасиченість світу технікою 
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унеможливлює усамітнення, якого вимагає людська психіка, оскільки із 

технічних засобів постійно лунають слова та пісні, наче вона намагається 

спілкуватися з людиною. 

Оскільки деякі з технічних засобів персоніфікуються в науково-

фантастичній прозі Р. Бредбері, їм також властива здатність здійснювати певні 

когнітивні дії (2 ЗДН, 0,78%): A calculator made the sound of a metronome. Five, 

six, seven, eight nine. Nine men! (IM, c. 157). Наведений приклад описує 

ситуацію, коли місто рахує людей з метою отримати про них достовірну 

інформацію. Спосіб рахувати описаний числівниками five, six, seven, eight, 

nine, наче місто рахує на пальцях замість того, щоб миттєво просканувати 

поверхню, що знову зближує техніку та людину. 

Таким чином, засоби дискурсивної номінації БО «людина-техніка» у 

творах НФ Р. Бредбері апелюють до здатності читача до емоційної оцінки 

зображуваних подій та передачі характеристик зображуваних об’єктів через їх 

взаємодію зі світом.  

 

Висновки до третього розділу 

 

1. Лексичні засоби прямої номінації компонентів БО «людина-техніка» 

у творах науково-фантастичної прози Р. Бредбері складають основу номінації 

компонентів наведеної БО, їх частка становить 59,26% від загальної кількості. 

Головна мета використання автором лексичних засобів прямої номінації – 

іменування об’єктів художнього світу, їх дій і станів, а також сутнісних 

характеристик, що відіграють значну роль у розкритті художніх образів 

людини та техніки. Лексичні засоби прямої номінації представлені такими 

групами, як засоби прямої субстантивної (458 ЛО, 20,94% від загальної 

кількості), атрибутивної (575 ЛО, 26,29% від загальної кількості) та 

процесуальної (263 ЛО, 12,03% від загальної кількості) номінації.  

1.1. Група засобів прямої субстантивної номінації БО «людина-техніка» 

у творах Р. Бредбері утворена конкретними й абстрактними іменниками та 
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загалом нараховує 458 ЛО, 20,94%. Відповідно до типу лексичної одиниці, 

ЗПСН людини найчастіше представлені абстрактними іменниками (202 ЛО, 

15,59%) та конкретними іменниками (52 ЛО, 4,01%). ЗПСН техніки 

представлені здебільшого конкретними іменниками (131 ЛО, 10,11%) та 

субстантивними словосполученнями (73 ЛО, 5,63%). Група ЗПСН є досить 

різноплановою за тематикою. Для компоненту «людина» БО «людина-

техніка» найчастіше наведені засоби використовуються для номінації 

емоційних станів (104 ЛО, 8,02%), особистості людини та її якостей (98 ЛО, 

7,56%) і тіла та його компонентів (18 ЛО, 1,39%). Компонент «техніка» БО 

«людина-техніка» – це групи ЛО для номінації назв предметів (84 ЛО, 6,48%) 

та компонентів предметів (74 ЛО, 5,71%). 

1.2. Група засобів прямої атрибутивної номінації БО «людина-техніка» 

у творах Р. Бредбері нараховує 575 ЛО, 26,29% та утворена прикметниками 

(241 ЛО, 18,6% на позначення людини, 133 ЛО, 10,26% на позначення 

техніки), дієприкметниками теперішнього та минулого часу (42 ЛО, 3,24% на 

позначення людини та 61 ЛО, 4,71% на позначення техніки), прислівниками 

(40 ЛО, 3,09% на позначення людини та 55 ЛО, 4,24% на позначення техніки) 

та атрибутивними групами з внутрішньою предикацією (3 ЛО, 0,23% на 

позначення техніки). ЗПАН виражають широке коло ознак об’єктів та явищ, 

пов’язаних із людиною та технікою. Зокрема, при вербалізації компоненту 

«людина» основними ознаками є зовнішні ознаки (66 ЛО, 5,09%), сенсорні 

ознаки (58 ЛО, 4,48%), емоційний стан (49 ЛО, 3,78%) та аксіологічні ознаки 

(40 ЛО, 3,09%). Для компоненту «техніка» основними ознаками, що 

виражаються ЗПАН, є якісні ознаки (46 ЛО, 3,55%) та дії описуваного об’єкта 

(35 ЛО, 2,7%).  

1.3. Група засобів прямої процесуальної номінації БО «людина-техніка» 

у творах Р. Бредбері нараховує 263 ЛО, 12,03%. ЗППН створюють зв’язок 

людини і техніки з описуваною ситуацією, характеризуючи людину та техніку 

через їх дії або стани. Група ЗППН людини та техніки утворена дієсловами на 

позначення дій (96 ЛО, 7,41% на позначення людини та 133 ЛО, 10,26% на 
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позначення техніки) та станів (16 ЛО, 1,23% на позначення людини та 18 ЛО, 

1,39% на позначення техніки). Засоби ЗППН БО «людина-техніка» у творах 

Р. Бредбері виражають широке коло ознак людини і техніки через дію та стан, 

серед яких найбільш частотні – комунікативні дії (45 ЛО, 3,71%) для 

компонента «людина» і фізичні дії (62 ЛО, 4,78%) та звуки як результат дій 

предметів (55 ЛО, 4,24%) для компонента «техніка».  

1.4. Пряма номінація є домінуючим типом номінації як для компоненту 

«людина», так і для компоненту «техніка» БО «людина-техніка», однак у 

функціонуванні номінативних одиниць спостерігаються як подібності, так і 

розбіжності. Зокрема, хоча для обох компонентів БО «людина-техніка» 

виділено засоби прямої субстантивної (254 ЛО, 22,74% для компоненту 

«людина» та 204 ЛО, 19,07% для компоненту «техніка»), атрибутивної (323 

ЛО, 28,92% для компоненту «людина» та 252 ЛО, 23,55% для компоненту 

«техніка») та процесуальної (112 ЛО, 10,03% для компоненту «людина» та 151 

ЛО, 14,11% для компоненту «техніка») номінації, склад таких засобів 

демонструє спільні та відмінні риси. Характерною рисою ЗПСН компоненту 

«людина» БО «людина-техніка» є використання, окрім конкретних іменників, 

абстрактних іменників, у той час, як компонент «техніка» зазначеної БО 

досить часто вербалізується з використанням субстантивних словосполучень. 

Водночас, атрибутивні групи з внутрішньою предикацією постають дієвим 

ЗПАН компоненту «техніка» разом із спільними для обох компонентів 

прикметниками, дієприкметниками та прислівниками. Група ЗППН 

компонентів БО «людина-техніка» виявляє подібність у вербалізації її 

компонентів – в обох випадках використовуються дієслова на позначення дій 

та дієслова на позначення станів. 

2. Лексико-стилістичні засоби образної номінації БО «людина-техніка» 

реалізовані тропами та складають другу за частотністю групу засобів 

вербалізації БО «людина-техніка» у творчості Р. Бредбері (636 ЗОН, 29,08%). 

Використання лексико-стилістичних ЗОН має на меті характеризацію людини 

і техніки через призму індивідуального авторського світобачення з 
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урахуванням тих асоціативних зв’язків, що виникають у свідомості автора 

стосовно людини або техніки. ЗОН компонентів БО «людина-техніка» 

представлені засобами метафоричної (628 ЗОН, 28,72%) та метонімічної (8 

ЗОН, 0,37%) груп. 

2.1. Засоби образної номінації метафоричної групи налічують 628 ЗОН, 

28,72% та утворюють асоціативні зв’язки між компонентами БО «людина-

техніка» та іншими складовими навколишньої дійсності на основі подібності, 

таким чином, характеризуючи один об’єкт через інший. Група ЗОН 

метафоричної групи представлена метафорою (184 ЗОН, 28,93% на 

позначення людини та 171 ЗОН, 26,89% на позначення техніки), 

персоніфікацією (11 ЗОН, 1,73% на позначення людини та 52 ЗОН, 8,18% на 

позначення техніки), епітетом (3 ЗОН, 0,47% на позначення людини та 27 

ЗОН, 4,25% на позначення техніки) та образним порівнянням (97 ЗОН, 15,25% 

на позначення людини та 72 ЗОН, 11,32% на позначення техніки). ЗОН БО 

«людина-техніка» метафоричної групи використовуються для номінації 

широкого кола ознак людини та техніки, зокрема, для компонента «людина» 

це – емоційний стан (146 ЗОН, 22,95%), особистість людини та її якості 

(37 ЗОН, 5,82%) та ознаки дії (32 ЗОН, 5,03%), для компонента «техніка» – 

назви предметів (114 ЗОН, 17,92%) та ознаки дії (68 ЗОН, 10,69%). 

2.2. Засоби образної номінації метонімічної групи, хоча і є найменш 

частотними (загалом 8 ЗОН, 0,37%), дозволяють створити такі образи, де на 

перший план висувається найбільш важлива для автора характеристика 

компоненту БО «людина-техніка». Група ЗОН метонімічної групи 

представлена метонімією (6 ЗОН, 0,94% на позначення людини та 1 ЗОН, 

0,16% на позначення техніки) і синекдохою (1 ЗОН, 0,16% на позначення 

техніки). Відповідно, ЗОН БО «людина-техніка» метонімічної групи 

використовуються для номінації обмеженого кола ознак компонентів БО, а 

саме – емоційних станів (7 ЗОН, 1,1%) для компонента «людина» та якісних 

ознак (1 ЗОН, 0,16%) для компонента «техніка». 
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2.3. У розрізі конкретних тропів як засобів образної номінації 

спостерігаються певні закономірності. Так, і для компоненту «людина», так і 

для компоненту «техніка» БО «людина-техніка» спільними є такі тропи, як 

метафора, персоніфікація, епітет та образне порівняння, однак відмінними є 

типи метафор: якщо для обох компонентів БО «людина-техніка» спільним є 

використання іменникових метафор, то дієприкметникові метафори властиві 

лише компоненту «людина», а дієслівні – лише компоненту «техніка». Засоби 

образної номінації метонімічної групи представлені для обох компонентів БО, 

що вивчається, власне метонімією, однак компонент «людина» також 

вербалізується із використанням синекдохи. 

3. Найменш частотними у творчості Р. Бредбері засобами номінації БО 

«людина-техніка» є дискурсивні (255 ЗДН, 11,66% від загальної кількості, або 

126 ЗДН, 11,28% на позначення людини та 129 ЗДН, 12,06% на позначення 

техніки). З огляду на те, що їх роль полягає у характеризації людини та техніки 

через описи подій, що відбуваються з ними та навколо них, і наведені засоби 

не мають чіткої синтаксичної структури, серед дискурсивних засобів номінації 

БО «людина-техніка» виділяються лише семантичні групи відповідно до 

явищ, що вони позначають. Саме ЗДН БО «людина-техніка» часто дозволяють 

тонко передати індивідуальне авторське сприйняття змальовуваних об’єктів, 

зрозуміти, як вони «вписуються» у створену автором художню реальність. 

ЗДН БО «людина-техніка» здатні передавати ознаки шляхом опису контексту, 

в якому функціонує номінованих об’єкт. Це – здебільшого такі ознаки 

компоненту «людина» БО «людина-техніка», як емоційний стан (62 ЗДН, 

24,31%), особистість людини та її якості (28 ЗДН, 10,98%) та когнітивні дії (22 

ЗДН, 8,63%). Для компоненту «техніка» БО «людина-техніка» найчастіше 

описуються такі ознаки, як призначення або роль предметів (82 ЗДН, 32,16%), 

ознаки сприйняття техніки людиною (26 ЗДН, 10,2%) та емоційний стан 

предметів техніки (10 ЗДН, 3,92%).  

4. Проведений аналіз семантики засобів вербалізації БО «людина-

техніка» у творах НФ Р. Бредбері демонструє, що семантика засобів прямої, 
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образної та дискурсивної номінації для компонентів «людина» та «техніка» є 

відмінною, що дозволяє зробити висновок про різне семантичне наповнення 

наведених компонентів БО, що вивчається, у творчості письменника.  

4.1. Найбільш частотними семантичними групами засобів номінації (ЗН) 

компоненту «людина» БО «людина-техніка» (понад 50 ЗН) є засоби на 

позначення емоційного стану (393 ЗН, 35,09%), особистості людини та її 

якостей (163 ЗН, 14,59%), зовнішніх ознак (107 ЗН, 9,58%), сенсорних ознак 

(65 ЗН, 5,82%), комунікативних дій (63 ЗН, 5,64%), когнітивних дій (54 ЗН, 

4,83%) та дій над описуваним об’єктом (52 ЗН, 4,66%). Для компоненту 

«техніка» БО «людина-техніка» семантичні групи репрезентовані ЗН на 

позначення фізичних дій (211 ЗН, 19,72%), назв предметів (198 ЗН, 18,50%), 

призначення або ролі предметів (129 ЗН, 12,06%), звуків як результату дій 

предметів (116 ЗН, 10,84%), ознак сприйняття (84 ЗН, 7,85%), компонентів 

предметів (74 ЗН, 6,92%) та їх якісних ознак (61 ЗН, 5,70%). Відповідно, при 

номінації компоненту «людина» БО «людина-техніка» увагу зосереджено на її 

внутрішньому світі – особистості, емоційних станах, у той час, як семантична 

основа номінації компоненту «техніка» БО «людина-техніка» – це власне 

назви предметів та їх фізичні дії.  

4.2. Характерною рисою протиставлення семантичних особливостей 

компонентів БО «людина-техніка» є те, що серед ознак людини основними є 

ознаки внутрішні, у той час, як для техніки це – її призначення та якісні ознаки, 

а також ознака сприйняття техніки людиною. Діяльнісний компонент 

семантики компонентів «людина» та «техніка» БО «людина-техніка» 

демонструє певну пасивність людини по відношенню до техніки: якщо 

діяльність техніки вербалізується через опис фізичних дій, то для людини 

більш характерними є когнітивні та комунікативні дії, тобто, внутрішня 

діяльність. Окрім того, характерною рисою діяльнісної ознаки компоненту 

«людина» БО «людина-техніка» є частотність номінативних засобів на 

позначення дій над описуваним об’єктом, у результаті чого людина може 

сприйматися як жертва суспільства та технічного прогресу. Отже, ознаки 
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компонентів БО «людина-техніка» є антропоцентричними – обидва 

компоненти описані через призму їх сприйняття людиною. 

Основні положення та висновки третього розділу відбито в одноосібних 

публікаціях дисертантки [191; 192; 193; 194; 200; 201; 202]. 
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РОЗДІЛ 4 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ БІНАРНОЇ ОПОЗИЦІЇ  

«ЛЮДИНА-ТЕХНІКА» У ТЕКСТАХ НАУКОВОЇ  

ФАНТАСТИКИ Р. БРЕДБЕРІ 

 

Отримана у попередньому розділі дисертаційної праці інформація щодо 

тематично угрупованих засобів вербалізації бінарної опозиції «людина-

техніка» уможливлює реконструкцію і визначення когнітивних ознак 

мегаконцептів ЛЮДИНА і ТЕХНІКА як складників науково-фантастичної моделі 

світу у текстах наукової фантастики Р. Бредбері, що стає підставою для 

моделювання концептуальної бінарної опозиції ЛЮДИНА-ТЕХНІКА і побудови 

науково-фантастичної моделі світу, художньо втіленої у текстах наукової 

фантастики Р. Бредбері. 

 

4.1 Концептуальна бінарна опозиція ЛЮДИНА-ТЕХНІКА як складник 

науково-фантастичної моделі світу 

 

Концепти-опозиції ЛЮДИНА і ТЕХНІКА у творах НФ Р. Бредбері є 

мегаконцептами, «вершинними концептами», навколо яких формується 

концептуальний простір НФ автора як мережа поданих і комплексно 

взаємодіючих концептів із відповідними складниками [164, с. 120].  

Розуміння концептів ЛЮДИНА і ТЕХНІКА як мегаконцептів у структурі 

науково-фантастичної моделі світу зумовлює їх моделювання у вигляді 

фреймів як системи когнітивних складників концептів-опозицій ЛЮДИНА і 

ТЕХНІКА, що взаємопов’язані між собою різними типами смислових відношень, 

а саме: концептів-слотів, угрупованих у парцели, що, своєю чергою, 

формують домени – більші за обсягом концептуальні структури. 

 

4.1.1 Когнітивні складники концепту-опозиції ЛЮДИНА. 

Когнітивними складниками мегаконцепту ЛЮДИНА як концепту-опозиції у 



155 

творах НФ Р. Бредбері є концептуальні домени (далі КД) «людина як фізичний 

феномен», «людина як психологічний феномен», «людина як ментальний 

феномен» і «людина як соціальний феномен», кожен із яких складається з 

парцел та окремих концептів-слотів (рис. 4.1). 

 

Рисунок 4.1. Когнітивні складники концепту-опозиції ЛЮДИНА 

 

Таким чином, фрейм у дисертаційній праці розглядається як система 

концептуальних доменів, сформованих парцелами, що об’єднують концепти-

слоти за спільними смисловими ознаками. З огляду на це, концептуальний 

домен – це найвищий рівень абстракції у площині окремого мегаконцепту, що 

представляє вузли фрейму першого рівня. Вузли фрейму другого рівня 

представлено парцелами, а вузли фрейму третього рівня – окремими 

концептами-слотами.  

Розглянемо когнітивні складники – концептуальні домени, парцели і 

концепти-слоти  – концепту-опозиції ЛЮДИНА (див. Додаток Е, таблиця Е.1). 

КД «людина як фізичний феномен» (314 ЗН, 28,11%) складається з 

парцел «зовнішність» (107 ЗН, 9,58%), «сприйняття органами чуття» (74 ЗН, 

6,62%), «фізичні дії» (27 ЗН, 2,42%), «людське тіло» (18 ЗН, 1,61%) та 

«фізичний стан» (13 ЗН, 1,16%).  

Найбільшою кількістю ЗН у своєму складі вирізняється парцела 

«зовнішність» (107 ЗН, 9,58%), що систематизує зовнішні ознаки, притаманні 
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людині, такі, як колір, естетичні ознаки та фізичні характеристики, та 

представлена 6-ма концептами-слотами: BEAUTY ‘КРАСА’ (44 ЗН, 3,94%): They 

were all very pretty and they were keeping the rain from themselves and the driver 

with old newspapers (IM, c. 38); UGLINESS ‘ПОТВОРНІСТЬ’ (39 ЗН, 3,49%): “You’re 

hiding him.” The captain’s face grew slowly ugly (IM, c. 49); DARKNESS ‘ТЕМНІСТЬ’ 

(10 ЗН, 0,90%): It was a look, almost, of pale surprise; the dark eyes were so fixed 

to the world that no move escaped them (F, c. 3); LIGHTNESS ‘СВІТЛІСТЬ’ (6 ЗН, 

0,54%): Her face, turned to him now, was fragile milk crystal with a soft and 

constant light in it (F, c. 5); WHITENESS ‘БІЛІСТЬ’ (4 ЗН, 0,36%): He almost thought 

he heard the motion of her hands as she walked, and the infinitely small sound now, 

the white stir of her face turning when she discovered she was a moment away from 

a man who stood in the middle of the pavement waiting (F, c. 3); THINNESS 

‘ТОНКІСТЬ’ (4 ЗН, 0,36%): She had a very thin face like the dial of a small clock 

seen faintly in a dark room in the middle of a night when you waken to see the time 

and see the clock telling you the hour and the minute and the second, with a white 

silence and a glowing, all certainty and knowing what it has to tell of the night 

passing swiftly on toward further darknesses but moving also toward a new sun 

(F, c. 8).  

Наступною за частотою є парцела «сприйняття органами чуття» 

(74 ЗН, 6,62%), яка структурує інформацію щодо характеристик людини, які 

можуть сприйматися органами чуття іншої людини. Наведена парцела 

представлена 6-ма концептами-слотами: SILENCE ‘ТИША’ (16 ЗН, 1,43%): He 

almost thought he heard the motion of her hands as she walked, and the infinitely 

small sound now, the white stir of her face turning when she discovered she was a 

moment away from a man who stood in the middle of the pavement waiting (F, c. 3); 

WARMTH ‘ТЕПЛІСТЬ’ (15 ЗН, 1,34%): Hollis felt his heart begin to work again. It 

seemed as if it hadn’t worked for five minutes, but now all of his limbs began to take 

color and warmth (IM, c. 24); HARDNESS ‘ТВЕРДІСТЬ’ (14 ЗН, 1,25%): The woman 

on the bed was no more than a hard stratum of marble they had reached (F, c. 6); 

COLDNESS ‘ХОЛОДНІСТЬ’ (12 ЗН, 1,07%): Father Peregrine said a little prayer and 
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put his cold fingers to the organ keys (IM, c. 84); PLEASURE ‘ПРИЄМНІСТЬ’ (9 ЗН, 

0,81%): We were, for a long while. Now we’re going to really start living. Instead 

of being handled and massaged, we’re going to live (IM, c. 13); BRIGHTNESS 

‘ЯСКРАВІСТЬ’ (8 ЗН, 0,72%): Wendy and Peter were coming in the front door, 

cheeks like peppermint candy, eyes like bright blue agate marbles, a smell of ozone 

on their jumpers from their trip in the helicopter (IM, c. 10).  

Приблизно рівною кількістю ЗН представлені парцели «фізичні дії» 

(27 ЗН, 2,42%), «людське тіло» (18 ЗН, 1,61%) та «фізичний стан» (13 ЗН, 

1,16%), що складають периферію КД «людина як фізичний феномен». 

Зокрема, парцела «фізичні дії» (27 ЗН, 2,42%) представляє інвентар дій, які 

можуть здійснюватися людиною в часі та просторі. Парцела «фізичні дії» 

представлена 5-ма концептами-слотами: TOUCH ‘ДОТИК’ (6 ЗН, 0,54%): Wait. 

There's no use your being discovered. When I leave, burn the spread of this bed, that 

I touched (F, c. 129); MOVING ‘ПЕРЕМІЩЕННЯ’ (8 ЗН, 0,72%): With an effort, 

Montag reminded himself again that this was no fictional episode to be watched on 

his run to the river; it was in actuality his own chess-game he was witnessing, move 

by move (F, c. 131); RUNNING ‘БІГ’ (6 ЗН, 0,54%): “Where you going?” she said, 

breathlessly running up (IM, c. 27); WALKING ‘ХОДІННЯ’ (5 ЗН, 0,45%): But you, 

friend, have stepped on all the tigers in that region. By stepping on one single mouse 

(ST, URL); TREMBLING ‘ТРЕМТІННЯ’ (2 ЗН, 0,18%): Montag said nothing but now, 

looking back, sat with his eyes fixed to the blank screen, trembling (F, c. 143). 

Парцела «людське тіло» (18 ЗН, 1,61%) структурує інформацію про 

компоненти людського тіла. Ті компоненти людського тіла, на які Р. Бредбері 

ставить акцент у своїх творах, представлені 11-ма концептами-слотами: 

FACE ‘ОБЛИЧЧЯ’ (3 ЗН, 0,27%): They didn’t show the man’s face in focus (F, c. 143); 

MOUTH ‘РОТ’ (2 ЗН, 0,18%): But he knew his mouth had only moved to say hello, 

and then when she seemed hypnotized by the salamander on his arm and the 

phoenixdisc on his chest, he spoke again (F, c. 4); EYE ‘OKO’ (2 ЗН, 0,18%): Smith 

staggered back and fluttered his eyelids, appalled (IM, c. 152); FOREHEAD ‘ЛОБ’ (2 

ЗН, 0,18%): “Stop it, stop it, you fool!” Saul shouted at himself. He pressed his 
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forehead with his hands (IM, c. 123); LEG ‘НОГА’ (2 ЗН, 0,18%): His hands stayed 

on his knees, numbed and useless (F, c. 171); HAND ‘РУКА’ (2 ЗН, 0,18%): He put 

his hand into the glove-hole of his front door and let it know his touch (F, c. 8); NOSE 

‘НІС’ (1 ЗН, 0,09%): They stood with the cigarette smoke curling around their noses 

and into their eyes without making them blink or squint (F, c. 13); EAR ‘ВУХО’ (1 

ЗН, 0,09%): Bend close. Put your ear to Braling Two’s chest (IM, c. 151); STOMACH 

‘ШЛУНОК’ (1 ЗН, 0,09%): Sore stomach, but I’m hungry as all-get-out. Hope I didn't 

do anything foolish at the party (F, c. 16); HEART ‘СЕРЦЕ’ (1 ЗН, 0,09%): “No, no, 

boy,” said Montag, his heart pounding (F, c. 123); FINGER ‘ПАЛЕЦЬ’ (1 ЗН, 0,09%): 

“Stop it!” The man was almost at his fingertips, screaming insanely (IM, c. 20).  

Парцела «фізичний стан» (13 ЗН, 1,16%) представляє стани людського 

тіла, викликані взаємодією людини з технікою. Такі стани представлені 6-ма 

концептами-слотами: STRESS ‘СТРЕС’ (26 ЗН, 2,33%): Later in life I was never 

comfortable (M, c. 2); ATTACK ‘АТАКА’ (19 ЗН, 1,70%): The lions [in the 

mechanical nursery] came running at them (IM, c. 7); RELAXATION 

‘РОЗСЛАБЛЕНІСТЬ’ (13 ЗН, 1,16%): She went in and sat in the electric relaxing chair, 

sipping a little beer from a half-empty glass (IM, c. 170); SERVICING 

‘ОБСЛУГОВУВАННЯ’ (11 ЗН, 0,98%): The chair massaged her back (IM, c. 170); 

FORCING ‘ЗМУШУВАННЯ’ (10 ЗН, 0,90%): My cowardice is of such a passion, 

complementing the revolutionary spirit that lives in its shadow, I was forced to 

design this (F, c. 86); TRAP ‘ПАСТКА’ (9 ЗН, 0,81%): Twenty million Montags 

running, soon, if the cameras caught him (F, c. 131). 

КД «людина як психологічний феномен» (493 ЗН, 44,13%) 

складається з парцел «емоційний стан» (392 ЗН, 35,09%), «емоційна оцінка» 

(55 ЗН, 4,92%) та «психологічний стан» (46 ЗН, 4,12%).  

У складі КД «людина як психологічний феномен» за кількістю засобів 

номінації домінує парцела «емоційний стан» (392 ЗН, 35,09%). Концепти-

слоти цієї парцели структурують інформацію про емоції, які здатна 

переживати людина – персонаж творів НФ Р. Бредбері у технократичному 

суспільстві. Парцела «емоційний стан» представлена 9-ма концептами-
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слотами: FEAR ‘СТРАХ’ (81 ЗН, 7,25%): A terrible, unexpected silence. The bus 

inhabitants faced with having to converse with each other. Panic! Sheer, animal 

panic! (M, c. 3); ANGER ‘ГНІВ’ (54 ЗН, 4,83%): One husband cursing, “Well, get out 

of that bar, damn it, and get home and get dinner started, I’m at Seventieth!” (M, c. 

3); HAPPINESS ‘РАДІСТЬ’ (52 ЗН, 4,66%): Today, thanks to them, you can stay happy 

all the time, you are allowed to read comics, the good old confessions, or trade 

journals (F, c. 55); SHOCK ‘ШОК’ (46 ЗН, 4,12%): She looked at him with her clear 

dark eyes. “You always seem shocked” (F, 26); RELIEF ‘ПОЛЕГШЕННЯ’ (43 ЗН, 

3,85%): “And what happened next?” “Silence happened next. God, it was 

beautiful” (M, c. 3); DESPAIR ‘ВІДЧАЙ’ (42 ЗН, 3,76%): Can I compete with an 

African veldt? Can I give a bath and scrub the children as efficiently or quickly as 

the automatic scrub bath can? (V, c. 3); SADNESS ‘СУМ’ (33 ЗН, 2,95%): If only they 

could have taken her mind along to the dry-cleaner’s and emptied the pockets and 

steamed and cleansed it and reblocked it and brought it back in the morning (F, c. 

7); DISAPPOINTMENT ‘РОЗЧАРУВАННЯ’ (29 ЗН, 2,6%): “Why,” whispered Smith, 

disappointed, “there’s no one here at all, is there? No one here at all” (IM, c. 100); 

WONDER ‘ПОДИВ’ (12 ЗН, 1,07%): I guess it’s the last of the dandelions this year. I 

didn’t think I’d find one on the lawn this late (F, c. 10). 

Наступною за кількістю засобів номінації є парцела «емоційна оцінка» 

(55 ЗН, 4,92%), яка систематизує емоційні реакції людини на технократичний 

світ, що її оточує. Парцела представлена 10-ма концептами-слотами, зокрема: 

DANGER ‘НЕБЕЗПЕКА’ (11 ЗН, 0,98%): But remember that the Captain belongs to 

the most dangerous enemy of truth and freedom, the solid unmoving cattle of the 

majority (F, c. 104); AWFULNESS ‘ЖАХЛИВІСТЬ’ (9 ЗН, 0,81%): Honestly, Braling, I 

hate to say this, but you have been patient with her. You may not admit it to me, but 

marriage has been awful for you, hasn’t it? (IM, c. 150); PLEASURE ‘ПРИЄМНІСТЬ’ 

(6 ЗН, 0,54%): The young man took his hand and gave him a peso. “No.” Hernando 

gave it back. “It is my pleasure” (IM, c. 37); STRANGENESS ‘ДИВНІСТЬ’ (6 ЗН, 

0,54%): When it was over, Captain Hart turned to the mayor and with strange eyes 

[…] (IM, c. 48); DEPRECIATION ‘ЗНЕЦІНЕННЯ’ (6 ЗН, 0,54%): You don’t need an 
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M.D., case like this; all you need is two handymen, clean up the problem in half an 

hour (F, c. 13);  ASTONISHMENT ‘ЗДИВУВАННЯ’ (5 ЗН, 0,45%): […] yet the heart is 

suddenly shattered, the body falls in separate motions and the blood is astonished 

to be freed on the air; the brain squanders its few precious memories and, puzzled, 

dies (F, c. 151); FEAR ‘СТРАХ’ (5 ЗН, 0,45%): He was moving from an unreality that 

was frightening into a reality that was unreal because it was new (F, c. 133); 

INNOCENCE ‘НЕВИННІСТЬ’ (2 ЗН, 0,18%): He was almost overwhelmed with remorse 

at her innocent face there in the semidarkness (IM, c. 153); AGGRAVATION 

‘ЗАГОСТРЕННЯ’ (2 ЗН, 0,18%): And if they’re nonfiction, it’s worse, one professor 

calling another an idiot, one philosopher screaming down another’s gullet 

(F, c. 59). 

Третьою за кількістю засобів номінації є парцела «психологічний 

стан» (46 ЗН, 4,12%), яка, на відміну від парцели «емоційний стан», 

структурує інформацію щодо специфіки сприйняття людиною навколишнього 

світу та є більш стійкими, ніж емоції. Парцела «психологічний стан» 

представлена 13-ма концептами-слотами, такими, як: CONFUSION 

‘ЗБЕНТЕЖЕННЯ’ (7 ЗН, 0,63%): “She’s beautiful,” he said. The line fell silent. One 

moment they were berating Tom for not moving forward, now they were turning to 

the man on horseback (S, URL); IRRITATION ‘РОЗДРАТУВАННЯ’ (6 ЗН, 0,54%): 

Montag felt an immense irritation. She shouldn’t be here, on top of everything! 

(F, c. 34); MADNESS ‘БОЖЕВІЛЛЯ’ (5 ЗН, 0,45%): Any person would go a little mad 

with such things upon his body (IM, c. 4); SURPRISE ‘ЗДИВУВАННЯ’ (4 ЗН, 0,36%): 

They saw each other in the days to come, surprising one another, killing – until that 

last lucky one remained to enjoy the intellectual treasure that walked among them 

(IM, c. 130); INTEREST ‘ЦІКАВІСТЬ’ (4 ЗН, 0,36%): But aren’t you interested? 

(F, c. 81); ANXIETY ‘ТРИВОГА’ (4 ЗН, 0,36%): He hesitated, sucked in his breath, 

and then, waiting, opened his hand and uncrumpled the fragment of painted canvas 

(S, URL); COMFORT ‘КОМФОРТ’ (3 ЗН, 0,27%): Oh, Nettie loves me madly. It will 

be my task to make her love me comfortably (IM, c. 116); CALMNESS ‘СПОКІЙ’ (3 

ЗН, 0,27%): The moon rose very high and the little square of light crept slowly over 
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Tom’s body. Then, and only then, did his hand relax (S, URL); EARNESTNESS 

‘ЩИРІСТЬ’ (3 ЗН, 0,27%): Ettil shook his head. “They’re sincere. And yet I feel as if 

we were in a big acid vat melting away, away” (IM, c. 139); THOUGHTFULNESS 

‘ЗАДУМЛИВІСТЬ’ (2 ЗН, 0,18%): They walked on again in silence and finally she 

said, thoughtfully, “You know, I'm not afraid of you at all” (F, c. 5); SATISFACTION 

‘ЗАДОВОЛЕННЯ’ (2 ЗН, 0,18%): Montag and Beatty stared, one with dry satisfaction, 

the other with disbelief, at the house before them, this main ring in which torches 

would be juggled and fire eaten (F, c. 107); SERENITY ‘БЕЗТУРБОТНІСТЬ’ (2 ЗН, 

0,18%): And you shrieked, “Knowledge is power!” and “A dwarf on a giant’s 

shoulders of the furthest of the two!” and I summed my side up with rare serenity in, 

[…] (F, c. 103); FEROCIOUSNESS ‘ДИКІСТЬ’ (1 ЗН, 0,09%): The police ran to escape. 

The crowd was in full cry, their hands like so man, hungry birds pecking away at the 

portrait (S, URL). 

КД «людина як ментальний феномен» (242 ЗН, 21,66%) складається з 

парцел «персональні якості» (188 ЗН, 16,83%) та «когнітивні дії» (54 ЗН, 

4,83%). 

У цьому КД найширше представлена парцела «персональні якості» 

(188 ЗН, 16,83%), яка структурує інформацію щодо рис характеру та морально-

психологічних рис особистості, яка існує у технократичному суспільстві. 

Наведена парцела репрезентована 7-ма концептами-слотами: INNER MIND 

‘ВНУТРІШНЄ ЧУТТЯ’ (44 ЗН, 3,94%): The girl stopped and looked as if she might 

pull back in surprise, but instead stood regarding Montag with eyes so dark and 

shining and alive, that he felt he had said something quite wonderful (F, c. 3); 

INDIFFERENCE ‘БАЙДУЖІСТЬ’ (41 ЗН, 3,67%): She had both ears plugged with 

electronic bees that were humming the hour away. She looked up suddenly, saw him, 

and nodded (F, c. 8); CLEAR-SIGHTEDNESS ‘ПРОНИКЛИВІСТЬ’ (29 ЗН, 2,60%): He 

felt she was walking in a circle about him, turning him end for end, shaking him 

quietly, and emptying his pockets, without once moving herself (F, c. 4); CRUELTY 

‘ЖОРСТОКІСТЬ’ (26 ЗН, 2,33%): They run us so ragged by the end of the day we 

can’t do anything but go to bed or head for a Fun Park to bully people around, break 
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windowpanes in the Window Smasher place or wreck cars in the Car Wrecker place 

with the big steel ball (F, c. 27); EMPTINESS ‘ПУСТОТА’ (22 ЗН, 1,97%): When it was 

all over he felt like a man who had been thrown from a cliff, whirled in a centrifuge 

and spat out over a waterfall that fell and fell into emptiness and emptiness […] 

(F, c. 42); INSTINCT ‘ІНСТИНКТ’ (15 ЗН, 1,34%): And then he realized that he was 

indeed, running toward Faber’s house, instinctively (F, c. 118); CURIOSITY 

‘ЦІКАВІСТЬ’ (11 ЗН, 0,98%): The voices talked of everything, there was nothing they 

could not talk about, he knew from the very cadence and motion and continual stir 

of curiosity and wonder in them (F, c. 140). 

Парцела «когнітивні дії» (54 ЗН, 4,83%) відображає інформацію щодо 

особливостей сприйняття навколишнього світу людиною та її здатністю до 

осмислення навколишньої дійсності. Парцела «когнітивні дії» представлена 

такими 3-ма концептами-слотами: THINKING ‘ДУМАННЯ’ (32 ЗН, 2,86%): 

“Mmm.” The psychiatrist seemed to be thinking (M, c. 4); UNDERSTANDING 

‘РОЗУМІННЯ’ (13 ЗН, 1,16%): Every fireman, sooner or later, hits this. They only 

need understanding, to know how the wheels run (F, c. 51); REMEMBERING 

‘ЗГАДУВАННЯ’ (9 ЗН, 0,81%): Do I remember that, Tom? Do I remember? Why, I 

got smash the front window, you hear? My God, it made a lovely sound! Crash! 

(S, URL). 

КД «людина як соціальний феномен» (95 ЗН, 8,51%) має у своїй 

структурі парцели «комунікативні дії» (65 ЗН, 5,82%), «професійна 

діяльність» (14 ЗН, 1,25%), «стать і вік» (10 ЗН, 0,9%), «родинні стосунки» 

(6 ЗН, 0,54%). 

Найбільшою кількістю ЗН у своєму складі характеризується парцела 

«комунікативні дії» (65 ЗН, 5,82%). Слоти-концепти наведеної парцели 

структурують інформацію щодо людини як суб’єкта спілкування, передаючи, 

як людина передає і одержує інформацію. Парцела «комунікативні дії» 

представлена 6-ма концептами-слотами: TALKING ‘ГОВОРІННЯ’ (21 ЗН, 1,88%): 

Oh, just my mother and father and uncle sitting around, talking (F, c. 7); IGNORING 

‘ІГНОРУВАННЯ’ (21 ЗН, 1,88%): Mildred arose and began to move around the room, 
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picking things up and putting them down. Beatty ignored her and continued […] 

(F, c. 52); NODDING ‘КИВАННЯ’ (8 ЗН, 0,72%): He nodded to the humming 

secretaries and the whistling doctors fresh to their morning work (M, c. 1); LYING 

‘БРЕХНЯ’ (7 ЗН, 0,63%): I lied. A minute ago. I lied. I didn’t blackball you 

(IM, c. 24); CALLING ‘ВИКЛИК’ (6 ЗН, 0,54%): Friends were always calling, calling, 

calling me. Hell, I hadn't any time of my own (M, c. 2); BETTING ‘СТАВКИ’ (3 ЗН, 

0,27%): Bet I know something else you don’t. There’s dew on the grass in the 

morning (F, c. 7). 

Парцела «професійна діяльність» (14 ЗН, 1,25%) структурує 

інформацію щодо професій, наявних у технократичному суспільстві, та 

обійманих персонажами НФ Р. Бредбері, що, у свою чергу, визначає 

соціально-економічну основу такого суспільства. Наведена парцела 

структурована 7-ма концептами-фреймами: OFFICIAL ‘ЧИНОВНИК’ (3 ЗН, 

0,27%): “We got an iron man now, a man with guts, by God!” The official stopped. 

“What’s wrong?” (ST, URL); FIREMAN ‘ПОЖЕЖНИК’ (3 ЗН, 0,27%): You’re 

peculiar yourself, Mr. Montag. Sometimes I even forget you’re a fireman (F, c. 21); 

TEACHER ‘УЧИТЕЛЬ’ (2 ЗН, 0,18%): But where do you get help, where do you find a 

teacher this late? (F, c. 70); OPERATOR ‘ОПЕРАТОР’ (2 ЗН, 0,18%): The operator 

stood smoking a cigarette (F, c. 12); ASSISTANT ‘ПОМІЧНИК’ (2 ЗН, 0,18%): Travis, 

the Safari Leader, his assistant, Lesperance, and two other hunters, Billings and 

Kramer (ST, URL);  PSYCHIATRIST ‘ПСИХІАТР’ (1 ЗН, 0,09%): The psychiatrist 

moved in the beehive of offices, in the cross-pollination of themes, Stravinsky mating 

with Bach, Haydn unsuccessfully repulsing Rachmaninoff, Schubert slain by Duke 

Ellington (M, c. 1); SAFARI LEADER ‘КЕРІВНИК САФАРІ’ (1 ЗН, 0,09%): Six Safari 

leaders were killed last year, and a dozen hunters (ST, URL). 

Парцела «стать і вік» (10 ЗН, 0,9%) представлена номінаціями людини 

відповідно до її статевих і вікових ознак та представлена 6-ма концептами-

слотами: MAN ‘ЧОЛОВІК’ (3 ЗН, 0,27%): “This boy’s an appreciator of arts, I’ll 

have you know,’” said the boy’s defender, a man named Grigsby (S, URL); WOMAN 

‘ЖІНКА’ (2 ЗН, 0,18%): “Got to clean ‘em out both ways,” said the operator, 
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standing over the silent woman (F, c. 12); GIRL ‘ДІВЧИНА’ (2 ЗН, 0,18%): The rain 

was thinning away and the girl was walking in the centre of the sidewalk with her 

head up and the few drops falling on her face (F, c. 19); YOUTH ‘МОЛОДІСТЬ’ (2 ЗН, 

0,18%): Man, when I was young I shoved my ignorance in people’s faces (F, c. 100); 

MATURITY ‘ЗРІЛІСТЬ’ (2 ЗН, 0,18%): And although their beds tried very hard, the 

two adults couldn’t be rocked to sleep for another hour (IM, c. 12); BOY ‘ХЛОПЕЦЬ’ 

(1 ЗН, 0,09%): “Leave the boy alone,” said the man ahead, suddenly turning 

(S, URL). 

Найменшою кількістю ЗН в аналізованому КД характеризується 

парцела «родинні стосунки» (6 ЗН, 0,54%), що структурує інформацію щодо 

родинних зв’язків, характерних світу НФ Р. Бредбері. Парцела «родинні 

стосунки» презентована 5-ма концептами-слотами: SON ‘СИН’ (2 ЗН, 0,18%): 

Oh, occasionally they frightened you with their clinical accuracy, they startled you, 

gave you a twinge, but most of the time what fun for everyone, not only your own 

son and daughter, but for yourself when you felt like a quick jaunt to a foreign land, 

a quick change of scenery (IM, c. 6); MOTHER ‘МАТИ’ (1 ЗН, 0,09%): “Tom?” called 

his mother in the dark (S, URL); FATHER ‘БАТЬКО’ (1 ЗН, 0,09%): “All about Africa 

and everything,” said the father with false joviality (IM, c. 10); UNCLE ‘ДЯДЬКО’ (1 

ЗН, 0,09%): Uncle of mine called it the Ghost Machine (M, c. 2); DAUGHTER 

‘ДОЧКА’ (1 ЗН, 0,09%): “Now you explain,” she said, “why you haven’t any 

daughters like me, if you love children so much? (F, c. 26). 

У результаті аналізу складників фрейму мегаконцепту ЛЮДИНА бінарної 

опозиції «людина-техніка» (див. Додаток Е, рис. Е.1) стає можливим уявлення 

про людину як про соціальну істоту, наділену певними фізичними якостями, 

втіленими в її зовнішності та здатності переживати певні фізичні стани й 

виконувати фізичні дії, та ментальними і психологічними якостями, утіленими 

в її психологічних та емоційних станах, рисах особистості і осмисленні світу, 

що її оточує. Отже, в аналізованих текстах людину наділено якостями живої, 

динамічної істоти, наділену як позитивними, так і негативними якостями, що 
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відображає її здатність розвиватися і адаптуватися відповідно до власного 

бачення світу або до тенденцій сучасного їй суспільства.  

  

4.1.2 Когнітивні складники концепту-опозиції ТЕХНІКА. У складі 

мегаконцепту ТЕХНІКА як концепту-опозиції у творах НФ Р. Бредбері 

виділяються КД «техніка як фізичний феномен», «техніка як психологічний 

феномен», «техніка як ментальний феномен» і «техніка як соціальний 

феномен», у складі яких виокремлюються парцели та окремі концепти-слоти. 

(рис. 4.2). 

 

Рисунок 4.2. Когнітивні складники концепту-опозиції ТЕХНІКА 

 

Розглянемо когнітивні складники – концептуальні домени, парцели і 

концепти-слоти  – концепту-опозиції ТЕХНІКА (див. Додаток Е, таблиця Е.2). 

КД «техніка як фізичний феномен» (822 ЗН, 76,82%) складається з 

парцел «фізичні дії» (340 ЗН, 31,78%), «назви предметів» (200 ЗН, 18,69%), 

«сприйняття органами чуття людини» (134 ЗН, 12,52%), «компоненти 

предметів» (74 ЗН, 6,92%), «якісні ознаки» (70 ЗН, 6,54%) та «зовнішні 

ознаки» (4 ЗН, 0,37%).  

Переважна більшість ЗН КД «техніка як фізичний феномен» належить 

до парцели «фізичні дії» (340 ЗН, 31,78%), що відображає активну взаємодію 

предметів техніки із навколишнім світом взагалі та з людиною зокрема. 
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Парцела «фізичні дії» представлена такими 14-ма концептами-слотами: 

MOVING ‘РУХ’ (79 ЗН, 7,38%): But they [cars] moved too swiftly for him to tell what 

this thing was (IM, c. 38); MUSIC ‘МУЗИКА’ (39 ЗН, 3,64%): It doesn’t rain rain any 

more, it rains soapsuds. When it wasn't High-Fly Cloud advertisements, it was music 

by Mozzek in every restaurant; music and commercials on the busses I rode to work 

(M, c. 2); WAKING UP ‘ПРОБУДЖЕННЯ’ (36 ЗН, 3,36%): The city opened secret 

nostrils in its black walls and a steady suction vent deep in the body of the city drew 

storms of air back through channels, through thistle filters and dust collectors, to a 

fine and tremblingly delicate series of coils and webs which glowed with silver light 

(IM, c. 157); HUMMING ‘ГУДІННЯ’ (27 ЗН, 2,52%): The electric thimble moved like 

a praying mantis on the pillow, touched by her hand. Now it was in her ear again, 

humming (F, c. 45); SEIZING ‘ЗАХОПЛЕННЯ’ (23 ЗН, 2,15%): As the Hound seized 

him, in view of ten or twenty or thirty million people, mightn’t he sum up his entire 

life in the last week in one single phrase or a word that would stay with them long 

after […] (F, c. 128); SLIDING ‘КОВЗАННЯ’ (22 ЗН, 2,06%): The object gave a dull 

clink and slid off in darkness (F, c. 10); RUSHING ‘СТРІМКИЙ РУХ’ (21 ЗН, 1,96%): 

The [mechanical] beetle was rushing (F, c. 121); CLICKING ‘КЛАЦАННЯ’ (21 ЗН, 

1,96%): The intercom flashed a pink light and click-clicked (M, c. 5); RECEDING 

‘ВІДСТУПАННЯ’ (20 ЗН, 1,87%): Now, as George and Lydia Hadley stood in the 

center of the room, the walls began to purr and recede into crystalline distance, it 

seemed, and presently an African veldt appeared, in three dimensions, on all sides, 

in color reproduced to the final pebble and bit of straw (IM, c. 6); ROARING 

‘РЕВІННЯ’ (15 ЗН, 1,40%): The [mechanical] beetle was roaring (F, c. 121); EATING 

‘ПОЇДАННЯ’ (14 ЗН, 1,31%): It was a special pleasure to see things eaten [by fire 

from the flamethrower], to see things blackened and changed (F, c. 1); ROCKING 

‘КАЧАННЯ’ (12 ЗН, 1,12%): The bed began to rock me and sing to me. I touched a 

switch; the singing and rocking stopped (IM, c. 63); EXPLODING ‘ВИБУХАННЯ’ (9 

ЗН, 0,84%): The Salamander boomed to a halt, throwing men off in slips and clumsy 

hops (F, c. 106); CACKLING ‘КУДАХКАННЯ’ (2 ЗН, 0,19%): That car radio cackling 
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all day, “Brock go here, Brock go there, Brock check in, Brock check out, okay 

Brock, hour lunch, Brock, lunch over, Brock, Brock, Brock” (M, c. 3). 

Значна кількість ЗН наведеного КД належить до парцели «назви 

предметів» (200 ЗН, 18,69%), що систематизує інформацію щодо предметного 

наповнення світу НФ Р. Бредбері, номінуючи об’єкти, що використовуються 

технократичними суспільствами в художньому світі письменника. Наведена 

парцела представлена 16-ма концептами-слотами: ELECTRONICS ‘ЕЛЕКТРОНІКА’ 

(74 ЗН, 6,92%): He tried to count how many times she swallowed and he thought of 

the visit from the two zinc-oxide-faced men with the cigarettes in their straight-lined 

mouths and the electronic-eyed snake winding down into the layer upon layer of 

night and stone and stagnant spring water, and he wanted to call out to her, how 

many have you taken tonight! (F, c. 40); TV ‘ТЕЛЕВІЗОР’ (25 ЗН, 2,34%): A special 

spot wavex-scrambler also caused his televised image, in the area immediately 

about his lips, to mouth the vowels and consonants beautifully (F, c. 61); 

MARIONETTE ‘МАРІОНЕТКА’ (19 ЗН, 1,78%): Can you tell me where I can get one, a 

robot, a marionette, for myself? (IM, c. 152); WALL-TO-WALL CIRCUIT ‘НАСТІННЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ’ (15 ЗН, 1,40%): Well, this is a play comes on the wall-to-wall circuit 

in ten minutes (F, c. 17); MACHINE ‘МАШИНА’ (15 ЗН, 1,40%): This machine pumped 

all of the blood from the body and replaced it with fresh blood and serum (F, c. 12); 

MUSICAL WALL ‘СТІНА-АУДІОПРОГРАВАЧ’ (12 ЗН, 1,12%): And most of the time in 

the cafes they have the joke-boxes on and the same jokes most of the time, or the 

musical wall lit and all the colored patterns running up and down, but it’s only color 

and all abstract (F, c. 28); MECHANICAL HOUND ‘МЕХАНІЧНИЙ ПЕС’ (8 ЗН, 0,75%): 

Fireman in Seattle, purposely set a Mechanical Hound to his own chemical complex 

and let it loose. What kind of suicide would you call that? (F, c. 28); TIME MACHINE 

‘МАШИНА ЧАСУ’ (8 ЗН, 0,75%): A Time Machine is damn finicky business. Not 

knowing it, we might kill an important animal, a small bird, a roach, a flower even, 

thus destroying an important link in a growing species (ST, URL); THIMBLE-WASPS 

‘НАВУШНИКИ’ (6 ЗН, 0,56%): Just had another call on the old ear-thimble. Ten 

blocks from here. Someone else just jumped off the cap of a pillbox (F, c. 13); CASE 
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‘ЯЩИК’ (4 ЗН, 0,37%): The front door opened; Mildred came down the steps, 

running, one suitcase held with a dream-like clenching rigidity in her fist, as a 

beetle-taxi hissed to the curb (F, c. 108); RADIO ‘РАДІО’ (4 ЗН, 0,37%): Bits of the 

wall radio’s tubes and wires lay on the gray carpeting (M, c. 1); WRIST RADIO 

‘РАДІОПРИЙМАЧ НА ЗАП’ЯСТІ’ (3 ЗН, 0,28%): Then I got the idea at noon of stomping 

my wrist radio on the sidewalk (M, c. 2); JET CAR ‘РЕАКТИВНИЙ АВТОМОБІЛЬ’ (3 ЗН, 

0,28%): Two minutes more and the room whipped out of town to the jet cars wildly 

circling an arena, bashing and backing up and bashing each other again (F, c. 90); 

VACUUM CLEANER ‘ПИЛОСОС’ (2 ЗН, 0,19%): And an electronic vacuum hound that 

snuffles around after you from room to room, inhaling every fingernail or ash you 

drop (M, c. 4); JET-BOMB ‘БОМБА, ЩО СКИДАЄТЬСЯ З ЛІТАКА’ (1 ЗН, 0,09%): A few 

bombs and the “families” in the walls of all the houses, like harlequin rats, will shut 

up! (F, c. 85); KITCHEN INCINERATOR ‘КУХОННИЙ ПОДРІБНЮВАЧ’ (1 ЗН, 0,09%): I 

shoved it in the kitchen Insinkerator! Stopped the disposal unit in mid-swallow (M, c. 

2); CITY ‘МІСТО’ (1 ЗН, 0,09%): The city detected it, and this information formed 

totals which scurried down to total other totals (IM, c. 160). 

Значною кількістю ЗН характеризується парцела «сприйняття 

органами чуття людини» (134 ЗН, 12,52%), яка структурує інформацію про 

те, як техніка та її діяльність сприймаються органами чуття людини. Парцела 

«сприйняття органами чуття людини» представлена 5-ма концептами-

слотами: NOISE ‘ШУМ’ (42 ЗН, 3,93%): I’m the vanguard of the small public which 

is tired of noise and being taken advantage of and pushed around and yelled at, 

every moment music, every moment in touch with some voice somewhere, do this, do 

that, quick, quick, now here, now there (M, c. 4); REALISM OF PERCEPTION 

‘РЕАЛІСТИЧНІСТЬ СПРИЙНЯТТЯ’ (36 ЗН, 3,36%): “Let’s get out of this sun,” he said. 

“This is a little too real. But I don’t see anything wrong” (V, c. 2); DISTANCE 

‘ВІДДАЛЕНІСТЬ’ (23 ЗН, 2,15%): You see, there are the [virtual] lions, far over, that 

way (V, c. 3); SOFTNESS ‘М’ЯКІСТЬ’ (18 ЗН, 1,68%): Preoccupied, be let the lights 

glow softly on ahead of him, extinguish behind him as he padded to the nursery door 

(V, c. 3); SILENCE ‘ТИША’ (15 ЗН, 1,40%): What made you think of spooning ice 



169 

cream into the radio? […] Well, that silence was like putting ice cream in my ears 

(M, c. 3).  

Парцела «компоненти предметів» (74 ЗН, 6,92%) структурує 

інформацію про складники предметів техніки у творах НФ Р. Бредбері та 

представляє інформацію щодо їх частин та матеріалів, з яких їх вироблено. 

Наведена парцела представлена 10-ма концептами-слотами: PLASTIC 

‘ПЛАСТИК’ (22 ЗН, 2,06%): If it didn't want to, it just drained your personality away 

until what slipped through at the other end was some cold fish of a voice, all steel, 

copper, plastic, no warmth, no reality (M, c. 2); COPPER ‘МІДЬ’ (11 ЗН, 1,03%): 

STEEL ‘СТАЛЬ’ (10 ЗН, 0,93%): Eckels glanced across the vast office at a mass and 

tangle, a snaking and humming of wires and steel boxes, at an aurora that flickered 

now orange, now silver, now blue (ST, URL); GRILLE ‘РЕШІТКА’ (8 ЗН, 0,75%): 

Then he reached up and pulled back the grille of the air-conditioning system and 

reached far back inside to the right and moved still another sliding sheet of metal 

and took out a book (F, c. 62); LEG ‘НОГА’ (7 ЗН, 0,65%): It [mechanical hound] 

made a single last leap into the air, coming down at Montag from a good three feet 

over his head, its spidered legs reaching, the procaine needle snapping out its single 

angry tooth (F, c. 104); HAIRS ‘ВОЛОССЯ’ (5 ЗН, 0,47%): Faber opened the bedroom 

door and led Montag into a small chamber where stood a table upon which a number 

of metal tools lay among a welter of microscopic wire-hairs, tiny coils, bobbins, and 

crystals (F, c. 86); MASTER FILE ‘ФАЙЛ УПРАВЛІННЯ’ (4 ЗН, 0,37%): All of those 

chemical balances and percentages on all of us here in the house are recorded in 

the master file downstairs (F, c. 24); MOUTH ‘РОТ’ (3 ЗН, 0,28%): Now, as I watched, 

the vague patch began to assemble itself, in slow dissolvings from one shape to 

another and still another. And at last a face formed itself there, a face that gazed out 

at me from the colored flesh, a face with a familiar nose and mouth, familiar eyes 

(IM, c. 182); NOSE ‘НІС’ (2 ЗН, 0,19%): In the city air, from the stalking men, faintly, 

the aura which wafted to the great Nose broke down into memories of milk, cheese, 

ice cream, butter, the effluvium of a dairy economy (IM, c. 157); NOSTRIL ‘НІЗДРЯ’ 

(2 ЗН, 0,19%): The great city nostrils dilated again (IM, c. 157).  
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Широко репрезентована також парцела «якісні ознаки» (70 ЗН, 6,54%). 

Концепти-слоти наведеної парцели структурують інформацію про те, якими 

властивостями об’єктивно володіє техніка у розрізі їх значення для людини. 

Парцела «якісні ознаки» представлена такими 4-ма концептами-слотами: 

AUTOMATICITY ‘АВТОМАТИЗОВАНІСТЬ’ (25 ЗН, 2,34%): Can I give a bath and scrub 

the children as efficiently or quickly as the automatic scrub bath can? (V, c. 1); 

MECHANICALNESS ‘МЕХАНІЧНІСТЬ’ (20 ЗН, 1,87%): We’ve been contemplating our 

mechanical, electronic navels for too long (V, c. 2); CONVENIENCE ‘ЗРУЧНІСТЬ’ (18 

ЗН, 1,68%): Why didn’t I start a solitary revolution, deliver man from certain 

“conveniences”? (M, c. 2); REFRACTORINESS ‘ВОГНЕСТІЙКІСТЬ’ (7 ЗН, 0,65%): “I 

mean,” he said, “in the old days, before homes were completely fireproofed” 

(F, c. 31). 

Незначною за кількістю ЗН є парцела «зовнішні ознаки» (4 ЗН, 0,37%), 

яка структурує інформацію щодо зовнішніх характеристик предметів техніки 

та представлена 2-ма концептами-слотами: BEAUTY ‘КРАСА’ (2 ЗН, 0,19%): Fired 

six shots right through the cathode. Made a beautiful tinkling crash, like a dropped 

chandelier (M, c. 2); LIGHTNESS ‘СВІТЛІСТЬ’ (2 ЗН, 0,19%): The helicopters were 

closer, a great blowing of insects to a single light source (F, c. 131). 

Наявність у складі фрейму мегаконцепту ТЕХНІКА КД «техніка як 

психологічний феномен» (82 ЗН, 7,66%) визначається персоніфікацією 

техніки у творах НФ Р. Бредбері та розумінням техніки людиною як живої 

істоти. КД «техніка як психологічний феномен» складається з парцел 

«психологічний стан» (32 ЗН, 2,99%), «емоційний стан» (25 ЗН, 2,34%) та 

«емоційна оцінка людиною» (25 ЗН, 2,34%).  

Найбільшою кількістю ЗН у своєму складі характеризується парцела 

«психологічний стан» (32 ЗН, 2,99%), яка структурує інформацію щодо рис 

характеру, якими можуть характеризуватися предмети техніки. Парцела 

представлена 1-им концептом-слотом INSENSIBILITY ‘НЕЧУТЛИВІСТЬ’ (32 ЗН, 

2,99%): Come off it. It doesn’t like or dislike. It just “functions”. It’s like a lesson 

in ballistics (F, c. 12) 
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У рівній мірі представлені парцели «емоційний стан» (25 ЗН, 2,34%) та 

«емоційна оцінка» (25 ЗН, 2,34%). Парцела «емоційний стан» (25 ЗН, 2,34%) 

містить засоби номінацій емоцій, які, на думку автора та персонажів НФ 

Р. Бредбері, можуть відчувати предмети техніки. Парцела представлена 5-ма 

концептами-слотами: SADNESS ‘СУМ’ (16 ЗН, 1,50%): As Smith walked away down 

the avenue in the night, Braling and Braling Two turned in at the door tothe 

apartment. “I’m glad he’ll be happy too,” said Braling. “Yes,” said Braling Two 

abstractedly (IM, c. 154); RELIEF ‘ПОЛЕГШЕННЯ’ (3 ЗН, 0,28%): Its glass eyes were 

dulled over. The Ear relaxed, the great nostril vents stopped, the streets no longer 

weighed or balanced, and the hidden machinery paused in its bath of oil (IM, c. 163); 

LIKING ‘УПОДОБАННЯ’ (3 ЗН, 0,28%): “I’m afraid you don’t understand. I think – 

I’m in love with her” (IM, c. 155); HAPPINESS ‘РАДІСТЬ’ (2 ЗН, 0,19%): “And I’ve 

been thinking,” said Braling Two, “how nice it is in Rio and how I’ll never get there, 

and I’ve thought about your wife and – I think we could be very happy” (IM, c. 155); 

IRRITATION ‘РОЗДРАТУВАННЯ’ (1 ЗН, 0,09%): Braling Two gestured irritably. “And 

when you come back from having a good time, back in the box I go” (V, c. 3). 

Парцела «емоційна оцінка людиною» (25 ЗН, 2,34%), своєю чергою, 

структурує оцінку людиною дій техніки по відношенню до світу, що її оточує. 

Наведена парцела представлена 9-ма концептами-слотами: LACK OF LIFE 

‘ВІДСУТНІСТЬ ЖИТТЯ’ (6 ЗН, 0,56%): Brain was drilled and scooped from bone 

socket, nerves pulled forth like the dead wires of a switchboard, muscles plucked for 

elasticity, while in the electric subterrene of the city the Mind at last totaled out its 

grandest total and all of the machinery ground to a monstrous and momentary halt 

(IM, c. 160); DANGER ‘НЕБЕЗПЕКА’ (4 ЗН, 0,37%): With the brass nozzle in his fists, 

with this great python spitting its venomous kerosene upon the world, the blood 

pounded in his head, and his hands were the hands of some amazing conductor 

playing all the symphonies of blazing and burning to bring down the tatters and 

charcoal ruins of history (F, c. 1); FEAR ‘СТРАХ’ (3 ЗН, 0,28%): The picture was a 

nightmare, condensed, easily passed from hand to hand, in the forest, all whirring 

color and flight (F, c. 141); IMPERSONALITY ‘БЕЗЛИКІСТЬ’ (3 ЗН, 0,28%): If it didn't 
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want to, it just drained your personality away until what slipped through at the other 

end was some cold fish of a voice, all steel, copper, plastic, no warmth, no reality 

(M, c. 2); TEMPTING ‘СПОКУСЛИВІСТЬ’ (2 ЗН, 0,19%): What is there about such 

“conveniences” that makes them so temptingly convenient? (M, c. 11); AWFULNESS 

‘ЖАХЛИВІСТЬ’ (2 ЗН, 0,19%): Braling Two said, “I’m going to put you in the box, 

lock it, and lose the key. Then I’ll buy another Rio ticket for your wife” (IM, c. 156); 

HYPNOTICITY ‘ГІПНОТИЧНІСТЬ’ (2 ЗН, 0,19%): Montag heard the voices [in the TV 

parlor] talking, talking, talking, giving, talking, weaving, reweaving their hypnotic 

web (F, c. 14); EMPTINESS ‘ПОРОЖНЕЧА’ (2 ЗН, 0,19%): For, without desiring to do 

so, he bent forward and yet forward again until his fevered ear was resting firmly 

and irrevocably upon her round pink bosom. “Nettie!” he cried. Tick-tick-tick-tick-

tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick (IM, c. 153); INCREDIBILITY ‘ДИВОВИЖНІСТЬ’ (1 ЗН, 

0,09%): “Wonderful! He [marionette] even smells like you: Bond Street and 

Melachrinos!” (IM, c. 152). 

Наявність у складі фрейму мегаконцепту ТЕХНІКА КД «техніка як 

ментальний феномен» (18 ЗН, 1,68%) також зумовлена наділенням техніки 

людськими якостями. Зазначений КД складається з парцел «персональні 

якості» (16 ЗН, 1,5%) та «когнітивні дії» (2 ЗН, 0,19%). 

Найбільшою кількістю ЗН в аналізованому КД характеризується 

парцела «персональні якості» (16 ЗН, 1,5%), яка уособлює можливі якості 

техніки як живої істоти, що зумовлене особливостями сприйняття предметів 

антропо- та зооморфної техніки людиною. Наведена парцела представлена           

2-ма концептами-слотами: INDIFFERENCE ‘БАЙДУЖІСТЬ’ (10 ЗН, 0,93%): What did 

the Eye see? He did not say. He saw but did not see what the Eye saw. The entire 

operation was not unlike the digging of a trench in one’s yard (F, c. 12); SENSITIVITY 

‘ЧУТЛИВІСТЬ’ (6 ЗН, 0,56%): There’s no way to shut me [marionette] off. I’m 

perfectly alive and I have feelings (IM, c. 154).  

Парцела «когнітивні дії» (2 ЗН, 0,19%) передає інформацію щодо 

мисленнєвих процесів, доступних предметам техніки у НФ Р. Бредбері. 

Парцела представлена 2-ма концептами-слотами: ANALYSIS ‘АНАЛІЗ’ 
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(1 ЗН, 0,09%): Information rotated down on parallel check tapes. Perspiration; 

chlorides such and such per cent; sulphates so-and-so; urea nitrogen, ammonia 

nitrogen, thus: creatinine, sugar, lactic acid, there! (IM, c. 158); COUNTING 

‘РАХУВАННЯ’ (1 ЗН, 0,09%): A calculator made the sound of a metronome. Five, 

six, seven, eight nine. Nine men! (IM, c. 157). 

КД «техніка як соціальний феномен» (95 ЗН, 8,51%) представлена 

парцелами та концептами-слотами, що визначають особливості 

функціонування техніки у людському світі. КД «техніка як соціальний 

феномен» має у своїй структурі парцели «призначення предметів» (129 ЗН, 

12,06%) та «комунікативні дії» (19 ЗН, 1,78%). 

Найбільшою кількістю ЗН у наведеному КД характеризується парцела 

«призначення предметів» (129 ЗН, 12,06%), яка структурує інформацію щодо 

того, з якою метою людина або інші наділені розумом істоти створюють ті чи 

інші предмети техніки. Наведена парцела представлена 8-ма концептами-

слотами: COMMUNICATION ‘СПІЛКУВАННЯ’ (25 ЗН, 2,34%): When it wasn’t music, 

it was interoffice communications, and my horror chamber of a radio wristwatch on 

which my friends and my wife phoned every five minutes (M, c. 2); FAKING 

‘ПІДРОБКА’ (46 ЗН, 4,3%): That’s just it. I feel like I don’t belong here. The house is 

wife and mother now, and nursemaid (V, c. 2); USEFULNESS ‘КОРИСНІСТЬ’ (21 ЗН, 

1,96%): “We forgot the ketchup,” he said. “Sorry,” said a small voice within the 

table, and ketchup appeared (V, c. 3); ENHANCING LIFE QUALITY ‘ПІДВИЩЕННЯ 

ЯКОСТІ ЖИТТЯ’ (15 ЗН, 1,40%): How many times in the last year had he opened this 

door and found Wonderland, Alice, the Mock Turtle, or Aladdin and his Magical 

Lamp, or Jack Pumpkinhead of Oz, or Dr. Doolittle, or the cow jumping over a very 

real-appearing moon – all the delightful contraptions of a make-believe world 

(V, c. 4); MURDER ‘УБИВСТВО’ (9 ЗН, 0,84%): “That’s sad,” said Montag, quietly, 

“because all we put into it is hunting and finding and killing. What a shame if that's 

all it can ever know” (F, c. 25); FEEDING ‘ГОДУВАННЯ’ (6 ЗН, 0,56%): He chewed 

tastelessly on the meat that the table bad cut for him (V, c. 8); TRAVELLING 

‘ПОДОРОЖУВАННЯ’ (5 ЗН, 0,47%): Travelling you back sixty million years to bag 
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the biggest damned game in all Time (ST, URL); FILM-TEACHING ‘НАВЧАННЯ 

ЗАСОБАМИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ’ (2 ЗН, 0,19%): An hour of TV class, an hour of basketball 

or baseball or running, another hour of transcription history or painting pictures, 

and more sports, but do you know, we never ask questions, or at least most don't; 

they just run the answers at you, bing, bing, bing, and us sitting there for four more 

hours of film-teacher (F, c. 27). 

Парцела «комунікативні дії» (19 ЗН, 1,78%) представляє інформацію 

щодо можливостей комунікації між технікою та людиною та представлена          

7-ма концептами-слотами: TALKING ‘ГОВОРІННЯ’ (5 ЗН, 0,47%): […] the phones 

ringing again, and his hands moving, and his wrist radio buzzing, and the intercoms 

talking, and voices speaking from the ceiling (M, c. 5); DEMANDING ‘ВИМАГАННЯ’ 

(4 ЗН, 0,37%): Then, of course, the telephone’s such a convenient thing; it just sits 

there and demands you call someone who doesn’t want to be called (M, c. 2); 

SINGING ‘СПІВ’ (3 ЗН, 0,28%): There was only the singing of the thimble-wasps in 

her tamped-shut ears, and her eyes all glass, and breath going in and out, softly, 

faintly, in and out of her nostrils, and her not caring whether it came or went, went 

or came (F, c. 9); SCREAMING ‘КРИК’ (3 ЗН, 0,28%): He seized it off the wall behind 

him, ran, leapt, and they were off, the night wind hammering about their siren 

scream and their mighty metal thunder! (F, c. 32); TEACHING ‘НАВЧАННЯ’ (2 ЗН, 

0,19%): A house that screams opera to you in the shower and teaches you Spanish 

in your sleep (M, c. 4); REPORTING ‘СПОВІЩЕННЯ’ (1 ЗН, 0,09%): There was a 

tacking-tacking sound as the alarm-report telephone typed out the address across 

the room. (F, c. 69); LISTENING ‘СЛУХАННЯ’ (1 ЗН, 0,09%): And something more! It 

[Seashell radion] listens! If you put it in your ear, Montag, I can sit comfortably 

home, warming my frightened bones, and hear and analyse the firemen’s world, find 

its weaknesses, without danger (F, c. 86). 

Результати аналізу складників фрейму мегаконцепту ТЕХНІКА бінарної 

опозиції «людина-техніка» (див. Додаток Е, рис. Е.2) надають можливість 

моделювання уявлення про техніку як про сукупність предметів, спершу 

створених для підвищення комфортності людського існування, однак у 
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подальшому наділених людськими якостями та здатних суттєво впливати на 

життя людини, що занадто на них покладається. В аналізованих текстах 

техніка здатна впливати на людину, виконуючи певні фізичні дії, та навіть 

спілкуватися з людиною, однак діапазон психологічних та емоційних станів 

залишається незначним, що зумовлює ставлення до техніки як до чогось 

штучного, насамперед, неживого. 

 

4.1.3 Когнітивні складники концептів-опозицій ЛЮДИНА і ТЕХНІКА: 

зіставний аналіз. У результаті моделювання фреймів мегаконцептів ЛЮДИНА 

і ТЕХНІКА у творах НФ Р. Бредбері розглянуто спільну для обох мегаконцептів 

систему концептуальних доменів, які представлені парцелами та концептами-

слотами, що уможливлює зіставний аналіз когнітивних складників концептів-

опозицій ЛЮДИНА і ТЕХНІКА у розрізі кожного окремого концептуального 

домену. 

Наявність у складі концептів-опозицій ЛЮДИНА і ТЕХНІКА КД «людина 

як фізичний феномен» (314 ЗН, 28,11%) і КД «техніка як фізичний 

феномен» (822 ЗН, 76,82%) зумовлена тим, що як людина, так і техніка у 

творах НФ Р. Бредбері є фізичними істотами, що існують у художній 

реальності, наділені певними фізичними характеристиками та здатні певним 

чиною взаємодіяти з іншими об’єктами художньої реальності.  

КД «людина як фізичний феномен» і КД «техніка як фізичний феномен» 

мають спільні та відмінні риси, що можуть бути представлені у вигляді схеми 

(рис. 4.3).  
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Рисунок 4.3. Зіставний аналіз наповнення концептуальних доменів 

«людина як фізичний феномен» і «техніка як фізичний феномен» 

 

Дослідження демонструє, що у складі КД «людина як фізичний 

феномен» і КД «техніка як фізичний феномен» парцели «фізичні дії» (27 ЗН, 

242% для мегаконцепту ЛЮДИНА і 340 ЗН, 31,78% для мегаконцепту ТЕХНІКА) 

співпадають як за назвою, так і за змістовим наповненням, структуруючи 

інформацію щодо фізичних дій людини і техніки по відношенню до 

навколишнього середовища. Аналіз концептів-слотів показує, що техніка 

представлена більш діяльнісним створінням, оскільки діапазон можливих дій, 

що можуть виконуватися технікою, є значно ширшим (5 концептів-слотів для 

мегаконцепту ЛЮДИНА і 14 концептів-слотів для мегаконцепту ТЕХНІКА).  

Повністю співвідносними за змістовим наповненням є також парцели 

«зовнішність» (107 ЗН, 9,58%) мегаконцепту ЛЮДИНА і «зовнішні ознаки» 

(4 ЗН, 0,37%) мегаконцепту ТЕХНІКА, оскільки в обох випадках концепти-
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слоти зазначених парцел структурують інформацію щодо зовнішніх 

характеристик досліджуваного об’єкту.  

Аналогічним чином зіставляються парцели «людське тіло» (18 ЗН, 

1,61%) мегаконцепту ЛЮДИНА і «компоненти предметів» (74 ЗН, 6,92%) 

мегаконцепту ТЕХНІКА з огляду на те, що в обох випадках концепти-слоти 

зазначених парцел структурують інформацію щодо структурних частин 

досліджуваного об’єкта. 

Парцели «сприйняття органами чуття» (74 ЗН, 6,62% для мегаконцепту 

ЛЮДИНА) і «сприйняття органами чуття людини» (134 ЗН, 12,52% для 

мегаконцепту ТЕХНІКА) спрямовані на людину – для мегаконцепту ЛЮДИНА 

вони структурують інформацію щодо того, як людина сприймає інформацію 

щодо навколишнього світу через органи чуття, для мегаконцепту ТЕХНІКА – як 

техніка сприймається органами чуття людини. 

Унікальною для КД «людина як фізичний феномен» є парцела 

«фізичний стан» (13 ЗН, 1,16%), яка структурує інформацію щодо станів 

людського тіла, що виникають у результаті взаємодії людини і техніки. 

Інформація подібного, але не аналогічного складу структурується парцелою 

«якісні ознаки» (70 ЗН, 6,54%) КД «техніка як фізичний феномен», що 

уособлює дані щодо ознак техніки, важливих для людини. Однак у цьому 

випадку зіставлення може бути лише умовним, оскільки у випадку 

мегаконцепту ЛЮДИНА фізичні стани виникають на основі реальної взаємодії 

з технікою, у той час, як якісні ознаки техніки існують незалежно від фізичних 

дій людини. 

Унікальною для мегаконцепту ТЕХНІКА є парцела «назви предметів» (200 

ЗН, 18,69%), яка структурує інформацію щодо інвентарю технічних засобів, 

які оточують людину. Назви об’єктів передають їх видову належність, у той 

час, як людина представлена лише одним видом – HUMAN BEING ‘ЛЮДИНА’.  

Існування людської психіки та уособлення техніки як живої істоти 

дозволяє змоделювати КД «людина як психологічний феномен» (493 ЗН, 

44,13%) і  КД «техніка як психологічний феномен» (82 ЗН, 7,66%) (рис. 4.4). 
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Рисунок 4.4. Зіставний аналіз наповнення концептуальних доменів 

«людина як психологічний феномен» і «техніка як психологічний 

феномен» 

 

Проведений аналіз демонструє повне формальне співпадіння парцел КД 

«людина як психологічний феномен» і КД «техніка як психологічний 

феномен», яке зумовлено тим, що уособлення техніки є наданням їй якостей 

людини, таким чином, можливий перелік якостей для людини і техніки може 

бути спільним.  

Однак фактичне співпадіння спостерігається лише між парцелами 

«психологічний стан» (46 ЗН, 4,12%) мегаконцепту ЛЮДИНА і «психологічний 

стан» (32 ЗН, 2,99%) мегаконцепту ТЕХНІКА та «емоційний стан» (392 ЗН, 

35,09%) мегаконцепту ЛЮДИНА і «емоційний стан» (25 ЗН, 2,34%) 

мегаконцепту ТЕХНІКА. Незважаючи на таке співпадіння, інвентар концептів-

слотів для зазначених парцел значно відрізняється (загалом 22 концепти-слоти 

для концепту-опозиції ЛЮДИНА і 6 концептів-слотів для концепту-опозиції 

ТЕХНІКА), що демонструє абсолютну вторинність техніки за критерієм 

здатності до психологічної або емоційної взаємодії зі світом. 

Антропоцентричність світосприйняття у текстах НФ Р. Бредбері також 

зумовлює неоднозначну спрямованість концептів-слотів парцел «емоційна 
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оцінка» (55 ЗН, 4,92%) мегаконцепту ЛЮДИНА і «емоційна оцінка» (25 ЗН, 

2,34%) мегаконцепту ТЕХНІКА – в обох випадках оцінки генеруються 

людиною, що відрізняє людину від техніки. 

Уособлення техніки також дозволяє змоделювати КД «людина як 

ментальний феномен» (242 ЗН, 21,66%) і КД «техніка як ментальний 

феномен» (18 ЗН, 1,68%) (рис. 4.5). 

 

Рисунок 4.5. Зіставний аналіз наповнення концептуальних доменів 

«людина як ментальний феномен» і «техніка як ментальний феномен» 

 

Номенклатура парцел КД «людина як ментальний феномен» і 

КД «техніка як ментальний феномен» демонструє цілковиту ідентичність – в 

обох випадках КД представлені 2-ма парцелами: «когнітивні дії» (54 ЗН, 4,83% 

для мегаконцепту ЛЮДИНА і 2 ЗН, 0,19% для мегаконцепту ТЕХНІКА) і 

«персональні якості» (188 ЗН, 16,83% для мегаконцепту ЛЮДИНА і 16 ЗН, 1,5% 

для мегаконцепту ТЕХНІКА), що викликано наданням техніці рис людини. 

Вторинність техніки по відношенню до людини у плані ментальних здібностей 

відбита у кількості концептів-слотів: загалом 10 концептів-слотів для 

концепту-опозиції ЛЮДИНА і 4 концепти-слоти для концепту-опозиції ТЕХНІКА. 

Найбільше розбіжностей виявлено при моделюванні КД «людина як 

соціальний феномен» (95 ЗН, 8,51%) і КД «техніка як соціальний феномен» 

(148 ЗН, 13,83%) (рис. 4.6). 
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Рисунок 4.6. Зіставний аналіз наповнення концептуальних доменів 

«людина як соціальний феномен» і «техніка як соціальний феномен» 

 

Дослідження демонструє, що для КД «людина як соціальний феномен» 

і КД «техніка як соціальний феномен» спільними є лише парцели 

«комунікативні дії» (65 ЗН, 5,82% для мегаконцепту ЛЮДИНА і 19 ЗН, 1,78% 

для мегаконцепту ТЕХНІКА), які демонструють приблизно однакову кількість 

концептів-слотів (6 концептів-слотів для мегаконцепту ЛЮДИНА і 7 концептів-

слотів для мегаконцепту ТЕХНІКА), що спричиняє висновок, що у творах НФ 

Р. Бредбері спілкування – один із ключових аспектів як для людини, так і для 

техніки. 

Унікальна для КД «людина як соціальний феномен» парцела 

«професійна діяльність» (14 ЗН, 1,25%) має частковий зв’язок із парцелою 

«призначення предметів» (129 ЗН, 12,06%) КД «техніка як соціальний 

феномен», оскільки в обох випадках ідеться про корисність людини або 

техніки для сучасного їм суспільства. Зазначені парцели також демонструють 

однакову кількість концептів-слотів (7 концептів-слотів для мегаконцепту 

ЛЮДИНА і 7 концептів-слотів для мегаконцепту ТЕХНІКА), що демонструє, що 

призначення людини і техніки є важливим аспектом взаємодії людини і 
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«професійна діяльність»  

(14 ЗН, 1,25%) 

«комунікативні дії»  

(65 ЗН, 5,82%) 
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техніки у творах НФ Р. Бредбері. Однак варто зазначити, що в обох випадках 

призначення об’єктів, структурованих концептами-опозиціями ЛЮДИНА і 

ТЕХНІКА, визначається їх корисністю для людини і людського суспільства. 

Відмінність між КД «людина як соціальний феномен» і КД «техніка як 

соціальний феномен» спостерігається у наявності в концепту-опозиції 

ЛЮДИНА парцел на позначення соціального статусу людини: парцел «стать і 

вік» (10 ЗН, 0,9%) і «родинні стосунки» (6 ЗН, 0,54%), що свідчить про те, що 

у творах НФ Р. Бредбері лише людина, на відміну від техніки, є повноцінним 

членом суспільства. 

Відмінності спостерігаються і в кількісній репрезентації ЗН концептів-

опозицій ЛЮДИНА і ТЕХНІКА (рис. 4.7). 

Порівняльний аналіз формального складу концепту-опозиції ЛЮДИНА і 

концепту-опозиції ТЕХНІКА демонструє, що наведені концепти-опозиції 

представлені однаковою кількістю концептуальних доменів (4 КД на кожен 

концепт-опозицію) та приблизно однаковою кількістю парцел (14 парцел для 

концепту-опозиції ЛЮДИНА і 13 парцел для концепту-опозиції ТЕХНІКА), 

утворених співвідносною кількістю концептів-слотів (102 концепти-слоти для 

концепту-опозиції ЛЮДИНА і 87 концептів-слотів для концепту-опозиції 

ТЕХНІКА), вербалізованих співвідносною кількістю засобів номінації (1117 ЗН 

для концепту-опозиції ЛЮДИНА і 1070 ЗН для концепту-опозиції ТЕХНІКА). 
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Рисунок 4.7. Когнітивні складники концепту-опозиції ЛЮДИНА 

і концепту-опозиції ТЕХНІКА: зіставлення 

 

Однак розподіл концептів-слотів і засобів номінації всередині парцел є 

нерівномірним. Зокрема, за кількістю концептів-слотів та ЗН найбільш 

чисельними парцелами концепту-опозиції ЛЮДИНА є парцели «емоційний 

стан» (392 ЗН, 35,09%), «персональні якості» (188 ЗН, 16,83%), «зовнішність» 

(107 ЗН, 9,58%), «сприйняття органами чуття» (74 ЗН, 6,62%) і «комунікативні 

дії» (65 ЗН, 5,82%), що дозволяє засвідчити концентрацію автора на 

людському тілі та емоційних характеристиках людини, у той час, як найбільш 

чисельними парцелами концепту-опозиції ТЕХНІКА є парцели «фізичні дії» 

(340 ЗН, 31,78%), «назви предметів» (200 ЗН, 18,69%),«сприйняття органами 

чуття людини» (134 ЗН, 12,52%), «призначення предметів» (129 ЗН, 12,06%), 

«компоненти предметів» (74 ЗН, 6,92%), «якісні ознаки» (70 ЗН, 6,54%), що 

акцентує увагу на активному функціонуванні техніки і її значному впливу на 

навколишній світ та широкому інвентарю технічних приладів і їх компонентів. 

КД «людина як 

психологічний феномен» 

 

КД «людина як 

фізичний феномен» 

 

КД «людина як 

ментальний феномен» 

 

КД «людина як 

соціальний феномен» 

 

КД «техніка як 

психологічний феномен» 

 

КД «техніка як 

фізичний феномен» 

 

КД «техніка як 

ментальний феномен» 

 

КД «техніка як 

соціальний феномен» 

 

5 парцел 3 парцели 2 парцели 4 парцели 

34 концепти 34 концепти 10 концептів 24 концепти 

6 парцел 3 парцели 2 парцели 2 парцели 

52 концепти 15 концептів 

 

16 концептів 

 

4 концепти 

822 ЗН, 76,82% 82 ЗН, 7,66% 18 ЗН, 1,68% 148 ЗН, 13,83% 

314 ЗН, 28,11% 493 ЗН, 44,13% 242 ЗН, 21,66% 95 ЗН, 8,51% 
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Отже, аналіз складників концептуальної бінарної опозиції ЛЮДИНА-

ТЕХНІКА як складника науково-фантастичної моделі художнього світу 

Р. Бредбері демонструє антропоцентричність підходу до цих двох явищ і 

розподіл між ними як між активним, фізичним (мегаконцепт ТЕХНІКА) та 

пасивним, мислячим, відчуваючим (мегаконцепт ЛЮДИНА), що закладає 

підстави для аналізу концептуальної бінарної опозиції ЛЮДИНА-ТЕХНІКА як 

інструмента побудови науково-фантастичної моделі світу у текстах наукової 

фантастики Р. Бредбері. 

 

4.2 Концептуальна бінарна опозиція ЛЮДИНА-ТЕХНІКА як 

інструмент побудови науково-фантастичної моделі світу у текстах 

наукової фантастики Р. Бредбері 

 

Зіставний аналіз когнітивних складників концептів-опозицій ЛЮДИНА і 

ТЕХНІКА продемонстрував, що, хоча номенклатура концептуальних доменів 

для кожного із зазначених концептів є спільною, склад парцел і концептів-

слотів у кожному із таких концептуальних доменів виявляють невідповідності, 

що дозволяє виділити параметри й орієнтири, відповідно до яких 

концептуальна опозиція ЛЮДИНА-ТЕХНІКА постає одним із інструментів 

моделювання науково-фантастичної моделі світу Р. Бредбері. До таких 

параметрів та орієнтирів належать просторово-часові координати, причинно-

наслідкові відношення і валоративні індикатори, за якими концепти-опозиції 

ЛЮДИНА і ТЕХНІКА можуть співставлятися і протиставлятися.  

 

4.2.1 Організація просторово-часових координат науково-

фантастичної моделі світу. Людина і техніка у творах НФ Р. Бредбері 

функціонують у межах певного художнього простору і часу, впливаючи один 

на одного та на навколишній світ. Основними характеристиками, які закладені 

в концепти-опозиції ЛЮДИНА і ТЕХНІКА у творчості Р. Бркдбері, є фізичні 

параметри людини і техніки, активність їхньої поведінки у просторі та 

здатність змінюватися в часі. 
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Особливу роль у творах НФ Р. Бредбері відіграють фізичні параметри 

людини і техніки, структуровані відповідно парцелами «людське тіло» 

(18 ЗН, 1,61%) і «компоненти предметів» (74 ЗН, 6,92%). Обидві парцели 

структурують інформацію щодо компонентів людини і техніки як фізичного 

об’єкта. Якщо парцела «людське тіло» (18 ЗН, 1,61%) наповнена 

традиційними назвами частин тіла людини (FACE ‘ОБЛИЧЧЯ’  (3 ЗН, 0,27%), 

MOUTH ‘РОТ’ (2 ЗН, 0,18%), EYE ‘OKO’ (2 ЗН, 0,18%), FOREHEAD ‘ЛОБ’ (2 ЗН, 

0,18%), LEG ‘НОГА’ (2 ЗН, 0,18%), HAND ‘РУКА’ (2 ЗН, 0,18%), NOSE ‘НІС’ (1 ЗН, 

0,09%), EAR ‘ВУХО’ (1 ЗН, 0,09%), STOMACH ‘ШЛУНОК’ (1 ЗН, 0,09%), HEART 

‘СЕРЦЕ’ (1 ЗН, 0,09%), FINGER ‘ПАЛЕЦЬ’ (1 ЗН, 0,09%)), то концепти-слоти, що 

структурують інформацію про компоненти техніки, можуть бути як 

традиційними для об’єктів техніки (матеріали: PLASTIC ‘ПЛАСТИК’ (22 ЗН, 

2,06%), COPPER ‘МІДЬ’ (11 ЗН, 1,03%), STEEL ‘СТАЛЬ’ (10 ЗН, 0,93%); апаратне та 

програмне забезпечення: GRILLE ‘РЕШІТКА’ (8 ЗН, 0,75%), MASTER FILE ‘ФАЙЛ 

УПРАВЛІННЯ’ (4 ЗН, 0,37%)), так і створеними у результаті метафоризації – 

переосмислення назв частин людського тіла (LEG ‘НОГА’ (7 ЗН, 0,65%), HAIRS 

‘ВОЛОССЯ’ (5 ЗН, 0,47%), MOUTH ‘РОТ’ (3 ЗН, 0,28%), NOSE ‘НІС’ (2 ЗН, 0,19%), 

NOSTRIL ‘НІЗДРЯ’ (2 ЗН, 0,19%)), що зближує техніку з людиною за 

формальними характеристиками, таким чином, демонструючи, що людина, 

створюючи предмети техніки, орієнтується на своє світобачення, 

представляючи техніку антропоморфною.   

У рамках просторових координат показовими для дисертаційної праці є 

наповнення концептів-опозицій ЛЮДИНА і ТЕХНІКА засобами номінації, що 

позначають фізичні дії людини і техніки. Фізичні дії людини структуровано 

такими концептами-слотами, що структурують інформацію про переміщення 

у просторі, як MOVING ‘ПЕРЕМІЩЕННЯ’ (8 ЗН, 0,72%), RUNNING ‘БІГ’ (6 ЗН, 

0,54%), WALKING ‘ХОДІННЯ’ (5 ЗН, 0,45%). На противагу людині, переміщення 

техніки структурується таким набором концептів-слотів, як MOVING ‘РУХ’ (79 

ЗН, 7,38%), SLIDING ‘КОВЗАННЯ’ (22 ЗН, 2,06%), RUSHING ‘СТРІМКИЙ РУХ’ (21 ЗН, 

1,96%). Таким чином, спостерігається значно менша кількість ЗН концептів-
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слотів на позначення переміщення людини (19 ЗН) у порівнянні із ЗН 

концептів-слотів на позначення переміщення техніки (122 ЗН), що свідчить 

про значно більшу динамічність техніки у просторі.  

При цьому людина у творах Р. Бредбері – це істота, яка здатна 

переміщуватися у просторі з обмеженнями, що зумовлюються обмеженнями 

людського тіла – максимальна швидкість досягається при бігу – RUNNING ‘БІГ’ 

(6 ЗН, 0,54%). Техніка переміщується із використанням засобів, якими її 

наділила людина, такими, що значно перевищують людські здібності, тому її 

максимальна швидкість руху характеризується концептом-слотом RUSHING 

‘СТРІМКИЙ РУХ’ (21 ЗН, 1,96%), що структурує інформацію про швидше 

переміщення, аніж концепт RUNNING ‘БІГ’ (6 ЗН, 0,54%). 

До того ж, різниця спостерігається і в манері переміщення. Зокрема, 

якщо людина переміщується звичним для читача чином із використанням 

власних кінцівок, що структурується концептами RUNNING ‘БІГ’ (6 ЗН, 0,54%) 

та WALKING ‘ХОДІННЯ’ (5 ЗН, 0,45%), то техніка використовує штучні засоби 

переміщення, що дозволяє зробити його більш плавним – SLIDING ‘КОВЗАННЯ’ 

(22 ЗН, 2,06%).  

Аналіз концептів-слотів, що структурують інформацію про інші дії 

людини і техніки у просторі, також виявляє різні аспекти фізичної взаємодії. 

Для концепту-опозиції ЛЮДИНА це – менш активні дії, наприклад, TOUCH 

‘ДОТИК’ (6 ЗН, 0,54%): He put his hand into the glove-hole of his front door and let 

it know his touch (F, c. 7), або дії, не спрямовані на зовнішні об’єкти: TREMBLING 

‘ТРЕМТІННЯ’ (2 ЗН, 0,18%): He was trembling and his face was green-white 

(F, c. 23). 

Своєю чергою, дії техніки частіше є активними та спрямованими на 

зовнішній об’єкт: EATING ‘ПОЇДАННЯ’ (14 ЗН, 1,31%), і часто таким зовнішнім 

обєктом постає саме людина: SEIZING ‘ЗАХОПЛЕННЯ’ (23 ЗН, 2,15%), ROCKING 

‘КАЧАННЯ’ (12 ЗН, 1,12%), наприклад: He felt it [mechanical hound] scrabble and 

seize his leg and stab the needle in for a moment before the fire snapped the Hound 

up in the air, burst its metal bones at the joints, and blew out its interior in the single 
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flushing of red colour like a skyrocket fastened to the street (F, c. 114). Дії, не 

спрямовані на зовнішній об’єкт, також наявні: WAKING UP ‘ПРОБУДЖЕННЯ’ (36 

ЗН, 3,36%), EXPLODING ‘ВИБУХАННЯ’ (9 ЗН, 0,84%): Now, at the barking talk, the 

Ears awoke. After centuries of listening to winds that blew small and faint, of hearing 

leaves strip from trees and grass grow softly in the time of melting snows, now the 

Ears oiled themselves in a self-lubrication, drew taut, great drums upon which the 

heartbeat of the invaders might pummel and thud delicately as the tremor of a gnat’s 

wing (IM, c. 157).  

Характерною рисою техніки як об’єкта, що діє у просторі і часі, є її 

схильність створювати звуки, найчастіше – різкі і неприємні для людини: 

HUMMING ‘ГУДІННЯ’ (27 ЗН, 2,52%), CLICKING ‘КЛАЦАННЯ’ (21 ЗН, 1,96%), 

ROARING ‘РЕВІННЯ’ (15 ЗН, 1,40%), CACKLING ‘КУДАХКАННЯ’ (2 ЗН, 0,19%), і 

лише в окремих випадках – приємні: MUSIC ‘МУЗИКА’ (39 ЗН, 3,64%): The little 

mosquito-delicate dancing hum in the air, the electrical murmur of a hidden wasp 

snug in its special pink warm nest. The music was almost loud enough so he could 

follow the tune (F, c. 9). 

Вплив техніки на людину структуровано концептами-слотами парцели 

«фізичний стан» (13 ЗН, 1,16%) концепту-опозиції ЛЮДИНА. Аналіз змістового 

наповнення концептів-слотів цієї парцели засвідчує, що вплив техніки на 

людину може бути позитивним, що структуровано концептами RELAXATION 

‘РОЗСЛАБЛЕНІСТЬ’ (13 ЗН, 1,16%) і SERVICING ‘ОБСЛУГОВУВАННЯ’ (11 ЗН, 0,98%), 

однак у більшості випадків техніка шкідливо впливає на людину, маючи на неї 

негативний фізичний (концепти-слоти ATTACK ‘АТАКА’ (19 ЗН, 1,70%), TRAP 

‘ПАСТКА’ (9 ЗН, 0,81%)) або психологічний (парцели STRESS ‘СТРЕС’ (26 ЗН, 

2,33%), FORCING ‘ЗМУШУВАННЯ’ (10 ЗН, 0,90%)) впливи, наприклад: I love my 

friends, my wife, humanity, very much, but when one minute my wife calls to say, 

“Where are you now, dear?” and a friend calls and says, “Got the best off-color 

joke to tell you. Seems there was a guy-” And a stranger calls and cries out, “This 

is the Find-Fax Poll. What gum are you chewing at this very instant?” Well! 

(M, c. 2). 
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Наступна характеристика, що формує просторово-часові координати 

науково-фантастичної моделі світу та концептуальної опозиції ЛЮДИНА-

ТЕХНІКА як її складника, постає здатність людини і техніки змінюватися в 

часі під впливом певних подій, що репрезентується парцелами 

«психологічний стан» концептів-опозицій ЛЮДИНА і ТЕХНІКА. Зокрема, 

парцела «психологічний стан» (46 ЗН, 4,12%) концепту-опозиції ЛЮДИНА 

структурована значною кількістю концептів-слотів, що репрезентують як 

позитивні психологічні стани (INTEREST ‘ЦІКАВІСТЬ’ (4 ЗН, 0,36%), COMFORT 

‘КОМФОРТ’ (3 ЗН, 0,27%), CALMNESS ‘СПОКІЙ’ (3 ЗН, 0,27%), EARNESTNESS 

‘ЩИРІСТЬ’ (3 ЗН, 0,27%), SATISFACTION ‘ЗАДОВОЛЕННЯ’ (2 ЗН, 0,18%)), так і 

негативні (CONFUSION ‘ЗБЕНТЕЖЕННЯ’ (7 ЗН, 0,63%), IRRITATION 

‘РОЗДРАТУВАННЯ’ (6 ЗН, 0,54%), MADNESS ‘БОЖЕВІЛЛЯ’ (5 ЗН, 0,45%), ANXIETY 

‘ТРИВОГА’ (4 ЗН, 0,36%), FEROCIOUSNESS ‘ДИКІСТЬ’ (1 ЗН, 0,09%)), а також 

незначну кількість психологічних станів, що можуть бути як позитивними, так 

і негативними (SURPRISE ‘ЗДИВУВАННЯ’ (4 ЗН, 0,36%), THOUGHTFULNESS 

‘ЗАДУМЛИВІСТЬ’ (2 ЗН, 0,18%), SERENITY ‘БЕЗТУРБОТНІСТЬ’ (2 ЗН, 0,18%)). На 

противагу людині, психологічні стани техніки (парцела «психологічний стан» 

(32 ЗН, 2,99%)) не є різноманітними та структуровані єдиним концептом-

слотом INSENSIBILITY ‘НЕЧУТЛИВІСТЬ’ (32 ЗН, 2,99%), що демонструє 

статичність «психіки» техніки, закладену лише її програмним забезпеченням. 

Здатність людини і техніки змінюватися в часі також репрезентована 

парцелами «емоційний стан» концептів-опозицій ЛЮДИНА і ТЕХНІКА. 

Діапазон емоційних станів людини (парцела «емоційний стан» (392 ЗН, 

35,09%)) репрезентовано широким колом концептів-слотів, що передають 

позитивні емоції (HAPPINESS ‘РАДІСТЬ’ (52, 4,66%), RELIEF ‘ПОЛЕГШЕННЯ’ (43 ЗН, 

3,85%), WONDER ‘ПОДИВ’ (12 ЗН, 1,07%)) та негативні емоції (FEAR ‘СТРАХ’ (81 

ЗН, 7,25%), ANGER ‘ГНІВ’ (54 ЗН, 4,83%), SHOCK ‘ШОК’ (46 ЗН, 4,12%), DESPAIR 

‘ВІДЧАЙ’ (42 ЗН, 3,76%), SADNESS ‘СУМ’ (33 ЗН, 2,95%), DISAPPOINTMENT 

‘РОЗЧАРУВАННЯ’ (29 ЗН, 2,60%)). Парцела «емоційний стан» (25 ЗН, 2,34%) 

концепту-опозиції ТЕХНІКА також репрезентована наявністю концептів-слотів 
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на позначення позитивних емоцій (RELIEF ‘ПОЛЕГШЕННЯ’ (3 ЗН, 0,28%), 

HAPPINESS ‘РАДІСТЬ’ (2 ЗН, 0,19%)) і негативних емоцій (SADNESS ‘СУМ’ (16 ЗН, 

1,50%), IRRITATION ‘РОЗДРАТУВАННЯ’ (3 ЗН, 0,28%), FEVERISHNESS 

‘ГАРЯЧКОВІСТЬ’ (1 ЗН, 0,09%)). 

Однак, здатність переживати різні емоційні стани доступна будь-якій 

людині, наприклад, WONDER ‘ЗДИВУВАННЯ’ для головного героя роману «451 

градус за Фаренгейтом»: What a strange meeting on a strange night. He 

remembered nothing like it save one afternoon a year ago when he had met an old 

man in the park and they had talked… (F, c. 4) або ANGER ‘ГНІВ’ для головного 

героя оповідання «Убивця»: When it wasn’t the telephone it was the television, the 

radio, the phonograph. When it wasn’t the television or radio or the phonograph it 

was motion pictures at the corner theater, motion pictures projected, with 

commercials on low-lying cumulus clouds (M, c. 2).  

Якщо ж розглянути техніку, емоції можуть переживати лише 

антропоморфні технічні засоби, наприклад, маріонетка, створена за людською 

подобою в оповіданні «Корпорація “Маріонетки”», здатна відчувати сум 

(концепт SADNESS ‘СУМ’) через те, що не може жити так, як живуть справжні 

люди: “Marionettes are made to move, not lie still. How would you like to lie in a 

box most of the time?”  “Well–” “You wouldn’t like it at all. I keep running” (IM, 

c. 154), або ж якщо такі емоції закладені в програму, як було створено 

механічне місто в оповіданні «Місто», яке здатне відчувати радість, коли 

виконало свою місію (концепт-слот HAPPINESS ‘РАДІСТЬ’): In twenty thousand 

years only two other rockets landed here. One from a distant galaxy called Ennt, 

and the inhabitants of that craft were tested, weighed, found wanting, and let free, 

unscathed, from the city. As were the visitors in the second ship. But today! At long 

last, you’ve come! The revenge will be carried out to the last detail. Those men have 

been dead two hundred centuries, but they left a city here to welcome you (IM, 

c. 161). 

Інформацію щодо просторово-часових параметрів, утілених в 

концептах-опозиціях ЛЮДИНА і ТЕХНІКА, представлено в табл. 4.1. Як 
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демонструє наведена таблиця, такі параметри для концептів-опозицій ЛЮДИНА 

і ТЕХНІКА можуть як збігатися, так і відрізнятися. 

Таблиця 4.1 

Організація просторово-часових координат концептуальної 

опозиції ЛЮДИНА-ТЕХНІКА 

Параметри 

простору і часу 

Параметри концепту-опозиції 

ЛЮДИНА 

Параметри концепту-опозиції 

ЛЮДИНА 

Фізичні параметри 
− природність  

− самобутність 

− механізми та їх компоненти 

− імітація людини 

Переміщення у 

просторі 

− повільність 

− використання ресурсів власного 
організму 

− обмеженість  

− швидкість, плавність 

− використання технічних засобів, 
створених людиною 

− значна динамічність 

Фізична взаємодія з 

навколишнім світом 

− незначна активність 

− переважання внутрішньої 

направленості над направленістю на 

зовнішній світ 

− сприйняття звуків 

− значна активність 

− переважання направленості на 

зовнішній світ над внутрішньою 

направленістю 

− створення звуків 

Взаємний вплив 

людини і техніки 
− майже не впливає на техніку − негативний вплив на людину 

Здатність 

змінюватися в часі 

− широкий діапазон і значна 

динаміка психологічних та 

емоційних станів 

− здатна змінюватися в часі під 

впливом обставин 

− обмеженість психологічних та 

емоційних станів 

 

− не змінюється в часі 

 

Зокрема, аналіз просторово-часових параметрів, утілених у концептах-

опозиціях ЛЮДИНА і ТЕХНІКА, виявляє два основні протиставлення: у просторі 

і часі динамічність людини виявляється на емоційному рівні, у той час, як 

динамічність техніки виявляється на фізичному рівні. Відповідно, техніка 

демонструє емоційну статичність, людина – фізичну у порівнянні з технікою.  

 

4.2.2 Установлення причиново-наслідкових відношень у науково-

фантастичній моделі світу. У творах НФ Р. Бредбері концептуальна опозиція 

ЛЮДИНА-ТЕХНІКА реалізується також на рівні причиново-наслідкових 

відношень, які розуміються в дисертаційній праці як встановлення загальних 

схем, що визначають і контролюють усі процеси, які є і відбуваються у 

художньому світі письменника [400, с. 162]. Таким чином, можна 

стверджувати, що причиново-наслідкові відношення, що встановлюються в 
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рамках концептуальної БО ЛЮДИНА-ТЕХНІКА, – це інформація щодо специфіки 

організації взаємозв’язків у художньому науково-фантастичному світі 

Р. Бредбері. 

Соціальну ієрархію репрезентовано парцелами «стать і вік» (10 ЗН, 

0,9%), «родинні стосунки» (6 ЗН, 0,54%) концепту-опозиції ЛЮДИНА та 

парцелою «назви предметів» (200 ЗН, 18,69%) концепту-опозиції ТЕХНІКА. 

Номенклатура концептів-слотів зазначених парцел відображає роль у 

суспільстві людини і техніки. Зокрема, парцела «стать і вік» (10 ЗН, 0,9%) 

концепту-опозиції ЛЮДИНА структурована такими концептами-слотами, як 

MAN ‘ЧОЛОВІК’ (3 ЗН, 0,27%), WOMAN ‘ЖІНКА’ (2 ЗН, 0,18%), GIRL ‘ДІВЧИНА’ 

(2 ЗН, 0,18%), BOY ‘ХЛОПЕЦЬ’ (1 ЗН, 0,09%), що відображають одночасно 

статеві і вікові характеристики людини, та YOUTH ‘МОЛОДІСТЬ’ (2 ЗН, 0,18%) і 

MATURITY ‘ЗРІЛІСТЬ’ (2 ЗН, 0,18%), що відображають лише її вікові 

характеристики. Такий зміст парцели «стать і вік» дозволяє зробити висновок, 

що у науково-фантастичному світі люди розподіляються за статево-віковою 

належністю, що в подальшому може зумовлювати статус людини у 

суспільстві. 

Парцела «родинні стосунки» (6 ЗН, 0,54%) концепту-опозиції ЛЮДИНА 

структурує інформацію щодо наявності у людини найближчого оточення та 

структурована концептами-слотами SON ‘СИН’ (2 ЗН, 0,18%), MOTHER ‘МАТИ’ (1 

ЗН, 0,09%), FATHER ‘БАТЬКО’ (1 ЗН, 0,09%), UNCLE ‘ДЯДЬКО’ (1 ЗН, 0,09%) і 

DAUGHTER ‘ДОЧКА’ (1 ЗН, 0,09%). Номенклатура концептів-слотів парцели 

«родинні стосунки» демонструє, що люди у світі НФ Р. Бредбері живуть не 

відокремлено, а є частиною певного соціального інституту, насамперед, – 

родини, в якій вони живуть. 

Своєю чергою, парцела «назви предметів» (200 ЗН, 18,69%) концепту-

опозиції ТЕХНІКА структурує інформацію щодо номенклатури технічних 

засобів, наявних у світі НФ Р. Бредбері: ELECTRONICS ‘ЕЛЕКТРОНІКА’ (74 ЗН, 

6,92%), TV ‘ТЕЛЕВІЗОР’ (25 ЗН, 2,34%), MARIONETTE ‘МАРІОНЕТКА’ (19 ЗН, 

1,78%), WALL-TO-WALL CIRCUIT ‘НАСТІННЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ’ (15 ЗН, 1,40%), 
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MACHINE ‘МАШИНА’ (15 ЗН, 1,40%), MUSICAL WALL ‘СТІНА-АУДІОПРОГРАВАЧ’ 

(12 ЗН, 1,12%), MECHANICAL HOUND ‘МЕХАНІЧНИЙ ПЕС’ (8 ЗН, 0,75%), TIME 

MACHINE ‘МАШИНА ЧАСУ’ (8 ЗН, 0,75%), THIMBLE-WASPS ‘НАВУШНИКИ’ (6 ЗН, 

0,56%), CASE ‘ЯЩИК’ (4 ЗН, 0,37%), RADIO ‘РАДІО’ (4 ЗН, 0,37%), WRIST RADIO 

‘РАДІОПРИЙМАЧ НА ЗАП’ЯСТІ’ (3 ЗН, 0,28%), JET CAR ‘РЕАКТИВНИЙ АВТОМОБІЛЬ’ 

(3 ЗН, 0,28%), VACUUM CLEANER ‘ПИЛОСОС’ (2 ЗН, 0,19%), JET-BOMB ‘БОМБА, ЩО 

СКИДАЄТЬСЯ З ЛІТАКА’ (1 ЗН, 0,09%), KITCHEN INCINERATOR ‘КУХОННИЙ 

ПОДРІБНЮВАЧ’ (1 ЗН,0,09%) і CITY ‘МІСТО’ (1 ЗН, 0,09%). Такий значний 

інвентар концептів-слотів парцели «назви предметів» та їх змістове 

наповнення свідчать про нездатність техніки соціалізуватися, оскільки 

основою її призначення у суспільстві є здатність виконувати певні функції, а 

не створення тісних зв’язків із іншими об’єктами суспільства. 

Причиново-наслідкові зв’язки концептуальної опозиції ЛЮДИНА-

ТЕХНІКА втілено і в комунікативних патернах людини і техніки, що 

структуровані парцелами «комунікативні дії» концептів-опозицій ЛЮДИНА і 

ТЕХНІКА. Парцела «комунікативні дії» (65 ЗН, 5,82%) концепту-опозиції 

ЛЮДИНА структурована концептами-слотами TALKING ‘ГОВОРІННЯ’ (21 ЗН, 

1,88%), IGNORING ‘ІГНОРУВАННЯ’ (21 ЗН, 1,88%), NODDING ‘КИВАННЯ’ (8 ЗН, 

0,72%), LYING ‘БРЕХНЯ’ (7  ЗН, 0,63%), CALLING ‘ВИКЛИК’ (6 ЗН, 0,54%), BETTING 

‘СТАВКИ’ (3 ЗН, 0,27%), кожен із яких репрезентує продуктивну 

комунікацію, тобто активну роль людини у спілкуванні.  

Своєю чергою, парцела «комунікативні дії» (19 ЗН, 1,78%) концепту-

опозиції ЛЮДИНА структурована концептами-слотами SINGING ‘СПІВ’ (3 ЗН, 

0,28%), TEACHING ‘НАВЧАННЯ’ (2 ЗН, 0,19%), REPORTING ‘СПОВІЩЕННЯ’ (1 ЗН, 

0,09%), LISTENING ‘СЛУХАННЯ’ (1 ЗН, 0,09%), що інформують про 

репродуктивну комунікацію, і навіть концепти-слоти TALKING ‘ГОВОРІННЯ’ 

(5 ЗН, 0,47%), DEMANDING ‘ВИМАГАННЯ’ (4 ЗН, 0,37%) та SCREAMING ‘КРИК’ 

(3 ЗН, 0,28%) структурують інформацію не про продуктивну самостійну 

комунікацію, а про репродуктивні комунікативні функції, притаманні техніці, 

наприклад: Now the city, which had weighed and tasted and smelled them, which 
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had used all its powers save one, prepared to use its final ability, the power of 

speech. It did not speak with the rage and hostility of its massed walls or towers, nor 

with the bulk of its cobbled avenues and fortresses of machinery. It spoke with the 

quiet voice of one man (IM, c. 161). У наведеному фрагменті механічне місто 

звертається до людей, що прибули до нього. Однак говоріння – це не власне 

бажання міста, а його здатність (final ability), запрограмована тими, хто його 

створив, і самі слова міста – це не більше, ніж програма, реалізована за 

допомогою штучного інтелекту. 

Місце людини і техніки у суспільстві також визначається їх рольовими 

функціями, що структуруються парцелами «професійна діяльність» (14 ЗН, 

1,25%) концепту-опозиції ЛЮДИНА і «призначення предметів» (129 ЗН, 

12,06%) концепту-опозиції ТЕХНІКА. Парцела «професійна діяльність» (14 ЗН, 

1,25%) концепту-опозиції ЛЮДИНА структурована концептами, що втілюють 

інформацію про професії людини: OFFICIAL ‘ЧИНОВНИК’ (3 ЗН, 0,27%), FIREMAN 

‘ПОЖЕЖНИК’ (3 ЗН, 0,27%), OPERATOR ‘ОПЕРАТОР’ (2 ЗН, 0,18%), ASSISTANT 

‘ПОМІЧНИК’ (2 ЗН, 0,18%), TEACHER ‘УЧИТЕЛЬ’ (2 ЗН, 0,18%), PSYCHIATRIST 

‘ПСИХІАТР’ (1 ЗН, 0,09%), SAFARI LEADER ‘КЕРІВНИК САФАРІ’ (1 ЗН, 0,09%), які, 

своєю чрегою, здатні визначати як спосіб мислення людини, так і її 

психологічні параметри. Характерною рисою професійної діяльності людини 

є те, що, якщо персонаж належить до певної професії, то у своїх діях та 

характері він втілює її характеристики, поводячись як типовий представник 

цієї професії. Однак людина як вільна істота здатна змінювати професії, що 

часто є результатом її здатності змінювати власні погляди. Наприклад, 

усвідомивши цінність книг, які спалюють пожежники у романі «451 градус за 

Фаренгейтом», головний герой покидає роботу пожежника і втікає за межі 

міста, щоб приєднатися до спільноти людей, які вирішили захистити 

мистецтво, відмовившись від технологічного прогресу на користь людського 

спілкування. 

Парцела «призначення предметів» (129 ЗН, 12,06%) концепту-опозиції 

ТЕХНІКА містить такі концепти-слоти, як REPLACING ‘ЗАМІНА’ (46 ЗН, 4,30%), 

COMMUNICATION ‘СПІЛКУВАННЯ’ (25 ЗН, 2,34%), USEFULNESS ‘КОРИСНІСТЬ’ 
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(21 ЗН, 1,96%), ENHANCING LIFE QUALITY ‘ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ’ (15 ЗН, 

1,40%), MURDER ‘УБИВСТВО’ (9 ЗН, 0,84%), FEEDING ‘ГОДУВАННЯ’ (6 ЗН, 0,56%), 

TRAVELLING ‘ПОДОРОЖУВАННЯ’ (5 ЗН, 0,47%), FILM-TEACHING ‘НАВЧАННЯ 

ЗАСОБАМИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ’ (2 ЗН, 0,19%). Таким чином, техніка виконує у 

суспільстві певну функцію, зазвичай обмежену декількома діями, і не може 

змінюватися, оскільки існує за алгоритмами, запрограмованими людиною. 

Отже, для техніки характерною є нездатність самостійно змінювати 

функції. 

Причиново-наслідкова схема науково-фантастичної моделі світу, 

втіленої у творах НФ Р. Бредбері, також визначається специфікою 

пізнавальної взаємодії людини і техніки один з одним і з навколишнім 

світом. Зокрема, пізнання з використанням органів чуття структуровано 

парцелою «сприйняття органами чуття» (74 ЗН, 6,62%) концепту-опозиції 

ЛЮДИНА (концепти-слоти SILENCE ‘ТИША’ (16 ЗН, 1,43%), WARMNESS ‘ТЕПЛІСТЬ’ 

(15 ЗН, 1,34%), HARDNESS ‘ТВЕРДІСТЬ’ (14 ЗН, 1,25%), COLDNESS ‘ХОЛОДНІСТЬ’ 

(12 ЗН, 1,07%), PLEASURE ‘ПРИЄМНІСТЬ’ (9 ЗН, 0,81%), BRIGHTNESS ‘ЯСКРАВІСТЬ’ 

(8 ЗН, 0,72%)) та парцелою «сприйняття органами чуття людини» (134 ЗН, 

12,52%) концепту-опозиції ТЕХНІКА (концепти-слоти NOISE ‘ШУМ’ (42 ЗН, 

3,93%), REALISM OF PERCEPTION ‘РЕАЛІСТИЧНІСТЬ СПРИЙНЯТТЯ’ (36 ЗН, 3,36%), 

DISTANCE ‘ВІДДАЛЕНІСТЬ’ (23 ЗН, 2,15%), SOFTNESS ‘М’ЯКІСТЬ’ (18 ЗН, 1,68%), 

SILENCE ‘ТИША’ (15 ЗН, 1,40%)). Отже, в обох випадках до сприйняття 

органами чуття здатна лише людина, у той час, як техніка послуговується 

іншими, механічними засобами, які не здатні сприймати все різноманіття 

навколишнього світу.  

Раціональне сприйняття навколишнього світу доступне як людині, так 

і техніці (парцела «когнітивні дії»). Парцела «когнітивні дії» (54 ЗН, 4,83%) 

концепту-опозиції ЛЮДИНА структурована такими концептами-слотами, як 

THINKING ‘ДУМАННЯ’ (32 ЗН, 2,86%), UNDERSTANDING ‘РОЗУМІННЯ’ (13 ЗН, 

1,16%) і REMEMBERING ‘ЗГАДУВАННЯ’ (9 ЗН, 0,81%). Отже, людина своїми 

творчими когнітивними здібностями здатна опановувати навколишній світ, 
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намагаючись його осмислити і зрозуміти, однак цей процес відбувається 

несистемно, неструктурованими засобами пізнання. 

Своєю чергою, парцела «когнітивні дії» (2 ЗН, 0,19%) концепту-опозиції 

ТЕХНІКА структурована концептами-слотами ANALYSIS ‘АНАЛІЗ’ (1 ЗН, 0,09%), 

COUNTING ‘РАХУВАННЯ’ (1 ЗН, 0,09%), що репрезентують більш складні 

ментальні операції, алгоритми дослідження, а не «наївне» осмислення, що 

характерне для концепту-опозиції ЛЮДИНА. 

Інформацію щодо причиново-наслідкових відношень, утілених у 

концептах-опозиціях ЛЮДИНА і ТЕХНІКА, представлено в табл. 4.2.  

Таблиця 4.2 

Організація причиново-наслідкових відношень концептуальної 

опозиції ЛЮДИНА-ТЕХНІКА 

Причиново-

наслідкові 

відношення  

(схеми процесів) 

Параметри концепту-опозиції 

ЛЮДИНА 

Параметри концепту-опозиції 

ЛЮДИНА 

Соціалізація 

− наявність соціальної ієрархії 

− здатність соціалізуватися 

− зміна ролей 

− продуктивна комунікація 

− відсутність соціальної ієрархії 

− нездатність соціалізуватися 

− незмінність ролей 

− репродуктивна комунікація 

Пізнання світу 

− використання засобів чуття  

− наївне сприйняття дійсності  

− опора на раціональне сприйняття 

− застосування алгоритмів 

дослідження 

 

Отже, дослідження демонструє, що причиново-наслідкові відношення, 

що формують концептуальну бінарну опозицію ЛЮДИНА-ТЕХНІКА як складник 

науково-фантастичної моделі світу Р. Бредбері, репрезентовано у схемах, за 

якими відбуваються основні процеси, пов’язані з людиною та технікою – 

соціалізація та пізнання світу. Відповідно, причиново-наслідкові відношення 

демонструють два головних протиставлення: по-перше, техніка, на відміну від 

людини, нездатна до високого рівня соціалізації, навіть незважаючи на її 

формальне наближення до людини (зокрема, наділення голосовим апаратом); 

по-друге, якщо людина більш схильна до наївного сприйняття дійсності, то 

техніка аналізує навколишній світ за допомогою запрограмованих у неї 

алгоритмів. 
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4.2.3 Репрезентація валоративних індикаторів у науково-

фантастичній моделі світу. Науково-фантастичному світові, створеному 

уявою автора відповідно до його власного розуміння оточуючих його явищ, 

властивий високий рівень оцінності, утіленої у валоративних параметрах 

концептуальної опозиції ЛЮДИНА-ТЕХНІКА. 

У найпростішому вигляді валоративні параметри концептуальної 

опозиції ЛЮДИНА і ТЕХНІКА відображено парцелами «емоційна оцінка» 

зазначених концептів-опозицій. Парцела «емоційна оцінка» концепту-

опозиції ЛЮДИНА (55 ЗН, 4,92%) структурує інформацію щодо етичної оцінки 

людиною себе та інших людей, структуруючи інформацію щодо позитивної 

оцінки (концепти-слоти PLEASURE ‘ПРИЄМНІСТЬ’ (6 ЗН, 0,54%), ASTONISHMENT 

‘ЗДИВУВАННЯ’ (5 ЗН, 0,45%), INNOCENCE ‘НЕВИННІСТЬ’ (2 ЗН, 0,18%)) та 

негативної оцінки (концепти-слоти DANGER ‘НЕБЕЗПЕКА’ (11 ЗН, 0,98%), 

AWFULNESS ‘ЖАХЛИВІСТЬ’ (9 ЗН, 0,81%), DEPRECIATION ‘ЗНЕЦІНЕННЯ’ (6 ЗН, 

0,54%), FEAR ‘СТРАХ’ (5 ЗН, 0,45%), UNNECESSARINESS ‘НЕПОТРІБНІСТЬ’ (3 ЗН, 

0,27%), AGGRAVATION ‘ЗАГОСТРЕННЯ’ (2 ЗН, 0,18%)).  

При цьому негативна оцінка найчастіше надається особистостям, які 

занадто сильно покладаються на техніку, наприклад, концепт-слот FEAR 

‘СТРАХ’ (5 ЗН, 0,45%), що вербалізується в наступному фрагменті: I’m afraid of 

children my own age. They kill each other. Did it always used to be that way? My 

uncle says no. Six of my friends have been shot in the last year alone. Ten of them 

died in car wrecks. I’m afraid of them and they don’t like me because I’m afraid. My 

uncle says his grandfather remembered when children didn't kill each other. But that 

was a long time ago when they had things different (F, c. 27). У цьому фрагменті 

засоби дискурсивної номінації передають інформацію щодо сучасних 

головним персонажам людей, зокрема, дітей, які виховуються на рекламі і 

жорстокості, тому і самі часто випадково або невипадково стають жертвами 

жорстокості, що викликає у головної героїні відчуття страху.  
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Своєю чергою, люди, що здатні протистояти впливу техніки, отримують 

позитивну оцінку. Наприклад: Montag moved out through the French windows 

and crossed the lawn, without even thinking of it. He stood outside the talking house 

in the shadows, thinking he might even tap on 15 their door and whisper, “Let me 

come in. I won’t say anything. I just want to listen. What is it you’re saying?” 

(F, c. 14). У наведеному фрагменті вербалізовано концепт-слот ASTONISHMENT 

‘ЗДИВУВАННЯ’ (5 ЗН, 0,45%), що втілює інформацію про персонажа, який, не 

розуміючи, про що говорять люди, здивований тим, що вони взагалі 

спілкуються між собою, і мріє про те, щоб лише послухати, про що вони 

говорять. Таким чином, наведений засіб дискурсивної номінації позначає не 

лише ситуацію, коли персонаж хоче здійснити певні дії, але і його оцінку 

людей, до яких він хоче належати, – щире здивування їх способом життя. 

В окремих випадках той самий концепт-слот може структурувати як 

позитивну, так і негативну оцінку. Зокрема, різноманітність оцінки, 

структурована у концепті-слоті STRANGENESS ‘ДИВНІСТЬ’ (6 ЗН, 0,54%): у 

романі «451 градус за Фаренгейтом», осмислюючи свої стосунки з дружиною, 

головний персонаж робить висновок про те, що його ставлення до дружини є 

ненормальним, «дивним», оцінюючи його різко негативно та вважаючи, що з 

ним самим як з людиною щось не так:“It’s strange, I don’t miss her, it’s strange 

I don’t feel much of anything,” said Montag. “Even if she dies, I realized a moment 

ago, I don’t think I’ll feel sad. It isn’t right. Something must be wrong with me” 

(F, c. 148). Водночас, «дивність» може оцінюватися і позитивно, коли йдеться 

про нові враження, доступні головному персонажу роману: He watched the 

scene, fascinated, not wanting to move. It seemed so remote and no part of him; it 

was a play apart and separate, wondrous to watch, not without its strange pleasure 

(F, c. 127). Дивлячись по телевізору, як механічний пес женеться за його 

копією, головний персонаж несподівано відчуває дивне задоволення від того, 

що все це – не більше, ніж вистава.  

 Парцела «емоційна оцінка» (25 ЗН, 2,34%) концепту-опозиції ТЕХНІКА 

структурує інформацію щодо етичної оцінки техніки людиною. Подібно до 

концепту-опозиції ЛЮДИНА, аксіологічна оцінка, структурована в парцелі 
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«емоційна оцінка» концепту-опозиції техніка, може бути як позитивною 

(концепти-слоти TEMPTING ‘СПОКУСЛИВІСТЬ’ (2 ЗН, 0,19%), INCREDIBILITY 

‘ДИВОВИЖНІСТЬ’ (1 ЗН, 0,09%)), так і негативною (концепти-слоти LACK OF LIFE 

‘ВІДСУТНІСТЬ ЖИТТЯ’ (6 ЗН, 0,56%), DANGER ‘НЕБЕЗПЕКА’ (4 ЗН, 0,37%), FEAR 

‘СТРАХ’ (3 ЗН, 0,28%), IMPERSONALITY ‘БЕЗЛИКІСТЬ’ (3 ЗН, 0,28%), WFULNESS 

‘ЖАХЛИВІСТЬ’ (2 ЗН, 0,19%), HYPNOTICITY ‘ГІПНОТИЧНІСТЬ’ (2 ЗН, 0,19%), 

EMPTINESS ‘ПОРОЖНЕЧА’ (2 ЗН, 0,19%)), при чому кожен із концептів-слотів 

виражає або лише позитивну, або лише негативну оцінку.  

Позитивна оцінка реалізується лише в описі корисності техніки для 

людини, наприклад, концепт-слот TEMPTING ‘СПОКУСЛИВІСТЬ’ (2 ЗН, 0,19%), 

що структурує інформацію про корисність і привабливість цивілізації та 

технології: “Won’t it ever come back, mister?” “What, civilization? Nobody wants 

it. Not me!” “I could stand a bit of it,” said the man behind another one. “There 

were a few spots of beauty in it” (S, URL). 

Своєю чергою, негативна оцінка є більш притаманною для концепту-

опозиції ТЕХНІКА, оскільки негативно оцінюються всі ті риси і вади техніки, 

яких боїться людина. Наприклад, концепт-слот DANGER ‘НЕБЕЗПЕКА’ (4 ЗН, 

0,37%): But now at night he lay in his bunk, face turned to the wall, listening to 

whoops of laughter below and the piano-string scurry of rat feet, the violin 

squeaking of mice, and the great shadowing, motioned silence of the Hound leaping 

out like a moth in the raw light, finding, holding its victim, inserting the needle and 

going back to its kennel to die as if a switch had been turned (F, c. 22). У 

наведеному контексті описано ситуацію полювання механічного пса, що 

демонструє його небезпечність для людини. 

Етична оцінка структурується також парцелами «персональні якості»  

зазначених концептів-опозицій. Парцела «персональні якості» концепту-

опозиції ЛЮДИНА (188 ЗН, 16,83%) містить інформацію щодо позитивних і 

негативних рис особистості, властивих людині. Позитивні риси, зокрема, 

структуровано концептами-слотами INNER MIND ‘ВНУТРІШНЄ ЧУТТЯ’ (44 ЗН, 

3,94%), CLEAR-SIGHTEDNESS ‘ПРОНИКЛИВІСТЬ’ (29 ЗН, 2,60%), INSTINCT 
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‘ІНСТИНКТ’ (15 ЗН, 1,34%), CURIOSITY ‘ЦІКАВІСТЬ’ (11 ЗН, 0,98%), більшість із 

яких інформує про здатність людини розуміти навколишній світ та оточуючих 

людей. Негативні риси людини структуровано концептами-слотами 

INDIFFERENCE ‘БАЙДУЖІСТЬ’ (41 ЗН, 3,67%) і CRUELTY ‘ЖОРСТОКІСТЬ’ (26 ЗН, 

2,33%), у яких структуровано інформацію про соціально небезпечні риси 

людської особистості. 

Парцела «персональні якості» (16 ЗН, 1,5%) концепту-опозиції техніка 

представлена єдиним концептом-слотом, що стосується звичайних предметів 

техніки, – INDIFFERENCE ‘БАЙДУЖІСТЬ’ (10 ЗН, 0,93%). Водночас, будь-які 

позитивні риси, якими може наділятися техніка, пов’язані з її 

антропоморфністю, і такими рисами наділена лише техніка, в яку закладено 

«особистість» за подобою особистості людини – концепт-слот SENSITIVITY 

‘ЧУТЛИВІСТЬ’ (6 ЗН, 0,56%): “There’s a lot they don’t know about us 

[marionettes],” said Braling Two. “We’re pretty new. And we’re sensitive” 

(IM, c. 155). У цьому випадку чутливість приписується маріонетці, яка 

створена за зовнішньою подобою людини та повинна поводитися як людина. 

Як результат, маріонетка починає відчувати людські емоції. 

Естетична оцінка людини і техніки структурується концептами-

слотами парцели «зовнішність» (107 ЗН, 9,58%) концепту-опозиції ЛЮДИНА 

та «зовнішні ознаки» (4 ЗН, 0,37%) концепту-опозиції ТЕХНІКА. Естетична 

оцінка людини структурована такими концептами-слотами парцели 

«зовнішність», як BEAUTY ‘КРАСА’ (44 ЗН, 3,94%) та UGLINESS ‘ПОТВОРНІСТЬ’ (39 

ЗН, 3,49%), техніки – концептом-слотом BEAUTY ‘КРАСА’ (2 ЗН, 0,19%). Отже, 

якщо людина може бути як красивою, так і потворною, то техніка у творах НФ 

Р. Бредбері не є потворною, оскільки її створення є результатом кропіткої 

роботи людини-спеціаліста. 

Концепти-слоти парцел «зовнішність» (107 ЗН, 9,58%) концепту-

опозиції ЛЮДИНА та «зовнішні ознаки» (4 ЗН, 0,37%) концепту-опозиції 

ТЕХНІКА здатні також репрезентувати естетично-етичну оцінку через 

символізм зовнішнього вигляду, структуровану такими концептми-слотами: 
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для концепту ЛЮДИНА позитивна оцінка репрезентована концептами-слотами  

LIGHTNESS ‘СВІТЛІСТЬ’ (6 ЗН, 0,54%), WHITENESS ‘БІЛІСТЬ’ (4 ЗН, 0,36%), THINNESS 

‘ТОНКІСТЬ’ (4 ЗН, 0,36%), негативна – DARKNESS ‘ТЕМНІСТЬ’ (10 ЗН, 0,90%); для 

концепту ТЕХНІКА концепт-слот LIGHTNESS ‘СВІТЛІСТЬ’ (2 ЗН, 0,19%) також 

структурує позитивну оцінку. 

Утилітарні ознаки концептуальної опозиції ЛЮДИНА-ТЕХНІКА 

репрезентовано парцелою «якісні ознаки» (70 ЗН, 6,54%) концепту-опозиції 

ТЕХНІКА. Зазначена парцела структурує інформацію щодо раціонального 

сприйняття людиною позитивних і негативних рис техніки. Зокрема, 

позитивні риси техніки структуровано концептами-слотами CONVENIENCE 

‘ЗРУЧНІСТЬ’ (18 ЗН, 1,68%) і REFRACTORINESS ‘ВОГНЕСТІЙКІСТЬ’ (7 ЗН, 0,65%). 

Водночас, концепти-слоти MECHANICALNESS ‘МЕХАНІЧНІСТЬ’ (20 ЗН, 1,87%) і 

AUTOMATICITY ‘АВТОМАТИЗОВАНІСТЬ’ (25 ЗН, 2,34%) можуть мати як 

позитивний, так і негативний вектор оцінки, пор.: (1) Can I give a bath and scrub 

the children as efficiently or quickly as the automatic scrub bath can? I cannot 

(V, c. 3) і (2) And while my parents slept unaware, and while our house was asleep, 

all the automatic bakers and servers and robot cleaners in an electric slumber, I 

stared down upon brilliant motes of meteor dust, comet tail, and loam from far 

Jupiter glistening like worlds themselves which drew me down the tube a billion 

miles into space, at terrific accelerations (IM, c. 64). У фрагменті (1) техніка за 

корисністю перевершує людину, у другому (2) – техніку зображено як 

корисну, однак недостатньо самостійну для творчого пошуку. 

Інформацію щодо валоративних індикаторів науково-фантастичного 

світу творів Р. Бредбері, утілених у концептах-опозиціях ЛЮДИНА і ТЕХНІКА, 

представлено в табл. 4.3.  

 

Таблиця 4.3 

Організація валоративних індикаторів концептуальної опозиції 

ЛЮДИНА-ТЕХНІКА 
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Валоративні 

індикатори 

Параметри концепту-опозиції 

ЛЮДИНА 

Параметри концепту-опозиції 

ЛЮДИНА 

Етична оцінка 

− може бути як позитивною, так і 

негативною 

− позитивна оцінка особистості, 

яка використовує техніку обмежено 

і здатна розуміти світ навколо себе 

− негативна оцінка особистості, що 

занадто покладається на техніку і не 

приділяє достатньо уваги живим 

істотам і природі, що її оточують 

− здебільшого негативна оцінка 

 

 

 

 

− негативність оцінки пов’язана зі 

страхом людини перед силою 

техніки і нездатністю техніки 

відчувати людські емоції 

Естетична оцінка 

− може бути як гарною, так і 

потворною, оскільки людина – це 

істота, створена природою, і її 

зовнішність відповідає закладеним 

у неї генам, що не контролюються 

людиною, та способом життя 

− частіше – гарна, оскільки 

створюється людиною, яка здатна 

надати техніці будь-який вигляд 

Естетично-етична 

оцінка 

− світлі кольори та зменшені 

форми репрезентують позитивну 

оцінку 

− світлі кольори репрезентують 

позитивну оцінку 

Утилітарна оцінка 
− корисність людини для інших 

людей не розглядається 

− оскільки техніка створена 

людиною, її головна мета – бути 

корисною для людини 

− механічність техніки може 

спричиняти те, що та сама риса 

техніки може оцінюватися як 

позитивно, так і негативно 

 

Таким чином, валоративні індикатори концептуальної бінарної опозиції 

ЛЮДИНА-ТЕХНІКА репрезентують таку основну думку: людина повинна 

залишатися людиною, її не можна замінити технікою, тому використання 

техніки варто обмежити до розумних рамок. Зазначені індикатори 

репрезентовано через сприйняття людиною людини та людиною техніки та 

виявляє таке основне протиставлення: людина оцінюється за рисами її 

характеру, у той час, як техніка – за її функціональністю та здатністю бути 

корисною для людини. 

Висновки до четвертого розділу 

 

1. Концепти-опозиції ЛЮДИНА і ТЕХНІКА у творах наукової фантастики 

Р. Бредбері є мегаконцептами, що структуруються у вигляді фреймів, 

складниками яких є концепти-слоти, угруповані у парцели, що формують 

концептуальні домени. 
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1.1. Мегаконцепт ЛЮДИНА структуровано концептуальними доменами 

«людина як фізичний феномен», «людина як психологічний феномен», 

«людина як ментальний феномен» і «людина як соціальний феномен», а 

мегаконцепт ТЕХНІКА – концептуальними доменами «техніка як фізичний 

феномен», «техніка як психологічний феномен», «техніка як ментальний 

феномен» і «техніка як соціальний феномен». Хоча кількість і найменування 

концептуальних доменів у складі фреймів мегаконцептів ЛЮДИНА і ТЕХНІКА є 

ідентичними, їх змістове наповнення є різним.  

1.2 У складі КД «людина як фізичний феномен» (314 ЗН, 28,11%) і КД 

«техніка як фізичний феномен» (822 ЗН, 76,82%) структуровано інформацію 

щодо зовнішніх ознак людини і техніки, а також щодо компонентів людського 

тіла і предметів техніки. Парцели, що структурують інформацію про фізичні 

дії людини і техніки, демонструють, що техніка представлена більш активним 

створінням, оскільки наділена більш широким діапазоном можливих дій. 

Номенклатура парцел, що структурують інформацію щодо сприйняття 

органами чуття, є співвідносною за кількістю концептів-слотів, однак 

відрізняються за змістовним наповненням – в обох випадках концепти-слоти 

таких парцел структурують інформацію щодо сприйняття світу органами 

чуття людини. Специфічною для концепту-опозиції ТЕХНІКА є парцела, яка 

структурує інформацію щодо фізичних станів людини, що виникають у 

результаті взаємодії людини і техніки, а для концепту-опозиції ЛЮДИНА – 

парцела, що уособлює якісні дані техніки. Ця специфіка зумовлена тим, що 

фізичні стани людини виникають на основі реальної взаємодії з технікою, у 

той час як якісні ознаки техніки існують незалежно від фізичних дій людини. 

У складі парцели на позначення назв предметів, властивої лише концепту-

опозиції ТЕХНІКА, утілено інформацію про назви об’єктів, що передають їх 

видову належність, у той час як людина представлена лише одним видом – 

HUMAN BEING ‘ЛЮДИНА’.  

1.3 Антропоцентричність сприйняття як людини, так і техніки, зумовлює 

змістову кореляцію концептуальних доменів «людина як психологічний 
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феномен» (493 ЗН, 44,13%) і «техніка як психологічний феномен» (82 ЗН, 

7,66%), зокрема, парцел на позначення психологічних та емоційних станів із 

значним кількісним превалюванням концептів-слотів мегаконцепту ЛЮДИНА, 

що демонструє вторинність техніки за критерієм здатності до психологічної 

або емоційної взаємодії зі світом. Номенклатура концептів-слотів парцели, що 

структурує інформацію щодо емоційної оцінки компонентів концептуальної 

опозиції ЛЮДИНА-ТЕХНІКА, є співвідносною, однак в обох випадках оцінки 

генеруються людиною, що відрізняє людину від техніки. 

1.4 Уособлення техніки уможливлює співставлення концептуальних 

доменів «людина як ментальний феномен» (242 ЗН, 21,66%) і «техніка як 

ментальний феномен» (18 ЗН, 1,68%), насамперед, парцел, які структурують 

інформацію про когнітивні дії і персональні якості людини і техніки. Про 

вторинність техніки по відношенню до людини свідчить значне превалювання 

концептів-слотів мегаконцепту ЛЮДИНА, що демонструє ширший діапазон 

ментальних якостей людини у порівнянні з технікою. 

1.5 Існування людини і техніки у межах одного суспільства уможливлює 

співставлення концептуальних доменів «людина як соціальний феномен» (95 

ЗН, 8,51%) і «техніка як соціальний феномен» (148 ЗН, 13,83%), для яких 

спільними є лише парцели на позначення комунікативних дій, що засвідчує те, 

що у творах Р. Бредбері спілкування є одним із ключових аспектів діяльності 

людини і техніки. Частково співвідносними є парцели, що структурують 

інформацію щодо професійної діяльності людини та призначення техніки, 

оскільки в обох випадках ідеться про роль людини і техніки у суспільстві. 

Відмінність між зазначеними концептуальними доменами полягає у наявності 

у фреймі концепту-опозиції ЛЮДИНА парцел на позначення соціального 

статусу людини, що свідчить про те, що людина, на відміну від техніки, є 

повноцінним членом суспільства. 

2. Концептуальна бінарна опозиція ЛЮДИНА-ТЕХНІКА як інструмент 

побудови науково-фантастичної моделі світу у текстах наукової фантастики 

Р. Бредбері будується на трьох основних параметрах: просторово-часових 
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координатах, причиново-наслідкових відношеннях і валоративних 

індикаторах. 

2.1. За ознакою просторово-часових координат науково-фантастичної 

моделі світу виділено такі орієнтири: фізичні параметри, переміщення у 

просторі, фізична взаємодія з навколишнім світом, взаємний вплив людини і 

техніки і здатність змінюватися в часі. Конструювання науково-фантастичної 

моделі світу за фізичними параметрами проявило опозицію змістових 

складників мегаконцептів ЛЮДИНА і ТЕХНІКА: людина – природного 

походження, у той час як техніка – створюється людиною з метою імітації 

живих істот. За орієнтиром переміщення у просторі змістова опозиція полягає 

у тому, що людині властива повільність, зумовлена її використанням ресурсів 

власного організму, натомість для техніки характерними є швидкість, 

динамічність у просторі, що пояснюється використанням технічних засобів, 

створених людиною. За орієнтиром фізичної взаємодії з навколишнім світом 

диференціація відбувається за рівнем активності та спрямованості такої 

взаємодії: людині притаманна скоріше пасивність, ніж активність, і 

концентрація на внутрішньому, ніж на зовнішньому, світі, у той час як для 

техніки характерними є активність і спрямованість на зовнішній світ. За 

орієнтиром взаємного впливу встановлено, що людина майже не впливає на 

техніку, у той час як техніка чинить переважно негативний вплив на людину. 

За орієнтиром здатності змінюватися у часі людина протистоїть техніці як 

така, що демонструє здатність до значної динаміки психологічних та 

емоційних станів. 

2.2. За параметром причиново-наслідкових відношень визначено такі 

орієнтири, як соціалізація та пізнання світу. За орієнтиром соціалізації 

людина, на відміну від техніки, характеризується наявністю соціальної 

ієрархії, здатністю соціалізуватися, зміною ролей і продуктивною 

комунікацією. За орієнтиром пізнання світу опозиція між людиною і технікою 

полягає у тому, що людина пізнає світ за допомогою органів чуття, однак їй 
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характерне наївне сприйняття дійсності; для техніки основою пізнання світу є 

опора на раціональне сприйняття і застосування алгоритмів дослідження. 

2.3. За парамтером валоративних індикаторів визначено такі орієнтири, 

як етична оцінка, естетична оцінка, естетико-етична оцінка та утилітарна 

оцінка. За орієнтиром етичної оцінки людина і техніка протистоять один 

одному у тому, що людина може оцінюватися як позитивно, так і негативно, 

але завжди позитивною є оцінка особистості, яка використовує техніку 

обмежено і здатна розуміти світ навколо себе. Техніка, своєю чергою, отримує 

здебільшого негативну етичну оцінку, що пов’язано зі страхом людини перед 

владою техніки і нездатністю техніки відчувати людські емоції. Естетична 

оцінка людини може варіюватися (людина або прекрасна, або потворна), але 

техніка не є потворною, оскільки її створила людина своїм творчим розумом. 

Естетико-етична оцінка, пов’язана із символікою кольоропозначень, не 

демонструє значних відмінностей у площині концептуальної опозиції 

ЛЮДИНА-ТЕХНІКА. Утилітарна оцінка більше стосується техніки, оскільки 

техніка створена людиною і її головна мета – бути корисною для людини, при 

цьому механічність техніки може оцінюватися як позитивно, так і негативно. 

2.4. Отримані результати дослідження демонструють три параметри, за 

якими концептуальна бінарна опозиція ЛЮДИНА-ТЕХНІКА слугує інструментом 

побудови науково-фантастичної моделі світу, утіленої у творах НФ 

Р. Бредбері: 1) просторово-часові координати, за якими динамічність людини 

проявляється на емоційному рівні, а динамічність техніки – на фізичному 

рівні; 2) причиново-наслідкові відношення, що демонструють спосіб пізнання 

навколишньої дійсності людиною і технікою – емпіричний для людини, 

аналітичний для техніки; 3) валоративні індикатори, відповідно до яких 

людина розглядається як самобутня істота, наділена широким діапазоном 

можливостей і станів, а надмірне використання техніки знищує в людині 

особистість та робить техніку шкідливою для суспільства. 

Основні положення та висновки четвертого розділу відбито в одноосібній 

публікації дисертантки [203]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Бінарність сприйняття людиною об’єктів та явищ навколишнього світу 

зумовлена психолого-фізіологічною основою людини. Необхідність 

категоризувати світ і виділяти в ньому позитивні явища як безпечні та 

негативні як небезпечні закладена у фізіології людини, де стимули, що 

надходять, передаються у двох напрямках – до кори головного мозку, де 

формуються об’єктивні оцінки, та до мигдалеподібного тіла, що формує 

суб’єктивні оцінки. Оцінки, що формуються мигдалеподібним тілом, 

демонструють спрощене сприйняття та репрезентуються бінарними 

категоріями. 

У філософії та логіці сутність бінарності, яка розглядалася ще з часів 

античних мислителів, полягає в тому, що пізнання людиною об’єктів та явищ 

здійснюється у їх протиставленні. Така ситуація є характерною і для наукового 

пізнання, де явища навколишньої дійсності часто категоризуються на основі 

бінарної опозиції. 

Бінарність людського сприйняття знаходить своє відображення і в 

бінарності міфо-релігійної і культурно-етнічної стереотипізації буття людини. 

Як найпростіший засіб сприйняття, міф ґрунтується на найпростіших бінарних 

опозиціях і знаходить своє відображення у формуванні стереотипів як 

спрощених уявлень про об’єкти та явища у рамках полярних векторів, один з 

яких традиційно отримує  виняткове положення по відношенню до іншого.  

У лінгвістиці структурування явищ як бінарних опозицій започатковане 

у галузі фонології М. С. Трубецьким, який виділяв опозиції відповідно до 

здатності знаків до смислорозділювання, спільності основи порівняння фонем, 

пропорційності представлення опозиції у фонетичній системі мови тощо. В 

подальшому ідеї М. С. Трубецького знайшли своє відображення і в ішних 

галузях лінгвістики. Зокрема, у лексиці бінарні опозиції реалізуються 

явищами синонімії та антонімії окремих одиниць, зумовлених наявністю між 

лексичними одиницями і спільних, і відмінних ознак. На рівні лексико-
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семантичних груп і лексико-тематичних полів опозиції зумовлюються 

здатністю лексичних одиниць поєднуватися у групи та поля, що здатні 

протиставлятися один одному. У стилістиці бінарні опозиції реалізуються 

завдяки наявності стилістичних прийомів, які пов’язані один з одним 

відношеннями взаємного протиставлення і семантичними кореляціями 

системного характеру (антитеза, оксиморон, метафора, метонімія тощо). 

Основою реалізації опозиції на рівні художнього тексту є тенденція 

художнього світосприйняття до зіставлення і протиставлення явищ, що 

дозволяє авторам будувати літературні сюжети на бінарних опозиціях «добро-

зло», «життя-смерть» тощо.  

Лінгвокогнітивна парадигма лінгвістики оперує концептами-

опозиціями, які визначаються як ментальні одиниці, що відображають 

різновекторність аксіологічного навантаження двох протилежних фрагментів 

дійсності і відзначені лінгвокультурною специфікою. Відповідно до засад 

когнітивної лінгвістики, концептуальна опозитивна модель постає провідною 

в інтерпретації соціальних відносин і має універсальні для різних культур 

підстави, про що свідчить повторюваність системи концептуальних бінарних 

опозицій у різних культурах. Бінарні опозиції розуміються як двочленні 

утворення, лівий компонент яких є позитивно маркованим, правий – 

негативно, а отже їх обов’язковим атрибутом є наявність оцінного значення. 

Когнітивна природа бінарної опозиції «людина-техніка», реалізованої у 

творах наукової фантастики Р. Бредбері, зумовлює при її вивченні 

застосування методів лінгвопоетичного аналізу (жанровий аналіз), 

лінгвістичного аналізу (контекстуального, функційного, компонентного, 

лінгвостилістичного та дискурсивного аналізу), лінгвокогнітивного аналізу 

(реконструкція концептів і фреймове моделювання). У дисертаційній праці 

запропоновано методику комплексного аналізу лінгвокогнітивних 

особливостей бінарної опозиції «людина-техніка» у творах науково-

фантастичної прози Р. Бредбері, представлену як алгоритм, що включає 

чотири етапи дослідження: 1) вивчення загального літературного контексту, в 



207 

якому створювалися науково-фантастичні романи та оповідання Р. Бредбері 

(лінгвпоетичний аналіз); 2) відбір фактичного матеріалу дослідження з 

урахуванням критерію відповідності досліджуваного явища; 3) розподіл 

виявлених засобів номінації бінарної опозиції «людина-техніка» за групами 

відповідно до мовних рівнів і тематичних параметрів (лінгвістичний аналіз); 

4) визначення складників і побудова моделі компонентів бінарної опозиції 

ЛЮДИНА-ТЕХНІКА у текстах НФ Р. Бредбері (лінгвокогнітивний аналіз). 

Аналіз засобів вербалізації бінарної опозиції «людина-техніка» у текстах 

наукової фантастики Р. Бредбері дозволив виявити, що мовне втілення 

компонентів бінарної опозиції «людина-техніка» у творах письменника 

базується на застосуванні автором лексичних, лексико-стилістичних і 

дискурсивних засобів номінації. 

Основу номінації компонентів бінарної опозиції «людина-техніка» 

складають лексичні засоби прямої номінації (59,26%), покликані іменувати 

об’єкти художнього світу, їх дії, стани та сутнісні характеристики, що 

відіграють значну роль у розкритті художніх образів людини та техніки. 

Лексичні засоби прямої номінації представлені засобами прямої субстантивної 

(458 ЛО, 20,94%), атрибутивної (575 ЛО, 26,29%) та процесуальної (263 ЛО, 

12,03%) номінації.  

Групу засобів прямої субстантивної номінації утворено здебільшого 

абстрактними іменниками (202 ЛО, 15,59%) та конкретними іменниками (52 

ЛО, 4,01%) для компоненту «людина» і конкретними іменниками (131 ЛО, 

10,11%) та субстантивними словосполученнями (73 ЛО, 5,63%) для 

компоненту «техніка». Група засобів прямої атрибутивної номінації (575 ЛО, 

26,29%) сформована прикметниками, дієприкметниками теперішнього та 

минулого часу, прислівниками та атрибутивними групами з внутрішньою 

предикацією, здебільшого прикметниками (241 ЛО, 18,6% на позначення 

людини, 133 ЛО, 10,26% на позначення техніки). Група засобів прямої 

процесуальної номінації (263 ЛО, 12,03%) представлена дієсловами на 

позначення дій (96 ЛО, 7,41% на позначення людини та 133 ЛО, 10,26% на 
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позначення техніки) та станів (16 ЛО, 1,23% на позначення людини та 18 ЛО, 

1,39% на позначення техніки).  

Тропи як лексико-стилістичні засоби образної номінації БО «людина-

техніка» складають другу за частотністю групу засобів вербалізації БО 

«людина-техніка» у творчості Р. Бредбері (636 ЗОН, 29,08%) та представлені 

засобами номінації метафоричної (628 ЗОН, 28,72%) та метонімічної (8 ЗОН, 

0,37%) груп. Засоби образної номінації характеризують людину і техніку крізь 

призму асоціативних зв’язків, що виникають у свідомості автора стосовно 

людини або техніки. 

Засоби образної номінації метафоричної групи (628 ЗОН, 28,72%) 

представлені метафорою, персоніфікацією, епітетом та образним 

порівнянням, найчастіше – метафорою (184 ЗОН, 28,93% на позначення 

людини та 171 ЗОН, 26,89% на позначення техніки) та образним порівнянням 

(97 ЗОН, 15,25% на позначення людини та 72 ЗОН, 11,32% на позначення 

техніки). Засоби образної номінації метонімічної групи є менш частотними 

(загалом 8 ЗОН, 0,37%) і представлені метонімією і синекдохою, найчастіше 

метонімією (6 ЗОН, 0,94% на позначення людини та 1 ЗОН, 0,16% на 

позначення техніки).  

Засоби дискурсивної номінації компонентів бінарної опозиції «людина-

техніка» (255 ЗДН, 11,66% від загальної кількості, або 126 ЗДН, 11,28% на 

позначення людини та 129 ЗДН, 12,06% на позначення техніки) демонструють, 

яким чином людина і техніка «вписуються» у створену автором художню 

реальність, і не мають чіткої синтаксичної структури.  

Дослідження продемонструвало тематичну відмінність компонентів 

бінарної опозиції «людина-техніка» у творах наукової фантастики Р. Бредбері. 

Зокрема, зіставлення найбільш частотних тематичних груп засобів номінації 

компонентів «людина» і «техніка» у творчості письменника свідчить про таке: 

1) тематика номінативних засобів компоненту «людина» розкриває її 

внутрішній світ – особистість, емоційні стани, у той час як тематика 

номінативних засобів компоненту «техніка» – це власне назви предметів та їх 
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фізичні дії; 2) серед ознак людини основними є ознаки внутрішньго стану, у 

той час як для техніки це – її призначення та якісні ознаки, а також ознака 

сприйняття техніки людиною; 3) діяльність техніки вербалізується через опис 

фізичних дій, а для людини більш характерними є когнітивні та комунікативні 

дії, тобто, ментальна діяльність та фізична пасивність. Таким чином, і людина, 

і техніка описані крізь призму їх сприйняття людиною, а отже ознаки 

компонентів бінарної опозиції «людина-техніка» є антропоцентричними. 

У результаті лінгвокогнітивного аналізу виявлено, що концепти-

опозиції ЛЮДИНА і ТЕХНІКА у творах наукової фантастики Р. Бредбері є 

мегаконцептами, що структуруються у вигляді фреймів, складниками яких є 

концепти-слоти, угруповані у парцели, що формують концептуальні домени. 

Антропоцентричне сприйняття людини і техніки у творах письменника 

дозволяє зіставлення когнітивних ознак концептуальних доменів у складі 

фреймів концептів-опозицій ЛЮДИНА і ТЕХНІКА. 

Аналіз парцел, у яких структуровано інформацію щодо фізичних дій 

людини і техніки, у складі КД «людина як фізичний феномен» (314 ЗН, 

28,11%) і КД «техніка як фізичний феномен» (822 ЗН, 76,82%) демонструє, що 

техніка наділена більш широким діапазоном можливих дій і є більш активною. 

Номенклатура парцел, що структурують інформацію щодо сприйняття 

органами чуття, є співвідносною за кількістю, однак в обох випадках 

концепти-слоти таких парцел структурують інформацію щодо сприйняття 

світу органами чуття людини. Відмінності полягають у наявності специфічної 

для концепту-опозиції ТЕХНІКА парцели, яка структурує інформацію щодо 

фізичних станів людини, що виникають у результаті взаємодії людини і 

техніки, а для концепту-опозиції ЛЮДИНА – парцели, що уособлює якісні дані 

техніки, як результат – фізичні стани людини виникають на основі реальної 

взаємодії з технікою, у той час як якісні ознаки техніки існують незалежно від 

фізичних дій людини.  

У складі парцел, у яких структуровано інформацію щодо психологічних 

та емоційних станів, у складі концептуальних доменів «людина як 
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психологічний феномен» (493 ЗН, 44,13%) і «техніка як психологічний 

феномен» (82 ЗН, 7,66%) спостерігається значне кількісне превалювання 

концептів-слотів мегаконцепту ЛЮДИНА порівняно з мегакнцептом ТЕХНІКА за 

критерієм здатності до психологічної або емоційної взаємодії зі світом. 

Номенклатура складників парцели емоційної оцінки компонентів 

концептуальної опозиції ЛЮДИНА-ТЕХНІКА є співвідносною, однак оцінки у 

творах Р. Бредбері завжди генеруються людиною, що відрізняє людину від 

техніки. 

Зіставлення концептуальних доменів «людина як ментальний феномен» 

(242 ЗН, 21,66%) і «техніка як ментальний феномен» (18 ЗН, 1,68%) 

демонструє вторинність техніки по відношенню до людини за цим критерієм, 

про що свідчить значне превалювання концептів-слотів мегаконцепту ЛЮДИНА 

та ширший діапазон ментальних якостей людини у порівнянні з технікою. 

У результаті зіставлення концептуальних доменів «людина як 

соціальний феномен» (95 ЗН, 8,51%) і «техніка як соціальний феномен» 

(148 ЗН, 13,83%) виявлено, що спільними для них є лише парцели, у яких 

структуровано інформацію щодо комунікативних дій, частково 

співвідносними – парцели, що структурують інформацію щодо професійної 

діяльності людини та призначення техніки. У фреймі концепту-опозиції 

ЛЮДИНА також наявні парцели, у яких структуровано інформацію щодо 

соціального статусу людини, а отже людина, на відміну від техніки, є 

повноцінним членом суспільства. 

Концептуальна бінарна опозиція ЛЮДИНА-ТЕХНІКА є інструментом 

побудови науково-фантастичної моделі світу у текстах наукової фантастики 

Р. Бредбері, яка конструюється на трьох основних параметрах: просторово-

часових координатах, причиново-наслідкових відношеннях і валоративних 

індикаторах. 

Просторово-часові координати науково-фантастичної моделі світу 

включають фізичні параметри, переміщення у просторі, фізичну взаємодію з 

навколишнім світом, взаємний вплив людини і техніки і здатність змінюватися 
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в часі. У межах просторово-часових координат мегаконцепти ЛЮДИНА і 

ТЕХНІКА протиставляються таким чином: динамічність людини проявляється 

на емоційному рівні, а динамічність техніки – на фізичному. 

Орієнтирами причиново-наслідкових відношень визначено соціалізацію 

та пізнання світу. Відповідно до причиново-наслідкових відношень, людина у 

творах Р. Бредбері – соціальна істота, що характеризується емпіричним 

пізнанням світу, а техніка існує поза суспільством і пізнає світ аналітичним 

способом. 

Валоративні індикатори включають етичну оцінку, естетичну оцінку, 

естетико-етичну оцінку й утилітарну оцінка. Відповідно до валоративних 

індикаторів, людина у творах наукової фантастики Р. Бредбері розглядається 

як самобутня істота, наділена широким діапазоном можливостей і станів, а 

надмірне використання техніки знищує в людині особистість і робить техніку 

шкідливою для суспільства. 

Перспективним у подальшому дослідженні видається застосування 

запропонованої в дисертації методики лінгвокогнітивного дослідження 

вербальних засобів актуалізації бінарної опозиції «людина-техніка» у текстах 

наукової фантастики Р. Бредбері при аналізі бінарної опозиції «людина-

техніка» у творчості інших письменників-фантастів (А. Азімов, Б. Олдіс, 

Ф. К. Дік), а також інших бінарних опозицій у різних жанрах художньої 

літератури та кіно. 
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ДОДАТОК А 

ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ БІНАРНОЇ ОПОЗИЦІЇ  

«ЛЮДИНА-ТЕХНІКА» У ТВОРАХ Р. БРЕДБЕРІ 

 

Таблиця А.1 

Співвідношення засобів вербалізації бінарної опозиції  

«людина-техніка» у творах Р. Бредбері 

Тип номінації 

Компонент «людина» Компонент «техніка» Загалом 

Кількість 

одиниць 

Частка від 

загальної 

кількості одиниць 

групи 

Кількість 

одиниць 

Частка від 

загальної 

кількості одиниць 

групи 

Кількість 

одиниць 

Частка від 

загальної 

кількості одиниць 

1. Пряма номінація 689 61,68% 607 56,73% 1296 59,26% 

пряма субстантивна номінація 254 22,74% 204 19,07% 458 20,94% 

пряма атрибутивна номінація 323 28,92% 252 23,55% 575 26,29% 

пряма процесуальна номінація 112 10,03% 151 14,11% 263 12,03% 

2. Образна номінація 302 27,04% 334 31,21% 636 29,08% 

образна номінація метафоричної 

групи 
295 26,41% 333 31,12% 628 28,72% 

образна номінація метонімічної 

групи 
7 0,63% 1 0,09% 8 0,37% 

3. Дискурсивні засоби номінації 126 11,28% 129 12,06% 255 11,66% 

Загалом 1117 100% 1070 100% 2187 100% 
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ДОДАТОК Б 

ЗАСОБИ ПРЯМОЇ НОМІНАЦІЇ КОМПОНЕНТІВ БІНАРНОЇ 

ОПОЗИЦІЇ «ЛЮДИНА-ТЕХНІКА» У ТВОРАХ Р. БРЕДБЕРІ 

 

Таблиця Б.1 

Засоби прямої субстантивної номінації компоненту «людина» 

бінарної опозиції «людина-техніка» у творах Р. Бредбері 

Типи ЛО Кількість ЛО 
Частка від загальної 

кількості ЛО 

1. Конкретні іменники 52 4,01% 

стать і вік 10 0,77% 

родинні стосунки  6 0,46% 

професія  14 1,08% 

тіло та його компоненти  18 1,39% 

фізичні прояви станів  4 0,31% 

2. Абстрактні іменники 202 15,59% 

особистість людини та її якості 98 7,56% 

емоційний стан 104 8,02% 

Загалом 254 19,60% 

 

Таблиця Б.2 

Засоби прямої субстантивної номінації компоненту «техніка» 

бінарної опозиції «людина-техніка» у творах Р. Бредбері 

Типи ЛО Кількість ЛО 
Частка від загальної 

кількості ЛО 

1. Конкретні іменники 131 10,11% 

назви предметів  46 3,55% 

призначення або роль предметів 18 1,39% 

компоненти предметів  39 3,01% 

звуки як результат дій предметів  28 2,16% 

2. Субстантивні 

словосполучення 
73 5,63% 

назви предметів  38 2,93% 

компоненти предметів  35 2,70% 

Загалом 204 15,74% 
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Таблиця Б.3 

Засоби прямої атрибутивної номінації компоненту «людина» 

бінарної опозиції «людина-техніка» у творах Р. Бредбері 

Типи ЛО Кількість ЛО 
Частка від загальної 

кількості ЛО 

1. Прикметники 241 18,60% 

зовнішні ознаки  66 5,09% 

сенсорні ознаки  58 4,48% 

емоційний стан 49 3,78% 

ознаки ментального стану  28 2,16% 

аксіологічні ознаки  40 3,09% 

2. Дієприкметники теперішнього та 

минулого часу 
42 3,24% 

дії описуваного об’єкта  16 1,23% 

дії над описуваним об’єктом  26 2,01% 

3. Прислівники 40 3,09% 

комунікативні дії  4 0,31% 

когнітивні дії  3 0,23% 

події  11 0,85% 

ментальні стани  10 0,77% 

емоційний стан 12 0,93% 

Загалом 323 24,92% 

 

Таблиця Б.4 

Засоби прямої атрибутивної номінації компоненту «техніка» 

бінарної опозиції «людина-техніка» у творах Р. Бредбері 

Типи ЛО Кількість ЛО 
Частка від загальної 

кількості ЛО 

1. Прикметники 133 10,26% 

зовнішні ознаки  22 1,70% 

емоційний стан 6 0,46% 

якісні ознаки  41 3,16% 

ознаки сприйняття  24 1,85% 

ознаки простору  19 1,47% 

аксіологічні ознаки 21 1,62% 

2. Дієприкметники теперішнього та 

минулого часу 
61 4,71% 

дії описуваного об’єкта  35 2,70% 

дії над описуваним об’єктом  26 2,01% 

3. Прислівники 55 4,24% 

фізичні дії  18 1,39% 
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Продовження таблиці Б.4 

Типи ЛО Кількість ЛО 
Частка від загальної 

кількості ЛО 

події  15 1,16% 

стани  8 0,62% 

сприйняття  5 0,39% 

естетичні ознаки  4 0,31% 

якісні ознаки  5 0,39% 

4. Атрибутивні групи з внутрішньою 

предикацією 
3 0,23% 

Загалом 252 19,44% 

 

Таблиця Б.5 

Засоби прямої процесуальної номінації компоненту «людина» 

бінарної опозиції «людина-техніка» у творах Р. Бредбері 

Типи ЛО Кількість ЛО 
Частка від загальної 

кількості ЛО 

1. Дієслова на позначення дій 96 7,41% 

комунікативні дії  45 3,47% 

когнітивні дії  29 2,24% 

емоційний стан 22 1,70% 

2. Дієслова на позначення станів 16 1,23% 

емоційний стан 16 1,23% 

дії над описуваним об’єктом  26 2,01% 

Загалом 112 8,64% 

 

Таблиця Б.6 

Засоби прямої процесуальної номінації компоненту «техніка» 

бінарної опозиції «людина-техніка» у творах Р. Бредбері 

Типи ЛО Кількість ЛО 
Частка від загальної 

кількості ЛО 

1. Дієслова на позначення дій 133 10,26% 

комунікативні дії  16 1,23% 

фізичні дії 62 4,78% 

звуки як результат дій предметів  55 4,24% 

2. Дієслова на позначення станів 18 1,39% 

перехід із одного стану в інший  18 1,39% 

Загалом 151 11,65% 
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ДОДАТОК В 

ЗАСОБИ ОБРАЗНОЇ НОМІНАЦІЇ КОМПОНЕНТІВ БІНАРНОЇ 

ОПОЗИЦІЇ «ЛЮДИНА-ТЕХНІКА» У ТВОРАХ Р. БРЕДБЕРІ 

 

Таблиця В.1 

Засоби образної номінації компоненту «людина» бінарної опозиції 

«людина-техніка» у творах Р. Бредбері метафоричної групи 

Типи ОЛН Кількість ОЛН 
Частка від загальної 

кількості ОЛН 

1. Метафора 184 28,93% 

1) іменникова 145 22,80% 

емоційний стан 96 15,09% 

особистість людини та її якості 34 5,35% 

сприйняття людини технікою 15 2,36% 

2) дієприкметникова 39 6,13% 

емоційний стан 32 5,03% 

ознаки відчуття 7 1,10% 

2. Персоніфікація 11 1,73% 

емоційний стан  11 1,73% 

3. Епітет 3 0,47% 

особистість людини та її якості 3 0,47% 

4. Образне порівняння 97 15,25% 

зовнішні ознаки 41 6,45% 

емоційний стан  7 1,10% 

ментальні ознаки  8 1,26% 

ознаки сприйняття 9 1,42% 

ознаки дії  32 5,03% 

Загалом 295 46,38% 

 

Таблиця В.2 

Засоби образної номінації компоненту «техніка» бінарної опозиції 

«людина-техніка» у творах Р. Бредбері метафоричної групи 

Типи ОЛН Кількість ОЛН 
Частка від загальної 

кількості ОЛН 

1. Метафора 171 26,89% 

1) іменникова 147 23,11% 

назви предметів 114 17,92% 

призначення або роль предметів 33 5,19% 
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Продовження таблиці В.2 

Типи ОЛН Кількість ОЛН 
Частка від загальної 

кількості ОЛН 

2) дієслівна 24 3,77% 

звуки як результат дій предметів 19 2,99% 

призначення або роль предметів 5 0,79% 

2. Персоніфікація 63 9,91% 

звуки як результат дій предметів  25 3,93% 

ознаки сприйняття 10 1,57% 

ознаки дії 28 4,40% 

3. Епітет 27 4,25% 

зовнішні ознаки  8 1,26% 

якісні ознаки  7 1,10% 

ознаки сприйняття  12 1,89% 

4. Образне порівняння 72 11,32% 

ознаки дії 68 10,69% 

ознаки сприйняття 4 0,63% 

Загалом 333 46,38% 

 

Таблиця В.3 

Засоби образної номінації компоненту «людина» бінарної опозиції 

«людина-техніка» у творах Р. Бредбері метонімічної групи 

Типи ОЛН Кількість ОЛН 
Частка від загальної 

кількості ОЛН 

1. Метонімія 6 0,94% 

емоційний стан  6 0,94% 

2. Синекдоха 1 0,16% 

емоційний стан  1 0,16% 

Загалом 7 1,1% 

 

Таблиця В.4 

Засоби образної номінації компоненту «техніка» бінарної опозиції 

«людина-техніка» у творах Р. Бредбері метонімічної групи 

Типи ОЛН Кількість ОЛН 
Частка від загальної 

кількості ОЛН 

1. Метонімія 1 0,16% 

якісні ознаки 1 0,16% 

Загалом 1 0,16% 
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ДОДАТОК Г 

ЗАСОБИ ДИСКУРСИВНОЇ НОМІНАЦІЇ КОМПОНЕНТІВ 

БІНАРНОЇ ОПОЗИЦІЇ «ЛЮДИНА-ТЕХНІКА» У ТВОРАХ 

Р. БРЕДБЕРІ 

 

Таблиця Г.1 

Засоби дискурсивної номінації компоненту «людина» бінарної 

опозиції «людина-техніка» у творах Р. Бредбері  

Типи дискурсивних одиниць Кількість ДН 
Частка від загальної 

кількості ДН 

особистість людини та її якості   28 10,98% 

емоційний стан  62 24,31% 

когнітивні дії  22 8,63% 

комунікативні дії 14 5,49% 

Загалом 126 49,41% 

 

Таблиця Г.2 

Засоби дискурсивної номінації компоненту «техніка» бінарної 

опозиції «людина-техніка» у творах Р. Бредбері  

Типи дискурсивних одиниць Кількість ДН 
Частка від загальної 

кількості ДН 

призначення або роль предметів 82 32,16% 

емоційний стан  10 3,92% 

ознаки сприйняття  26 10,20% 

аксіологічні ознаки  4 1,57% 

якісні ознаки  2 0,78% 

комунікативні дії  3 1,18% 

когнітивні дії  2 0,78% 

Загалом 129 50,59% 



261 

ДОДАТОК Д 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ БІНАРНОЇ ОПОЗИЦІЇ «ЛЮДИНА-ТЕХНІКА»  

У ТВОРАХ Р. БРЕДБЕРІ 

 

Рисунок Д.1. Засоби вербалізації компоненту «людина» бінарної опозиції «людина-техніка» 

«Людина» 
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дієслова на 
позначення дії 

дієслова на 
позначення станів 

персоніфікація 

епітет 

образне 
порівняння 

іменникова 

дієприкметникова 

метонімія 

синекдоха 



262 

 

Рисунок Д.2. Засоби вербалізації компоненту «техніка» бінарної опозиції «людина-техніка»
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епітет 
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дієслівна 

метонімія 

атрибутивні групи з 
внутрішньою 
предикацією 
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Рисунок Д.3. Основні тематичні групи засобів вербалізації компоненту 

«людина» бінарної опозиції «людина-техніка» 
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Рисунок Д.4. Основні тематичні групи засобів вербалізації компоненту 

«техніка» бінарної опозиції «людина-техніка» 
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ДОДАТОК Е 

КОГНІТИВНІ СКЛАДНИКИ КОМПОНЕНТІВ  

КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ БІНАРНОЇ ОПОЗИЦІЇ ЛЮДИНА-ТЕХНІКА 

 

Таблиця Е.1 

Когнітивні складники концепту-опозиції ЛЮДИНА 

Концептуальний 

домен 
Парцела Концепт-слот 

Кількість 

ЗН 

Частка 

від 

загальної 

кількості 

ЗН 

«Людина як 

фізичний 

феномен»  

(314 ЗН, 28,11%)  

  

   

«людське тіло»  

(18 ЗН, 1,61%) 

FACE ‘ОБЛИЧЧЯ’ 3 0,27% 

NOSE‘НІС’ 1 0,09% 

MOUTH ‘РОТ’ 2 0,18% 

EAR ‘ВУХО’ 1 0,09% 

EYE ‘OKO’ 2 0,18% 

FOREHEAD ‘ЛОБ’ 2 0,18% 

STOMACH ‘ШЛУНОК’ 1 0,09% 

HEART ‘СЕРЦЕ’ 1 0,09% 

LEG ‘НОГА’ 2 0,18% 

HAND ‘РУКА’ 2 0,18% 

FINGER ‘ПАЛЕЦЬ’ 1 0,09% 

«зовнішність»  

(107 ЗН, 9,58%) 

WHITENESS ‘БІЛІСТЬ’ 4 0,36% 

LIGHTNESS ‘СВІТЛІСТЬ’ 6 0,54% 

DARKNESS ‘ТЕМНІСТЬ’ 10 0,90% 

BEAUTY ‘КРАСА’ 44 3,94% 

UGLINESS ‘ПОТВОРНІСТЬ’ 39 3,49% 

THINNESS ‘ТОНКІСТЬ’ 4 0,36% 

«фізичний стан»  

(13 ЗН, 1,16%) 

STRESS ‘СТРЕС’ 26 2,33% 

ATTACK ‘АТАКА’ 19 1,70% 

TRAP ‘ПАСТКА’ 9 0,81% 

FORCING ‘ЗМУШУВАННЯ’ 10 0,90% 

SERVICING ‘ОБСЛУГОВУВАННЯ’ 11 0,98% 

RELAXATION 

‘РОЗСЛАБЛЕНІСТЬ’ 
13 1,16% 

«фізичні дії»  
(27 ЗН, 2,42%) 

TOUCH ‘ДОТИК’ 6 0,54% 

MOVING ‘ПЕРЕМІЩЕННЯ’ 8 0,72% 

RUNNING ‘БІГ’ 6 0,54% 

WALKING ‘ХОДІННЯ’ 5 0,45% 

TREMBLING ‘ТРЕМТІННЯ’ 2 0,18% 

«сприйняття 

органами чуття»  

(74 ЗН, 6,62%) 

WARMNESS ‘ТЕПЛІСТЬ’ 15 1,34% 

PLEASURE ‘ПРИЄМНІСТЬ’ 9 0,81% 

BRIGHTNESS ‘ЯСКРАВІСТЬ’ 8 0,72% 

SILENCE ‘ТИША’ 16 1,43% 

COLDNESS ‘ХОЛОДНІСТЬ’ 12 1,07% 

HARDNESS ‘ТВЕРДІСТЬ’ 14 1,25% 
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Продовження таблиці Е.1 

Концептуальний 

домен 
Парцела Концепт-слот 

Кількість 

ЗН 

Частка 

від 

загальної 

кількості 

ЗН 

«Людина як 

психологічний 

феномен» 

(493 ЗН, 44,13%) 

«психологічний 

стан»  

(46 ЗН, 4,12%) 

COMFORT ‘КОМФОРТ’ 3 0,27% 

CALMNESS ‘СПОКІЙ’ 3 0,27% 

THOUGHTFULNESS 

‘ЗАДУМЛИВІСТЬ’ 
2 0,18% 

SATISFACTION ‘ЗАДОВОЛЕННЯ’ 2 0,18% 

EARNESTNESS ‘ЩИРІСТЬ’ 3 0,27% 

SURPRISE ‘ЗДИВУВАННЯ’ 4 0,36% 

INTEREST ‘ЦІКАВІСТЬ’ 4 0,36% 

SERENITY ‘БЕЗТУРБОТНІСТЬ’ 2 0,18% 

FEROCIOUSNESS ‘ДИКІСТЬ’ 1 0,09% 

CONFUSION ‘ЗБЕНТЕЖЕННЯ’ 7 0,63% 

MADNESS ‘БОЖЕВІЛЛЯ’ 5 0,45% 

IRRITATION ‘РОЗДРАТУВАННЯ’ 6 0,54% 

ANXIETY ‘ТРИВОГА’ 4 0,36% 

«емоційний стан» 

(392 ЗН, 35,09%) 

WONDER ‘ПОДИВ’ 12 1,07% 

HAPPINESS ‘РАДІСТЬ’ 52 4,66% 

RELIEF ‘ПОЛЕГШЕННЯ’ 43 3,85% 

ANGER ‘ГНІВ’ 54 4,83% 

DISAPPOINTMENT 

‘РОЗЧАРУВАННЯ’ 
29 2,60% 

FEAR ‘СТРАХ’ 81 7,25% 

SHOCK ‘ШОК’ 46 4,12% 

SADNESS ‘СУМ’ 33 2,95% 

DESPAIR ‘ВІДЧАЙ’ 42 3,76% 

«емоційна оцінка» 

(55 ЗН, 4,92%) 

ASTONISHMENT ‘ЗДИВУВАННЯ’ 5 0,45% 

PLEASURE ‘ПРИЄМНІСТЬ’ 6 0,54% 

INNOCENCE ‘НЕВИННІСТЬ’ 2 0,18% 

AGGRAVATION ‘ЗАГОСТРЕННЯ’ 2 0,18% 

STRANGENESS ‘ДИВНІСТЬ’ 6 0,54% 

AWFULNESS ‘ЖАХЛИВІСТЬ’ 9 0,81% 

DANGER ‘НЕБЕЗПЕКА’ 11 0,98% 

DEPRECIATION ‘ЗНЕЦІНЕННЯ’ 6 0,54% 

FEAR ‘СТРАХ’ 5 0,45% 

UNNECESSARINESS 

‘НЕПОТРІБНІСТЬ’ 
3 0,27% 

«Людина як 

ментальний 

феномен»  

(242 ЗН, 21,66%) 

«когнітивні дії»  

(54 ЗН, 4,83%) 

REMEMBERING ‘ЗГАДУВАННЯ’ 9 0,81% 

UNDERSTANDING ‘РОЗУМІННЯ’ 13 1,16% 

THINKING ‘ДУМАННЯ’ 32 2,86% 

«персональні якості» 

(188 ЗН, 16,83%) 

INNER MIND ‘ВНУТРІШНЄ 

ЧУТТЯ’ 
44 3,94% 

INSTINCT ‘ІНСТИНКТ’ 15 1,34% 

CURIOSITY ‘ЦІКАВІСТЬ’ 11 0,98% 

CLEAR-SIGHTEDNESS 

‘ПРОНИКЛИВІСТЬ’ 
29 2,60% 

CRUELTY ‘ЖОРСТОКІСТЬ’ 26 2,33% 

INDIFFERENCE ‘БАЙДУЖІСТЬ’ 41 3,67% 

EMPTINESS ‘ПУСТОТА’ 22 1,97% 
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Закінчення таблиці Е.1 

Концептуальний 

домен 
Парцела Концепт-слот 

Кількість 

ЗН 

Частка 

від 

загальної 

кількості 

ЗН 

«Людина як 

соціальний 

феномен»  

(95 ЗН, 8,51%) 

«стать і вік»  

(10 ЗН, 0,9%) 

MAN ‘ЧОЛОВІК’ 3 0,27% 

WOMAN ‘ЖІНКА’ 2 0,18% 

BOY ‘ХЛОПЕЦЬ’ 1 0,09% 

GIRL ‘ДІВЧИНА’ 2 0,18% 

YOUTH ‘МОЛОДІСТЬ’ 2 0,18% 

MATURITY ‘ЗРІЛІСТЬ’ 2 0,18% 

«родинні стосунки» 

(6 ЗН, 0,54%) 

MOTHER ‘МАТИ’ 1 0,09% 

FATHER ‘БАТЬКО’ 1 0,09% 

UNCLE ‘ДЯДЬКО’ 1 0,09% 

SON ‘СИН’ 2 0,18% 

DAUGHTER ‘ДОЧКА’  1 0,09% 

«професійна 

діяльність»  

(14 ЗН, 1,25%) 

TEACHER ‘УЧИТЕЛЬ’ 2 0,18% 

PSYCHIATRIST ‘ПСИХІАТР’  1 0,09% 

OPERATOR ‘ОПЕРАТОР’ 2 0,18% 

OFFICIAL ‘ЧИНОВНИК’  3 0,27% 

ASSISTANT ‘ПОМІЧНИК’  2 0,18% 

SAFARI LEADER ‘КЕРІВНИК 

САФАРІ’  
1 0,09% 

FIREMAN ‘ПОЖЕЖНИК’ 3 0,27% 

«комунікативні дії» 

(65 ЗН, 5,82%) 

NODDING ‘КИВАННЯ’ 8 0,72% 

TALKING ‘ГОВОРІННЯ’ 21 1,88% 

BETTING ‘СТАВКИ’ 3 0,27% 

CALLING ‘ВИКЛИК’ 6 0,54% 

LYING ‘БРЕХНЯ’ 7 0,63% 

IGNORING ‘ІГНОРУВАННЯ’ 21 1,88% 

Загалом: 1117 100% 
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Рисунок Е.1. Фрейм концепту-опозиції ЛЮДИНА 

Таблиця Е.2 
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HAND ‘РУКА’ 

HEART ‘СЕРЦЕ’ 

FOREHEAD ‘ЛОБ’ 

VISCERA ‘ВНУТРІШНІ 

ОРГАНИ’ 

STOMACH ‘ШЛУНОК’ 

EYE ‘ОКО’ 

EAR ‘ВУХО’ 

MOUTH ‘РОТ’ 

NOSE ‘НІС’ 

FACE ‘ОБЛИЧЧЯ’ 

HEAD ‘ГОЛОВА’ 

LIMBS ‘КІНЦІВКИ’ 

LEG ‘НОГА’ 

«людське 
тіло» 

E
M

P
T

IN
E

S
S

 

‘
П

У
С

Т
О

Т
А

’
 

C
R

U
E

L
T

Y
 

‘
Ж

О
Р
С

Т
О

К
ІС

Т
Ь
’

 

C
U

R
IO

S
IT

Y
 

‘
Ц

ІК
А

В
ІС

Т
Ь
’

 
IN

S
T

IN
C

T
 ‘

ІН
С

Т
И

Н
К

Т
’

 

IN
N

E
R

 M
IN

D
 

‘
В

Н
У

Т
Р

ІШ
Н

Є
 Ч

У
Т

Т
Я

’
 

C
L

E
A

R
-S

IG
H

T
E

D
N

E
S

S
 

‘
П

Р
О

Н
И

К
Л

И
В

ІС
Т

Ь
’

 

IN
D

IF
F

E
R

E
N

C
E

 

‘
Б

А
Й

Д
У

Ж
ІС

Т
Ь
’

 

«
п

ер
со

н
ал

ь
н

і 

я
к
о
ст

і»
 

RELAXATION 

‘РОЗСЛАБЛЕНІСТЬ’ 
SERVICING 

‘ОБСЛУГОВУВАННЯ’ 

FORCING ‘ЗМУШУВАННЯ’ 

TRAP ‘ПАСТКА’ 

ATTACK 
‘АТАКА’ 

STRESS  
‘СТРЕС’ 

«фізичний 
стан» 

COMFORT ‘КОМФОРТ’ 

CALMNESS ‘СПОКІЙ’ 

THOUGHTFULNESS 

‘ЗАДУМЛИВІСТЬ’ 

SATISFACTION ‘ЗАДОВОЛЕННЯ’ 

EARNESTNESS ‘ЩИРІСТЬ’ 

SURPRISE ‘ЗДИВУВАННЯ’ 

INTEREST ‘ЦІКАВІСТЬ’ 

SERENITY ‘БЕЗТУРБОТНІСТЬ’ 

FEROCIOUSNESS ‘ДИКІСТЬ’ 

CONFUSION ‘ЗБЕНТЕЖЕННЯ’ 

MADNESS ‘БОЖЕВІЛЛЯ’ 

IRRITATION 

‘РОЗДРАТУВАННЯ’ 
ANXIETY ‘ТРИВОГА’ 

«психологічний 
стан» 

WONDER ‘ПОДИВ’ 

HAPPINESS ‘РАДІСТЬ’ 

RELIEF ‘ПОЛЕГШЕННЯ’ 

ANGER ‘ГНІВ’ 
ANGER ‘ГНІВ’ FEVERISHNESS 

‘ГАРЯЧКОВІСТЬ’ 
FEAR ‘СТРАХ’ 

SHOCK ‘ШОК’ 

SADNESS ‘СУМ’ 

DESPAIR ‘ВІДЧАЙ’ 

«емоційний 
стан» 

R
E

M
E

M
B

E
R

IN
G

 

‘
З

Г
А

Д
У

В
А

Н
Н

Я
’

 

U
N

D
E

R
S

T
A

N
D

IN
G

 

‘
Р

О
З

У
М

ІН
Н

Я
’

 

T
H

IN
K

IN
G

 

‘
Д

У
М

А
Н

Н
Я

’
 

 

«
к
о
гн

іт
и

в
н

і 
д
ії

»
 

N
O

D
D

IN
G

 ‘
К

И
В

А
Н

Н
Я

’
 

T
A

L
K

IN
G

 

‘
Г

О
В

О
Р

ІН
Н

Я
’

 
B

E
T

T
IN

G
 ‘

С
Т

А
В

К
И

’
 

C
A

L
L

IN
G

 ‘
В

И
К

Л
И

К
’

 

L
Y

IN
G

 ‘
Б

Р
Е

Х
Н

Я
’

 

IG
N

O
R

IN
G

 

‘
ІГ

Н
О

Р
У

В
А

Н
Н

Я
’

 

«к
ом

ун
ік

ат
и
вн

і 

ді
ї»

 

«
р
о
д
и

н
н

і 

ст
о
су

н
к
и

»
 

M
O

T
H

E
R

 ‘
М

А
Т

И
’

 

F
A

T
H

E
R

 

U
N

C
L

E
 ‘

Д
Я

Д
Ь

К
О

’
 

S
O

N
 ‘

С
И

Н
’

 

D
A

U
G

H
T

E
R

 
«емоційна 

оцінка» 

ASTONISHMENT ‘ЗДИВУВАННЯ’ 

PLEASURE ‘ПРИЄМНІСТЬ’ 

INNOCENCE ‘НЕВИННІСТЬ’ 

AGGRAVATION 

‘ЗАГОСТРЕННЯ’ 

STRANGENESS ‘ДИВНІСТЬ’ 

AWFULNESS ‘ЖАХЛИВІСТЬ’ 

DANGER ‘НЕБЕЗПЕКА’ 

DEPRECIATION ‘ЗНЕЦІНЕННЯ’ 

FEAR ‘СТРАХ’ 

UNNECESSARINESS 

‘НЕПОТРІБНІСТЬ’ 

 

«
ст

ат
ь
 і

 

в
ік

»
 

M
A

N
 ‘

Ч
О

Л
О

В
ІК

’
 

W
O

M
A

N
 ‘

Ж
ІН

К
А

’
 

B
O

Y
 ‘

Х
Л

О
П

Е
Ц

Ь
’

 

G
IR

L
 ‘

Д
ІВ

Ч
И

Н
А

’
 

Y
O

U
T

H
 

M
A

T
U

R
IT

Y
 

«
п

р
о
ф

ес
ій

н
а 

д
ія

л
ь
н

іс
ть

»
 

S
A

F
A

R
I 

L
E

A
D

E
R

 

‘
К

Е
Р

ІВ
Н

И
К

 С
А

Ф
А

Р
І’

  

O
P

E
R

A
T

O
R

 

F
IR

E
M

A
N

 

T
E

A
C

H
E

R
 ‘

У
Ч

И
Т

Е
Л

Ь
’

 

P
S

Y
C

H
IA

T
R

IS
T

 

‘
П

С
И

Х
ІА

Т
Р
’

  

O
F

F
IC

IA
L

 

‘
Ч

И
Н

О
В

Н
И

К
’

  
A

S
S

IS
T

A
N

T
 

‘
П

О
М

ІЧ
Н

И
К

’
  

HARDNESS ‘ТВЕРДІСТЬ’ 

COLDNESS ‘ХОЛОДНІСТЬ’ 

SILENCE ‘ТИША’ 

BRIGHTNESS ‘ЯСКРАВІСТЬ’ 

PLEASURE ‘ПРИЄМНІСТЬ’ 

WARMTH ‘ТЕПЛІСТЬ’ 

«сприйняття 
органами чуття» 

 

«фізичні дії» 

TREMBLING ‘ТРЕМТІННЯ’ 

WALKING ‘ХОДІННЯ’ 

RUNNING ‘БІГ’ 

MOVING ‘ПЕРЕМІЩЕННЯ’ 

TOUCH ‘ДОТИК’ 

 

ЛЮДИНА 

«
Л

ю
д
и
н
а 

як
 м

ен
та

л
ьн

и
й
 ф

ен
о
м

ен
»
 

«
Л

ю
д
и
н

а 
як

 с
о
ц

іа
л
ьн

и
й

 ф
ен

о
м

ен
»
 

«Людина як психологічний феномен» 

«Людина як фізичний феномен» 

UGLINESS ‘ПОТВОРНІСТЬ’ 

 

«зовнішність» 

COLOR ‘КОЛІР’ 

BEAUTY ‘КРАСА’ 

DARKNESS ‘ТЕМНІСТЬ’ 

LIGHTNESS ‘СВІТЛІСТЬ’ 

WHITENESS ‘БІЛІСТЬ’ 

AESTHETIC FEATURES 

‘ЕСТЕТИЧНІ ОЗНАКИ’ 

THINNESS ‘ТОНКІСТЬ’ 

PHYSICAL FEATURES 

‘ФІЗИЧНІ ОЗНАКИ’ 



269 

Когнітивні складники концепту-опозиції ТЕХНІКА 

Концептуальний домен Парцела Концепт-слот 
Кількість 

ЗН 

Частка 

від 

загальної 

кількості 

ЗН 

«Техніка як фізичний 

феномен»  

(822 ЗН, 76,82%)  

«назви 

предметів»  

(200 ЗН, 18,69%) 

MUSICAL WALL ‘СТІНА-

АУДІОПРОГРАВАЧ’ 
12 1,12% 

MECHANICAL HOUND 

‘МЕХАНІЧНИЙ ПЕС’ 
8 0,75% 

VACUUM HOUND ‘ПЕС-

ПИЛОСОС’ 
2 0,19% 

WALL-TO-WALL CIRCUIT 

‘НАСТІННЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ’ 
15 1,40% 

WRIST RADIO 

‘РАДІОПРИЙМАЧ НА 

ЗАП’ЯСТІ’ 

3 0,28% 

TIME MACHINE ‘МАШИНА 

ЧАСУ’ 
8 0,75% 

JET CAR ‘РЕАКТИВНИЙ 

АВТОМОБІЛЬ’ 
3 0,28% 

MARIONETTE 

‘МАРІОНЕТКА’ 
19 1,78% 

THIMBLE-WASPS 

‘НАВУШНИКИ’ 
6 0,56% 

JET-BOMB ‘БОМБА, ЩО 

СКИДАЄТЬСЯ З ЛІТАКА’ 
1 0,09% 

ELECTRONICS 

‘ЕЛЕКТРОНІКА’ 
74 6,92% 

CASE ‘ЯЩИК’ 4 0,37% 

TV ‘ТЕЛЕВІЗОР’ 25 2,34% 

RADIO ‘РАДІО’ 4 0,37% 

KITCHEN INCINERATOR 

‘КУХОННИЙ 

ПОДРІБНЮВАЧ’ 

1 0,09% 

MACHINE ‘МАШИНА’ 15 1,40% 

CITY ‘МІСТО’ 1 0,09% 

«компоненти 

предметів»  

(74 ЗН, 6,92%) 

LEG ‘НОГА’ 7 0,65% 

NOSE ‘НІС’ 2 0,19% 

MOUTH ‘РОТ’ 3 0,28% 

NOSTRIL ‘НІЗДРЯ’ 2 0,19% 

HAIRS ‘ВОЛОССЯ’ 5 0,47% 

GRILLE ‘РЕШІТКА’ 8 0,75% 

MASTER FILE ‘ФАЙЛ 

УПРАВЛІННЯ’ 
4 0,37% 

COPPER ‘МІДЬ’ 11 1,03% 

PLASTIC ‘ПЛАСТИК’ 22 2,06% 

STEEL ‘СТАЛЬ’ 10 0,93% 

 

 

Продовження таблиці Е.2 
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Концептуальний домен Парцела Концепт-слот 
Кількість 

ЗН 

Частка 

від 

загальної 

кількості 

ЗН 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

«фізичні дії»  

(340 ЗН, 31,78%) 

SLIDING ‘КОВЗАННЯ’ 22 2,06% 

MOVING ‘РУХ’ 79 7,38% 

ROCKING ‘КАЧАННЯ’ 12 1,12% 

EATING ‘ПОЇДАННЯ’ 14 1,31% 

WAKING UP 

‘ПРОБУДЖЕННЯ’ 
36 3,36% 

RUSHING ‘СТРІМКИЙ РУХ’ 21 1,96% 

RECEDING ‘ВІДСТУПАННЯ’ 20 1,87% 

EXPLODING ‘ВИБУХАННЯ’ 9 0,84% 

SEIZING ‘ЗАХОПЛЕННЯ’ 23 2,15% 

CACKLING ‘КУДАХКАННЯ’ 2 0,19% 

CLICKING ‘КЛАЦАННЯ’ 21 1,96% 

HUMMING ‘ГУДІННЯ’ 27 2,52% 

ROARING ‘РЕВІННЯ’ 15 1,40% 

PLAYING MUSIC 

‘ПРОГРАВАННЯ МУЗИКИ’ 
39 3,64% 

«якісні ознаки» 

(70 ЗН, 6,54%) 

REFRACTORINESS 

‘ВОГНЕСТІЙКІСТЬ’ 
7 0,65% 

CONVENIENCE ‘ЗРУЧНІСТЬ’  18 1,68% 

AUTOMATICITY 

‘АВТОМАТИЗОВАНІСТЬ’ 
25 2,34% 

MECHANICALNESS 

‘МЕХАНІЧНІСТЬ’ 
20 1,87% 

«сприйняття 

органами чуття 

людини»  

(134 ЗН, 12,52%) 

SILENCE ‘ТИША’ 15 1,40% 

REALISM OF PERCEPTION 

‘РЕАЛІСТИЧНІСТЬ 

СПРИЙНЯТТЯ’ 

36 3,36% 

NOISE ‘ШУМ’ 42 3,93% 

DISTANCE ‘ВІДДАЛЕНІСТЬ’ 23 2,15% 

SOFTNESS ‘М’ЯКІСТЬ’ 18 1,68% 

«зовнішні 

ознаки»  

(4 ЗН, 0,37%) 

BEAUTY ‘КРАСА’ 2 0,19% 

LIGHTNESS ‘СВІТЛІСТЬ’ 2 0,19% 

 «Техніка як 

психологічний 

феномен» 

(82 ЗН, 7,66%) 

«психологічний 

стан»  

(32 ЗН, 2,99%) 

INSENSIBILITY 

‘НЕЧУТЛИВІСТЬ’ 
32 2,99% 

«емоційний 

стан» (25 ЗН, 

2,34%) 

RELIEF ‘ПОЛЕГШЕННЯ’ 3 0,28% 

HAPPINESS ‘РАДІСТЬ’ 2 0,19% 

FEVERISHNESS 

‘ГАРЯЧКОВІСТЬ’ 
1 0,09% 

IRRITATION 

‘РОЗДРАТУВАННЯ’ 
3 0,28% 

SADNESS ‘СУМ’ 16 1,50% 

 

 

Закінчення таблиці Е.2 
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Концептуальний домен Парцела Концепт-слот 
Кількість 

ЗН 

Частка 

від 

загальної 

кількості 

ЗН 

  
«емоційна 

оцінка»  

(25 ЗН, 2,34%) 

INCREDIBILITY 

‘ДИВОВИЖНІСТЬ’ 
1 0,09% 

TEMPTING 

‘СПОКУСЛИВІСТЬ’ 
2 0,19% 

AWFULNESS ‘ЖАХЛИВІСТЬ’ 2 0,19% 

DANGER ‘НЕБЕЗПЕКА’ 4 0,37% 

FEAR ‘СТРАХ’ 3 0,28% 

HYPNOTICITY 

‘ГІПНОТИЧНІСТЬ’ 
2 0,19% 

LACK OF LIFE 

‘ВІДСУТНІСТЬ ЖИТТЯ’ 
6 0,56% 

EMPTINESS ‘ПОРОЖНЕЧА’ 2 0,19% 

IMPERSONALITY 

‘БЕЗЛИКІСТЬ’ 
3 0,28% 

«Техніка як ментальний 

феномен» 

(18 ЗН, 1,68%) 

«когнітивні дії» 

(2 ЗН, 0,19%) 

ANALYSIS ‘АНАЛІЗ’ 1 0,09% 

COUNTING ‘РАХУВАННЯ’ 1 0,09% 

«персональні 

якості»  

(16 ЗН, 1,5%) 

INDIFFERENCE 

‘БАЙДУЖІСТЬ’ 
10 0,93% 

SENSITIVITY ‘ЧУТЛИВІСТЬ’ 6 0,56% 

 «Техніка як соціальний 

феномен»  

(148 ЗН, 13,83%) 

«призначення 

предметів»  

(129 ЗН, 12,06%) 

REPLACING ‘ЗАМІНА’ 46 4,3% 

MURDER ‘УБИВСТВО’ 9 0,84% 

ENHANCING LIFE QUALITY 

‘ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

ЖИТТЯ’ 

15 1,40% 

FILM-TEACHING 

‘НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ’ 

2 0,19% 

USEFULNESS ‘КОРИСНІСТЬ’ 21 1,96% 

FEEDING ‘ГОДУВАННЯ’ 6 0,56% 

TRAVELLING 

‘ПОДОРОЖУВАННЯ’ 
5 0,47% 

COMMUNICATION 

‘СПІЛКУВАННЯ’ 
25 2,34% 

«комунікативні 
дії»  

(19 ЗН, 1,78%) 

TALKING ‘ГОВОРІННЯ’ 5 0,47% 

SINGING ‘СПІВ’ 3 0,28% 

REPORTING ‘СПОВІЩЕННЯ’ 1 0,09% 

TEACHING ‘НАВЧАННЯ’ 2 0,19% 

LISTENING ‘СЛУХАННЯ’ 1 0,09% 

SCREAMING ‘КРИК’ 3 0,28% 

DEMANDING ‘ВИМАГАННЯ’ 4 0,37% 

Загалом: 1070 100% 

 

 

 

 

NON-ANTHROPOMORPHIC 

COMPONENTS 

‘НЕАНТРОПОМОРФНІ 

STEEL ‘СТАЛЬ’ 

PLASTIC ‘ПЛАСТИК’ 

MASTER FILE ‘ФАЙЛ 

УПРАВЛІННЯ’ 

GRILLE ‘РЕШІТКА’ 

COPPER ‘МІДЬ’ 

MATERIALS ‘МАТЕРІАЛИ’ 

SEIZING ‘ЗАХОПЛЕННЯ’ 

PLAYING MUSIC 

‘ПРОГРАВАННЯ 

МУЗИКИ’ 
ROARING ‘РЕВІННЯ’ 

HUMMING ‘ГУДІННЯ’ 

CLICKING ‘КЛАЦАННЯ’ 

CACKLING 

‘КУДАХКАННЯ’ 

PRODUCING SOUNDS 

‘УТВОРЕННЯ ЗВУКІВ 

JET-BOMB ‘БОМБА, 
ЩО СКИДАЄТЬСЯ З 

ЛІТАКА’ 
ELECTRONICS 

‘ЕЛЕКТРОНІКА’ 
CASE ‘ЯЩИК’ 

MUSICAL WALL 

‘СТІНА-
АУДІОПРОГРАВАЧ’ 

MECHANICAL HOUND 

‘МЕХАНІЧНИЙ ПЕС’ 

CITY  
‘МІСТО’ 

WALL-TO-WALL 

CIRCUIT ‘НАСТІННЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ’ 

WRIST RADIO ‘РАДІО-
ПРИЙМАЧ НА ЗАП’ЯСТІ’ 

TIME MACHINE 

‘МАШИНА ЧАСУ’ 
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Рисунок Е.2. Фрейм концепту-опозиції ТЕХНІКА 

VACUUM CLEANER 

‘ПИЛОСОС’ 
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