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АНОТАЦІЯ  

Рибакова К. А. Когнітивно-дискурсивна реалізація образу 
Вікторіанської Англії (на матеріалі англомовних художніх творів і 
літературно-історичних пам’яток періоду Кримської війни 1853‒1856 
років). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата філологічних 

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

Київський національний лінгвістичний  університет – Запорізький 

національний університет, Київ – Запоріжжя, 2020. 

Проблема розкриття образу Вікторіанської Англії, яким він постає в 

англомовних художніх творах і літературно-історичних пам’ятках періоду 

Кримської війни 1853‒1856 років, розв’язується в дисертації шляхом 

когнітивно-дискурсивного аналізу лексико-фразеологічних номінативних 

засобів репрезентації історико-культурних домінант Вікторіанської доби у 

досліджуваних текстах. 

Комплексність феномену складної і багатозначної категорії образу у її 

когнітивно-дискурсивній реалізації зумовила застосування методологічного 

інструментарію лінгвокогнітивної і когнітивно-дискурсивної наукових 

парадигм. Положення дискурс-аналізу, який зосереджується як на рівні 

речення і тексту, так і на рівні екстралінгвальної ситуації, слугували 

методологічною основою цього підходу на етапі дослідження мікро- і 

макроструктури Вікторіанського дискурсу, а також на етапі дослідження 

дискурсивної реалізації тематичних номінативних одиниць (далі ТНО) в 

історико-маркованих дискурсивних контекстах (далі ІМДК). 

У руслі лінгвокогнітивного підходу синкретична природа образу 

Вікторіанської Англії представляється як багатоаспектна ментальна сутність, 

у якій висвітлюються когнітивні, перцептивно-асоціативні та семіотичні 

аспекти образу і розкривається його специфіка як багаторівневого 

лінгвокогнітивного та семіотичного ментального конструкту. 
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Дискурсивний підхід, який обґрунтовує художній дискурс як 

когнітивно-смисловий контекст породження образності екстралінгвальних 

чинників, зокрема історико-культурного контексту досліджуваної епохи. 

Залучення мовного матеріалу, вилученого не лише із художніх творів, а й із 

літературно-історичних пам’яток того часу (мемуарів і спогадів, листів і   

релігійних проповідей тощо), уможливило створення унікального і 

неповторного образу Великої Британії в одному з найважливіших періодів її 

розвитку, переломленого крізь призму авторського світобачення. 

Когнітивна обробка мовного матеріалу історіографічних джерел 

періоду Кримської війни 1853‒1856 років уможливила окреслення 

когнітивно-номінативного простору образу Вікторіанської Англії, який 

тлумачиться як органічне поєднання лінгвальних зас обів репрезентації 

образу Вікторіанської Англії (ТНО лексико-фразеологічного рівня, які або 

називають, або характеризують історико-культурні події і досягнення країни 

в епоху Кримської війни), і екстралінгвальних чинників (ситуативно-

історичного контексту) їх дискурсивної реалізації у історіографічних 

джерелах періоду Кримської війни 1853‒1856 років. 

ТНО, які називають історико-культурні явища у історіографічних 

джерелах періоду Кримської війни 1853‒1856 років, є неологічна 

ономастична лексика й історико-маркована лексика, а які характеризують 

історико-культурні події у досліджувану епоху, виражають ставлення до 

них членів англійської лінгвоспільноти, – конотативно-забарвлена лексика. 

Неологічна ономастична лексика, яка значно превалює у 

досліджуваному матеріалі, слугує вербальним засобом відтворення в 

англійській мові історико-культурних і науково-технічних інновацій доби 

Кримської війни 1853–1856 років. Джерелом утворення неологічної 

ономастичної лексики постають антропоніми-етимони (імена історичних 

персоналій, прізвища відомих осіб) і топоніми-етимони (географічні назви і 

події, пов’язані з ними). Відповідно, у групі неологічної ономастичної 

лексики виокремлено неологічну антропонімічну лексику і неологічну 
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топонімічну лексику. В окрему, третю, групу виділено неологічну 

епонімічну лексику, яка є антропонімічною або топонімічною, але саме 

епоніми-антропоніми й епоніми-топоніми на позначення науково-технічних 

винаходів та історико-культурних інновацій у період Кримської війни 1853–

1856 років поповнили склад англійської мови. 

Група історико-маркованої лексики – це лексика на позначення тих 

історико-культурних явищ, які асоціюються з Вікторіанською Англією 

лише доби Кримської війни 1853–1856 років. Виокремлення декількох 

тематичних груп на позначення державності і національної самосвідомості; 

видів комунікації, транспортних засобів, інноваційного сухопутного 

(залізничного) і морського транспорту; наукових дисциплін, особливо 

природничих і природознавчих, сприяло визначенню історико-культурних 

домінант Вікторіанської доби. 

Конотативно-забарвлена лексика, яку розподілено у три групи – 

емотивно-експресивну лексику, оцінну лексику й образну лексику, слугує 

вербальним засобом створення авторської образності в історіографічних 

джерелах періоду Кримської війни 1853‒1856 років. 

Емотивно-експресивну лексику диференційовано як емотиви-

номінативи (безпосередньо називають, номінують емоції і почуття), емотиви-

асоціативи (безпосередньо не називають емоції, а викликають асоціації із 

певними почуттями або емоціями), емотиви-експресиви (передають 

експресивне авторське ставлення до дійсності) і нейтральні емотиви (не 

містять власної зафіксованої емотивної конотації, але у відповідному 

контекстному оточенні можуть отримувати додатковий емотивно-оціночний 

компонент). У досліджуваних історіографічних джерелах доби Кримської 

війни 1853–1856 років емотивно-експресивна лексика виражає у 

сконцентрованій формі експресивно-емотивне ставлення членів англійської 

лінгвоспільноти до пануючих реалій, політичних, суспільних і культурних 

тенденцій епохи, тим самим розкриває психологічні характеристики 

індивідуального уявлення вікторіанців щодо образу Вікторіанської Англії. 
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Оцінна лексика виражає імпліцитне й експліцитне позитивне 

(меліоративна лексика), негативне (пейоративна лексика) або нейтральне 

(амбівалентна лексика) ставлення вікторіанців до різноманітних сфер свого 

життя і, у цілому, до узагальненого образу своєї країни. За кількістю 

контекстних актуалізацій в ІМДК найбільш поширеною виявилася 

пейоративна лексика з негативною оцінкою військової рутини, забезпечення 

армії, страждання солдат тощо. 

Образну лексику представляють тропи – метафора, персоніфікація, 

метонімія, синекдоха, образне порівняння, епітет, алюзія, оксюморон, іронія, 

які у художніх прозових і поетичних текстах вербально репрезентують 

складники образу Вікторіанської Англії. За кількістю контекстних 

актуалізацій в ІМДК найбільш поширеними виявилися такі засоби створення 

авторської образності, як метафора і персоніфікація, або уособлення, що 

наділяє неживі речі людськими властивостями, коли предмет або явище 

«оживають» за принципом подібності.  

Неологічна ономастична лексика, насамперед топоніми, часто 

виступають в якості заголовків цілих творів і заголовків їх окремих частин, 

займаючи домінуючу позицію в тексті і тим самим слугуючи індикатором 

дискурсивної екстралінгвальної інформації. Топоніми кримського 

походження у якості різних за формою та семантикою заголовків – 

хронотопічних; сюжетних; уточнюючих; дескриптивних, або розгорнутих; 

прогнозуючих; сатиричних та іронічних; дублюючих, або подвійних; 

заголовків-коментарів; заголовків з аксіологічним компонентом; заголовків з 

ускладненою семантикою – постають вербальними маркерами англійської 

геополітичної світової експансії Вікторіанської доби. 

Аналіз дискурсивної реалізації когнітивно-номінативного простору 

образу Вікторіанської Англії у історіографічних джерелах періоду Кримської 

війни 1853‒1856 років дозволив установити його тематичну розгалуженість, 

результатом якої стало тематичне угрупування корпусу лексико-

фразеологічних ТНО залежно від типу вербалізованої історико-культурної 
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домінанти: «Війна», «Державність», «Наука і техніка», «Культура і 

мистецтво». 

Лексична репрезентація історико-культурної домінанти «Війна» 

посідає перше місце за кількістю ТНО, при цьому неологічна епонімічна 

лексика значно превалює над історико-маркованою лексикою і конотативно-

забарвленою лексикою. 

Лексика тематичної групи «Війна», позначаючи легку та важку 

військову вогнепальну зброю, військові інженерні споруди й обладнання, 

військові чини і професії, організації і технології, військові кампанії і битви 

(неологічна ономастична лексика), позначаючи політику Британської імперії, 

пов’язану з утримуванням завойованих колоній і подальшої військовою 

експансією (історико-маркована лексика), сприяючи маніпуляції свідомістю 

вікторіанців (конотативно-забарвлена лексика) створює образ Вікторіанської 

Англії як могутньої мілітаристської імперії. 

Лексична репрезентація історико-культурної домінанти «Державність» 

посідає друге місце за кількістю ТНО, при цьому неологічна епонімічна 

лексика є менш частотною за кількістю номінацій проявів державності, а 

найбільш частотною виявилася група історико-маркованої лексики. 

Лексика тематичної групи «Державність» стосується соціально-

політичного аспекту образу Вікторіанської Англії. Позначаючи поняття 

соціальних, суспільно-політичних та ідеологічних відносин, зумовлених 

соціальним устроєм, зокрема монархією, переосмислюючи вклад відомих 

вікторіанців у різноманітні сфери суспільно-політичного життя Британії 

періоду Кримської війни як результат політики територіальної експансії, 

лексика тематичної групи «Державність» створює образ Вікторіанської 

Англії періоду Кримської війни як цитаделі великої славетної старої імперії, 

для якої природною є політика територіальної експансії. 

Лексична репрезентація історико-культурної домінанти «Наука і 

техніка» посідає третє місце за кількістю ТНО, при цьому найбільш 

частотною знову виявилася група неологічної ономастичної лексики, а 
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конотативно-забарвлена лексика на позначення понять, пов’язаних зі сферою 

науково-технічного прогресу, незначна.  

Лексика тематичної групи «Наука і техніка» позначає технологічні і 

наукові інновації у сфері промисловості й економіки, торгівлі і комерції, 

комунікації і транспорту, які відбулися у результаті мобілізації всіх людських 

і матеріальних ресурсів країни в умовах військового конфлікту. Розкриваючи 

образ Вікторіанської Англії у науково-технічному аспекті, лексика 

тематичної групи «Наука і техніка» створює образ Вікторіанської Англії як 

успішної, індустріально розвиненої держави під час Кримської війни. 

Лексична репрезентація історико-культурної домінанти «Культура і 

мистецтво» посідає четверте місце за кількістю ТНО, якими постають 

передусім епоніми-антропоніми. Розкриваючи аспекти культурного життя 

країни періоду Кримської війни, лексика на позначення понять у сфері 

вишуканих мистецтв, зокрема у живописі, скульптурі і архітектурі, у 

драматургії і літературі, моди і дизайну створює образ Вікторіанської Англії 

як законодавця моди, як осередку культури і вишуканих мистецтв. 

Когнітивна обробка інформації про історико-культурні домінанти 

Вікторіанської доби, втіленої у історіографічних джерелах періоду Кримської 

війни 1853‒1856 років за допомогою ТНО, надає можливість сформулювати 

уявлення про Вікторіанську Англію того часу. 

Встановлено, що Вікторіанська Англія – це могутня мілітаристська 

держава, існування якої пов’язане з утримуванням завойованих колоній і 

політикою подальшої військової експансії, тому війна у світогляді 

вікторіанців сприймається як кар’єра, професія, служба, а англійський солдат – 

як вірнопідданий своєї країни, який виконує благородну місію захисника вітчизни (хоча 

часто патріотичне оспівування славетних перемог поступається різко 

негативною оцінкою військових втрат через бюрократизм, безпорадне і 

бездарне керування британською армією); це – цитадель великої славетної 

старої імперії, дім непереможної раси щасливих людей, яким тісно на 

прекрасному Зеленому Острові посеред моря, чим і виправдовується 
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політики територіальної експансії; це – успішна, індустріально розвинена 

країна, на благо якої працює ціла плеяда зброярів, військових інженерів і 

промисловців заради економічного зростання у галузі важкої промисловості і 

технологій, стрімкого розвитку науки і техніки, активізації торгівлі і комерції 

в умовах військового конфлікту; це – законодавець моди і вишуканого 

дизайну, осередок створення об’єктів естетичного задоволення у сфері 

вишуканих мистецтв – живописі, скульптурі і архітектурі, драматургії і 

літературі. 

Ключові слова: образ Вікторіанської Англії, когнітивно-дискурсивна 

парадигма, історіографічне джерело, художні і нехудожні тести, історико-

культурна домінанта, тематична номінативна одиниця, історико-маркований 

дискурсивний контекст, неологічна ономастична лексика, етимон, епонім, 

антропонім, топонім, історико-маркована лексика, конотативно-забарвлена 

лексика, емотивно-експресивна лексика, оцінна лексика, образна лексика 

 
ABSTRACT 

Rybakova K. A. Cognitive-discursive realization of Victorian England 
Image (case study of English fiction literature and nonfiction historical 

documents of the Crimean War period of 1853-1856). – Manuscript. 

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

Germanic Languages. – Kyiv National Linguistic University – Zaporizhzha 

National University, Kyiv – Zaporizhzha, 2020.  

The problem of reconstruction of Victorian England Image in English fiction 

literature and nonfiction historical documents of the Crimean War period of 1853-

1856, is solved by special means of the cognitive-discursive analysis of lexical and 

phraseological nominative units represented in Victorian discursive historical-

cultural dominants. 

The complexity of the phenomenon diverse and complex Category of Image 

in its cognitive-discursive realization has led to the use of methodological tools of 

linguistic-cognitive and cognitive-discursive scientific paradigms. The provisions 
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of discourse analysis, which focuses on both verbal and context interpretation, has 

served as a methodological basis for this approach at the stage of studying the 

micro- and macrostructure of Victorian discourse, as well as at the stage of 

discursive implementation of thematic nominative units (hereinafter TNU) in 

historically marked discursive contexts (hereinafter IMDC). 

In line with the linguistic-cognitive approach, the syncretic nature of 

Victorian England Image is presented as a multifaceted mental entity, which 

highlights the cognitive, perceptual-associative and semiotic aspects of image and 

reveals its specificity as a multilevel linguistic-cognitive and semiotic mental 

construct. 

A discursive approach that substantiates fiction discourse as a cognitive-

semantic context of generating imagery of extralingual factors, in particular, the 

historical and cultural context of the studied time period. The involvement of 

language material extracted from fiction texts as well as nonfiction historical 

documents of the epoque (memoirs and memoirs, letters and diaries, articles from 

magazines and the Times, speeches in parliament and religious sermons, etc.), 

made it possible to create a unique image of Great Britain in one of the most 

important periods of its development, refracted through the prism of the author's 

worldview. 

Cognitive processing of the language corpora of the historiographical 

sources of the Crimean War of 1853-1856 enabled to delineate the cognitive-

nominative domain of Victorian England Image which is interpreted as a synthesis 

of linguistic means of representation of Victorian England Image (facts, events and 

achievements of the country during the Crimean War) as well as extralingual 

factors (situational-historical context) in their discursive implementation in 

historiographical sources of the Crimean War of 1853-1856. 

TNU, which name historical and cultural phenomena in historiographical 

sources of the Crimean War of 1853-1856, are neological onomastic vocabulary 

and historically marked vocabulary, TNU that characterize historical and cultural 
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events in the study period, express the attitude of members of the English linguistic 

community is the connotative lexis. 

Neological onomastic vocabulary, which significantly prevails in the studied 

material, verbalizes historical, cultural and scientific and technical innovations of 

the Crimean War of 1853-1856. Anthroponyms-etymons (names of historical 

personalities, surnames of famous people) and toponyms-etymons (geographical 

place names and events related to them) are the source of neological onomastic 

vocabulary. Accordingly, in the group of neological onomastic vocabulary, there 

are distinguished neological anthroponomic vocabulary and neological toponymic 

vocabulary. Neological eponymous vocabulary of anthroponomic or toponymic 

origin, is singled out in a separate, third group. The eponyms-anthroponyms and 

eponyms-toponyms of the third group denote scientific and technical inventions 

and historical and cultural innovations during the Crimean War of 1853–1856 that 

supplemented the English language. 

The group of historically marked vocabulary denotes those historical and 

cultural phenomena that are associated with Victorian England only during the 

Crimean War of 1853–1856. In particular, there are several thematic groups that 

name statehood and national identity terms; types of communication, vehicles, 

innovative land (rail) and sea transport; scientific disciplines, especially natural and 

natural sciences, that contributed to the definition of historical and cultural 

dominants of the Victorian era. 

Connotatively colored vocabulary, divided into three groups – emotional and 

expressive lexis, evaluative lexis and figurative lexis, serves as a verbal means of 

creating authorial imagery in historiographical sources of the Crimean War of 

1853-1856. 

Emotive-expressive vocabulary is presented with emotive-nominative lexis 

(directly nominates emotions and feelings), emotives-associative lexis (doesn’t 

directly name emotions, but evokes associations with certain feelings or emotions), 

emotive-expressive lexis (conveys expressive personal attitude towards reality) and 

neutral emotive lexis (doesn’t bear fixed emotional connotation of its own, but in 
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the appropriate contextual environment may receive an additional emotional and 

evaluative component). In the studied historiographical sources of the Crimean 

War of 1853–1856, emotional-expressive vocabulary expresses, in a concentrated 

form, the expressive-emotional attitude of members of the English linguistic 

community towards the prevailing realities, political, social and cultural tendencies 

of the epoch, thus revealing the psychological characteristics of the individual 

perception of the country. 

Evaluative vocabulary expresses implicit and explicit positive (meliorative 

vocabulary), negative (pejorative vocabulary) or neutral (ambivalent vocabulary) 

attitudes of Victorians to various spheres of their lives and, in general, to the 

generalized image of their country. According to the number of contextual 

meanings in the discovered IMDK, the most common was pejorative vocabulary 

with a negative assessment of military routine, army provisions, sufferings of 

soldiers, military losses, etc. 

Figurative vocabulary is represented by tropes - metaphor, personification, 

metonymy, synecdoche, figurative comparison, epithet, allusion, oxymoron, irony, 

which in fiction prose and poetic texts verbally represents the components of 

Victorian England Image. According to the number of contextual contexts in 

IMDK, the most common means of creating authorial imagery are metaphor and 

personification (which endows inanimate objects and phenomenon with human 

properties on the principle of similarity). 

Neological onomastic vocabulary, especially toponyms, often serves as titles 

of both fiction and nonfiction texts individual chapters, occupying a dominant 

position in the text and thus serving as an indicator of discursive extralingual 

information. Toponyms of Crimean origin differ in form and meaning of titles. 

There can be chronotropic; clarifying; descriptive, or expanded; forecasting; 

satirical and ironic; duplicate, or double. There also were distinguished thesis 

titles; comment titles; headings with axiological component; headings with 

complicated semantics. All the above-mentioned titles are viewed as verbal 

markers of the global geopolitical expansion of the Victorian era. 
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Analysis of the discursive realization of the cognitive-nominative domain of 

Victorian England Image in historiographical sources of the Crimean War of 1853-

1856 allowed to establish its thematic ramifications, which resulted in a thematic 

grouping of lexical and phraseological TNO depending on the type of verbalized 

historical and cultural dominant. Thus, the  following four groups were 

distinguished: “War”, “Statehood” , “Science and Technology”, and “Culture and 

Art”. 

The lexical representation of the historical and cultural dominant "War" 

ranks first in the number of TNO, where neological eponymous vocabulary 

significantly prevails over the historically marked vocabulary and connotatively 

colored vocabulary. 

Vocabulary of the thematic group "War", denoting light and heavy military 

firearms, military engineering structures and equipment, military ranks and 

professions, organizations and technologies, military campaigns and battles 

(neological onomastic vocabulary). It also defines the policy of the British Empire 

related to retention of the conquered colonies and subsequent military expansion 

(historically-marked vocabulary), contributing to the manipulation of the 

consciousness of the Victorians (connotative-colored vocabulary), thus creating 

Victorian England Image as a powerful militaristic empire. 

Lexical representation of the historical and cultural dominant "Statehood" 

ranks second in the number of TNO. The neological eponymous vocabulary is less 

frequent in the number of nominations of manifestations of statehood, and the most 

frequent is the group of historically marked vocabulary. 

The vocabulary of the thematic group "Statehood" concerns the socio-

political aspect of Victorian England Image. It denotes the notion of social, socio-

political and ideological relations determined by the social system, in particular the 

monarchy. It also defines the contribution of famous Victorians in various spheres 

of socio-political life of Britain during the Crimean War as a result of territorial 

expansion policy, presenting England as a citadel of the great glorious old empire, 

for which the policy of territorial expansion is natural. 
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The lexical representation of the historical and cultural dominant "Science 

and Technology" ranks third in the number of TNO. The group of neological 

onomastic vocabulary is the most frequent one. The connotatively colored 

vocabulary that denotes concepts related to scientific and technological progress is 

insignificant. 

The vocabulary of the thematic group "Science and Technology" refers to 

technological and scientific innovations in industry and economics, trade and 

commerce, communications and transport, which occurred as a result of 

mobilization of all human and material resources of the country in a military 

conflict. Revealing Victorian England Image in the scientific and technical aspect, 

the vocabulary of the thematic group "Science and Technology" shows the image 

of a prosperous, industrialized country during the period of the Crimean War. 

The lexical representation of the historical and cultural dominant "Culture 

and Art" ranks fourth in the number of TNO. It is primarily presented by eponyms 

and -anthroponyms. Revealing aspects of the cultural life of the country during the 

Crimean War, the vocabulary denotes concepts of the fine arts, including painting, 

sculpture and architecture, drama and literature, fashion and design. Victorian 

England Image is presented as a legislator of fashion, a center of culture and fine 

arts. 

Cognitive processing of information about the historical and cultural 

dominants of the Victorian era, embodied in historiographical sources of the 

Crimean War of 1853-1856 with the help of TNO, provides an opportunity to 

formulate an idea of Victorian England at that time. 

It is established that Victorian England is a powerful militaristic state, whose 

existence is associated with the maintenance of conquered colonies and the policy 

of further military expansion, so the war in the worldview of Victorians is 

perceived as a career, profession, service, and an English soldier - as a loyal 

subject who fulfills the noble mission of defending the fatherland (although often 

the patriotic celebration of glorious victories yields to a sharply negative 

assessment of military losses due to bureaucracy, helpless and incompetent 
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management of the British army); it is the citadel of the great glorious old empire, 

the home of an invincible race of happy people who are crowded on the beautiful 

Green Island in the middle of the sea, which justifies the policy of territorial 

expansion; it is a prosperous, industrialized country, for the benefit of which a 

whole galaxy of gunsmiths, military engineers and industrialists work for 

economic growth in heavy industry and technology, rapid development of science 

and technology, intensification of trade and commerce in times of military conflict; 

it is a trendsetter of fashion and refined design, a center for the creation of objects 

of aesthetic pleasure in the field of fine arts - painting, sculpture and architecture, 

drama and literature. 

Keywords: Victorian England Image, cognitive-discursive paradigm, 

historiographical source, fiction literature, nonfiction historical documents, 

historically cultural dominant, thematic nominative unit, historically-marked 

discursive context, neological onomastic lexis, etymon, eponym, anthroponym, 

toponym, historically-marked lexis, connotative lexis, emotive and expressive 

lexis, evaluative lexis, figurative lexis. 
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ВСТУП 

У дисертаційній праці розкривається образ Вікторіанської Англії, яким 

він постає в англомовних художніх творах і літературно-історичних пам’ятках 

періоду Кримської війни 1853‒1856 років, шляхом когнітивно-дискурсивного 

аналізу лексико-фразеологічних номінативних засобів репрезентації історико-

культурних домінант Вікторіанської доби у досліджуваних текстах. 

В історії кожної країни існують свої власні ключові віхи. Для Англії це 

Вікторіанська доба, епохальною подією якої була Кримська війна 1853‒1856 

років, що оголила протиріччя, пануючі в англійському соціумі у той час, 

оскільки відомо, що війна завжди загострює проблеми суспільства. 

Об’єктивна інформація щодо історико-культурного і ситуативно-історичного 

контексту Вікторіанської Англії періоду Кримської війни 1853‒1856 років, 

надана вченими-істориками і культурологами у літературних пам’ятках того 

часу, та суб’єктивна характеристика епохи митцями слова (поетами і 

письменниками), які у своїх художніх (прозаїчних і поетичних) творах 

виражали в образній, експресивно-емоційній формі своє особисте ставлення 

до подій того часу, сприяла визначенню основних історико-культурних 

домінант цієї доби, які створюють у нашому уявленні певний ментальний 

образ епохи взагалі і Вікторіанської Англії зокрема. 

Образ – складна і багатозначна категорія, яка є предметом дослідження 

багатьох різноманітних дисциплін, що зумовлює всебічну характеристику 

цього феномену у гуманітарних студіях. У філософії (Аристотель, Платон, 

І. Д. Скот, Н. Кузанський, Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. В. Лейбніц, Г. В. Ф. Гегель, 

І. Кант, К. Г. Юнг, Ж. Піаже, Л. Вітгенштейн, Р. Барт, Ж. Дельоз та ін.) образ як 

універсальна форма відображення дійсності індивідом є умовно подібним до 

реального світу. У психології (З. Фрейд, К. Г. Юнг, Б. Г. Ананьєв, 

Н. А. Бернштейн, Л. М. Веккер, Л. С. Виготський, П. Я. Гальперін, 

В. П. Зінченко, О. М. Леонтьєв, С. Д. Смирнов, С. Л. Рубінштейн та ін.) 

психічний образ як феномен, що породжує й описує психофізіологічну 

реальність, є синонімом уявлення, тобто уявного споглядання предмета в його 

цілісності. У літературознавстві (О. М. Веселовський, В. В. Виноградов, Л. І. 
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Тімофєєв, Б. В. Томашевський та ін.) образ розуміється у широкому сенсі як 

художній образ – конкретна і водночас узагальнена картина світу автора 

художнього твору [45; 46; 205; 206] й у вузькому – як словесно-художній образ, 

який створено у художньому тексті за допомогою вербальних засобів і 

художньо-композиційних прийомів [140]. У лінгвістиці тлумачать поняття 

«образ» та «образність», спираючись на семантичну двоплановість – первинне, 

чуттєве, і вторинне, асоціативне, значення слова. Розрізняють мовний образ, 

створений фразеологізмами як мовними одиницями [13; 14; 49; 59; 72; 90; 101; 

124;  135; 138; 180; 200; 201; 202; 221; 222], і мовленнєвий образ, створений у 

мовленні різного роду тропами і стилістичними фігурами [8; 80; 119; 206; 228; 

297; 308].  

У когнітивній лінгвістиці когнітивна теорія образу (D. Freeman [282], 

M. Freeman [283], G. Lakoff [307; 306], R. Tsur [351], M. Turner [352], 

Л. І. Бєлєхова [28], О. П. Воробйова [53], О. М. Кагановська [93], В. Г. Ніконова 

[142], Д. М. Павкін [145] та ін.) обґрунтовує когнітивну природу образного 

відтворення дійсності, зумовлену дією глибинних механізмів, якими оперує 

мислення людини в процесі формування певної інформаційної бази, 

елементами якої постають такі розумові категорії, як уявлення [135] і концепти 

[4; 121; 142; 53]. 

Когнітивне осмислення вербальних засобів репрезентації історико-

культурних домінант періоду Кримської війни 1853‒1856 років потребує 

звернення дослідника до таких факторів, як національно-культурні стереотипи, 

оцінка явищ ситуативно-історичного контексту, індивідуально-психологічні 

особливості носіїв мови тощо, що зумовлює застосування дискурсивного 

підходу у дослідженні образу Вікторіанської Англії, створеного у 

історіографічних джерелах періоду Вікторіанської доби.  

У дискурсивній парадигмі теоретичною базою дисертаційної праці 

слугують дослідження в області теорії дискурсу й тексту: М. М. Бахтіна [22], 

Дж. Лакоффа [306], Г. М. Манаєнко [130], Ю. С. Степанова [197] та ін.; 

когнітивно-дискурсивної семантики: В. Г. Гака [59], Н. К. Кравченко [115], 

О. О. Селиванової [182], А. Д. Шмельова [230], Т. ван Дейка [267], Н. Феркло 
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[277; 276] та ін.; лінгвістичні концепції, які описують взаємодію дискурсу і 

культури: Н. Ф. Алефіренко [2; 3], О. С. Кубрякової [120], Е. Сепіра [184], 

Ю. С. Степанова [197], С. Г. Тер-Мінасової [204], А. Вежбіцької [360]; 

міждисциплінарні дослідження дискурсу та соціолінгвістики: К. Ф. Седова 

[181]; дискурсу та етнопсихології: В. І. Карасика [97], В. В. Красних [117], З. Д. 

Попової, І. А. Стерніна [155]. 
Втім незважаючи на численні славістичні [101 ;124 ;135 ;138 ;180 ;200 ; 

202; 201; 221; 222] та західноєвропейські студії [282; 283; 351; 352] із теорії 

образу, виконані у різних наукових напрямах, його природа і сутність досить не 

з'ясовані.  
Актуальність дисертації зумовлено загальним спрямуванням 

лінгвістичних досліджень, виконаних у руслі когнітивно-дискурсивної 

парадигми мовознавства, на розкриття ментальних механізмів креативного 

відтворення дійсності через з’ясування основних властивостей образності як 

цілісного системного утворення та встановлення функційної ролі образно-

експресивного мовлення у створенні авторської образності. Когнітивно-

дискурсивний підхід у дослідженні синкретичної природи образу як ментальної 

сутності є перспективним у сучасних когнітивних розвідках із художньої 

семантики, що посилює актуальність обраної теми. Особливої значущості 

набуває реконструкція образу Вікторіанської Англії на такому мовному 

матеріалі, що вилучений не лише із художніх творів, а й із літературно-

історичних пам’яток того часу (мемуарів і спогадів, листів і щоденників, статей 

із журналів і газети Таймс, промов у парламенті і релігійних проповідей тощо), 

що й уможливлює створення унікального і неповторного образу Великої 

Британії в одному з найважливіших періодів її розвитку, переломленого крізь 

призму авторського світобачення. 

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 
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перекладознавства» (номер державної реєстрації 0117U003776). Тему 

дисертації затверджено (протокол № 7 від 28.12.2009 року) вченою радою 

Київського національного лінгвістичного університету.  

Мета дисертаційної праці полягає у реконструкції образу Вікторіанської 

Англії періоду Кримської війни 1853‒1856 років шляхом когнітивно-

дискурсивного аналізу лексико-фразеологічних номінативних засобів 

репрезентації історико-культурних домінант Вікторіанської доби в 

англомовних художніх творах і літературно-історичних пам’ятках 

відповідного історичного періоду. 

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

− систематизувати теоретичні концепції образності у гуманітарній і 

когнітивно-дискурсивній парадигмі; 

− обґрунтувати методологічний інструментарій дисертаційного 

дослідження, зокрема методологічні принципи дискурс-аналізу, і 

запропонувати власну методику аналізу когнітивно-дискурсивної реалізації 

образу Вікторіанської Англії у історіографічних джерелах періоду Кримської 

війни 1853‒1856 років; 

− визначити складники когнітивно-номінативного простору образу 

Вікторіанської Англії у історіографічних джерелах періоду Кримської війни 

1853‒1856 років, якими постають три групи лексики: неологічна ономастична, 

історико-маркована і конотативно-забарвлена; 

− дослідити дискурсивну реалізацію когнітивно-номінативного простору 

образу Вікторіанської Англії у історіографічних джерелах періоду Кримської 

війни 1853‒1856 років і встановити його тематичну розгалуженість; 

− визначити роль тематичної лексики у дискурсивній репрезентації 

історико-культурних домінант досліджуваної епохи й узагальнити уявлення 

про Вікторіанську Англію, яким воно постає у історіографічних джерелах 

періоду Кримської війни 1853‒1856 років. 

Об’єктом дослідження є лексико-фразеологічні засоби репрезентації 

образу Вікторіанської Англії у історіографічних джерелах (художніх творах і 

літературно-історичних пам’ятках) періоду Кримської війни. 
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Предмет вивчення становить встановлення когнітивно-дискурсивної 

реалізації лексико-фразеологічних засобів репрезентації історико-культурних 

домінант Вікторіанської доби у історіографічних джерелах відповідного 

історичного періоду. 

Матеріалом дослідження слугують 185 історіографічних джерел 

Вікторіанського дискурсу загальним обсягом 53351 стор. Різножанрова 

джерельна база диференціюється у дві групи – 70 художніх текстів обсягом 

20062 стор. і 114 збірників нехудожніх текстів обсягом 33289 стор.; у кожній 

із груп виокремлюються декілька підгруп. Корпус мовного матеріалу, у якому 

визначено 3 групи лексики – неологічну ономастичну лексику, історико-

марковану лексику і конотативно-забарвлену лексику доби кримської війни 

1853–1856 років, становить 9896 тематичних номінативних одиниць, 

виокремлених із 3625 історико-маркованих дискурсивних контекстів.  

Методика дослідження. Застосування комплексного когнітивно-

дискурсивного підходу у декодуванні складної когнітивної структури ‒ образу 

Вікторіанської Англії, вербально репрезентованого тематичними 

номінативними одиницями лексико-фразеологічного рівня у історіографічних 

джерелах періоду Кримської війни 1853‒1856 років, передбачає поетапне 

використання методологічного інструментарію дискурсології, лінгвопоетики і 

лінгвістики. На етапі аналізу макроструктури Вікторіанського дискурсу, тобто 

опису ситуативно-історичного контексту Вікторіанської Англії, ключовим є 

метод дискурс-аналізу, поряд із використанням загальнонаукових методів 

індукції і дедукції, емпірико-теоретичних методів аналізу і синтезу. На етапі 

дослідження мікроструктури Вікторіанського дискурсу використано 

методологію лінгвопоетики, поряд із загальнонауковими методами 

спостереження, опису, інтерпретації, систематизації і зіставлення – для 

формування джерельної бази (корпусу текстового матеріалу) дослідження; 

спеціальні методи літературознавства – інтуїтивізму, філологічний, 

біографічний, історико-порівняльний – для жанрової диференціації корпусу 

текстового матеріалу; спеціальні методи стилістики – інтерпретаційно-

текстовий і контекстуальний – для вилучення текстових фрагментів – 
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історико-маркованих дискурсивних контекстів; спеціальні методи 

лінгвістичного аналізу – етимологічний, семантичний, компонентний, 

стилістичний і дескриптивний – для когнітивної обробки мовного матеріалу – 

тематичних номінативних одиниць лексико-фразеологічного рівня. На етапі 

дослідження дискурсивної реалізації тематичних номінативних одиниць в 

історико-маркованих дискурсивних контекстах залучено метод корпусного 

аналізу – для визначення ключових слів епохи; контекстуального аналізу – для 

виявлення спектру контекстуальних значень тематичних номінативних 

одиниць; інтерпретаційно-текстового аналізу – для встановлення 

закономірностей контекстного вживання тематичних номінативних одиниць у 

досліджуваному корпусі історико-маркованих дискурсивних контекстів, що 

надає можливість сформувати образ країни у цей знаковий період у її історії 

як складний, багатоаспектний феномен. На всіх етапах аналізу здійснюються 

кількісні підрахунки для унаочнення тенденцій і закономірностей вербалізації 

досліджуваного феномену. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертаційному дослідженні вперше у вітчизняному мовознавстві: 

− розв’язано проблему когнітивно-дискурсивної реалізації образу 

Вікторіанської Англії у історіографічних джерелах періоду Кримської війни 

1853‒1856 років; 

− запропоновано методику комплексного когнітивно-дискурсивного 

аналізу для декодування складної когнітивної структури ‒ образу 

Вікторіанської Англії, вербально репрезентованого тематичними 

номінативними одиницями лексико-фразеологічного рівня у історіографічних 

джерелах періоду Кримської війни 1853‒1856 років; 

− сформовано корпус неологічної ономастичної лексики (епонімів, 

антропонімів і топонімів) доби Кримської війни 1853–1856 років, яка 

поповнила склад англійської мови для відтворення історико-культурних і 

науково-технічних інновацій; 
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− розроблено типологію історико-маркованої лексики доби Кримської 

війни 1853–1856 років як вербального засобу репрезентації історико-

культурних домінант Вікторіанської доби; 

− систематизовано конотативно-забарвлену лексику як вербальний засіб 

створення авторської образності в історіографічних джерелах періоду 

Кримської війни 1853‒1856 років; 

− виявлено специфіку дискурсивної реалізації вербальних складників 

когнітивно-номінативного простору образу Вікторіанської Англії у 

історіографічних джерелах періоду Кримської війни 1853‒1856 років; 

− визначено роль тематичної лексики у дискурсивній репрезентації 

історико-культурних домінант Вікторіанської епохи, узагальнене уявлення 

про які створює образ Вікторіанської Англії. 

Теоретичне значення роботи визначається тим, що результати 

когнітивно-дискурсивного дослідження вербальної репрезентації образу 

Вікторіанської Англії у історіографічних джерелах періоду Кримської війни 

1853‒1856 років є внеском у когнітивну теорію образності (структурування 

когнітивно-номінативного простору образу Вікторіанської Англії), теорію 

номінації (семантико-стилістична диференціація складників когнітивно-

номінативного простору образу Вікторіанської Англії), теорію словотворення і 

загальну лексичну неологію (формування корпусу неологічної ономастичної 

лексики Вікторіанської доби), лінгвостилістику (розкриття ролі експресивно-

образних засобів у створенні авторської образності); історичний напрям 

лінгвокогнітивних досліджень (розробка таксономії історико-маркованої 

лексики доби Кримської війни), дискурсологію (визначення ролі тематичної 

лексики у дискурсивній репрезентації історико-культурних домінант 

Вікторіанської епохи). 

Практична цінність отриманих результатів дисертаційного 

дослідження полягає у можливості їх використання у лексикології англійської 

мови (розділи «Лексична семантика», «Словотворення», «Лексична 

неологія»), стилістиці англійської мови (розділи «Стилістична семасіологія», 

«Поетичні тропи і фігури мовлення», «Стилістична лексикологія»), у розробці 
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спецкурсів із теорії дискурсу та лінгвокраїнознавства, у практиці викладання 

англійської мови у темах, пов’язаних з історією та географією, модою та 

одягом Великої Британії, у наукових дослідженнях студентів і аспірантів з 

історії англійської мови та літератури, історії та культури Великої Британії. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на міжнародних наукових 

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

2011), «Україна і світ: діалог мов та культур» (Київ, 2012), «Україна і світ: 

діалог мов та культур» (Київ, 2013), «Україна і світ: діалог мов та культур» 

(Київ, 2014), «Україна і світ: діалог мов та культур» (Київ, 2016), «Сучасна 

філологія : тенденції та пріоритети розвитку» (Одеса, 2017),  «Україна і світ: 

діалог мов та культур» (Київ, 2017), «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 15-ти 

одноосібних публікаціях автора: у наукових фахових виданнях України – 

5 (3,18 др. арк.), у зарубіжних виданнях – 1 (0,65 др. арк.), у збірниках матеріалів 

конференцій – 9 (2,08 др. арк.). Загальний обсяг публікацій становить 5,91 др. арк.  

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 

288 сторінок, із них 193 – основного тексту, у тому числі 9 таблиць і 2 рисунка. 

Бібліографія містить 593 джерела, із них 362 позиції – праці вітчизняних і 

зарубіжних авторів, 127 позицій з яких іноземними мовами, 45 позицій – 

лексикографічні джерела і 186 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, сформульовано новизну одержаних 

результатів, їхнє теоретичне і практичне значення, висвітлено структуру 

й обсяг дисертації, наведено дані про апробацію основних положень дисертації 

та публікації. 
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У першому розділу «Теоретичні засади дослідження образності у 

когнітивно-дискурсивній парадигмі» систематизовано знання про онтологію 

образу у гуманітарній парадигмі (філософії, психології, літературознавстві, 

лінгвістиці); визначено здобутки лінгвокогнітивної теорії образу; 

охарактеризовано художній дискурс як когнітивно-смисловий контекст 

породження образності. 

У другому розділі «Методологічні засади когнітивно-дискурсивного 

дослідження образу Вікторіанської Англії» сформульовано методологічні 

принципи дискурс-аналізу; обґрунтовано інвентар методів аналізу 

макроструктури і мікроструктури Вікторіанського дискурсу; запропоновано   

методику комплексного дослідження когнітивно-дискурсивної реалізації образу 

Вікторіанської Англії у історіографічних джерелах періоду Кримської війни 

1853‒1856 років. 

У третьому розділі «Когнітивно-номінативний простір образу 
Вікторіанської Англії у історіографічних джерелах періоду Кримської 
війни 1853‒1856 років» визначено неологічну ономастичну лексику (епоніми, 

антропоніми і топоніми) доби Кримської війни 1853–1856 років на позначення 

історико-культурних і науково-технічних інновацій; систематизовано 

історико-марковану лексику як засіб репрезентації історико-культурних 

домінант Вікторіанської доби; охарактеризовано конотативно-забарвлену 

лексику (емотивно-експресивну, оцінну й образну) як засіб створення 

авторської образності в історіографічних джерелах періоду Кримської війни 

1853‒1856 років. 

У четвертому розділі «Дискурсивна реалізація когнітивно-

номінативного простору образу Вікторіанської Англії у історіографічних 
джерелах періоду Кримської війни 1853‒1856 років» проаналізовано 

застосування неологічної ономастичної лексики у заголовках англомовних 

художніх творів Вікторіанської доби; визначено роль тематичної лексики, 

вилученої із історіографічних джерел періоду Кримської війни 1853‒1856 років, 

у дискурсивній репрезентації історико-культурних домінант Вікторіанської 

доби: «Війна», «Державність», «Наука і техніка», «Культура і мистецтво». 
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У Висновках сформульовано теоретичні та практичні результати 

проведеного дисертаційного дослідження й окреслено перспективи подальших 

наукових пошуків у галузі когнітивно-дискурсивного аналізу неологічної 

лексики, що поповнила склад англійської мови у знакові історичні періоди 

розвитку Великої Британії.  

Додатки містять перелік англійських історіографічних джерел періоду 

Кримської війни 1853‒1856 років (Додаток А). інформацію про інвентар 

антропонімів-етимонів епонімів Вікторіанської Англії (Додаток Б)., та графічну 

репрезентацію отриманих данних (Додаток В). 
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РОЗДІЛ I 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗНОСТІ  
У КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНІЙ ПАРАДИГМІ 

 
1.1 Онтологія образу у гуманітарній парадигмі 
  

Поняття «образ» не є однозначним, оскільки в межах різних напрямів він 

представляється по різному: як одиниця образної системи мови, як одиниця 

мовленнєвої діяльності і як одиниця зберігання інформації. Будучи складною і 

багатозначною категорією, образ представляє інтерес для багатьох галузей 

наукового знання. Категорія образу відноситься до явищ «міждисциплінарного 

шва» і є предметом вивчення низки дисциплін, серед яких відокремленою 

групою стоять науки гуманітарного напряму: філософія, психологія, 

літературознавство і лінгвістика. 
 

1.1.1 Поняття образу у філософії: зародження та розвиток образного 

мислення. Багатовекторне вивчення феномену образу має давні традиції в 

гуманітарному знанні. Першу спробу осмислити онтологію образу було 

здійснено у філософії, де поняття образу вважається одним із центральних. 

Існує значна кількість досліджень, присвячених ролі образу у філософському 

пізнанні. Цій проблемі присвятили свої праці такі філософи, як: Аристотель, 

Платон, І. Д. Скот, Н. Кузанський, Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. В. Лейбніц, 

Г. В. Ф. Гегель, І. Кант, К. Г. Юнг, Ж. Піаже, Л. Вітгенштейн, Р. Барт, 

Ж. Дельоз (цит. за: [108, с. 53–54]).  

Теоретичне осмислення образу походить від античності, де 

термінологічно він був представлений передусім ім'ям «ейдос» [152]. У 

Платона ейдос – це внутрішня форма, тобто іманентний спосіб буття предмету 

[152; 153]. Аристотель інтерпретує ейдос як іманентний щодо матеріального 

субстрату предмету і невіддільний від предмету (у XIX ст. цей аспект отримав 

назву «гілеморфізма») [8]. 
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У середньовічній філософії отримали розвиток ідеї Платона: семантика 

ейдосу актуалізується архетипічною основою предмету як прообраз предметів у 

мисленні Божому (в ортодоксальній схоластиці); у вільному креаційному 

волевиявленні Божому (Іоан Дунс Скот); у презумпції visiones (уявних образів) 

у Миколи Кузанського (НФЭ). 

У новий час образ став розглядатися в перспективі суб'єкту, який активно 

пізнає, і пов'язуватися з діяльністю його уяви. Д. Юм визначає ідеї як результат 

чуттєвих уражень, копії, схоплені розумом, які залишаються після того, як 

припиняться враження. Відповідно до цього підходу, образ – це не лише ікона, 

але відбиток, що викликається оригінальним об'єктом [199, с. 19–20] 

Раціоналіст Р. Декарт зосереджується на тому, що відбувається в тілі, коли 

душа мислить, і показує, які зв'язки існують між образом, тілесними реаліями і 

механізмами їх породження [216, с. 503–510]. Б. Спіноза розуміє під образом 

людську думку і відрізняє її від ідеї, але образ розглядається як ідея і фрагмент 

нескінченного світу, яким є сукупність ідей [194] Г. В. Лейбніц інтелектуалізує 

образ, зближуючи його з думкою [126]. 

У своєму сучасному вигляді, філософські уявлення про образ як про 

форму відображення об'єктивної дійсності у свідомості людини почали 

формуватися наприкінці ХVІІІ століття. За І. Кантом, образ є об'єктом уяви 

без присутності предмета [95, с. 156]. Образ може бути або продукцією 

(творчістю), або репродукцією (спогадом) наявного раніше споглядання. І. Кант 

відводить образу особливе місце у своїй теорії пізнання: під образом речі він 

розуміє єдність двох уявлень про цю річ, чуттєвого і розумового [95, с. 156]. 

Вже тоді термін «образ» розуміється як: 1) двошарова структура (почуття + 

розум), 2) пізнавальний (епістемологічний) механізм, 3) категорія естетики. 

Ж. Піаже надав семіотичну інтерпретацію ментального образу [150]. 

У 1922 р. Л. Вітгенштейн розвивав теорію картинного значення і 

картинного мислення. У «Трактаті» [48] він зауважує, що ми створюємо собі 

картини фактів, що є моделями реальності, а логічна картина фактів є думка. 

Тут картина відсилає не до візуального ментального образу або натуралістичної 

репрезентації, а скоріше до абстрактного логічного відношення карти. 
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Залежність картин від мови постулювалася Р. Бартом [20] або в силу 

ролі вербальних коментарів, які супроводжують картини, або в силу 

необхідності звернення за допомогою до мови в процесі аналізу.  

Середина ХІХ ст. характерна для європейської філософії формуванням 

нової філософської парадигми – це початок змістовно іншого періоду розвитку 

філософської думки, що дістав назву некласичної філософії. У некласичний 

період філософствування Ж. Дельоз [75] переосмислює платонівську 

відмінність речі і її образу, оригіналу та копії, зразка і подоби. Він уважає, що 

мета платонівського методу поділу полягає не в тому, щоб розділити рід на 

види, але набагато глибше ‒ в тому, щоб встановити родовід: розрізнити 

справжнє і несправжнє, відокремити істинного претендента від уявного.  

У сучасних філософських концепціях (Дж. Дальгарно, Д. Уилкинса) 

образ розуміється не тільки як продукт свідомості, але і як те, що формується в 

соціальності у вигляді знака, або навіть, виходячи за «межі поля» свідомості у 

формі симулякру, стає силою, що породжує зміни і відмінності. [108, с. 57–58].  

У гносеологічному дискурсі (Х. Л. Борхеса) образ характеризується через 

систему взаємодії суб'єкта й об'єкта, через активне, перетворююче ставлення 

суб'єкта до дійсності. Головна його риса ‒ репрезентація ідеального, 

сполученого з морально-етичними і соціально-культурними цінностями й 

оціночними судженнями [СФС, с. 584].  

Образ, що розуміється як синтез наочності й абстрагування, є результатом 

продуктивної діяльності уяви, що створює різні моделі і конструкції і 

проводить уявні експерименти. У сучасній науці широко використовуються 

різного роду символічно-образні уявлення, фікції, математичні моделі, 

інформаційні моделі неспостережних процесів. Їх значення визначається 

конвенціонально. Об'єктивність наукового пізнання залежить від адекватності 

образу досліджуваним об'єктам і процесам. 

Отже, образ у загальнофілософському розумінні ‒ це форма відображення 

й освоєння людиною об'єктів світу. Образ є умовно подібним до реальності, але 

не копіює її, а відображає відповідно до законів творчості, узагальнює, типізує. 

Логіко-наукове трактування природи образу передбачає його багатоплановість, 
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невичерпаність сенсу, що розкривається у віках. Кожна нова епоха знаходить 

у класичному образі нові сторони і грані і додає йому своє трактування. 

 

1.1.2 Теорія образу у психології. Категорія образу належить до одного з 

найбільш активно розроблюваних питань у психології. Теорією образу 

займається ціла низка психологічних дисциплін, таких як експериментальна 

психологія, диференціальна психологія, гештальт психологія, когнітивна 

психологія, психолінгвістика і нейролінгвістика. 
У психології «образ» тлумачиться як безпосереднє або опосередковане 

віддзеркалення реальності у формі цілісної невербальної структури (ПС, 

с. 418‒419). У психологічному підході образ розглядається як синонім 

уявлення, тобто уявного споглядання предмета в його цілісності (ПС, 

с. 418‒419). Загальний термін «психічний образ» має у психології синонімічні 

варіанти: «мисленнєвий образ» [192, с. 327] і «розумовий образ» [6, с. 116]. 

В історії мисленнєвих образів можна виділити декілька періодів: 

філософський («донауковий»), експериментально-вимірювальний, когнітивний 

і нейрокогнітивний [192, с. 329]. 

Протягом філософського («донаукового») періоду мисленнєві образи 

вважалися основними складниками розуму, а іноді навіть елементами думки. 

Тема образів була невід'ємною частиною філософії давньогрецьких мислителів, 

передусім Аристотеля та Платона, а пізніше ‒ британських емпіриків, особливо 

Локка, Берклі, Юма і Хартлі (цит. за: (ПС, с. 418‒419)). 

Експериментально-вимірювальний період розвитку теорії образу у 

психології розпочався наприкінці XIX ст., коли образ стає предметом окремого 

вивчення у працях представника школи американської експериментальної 

психології Е. Тітченера [231, с. 119‒137]. Дослідник спирався на попередні 

праці германського структураліста В. Вундта [55, с. 42], у яких вивчалися 

психологічні процеси свідомості та досліджувався досвід візуального 

сприйняття окремих властивостей реальності і, як результат, було виділено 

окремі елементи свідомості – відчуття та почуття. Згідно з теорією Е. Тітченера, 

образи складають один з елементів свідомості, вони постають «елементами ідей 
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і відбивають переживання, які не пов'язані з поточним моментом, наприклад, 

ті, що відбуваються в нашій пам'яті» [231, с. 126]. Основним завданням образів 

є репрезентація у структурі свідомості феноменів внутрішньої реальності 

(«спогадів про переживання»). Тітченер також виділив чотири основні ознаки 

образу: якість, інтенсивність, тривалість і виразність [231, с. 127]. 

Представник диференціальної психології Ф. Гальтон у своїй теорії 

психічної спадковості висуває гіпотезу про спадкову схожість процесів уяви 

(цит. за: [192, с. 329]). Щоб довести це, він звертається до вивчення законів 

асоціації ідей, в основі яких, на його думку, лежать психічні образи. Згодом 

деякі принципи вивчення образів, використані Ф. Гальтоном, стали основою 

дослідження образної сфери в межах когнітивного напряму [137]. 

Досліджуючи природу несвідомого і його роль у психічному розвитку, 

З. Фрейд [218] звертається до аналізу психічних образів. З. Фрейд як 

представник психоаналізу розглядає образи як відтворення у свідомості 

інстинктів і тяжінь. Психічні образи в його розумінні пов'язують людину не з 

об'єктивною реальністю, а з внутрішнім світом, відображаючи його підводні 

течії та колізії. Значення образу як прояву несвідомого досліджується методом 

вільних асоціацій і методом аналізу сновидінь, у яких робота з образами є 

основним способом і, по суті, єдиною можливістю відстежити прояви 

несвідомого в психічному житті індивіда. З. Фрейд поміщає образи у 

прикордонну область між двома окремими психічними системами – свідомого і 

підсвідомого.  

Дослідження категорії образу знаходять своє продовження в працях 

К. Г. Юнга [233]. На відміну від З. Фрейда, який розглядає образи як психічні 

копії інстинктів і тяжінь, К. Г. Юнг представляє образи в якості первинних 

активних феноменів духовного життя. Згідно з ідеями К. Г. Юнга, здатність 

психіки створювати образи надає людині можливість переживання реальності, 

оскільки «ми безпосередньо живемо виключно в світі образів» [233]. Образи у 

К. Г. Юнга – не лише репрезентація, але феномен, що виконує активну, творчу 

функцію. Аналіз категорії образу у К. Г. Юнга безпосередньо пов'язаний із 

ключовим поняттям архетипу [89]. Розвиваючи ідеї З. Фрейда про природу і 
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функції несвідомого, К. Г. Юнг виділяє у сфері несвідомого два рівні: 

поверхневий – особисте несвідоме і глибинний – колективне несвідоме. 

Колективна частина несвідомого «... не індивідуальна, але універсальна; на 

відміну від особистої душі, в ній укладено ті змісти і способи поведінки, які 

присутні скрізь і у всіх людей ... і складають єдиний психічний субстрат 

надособистнісної природи, який присутній у кожному з нас ...» [232, с. 156]. 

Складниками колективного несвідомого отже є архетипи як визначення 

колективного несвідомого, які розпізнаються в нашому досвіді та які існують, 

як правило, в образах. 

Категорія образу отримує широке теоретичне осмислення в межах 

радянської психології і включається в рівень мета категорій [147]. Історично це 

пов'язано з тим, що в 30-ті роки ХХ ст. предметом радянської психології стає 

свідомість. У той самий час відбувається перегляд методологічних підстав усієї 

психології: її фундаментом стає діалектичний матеріалізм. Починаючи з 1931 р. 

психологія в Росії – це «наука про психіку, свідомість як властивість мозку, що 

є відображенням об'єктивної реальності» [147]. Виходячи з цього, основною 

функцією психіки є відображення у свідомості об'єктів і явищ об'єктивного 

світу у формі психічного образу, що дозволяє доцільно регулювати діяльність 

суб'єкта [ПС, с. 418‒419].  

У середині XX ст. починається широке як теоретичне, так і практичне 

дослідження образу як феномена психології. До дослідження проблематики 

образу тією чи іншою мірою звертаються такі вчені-психологи, як 

Б. Г. Ананьєв, Н. А. Бернштейн, Л. М. Веккер, Л. С. Виготський, 

П. Я. Гальперін, В. П. Зінченко, О. М. Леонтьєв, С. Д. Смирнов, 

С. Л. Рубінштейн та інші (цит. за: (ПС, с. 418)). 

Автор концепції активної функції образу, П. Я. Гальперін [62], 

спираючись на положення марксистської філософії, пропонує теорію 

віддзеркалення (відображення), згідно з якою образами вважаються «всі 

психічні відображення, у яких перед суб'єктом відкриваються предмети і 

відношення об'єктивного світу» [62, с. 215]. Образ і оригінал (явище 

реальності) пов’язані відношеннями відображення, завдяки якому реальність 
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представлено у свідомості суб'єкта. Однак по-різному вирішується питання 

про те, яке відображення формує образ. Розв’язання цієї проблеми у психології 

є принциповим, оскільки дозволить розкрити специфіку розуміння образу. 

Природу чуттєвих образів було розглянуто у рефлекторній теорії 

І. П. Сеченова-Павлова, яка описувала чуттєві сенсорно-перцептивні образи як 

елементарні психічні процеси (цит. за: [44, с. 57]). Здатність психіки 

відображати реальну дійсність охоплює всі рівні психічної організації: від 

сенсорно-перцептивного до інтелектуального і, ширше, ‒ до рівня свідомості. 

Кожному рівню відображення відповідає специфічний образ, що виконує певні 

функції у психічній організації людини. Основна характеристика сенсорно-

перцептивного відображення полягає в тому, що воно виникає при 

безпосередньому впливі предметів і їх властивостей на органи чуття людини і 

реалізується в реальному часі [44]. Формування сенсорно-перцептивного 

образу виступає як нав'язаний нашому розуму ззовні. 

Перцептивні образи є основою для виникнення більш складних за своєю 

структурою і функціями образів. До них відносяться так звані вторинні, 

інтегральні образи: уявлення, образи пам'яті, образи уяви [44, с. 59]. Головною 

характеристикою вторинних образів є те, що вони утворюються без 

безпосереднього впливу об'єктів реального світу, шляхом трансформації 

чуттєвих образів, збережених у пам'яті. При цьому структуру образу об'єкта 

може бути змінено. Вторинні образи вивчаються у працях В. А. Барабанщікова, 

А. А. Гостєва, О. М. Леонтьєва, С. Д. Смирнова та багатьох інших (цит. за: 

[127]). 

Як інтегроване утворення вторинних образів, поняття «образ світу» було 

введено О. М. Леонтьєвим [127, с. 419]. Цей образ, який лежить в основі всіх 

особистих уявлень людини про світ, став трактуватися як центральне утворення 

всієї пізнавальної сфери. Теорія О. М. Леонтьєва базувалася на працях 

Дж. Брунера [251] та Л. Леві-Брюля [125] та на дослідженнях американської 

школи біхевіорізму очолюваної Д. Міллером, Ю. Галантером, К. Прібрамом 

[133]. За ґенезою образ світу індивіда є соціальним і «успадковує» родові 

властивості культури, які зумовлює сам спосіб ставлення до реальності. (ПС, 
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с. 419). Цю теорію розвиває В. В. Пєтухов [148], стверджуючи, що «образ 

світу відображає той конкретно-історичний екологічний, соціальний, 

культурний фон, на якому (або в межах якого) розгортається вся психічна 

діяльність людини» [там само, с. 13‒20]. 

Образ світу так само задає спектр можливих інтерпретацій навколишньої 

дійсності. «Образ світу є ядерним утворенням по відношенню до того, що на 

поверхні виступає у вигляді чуттєво (модально) оформленої картини світу» 

[191, с. 61]. Отже, знання індивіда про світ ґрунтуються на конструюванні такої 

моделі реальності, у якій образ світу служить ядерним шаром знань про 

зовнішній світ; поверхневий шар цієї моделі представлений картиною світу, яка 

формується за допомогою уявлень індивіда про різні сторони дійсності.  

У середині XX ст. виникає новий напрям психологічної науки – 

когнітивна психологія, яка займається вивченням пізнавальних процесів 

людської свідомості. Цей напрям базується на працях А. Бандура, 

Дж. С. Брунера, Дж. Келлі, Л. Колберга, Ж. Піаже та інших (цит. за: [192, 

с. 331]). Категорія образу отримує нове теоретичне осмислення. Когнітивний 

напрям у психології розглядає образи як ментальні репрезентації реальності, 

функціонально еквівалентні об'єктам навколишнього світу [там само, с. 327]. 

Передбачається, що основну роль у поведінці людини відіграють знання, або 

репрезентації об'єктів зовнішнього світу. В уявних образах за рахунок 

асоціативних зв'язків виникає нероздільна на частини єдність окремих об'єктів і 

явищ, не завжди тотожних реальності [там само, с. 25]. Головним завданням 

образів виступає кодування конкретної інформації для зберігання її в структурі 

пам'яті, що виступає сполучною ланкою між простором внутрішньої реальності 

і реальним світом. Образ не визначається як копія, зліпок із дійсності, оскільки 

являє собою синтез, конструкцію окремих елементів дійсності, об'єднання яких 

у реальному світі може бути неможливим.  

У системі когнітивних характеристик процесу переробки інформації 

категорія образу розкривається в контексті понять «уявні образи» і 

«розпізнавання образів». Уявні образи, згідно теорії подвійного кодування, 

використовуються для обробки конкретної інформації, тоді як вербальні коди ‒ 
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для інформації абстрактного характеру [там само, с. 255‒263]. Розпізнавання 

образів засноване на сприйнятті цілого стимульного патерну, коли окремі 

частини набувають значення, перебуваючи лише у складі цілого [там само, 

с. 260‒263]. Таке розуміння базується на принципах гештальт-психології, згідно 

яким цілісний образ як результат сприйняття не зводиться до суми його частин.  

Наведемо схематичну модель психічного образу, запропоновану 

Ф. Є. Василюком [43], яку представлено на рис. 1.1.  

 

Рис. 1.1. «Психосеміотичний тетраедр», модель психічного образу за 

Ф. Є. Василюком 

У цій моделі зовнішній світ представлений предметним змістом (П), 

внутрішній світ ‒ особистісним змістом (О), культура ‒ значенням (З), а мова ‒ 

словом (С). Кожен із названих «вузлів» образу, який трактується дослідником 

як «прикордонна сутність», однією стороною звернений до об'єктивно існуючої 

реальності (зовнішнього світу, внутрішнього світу, мови, культури), а іншою ‒ 

до безпосередньої суб'єктивності; всі ж разом ці вузли задають обсяг, у якому 

пульсує і переливається живий образ. [43, с. 8].  

Підводячи підсумки розглянутих вище концепцій психічного образу, 

можна зробити висновок, що підходи до розуміння категорії образу в 

психології є досить різними. В межах психоаналітичного напряму образ уперше 

стає предметом глибокого теоретичного осмислення. У концепціях психологів 

o 
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образ постає як феномен, що породжує й описує психічну реальність. 

Розглянутий у контексті теорії відображення, образ, з одного боку, дозволяє 

побачити специфіку процесу відображення на різних рівнях психічної 

організації людини, з іншого, – образ, поміщений у простір свідомості, ‒ це 

інтегральний продукт взаємодії людини з реальним світом, що розкриває 

основні функції психіки, її активне діяльне начало. 

 

1.1.3 Типологія художніх образів у літературознавстві. 
Літературознавчий підхід до вивчення теорії образу є на сьогоднішній день 

одним із найбільш розроблених і вивчених. Категорія образу вважається однією 

з найважливіших у теорії літератури. Історично літературознавчий підхід 

спирається на дослідження О. М. Веселовського [45], Б. В. Томашевського 

[206], В. В. Виноградова [46], чиї ідеї було розвинуто у працях зарубіжних і 

вітчизняних літературознавців [332; 261; 309; 319; 225; 224; 36].  

Найбільш поширений у літературознавчому підході термін «художній 

образ» використовується у широкому та вузькому значеннях [60]. У широкому 

розумінні, художній образ – це загальна категорія художньої творчості, 

специфічна форма відображення та пізнання дійсності у будь-якому виді 

мистецтва. У вузькому розумінні, – це специфічна форма буття художнього 

твору та усіх його складових елементів [там само, с. 96]. 

На сьогоднішній день загальноприйнятим трактуванням художнього 

образу у літературознавстві є визначення Л. Тимофєєва: «Образ – це конкретна 

і водночас узагальнена картина людського життя, що створена за допомогою 

вимислу й має естетичне значення» [205, с. 60]. До цього визначення можна 

додати трактування, запропоноване І. Ф. Волковим [50], який визначав 

художній образ як основну одиницю художньої форми та як систему 

конкретно-чуттєвих засобів, що втілює художній зміст і створюється за 

допомогою словесно-мовних і художньо-композиційних прийомів [50, с. 75].  

Кінцевий результат образного осмислення дійсності вербалізується у 

художньому творі. Тому можна припустити, що будь-який естетично значущий 

елемент твору може вважатися художнім образом [60, с. 100]. Художня, 
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поетична мова складається із конкретно втілених різноманітних видів образів 

[37, с. 312]. За визначенням С. Бочарова, образи формують конкретну 

«тканину» кожного художнього твору, тобто художній твір містить історично 

розвинуту, складно розчленовану образну структуру [там само, с. 312]. Форма 

та зміст реалізації образу у літературно-художньому творі відображується по-

різному, в залежності від рівня тексту. Типологію текстової маніфестації 

словесно-художніх образів було розроблено у концепції українських вчених 

І. Ковалика і М. Х. Коцюбинської [110]. Такий підхід передбачає виділення 

трьох взаємопов’язаних різнорівневих груп образів. 

Перший, вербальний рівень, представлено мікро-образами [60]. Такі 

образи відбивають відносно невеликий відрізок об'єктивної реальності і можуть 

бути представлені окремим словом, фразою або надфразовою цілісністю. 

Традиційно до цієї групи відносять образи, утворені засобами вторинної 

номінації – тропами та стилістичними фігурами. 

Другій рівень складають так звані макро-образи [там само, с. 100].  Ця 

група оформлює більш великі сегменти пов’язаних між собою однорідних 

мікро-образів. Такі більш значні смислові одиниці тексту відображають 

дійсність у гіпонімічних або гіперонімічних сегментах. Макро-образи 

представлено такими об’єктами зображення, як антропоморфні й анімалістичні 

образи-персонажі та образи-розповідачі, образи-пейзажі й образи-інтер’єри, 

образи подій, образи почуттів і настроїв. До цього рівня належать образи-

мотиви і образи-теми. 

Третій, найвищий рівень, охоплює цілий текст. Це – образ-твір, де 

загальний зміст тексту сприймається як мега-образ. 

Загальну типологію художніх образів представлено у схематичному 

вигляді, запропонованому О. Галичем (рис. 1.2), де «O» означає об’єкт, а «S» – 

суб’єкт. 
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Рис. 1.2. Типологія художніх образів за О. Галичем 

 

Серед різноманіття художніх образів доцільно виділити окрему групу 

образів, які пов’язані із суб’єктами зображення. Цю групу представлено 

образами автора і образами читача. 

У розумінні художнього образу як форми відображення дійсності, види 

образу можна класифікувати за типом смислового співвідношення між образом 

та його ідеєю [60, с. 103]. Це – автологічні та металогічні образи.  

Автологічні образи – «самозначущі» образи, вжиті у прямому, 

непереносному значенні. В автологічних образах збігаються предметний і 

смисловий плани, співпадає те, що показано, і те, що малося на увазі [ПСК]. 

Завдання автологічного образу – розширити й узагальнити зміст об’єкта, який 

описується, не виходячи за межі його родової категорії [156, с. 123–124]. До 

одного з різновидів автологічного образу належить образ-гротеск, який у 
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комічній чи трагікомічній манері поєднує реальне і фантастичне зображення 

об’єкту.  

Металогічні образи – образи, у яких предметний і смисловий плани не 

співпадають. У таких образах проявляється явище вторинної номінації, коли те, 

що показано, не співпадає з тим, що малося на увазі. До цієї групи відносяться 

всі образи-тропи (ПСК; ПРСТ, с. 120). Також до групи металогічних образів 

належать символ, алегорія та підтекст.  

Образне відображення світу у літературознавчому підході відрізняється 

від його аналогів на побутовому рівні та у логіко-науковому підході.  

У побутовій дійсності людина познає предметний світ за допомогою 

повсякденних уявлень (суб'єктивного сприйняття об'єкта свідомістю (ССП)). 

Художній образ споріднений з уявою, але його відрізняє підкреслене емоційне 

вираження. 

Логіко-науковий підхід до епістемного розуміння світу здійснюється за 

допомогою понять (відображення сутності предмета в людському мисленні 

(СФС, с. 664)), які передбачають абстраговане зображення предмету. Поняття 

тут виявляють загальні риси предмету, свідомо відволікаючись від його 

індивідуальних, конкретно-чуттєвих форм [там само, с. 664], водночас у 

художньому образі предмет відтворюється в одиничній, конкретно-чуттєвій 

формі, так званій картині або ідеї предмету, яка відбиває його індивідуально-

неповторні риси.  

Крім різної форми вираження, наукове поняття та художній образ 

різняться за змістом. Поняття описує предмет об’єктивно, таким, який він є. 

Природа художнього образу завжди відображує суб’єктивно-емоційне 

світобачення автора. Ступінь суб’єктивності художнього образу може 

варіюватись від досить реалістичного до навмисно символічного [60, с. 99–100]. 

Гегель говорить про чуттєву природу художнього образу [64] і відводить 

йому особливу роль у своїй діалектичній системі: для мистецтва художній 

образ стає таким самим двигуном, механізмом розвитку, як догмати для релігії і 

поняття для філософії. Конкретно-чуттєва основа художнього образу відрізняє 
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його від схеми (уявлення чогось у найзагальніших рисах, спрощено 

(ВТССУМ, с. 1420)), що не передбачає відображення суб’єктивних рис.  

За допомогою художнього образу, який відбиває конкретно-чуттєву 

форму одиничного, втілюється більш загальне. У цьому художній образ 

наближається до символу (умовне позначення якогось предмету, поняття або 

явища, що замінює собою деяке інше поняття, використовуючи для цього 

асоціацію, подібність або домовленість (СФС, с. 777)). 

Художній образ також відрізняється від змісту (сукупність істотних і 

відмітних ознак предмета [129, с. 18]), який містить конкретно фактологічну 

інформацію, водночас художній образ є формою вираження узагальненої ідеї 

або факту.  

Розглянувши зміст поняття «художній образ» у різнопланових 

літературознавчих підходах, можна підвести підсумкове визначення 

художнього образу: це – конкретна і в той самий час узагальнена картина буття, 

яку створено у художньому тексті за допомогою вербальних засобів і 

художньо-композиційних прийомів і яка має естетичне значення. 

 

1.1.4 Лінгвальна природа образу: трактування понять «образ» і 
«образність». На сучасному етапі розвитку лінгвістичних дисциплін існує 

декілька напрямів дослідження образу. 
Семасіологічний напрям дослідження мовного образу [58; 14; 59; 101; 

125; 135; 202; 333; 343; 342; 250] спрямований на вивчення механізмів 

створення образів та розробку їх таксономії. 

Семіотично-культурологічний підхід до вивчення образності 

представлений доробками зарубіжних і вітчизняних дослідників, як-то: 

С. А. Аскольдова, Р. Барта, Ю. Б. Борєва, M. Гаспарова, Г. Гачева, У. Еко,  

В. В. Іванова, І. В. Кондакова, Ю. М. Лотмана, М. К. Мамардашвілі, 

Ю. С. Степанова, Ц. Тодорова, В. М. Топорова, Б. А. Успенського, Ч. Філлмора, 

Р. Якобсона та іншими (цит. за: [28]). 

Риторико-стилістичний напрям дослідження образу, який вивчає як 

індивідуально-авторські тропеїчні образи, так і сукупність інваріантних 
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типових образних моделей, що реалізуються автором у художньому тексті, 

був уперше запропонований Аристотелем [8] і не втратив своєї актуальності і 

сьогодні [28; 119; 206; 228]. 

У сучасних лінгвістичних дослідженнях поняття «образ» і «образність» 

використовуються досить широко, хоча і неоднозначно. Найчастіше ці поняття 

розглядаються нерозривно одне від одного і визначаються одне через інше. 

«Словник лінгвістичних термінів» (СЛТ) пропонує такі визначення: «образний 

(фігуральний) – той, що містить у собі образ; той, що несе образ» (СЛТ, с. 275) 

та «значення образне – значення слова, яке функціонує в якості тропу» (СЛТ, 

с. 163). Отже, лінгвістичне визначення образу надається через розуміння 

образності як лінгвістичної категорії, яку трактують як семантичну 

двоплановість, тобто перенесення назви з одного об'єкта на інший [36, с. 23].  
Лінгвістичне тлумачення образності може бути широким і вузьким. У 

широкому сенсі образність – це здатність слова викликати наочно чуттєве 

уявлення про позначуване, у вузькому – це будь-яка семантична двоплановість 

[235, с. 30]. Неоднозначність інтерпретації образності обумовлюється, 

насамперед, різним розумінням поняття «образ» у лінгвістиці.  

Відзначаються дві іпостасі цього терміну. Перше розуміння образу 

пов’язане із філософсько-психологічним розумінням цієї категорії – з 

первинно-чуттєвим образом. Друге трактування образу позначає вторинний 

асоціативний образ, який виражає двоплановий зміст категорії образу. 

О. А. Юріна запропонувала позначати ці два підходи як «образ-1» і, відповідно, 

«образ-2» [там само, с. 13]. 

Образ-1 (первинно-чуттєвий) являє собою певний набір чуттєвих ознак. 

Він є результатом пізнавальної діяльності суб'єкта. Первинний образ 

передбачає два етапи формування. На першому етапі відбувається емпіричне 

освоєння реальності суб'єктом за допомогою органів почуттів. Відповідно до 

каналу сприйняття, у свідомості фіксуються: зовнішній вигляд об'єкта (розмір, 

форма, колір, світло та інше); тактильні відчуття від об'єкта (вага, щільність, 

температура); звукові, смакові та інші параметри, доступні чуттєвому 

сприйняттю [там само, с. 13]. Другий етап передбачає фіксацію у свідомості 
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отриманих перцептивних характеристик об'єкта, що дозволяє відтворити їх 

при відсутності безпосереднього контакту із самим об'єктом. Кінцевий 

результат цього етапу – перетворення первинного образу сприйняття у 

вторинний  образ уявлення [там само, с. 15–17]. У лексичній семантиці 

первинний чуттєво-раціональний образ розглядається в зв'язку з уживанням 

слів і фразеологічних зворотів, які здатні викликати цей образ у свідомості 

людини при сприйнятті мовної одиниці. 

Образ-2 (вторинно-асоціативний) має двопланову змістовну структуру. 

Асоціативні образи формуються на базі метафоричних і метонімічних моделей 

[306], а в їх створенні беруть участь різного роду тропи і стилістичні фігури. 

Вторинні образи не є прямим і об'єктивним відображенням явища, це – 

результат інтерпретаційного, лінгвокреативного, особистісного, суб’єктивного 

відображення світу. Такі образи мають зображально-виразний характер 

вираження [25, с. 17–18]. 

Таким чином, розуміння образу й образності в лінгвістичних працях 

засноване як на первинному, чуттєвому, так і на вторинному, асоціативному 

сприйнятті образу. Образ та образність постають одними із самих 

досліджуваних мовних явищ, що постають у мові або пов'язані з мовою. 

Образне бачення світу має лінгвальну детермінованість, оскільки базується на 

закріплених у мовних одиницях образах, загальноприйнятих у певній мовній 

культурі [235, с. 3]. В поетичному і художньому мовленні онтологічна природа 

словесного образу розкривається найбільш яскраво. 

 

1.2 Теорія образу у когнітивній лінгвістиці 

 
1.2.1 Образ vs поняття, уявлення, концепт. У лінгвістичних 

дослідженнях зростає інтерес до різних лінгвокогнітивних аспектів образного 

потенціалу мови, способів і засобів його реалізації в мовленні. Людська 

когніція моделює нові уявлення про світоустрій за допомогою різноманітних 

образів. «За допомогою образного мислення етнокультурні спільноти 

формують оригінальні уявлення про простір, час, рух і т.п.» [2, с. 197]. 
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Існуюче у когнітивній лінгвістиці положення про зв'язок мовних форм 

з абстрактними формами мислення передбачає дослідження глибинних 

механізмів відображення в лексичній семантиці відповідних форм мислення. У 

мисленні людини всі форми образного відтворення дійсності існують у взаємно 

пов’язаній єдності, що не може не відобразитися на формах їх вербалізації. 

Мова є формою відбиття і вираження результатів розумових процесів. Через 

мову відбувається накопичення основних знань про світ, про навколишню 

дійсність. Основними форматами репрезентації механізмів відображення є 

поняття, уявлення і концепт. 

Поняття виражає найбільш загальні, істотні ознаки предмета чи явища. 

Поняття ‒ це «форма думки, що узагальнено відображає предмети і явища за 

допомогою фіксації їхніх істотних властивостей» (СЕ, с. 295); це ‒ «вища 

форма відображення людиною узагальнених властивостей і ознак пізнаваного 

об'єкту, способом існування якої є мова» [3, с. 48]. Уподібнення абстрактних 

понять предметам почуттєвого світу є одним із способів пізнати ці поняття. 

Співвіднесення образу з поняттям призводить до усвідомлення наочно-чуттєвої 

природи образів. 

Слова, взяті окремо, поза мовлення, виражають поняття, так як 

називають загальне, та фіксують істотні ознаки цілого класу однорідних 

предметів. Проте в мові, в конкретних обставинах, слова, які занурені у 

комунікативно-прагматичну ситуацію, отримують більш предметний зв'язок з 

об'єктом, що позначається. Тут вони співвідносяться з конкретними речами, 

особами і діями, отримують певну предметну співвіднесеність. У тексті слово-

поняття перетворюється в уявлення (образ) про конкретний об'єкт. 

Таке явище отримало назву «мовної конкретизації» [103, с. 85], під якою 

розуміється «здатність (властивість) мови «переводити» слова-поняття більш 

широкого обсягу в слова-поняття більш вузького обсягу, але з більш 

конкретним і повним змістом, аж до вираження ними одиничних понять, 

здатність мови «позначати» словами в контексті також образи (уявлення), що 

здійснюється завдяки своєрідному зчепленню й організації в мовленні мовних 

одиниць» [там само]. Названі автором одиничні поняття формують у 
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лексичному значенні слова так званий референт ‒ мисленнєвий образ саме 

того предмету, про який повідомляється в даному тексті. Таким чином, однією 

з особливостей образу є співвіднесеність слова з референтом, конкретним 

предметом дійсності. 

Образне слово, яке сприймається (читачем, співрозмовником), неодмінно 

викликає уявлення. Уявлення ‒ чуттєво-наочний, узагальнений образ предметів 

і явищ дійсності, що зберігається і відтворюється у свідомості і без 

безпосереднього впливу самих предметів і явищ на органи чуття [70, с. 590]. 

Проте, як зазначає В. П. Москвін, «терміни ‘образ’ і ‘уявлення’ аж ніяк не є 

дублетними» [135, с. 62]. 

Образ, передаючи певне уявлення, не лише ілюструє думку, але й впливає 

на почуття й уявлення. Уявлення виступає в єдності з мисленням і з процесом 

діяльності. Воно входить до будь-якого трудового процесу, є необхідним 

складником будь-якої творчої діяльності ‒ художньої, наукової тощо. 

Включення уявлення, поряд із мисленням, у процес діяльності визначається 

ступенем невизначеності проблемної ситуації, повнотою або дефіцитом 

інформації [там само]. Якщо вихідні дані відомі, то хід розв'язання задачі 

підпорядковується переважно законам мислення; якщо ж ці дані з працею 

піддаються аналізу, то діють механізми уявлення [там само]. Цінність уяви в 

тому, що вона дозволяє прийняти рішення при відсутності належної повноти 

знань, необхідних для виконання завдання.  

Процеси уявлення мають аналітико-синтетичний характер, як і процеси 

мислення, пам'яті, сприйняття. Основна тенденція уявлення ‒ перетворення 

уявлень пам'яті, забезпечує, в кінцевому рахунку, створення свідомо нової 

ситуації, яка не виникала раніше. Сутність уяви ‒ перетворення уявлень, 

створення нових образів на основі наявних. Уявлення ‒ це відображення 

реальної дійсності в нових, незвичних, несподіваних поєднаннях і зв'язках. 

Найбільш характерна особливість уявлення полягає в тому, що в ньому 

поєднуються наочність і узагальненість.  

Образне слово в будь-яких, навіть найпростіших випадках, коли воно є 

лише уявленням, що ілюструє думку, і жодних інших функції, крім цієї, воно не 
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виконує, має здатність впливати на почуття, на уяву. Як відомо, для впливу 

на людей ‒ на їх волю, емоції ‒ необхідно перетворити ідеї у враження, 

абстрактне ‒ в конкретне. Саме для виконання цієї мети і слугують образи [там 

само].  

Образне слово може бути більш складним за своїм значенням, ніж 

необразне. Уявлення про предмет або реальну ситуацію може бути засобом для 

вираження деякого значення, часто більш широкого, глибокого і складного, ніж 

назва предмету, який виступає представником або заступником цього значення. 

Як стверджує Г. М. Скляревська [189], компонентом семантики, що здійснює 

смисловий зв'язок метафоричного значення з вихідним, може виступати не 

лише конкретна ознака, яку можна виділити і позначити, але і певне загальне чи 

подібне враження, яке було створене предметами, що співставляються, – тобто 

образом. 

Концепт розглядається як базове перцептивно-когнітивно-афективне 

утворення динамічного характеру, що спонтанно функціонує у пізнавальній і 

комунікативній діяльності індивіда й підкорене закономірностям психічного 

життя людини, завдяки чому за рядом параметрів він відрізняється від понять і 

значень як продуктів наукового опису з позиції лінгвістичної теорії [88, с. 39].  

Визначаючи різні способи концептуалізації, О. С. Кубрякова [КСКТ, 

с. 90] відмічає особливий, образний тип ментальної репрезентації 

концептуальної інформації: «частина концептуальної інформації має мовну 

«прив'язку», тобто способи їх мовного вираження, але частина цієї інформації 

представляється у психіці принципово іншим чином, тобто ментальними 

репрезентаціями іншого типу ‒ образами, картинками, схемами і т.п. Ми, 

наприклад, знаємо відмінність між ялинкою та сосною не тому, що можемо 

представити їх як сукупності різних ознак або ж як різні концептуальні 

об'єднання, але скоріше тому, що легко їх візуально розрізняємо і що концепти 

цих дерев подано насамперед образно» [там само, с. 90‒91]. 

В основі концепту лежить індивідуальний чуттєво-предметний образ, 

заснований на чуттєвому досвіді людини, який із часом перетворюється на 

розумовий. Як відомо, «чуттєвий образ формується на основі характеристик, 
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властивостей і якостей, необхідних для ідентифікації предмета, що 

представляються як повноправні пізнавальні сутності» [18, с. 35]. Оскільки 

чуттєво-предметний образ конкретний і індивідуальний для кожної людини, 

концепт являє собою «життєве (буденне) поняття у своїй суб'єктивній 

конкретності, яке в певних умовах може перетворитися в абстрактне наукове 

поняття» [1, с. 25]. 

Таким чином, у сприйнятті образу беруть участь не лише абстрактні, але 

і чуттєві форми мислення. Сам образ є початковим і необхідним елементом у 

просуванні думки від наочного представлення предмета (явища) до пізнання, 

здійснюваного за допомогою слова. 

Отже, уявлення, поняття і концепт складають певну інформаційну базу, 

елементами якої оперує мислення в процесі формування образів. Уявлення 

відіграють істотну роль, оскільки складають фундамент довгострокової пам'яті, 

основу практичного досвіду людини. Уявлення ускладнюються семантичними 

нашаруваннями тих слів-понять, які беруть участь у формуванні образів. При 

цьому образ значно ширше і складніше за уявлення. Поняття, які є свого роду 

представниками широких класів предметів, забезпечують ефективний пошук, 

зближення і диференціювання предметів на основі їхніх суттєвих ознак. 

Концепт як ментальне утворення включає в себе всю сукупність знань про 

об'єкт. 

 

1.2.2 Художній образ vs художній концепт. Сучасний стан розвитку 

концептології представлено низкою напрямів визначення природи концепту: 

онтологічний, логічний, семантико-психологічний, лінгвокультурологічний, 

поетологічний, психолінгвістичний, дискурсивний та етнолінгвістичний [30]. З 

детальним оглядом різнопланових аспектів природи концепту можна 

ознайомитися у таких джерелах: [131, с. 20‒32], [53, с. 53‒63], [143, с. 75]. 

Поетологічний напрям у лінгвоконцептології представлено працями 

вітчизняних (Л. І. Бєлєхова [29], О. П. Воробйова [53], О. М. Кагановська [92], 

В. Г. Ніконова [143],  І. В. Приходько [162 ; 163; 164],  та ін.) та зарубіжних 

(D. Freeman [282], M. Freeman [283], G. Lakoff [306], R. Tsur [351], M. Turner 
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[352] та ін.) дослідників. Цей вектор акцентує увагу на реконструкції 

концептуального змісту художніх творів та оперує різноманітними критеріями 

типологічної побудови концептів. Таксономія концептів визначається в 

залежності від критеріїв змісту концепту, його специфічності чи 

універсальності, місця в ієрархії концептосистеми, формату актуалізації та 

інших чинників [53, с. 6]. Засновниця українського поетологічного напряму 

концептології, О. П. Воробйова зазначає, що в філологічній свідомості певний 

образ або сукупність образів існують у форматі аналогових, картиноподібних 

ментальних репрезентацій. Подібні образи-картини, з одного боку, мають 

цілісний, гештальтний характер, а з іншого боку, можуть бути досить 

мінливими. Такі образи найчастіше виступають в якості ключових метафор 

[там само, с. 53‒63]. 

Активність образної мови в художньому пізнанні спирається на 

найрізноманітніші способи і засоби освоєння навколишнього світу: наочно-

конкретне й абстрактне, теоретичне і мимоволі-буденне. Основною формою 

образного пізнання є концепт, який формується у процесі асимілятивної 

взаємодії чуттєвих і понятійних образів. 

У дисертаційному дослідженні спираємося на одну з найпоширеніших 

типологій концепту, чий розподіл базується на розмежуванні за середовищем 

буття [53, с. 7]. До цього критерію систематизації належать: мовні концепти 

[90], текстові [92], дискурсні [161], філософські [75]; культурні [52;97] та 

лінгвокультурні [195]; художні концепти [142; 53]. 

Розглядаючи співвідношення між текстовим, художнім і культурним 

концептами, зазначимо, що текстові концепти, за визначенням 

О. М. Кагановської [92], є «мовленнєво-розумовими утвореннями змістового 

плану, які характеризуються багатосмисловою напруженістю та 

надкатегріальністю і на текстовому рівні імплікують сукупності певних ознак 

мета образів художнього твору, що набувають своєї експлікації у тексті» [92, 

с. 24].  

Художні концепти розглядаються як складне ментальне утворення, що 

належить не тільки індивідуальній свідомості, а й психоментальній сфері 
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певного етнокультурного співтовариства (Л. В. Міллер), як одиниця 

свідомості поета чи прозаїка, що отримує свою репрезентацію в художньому 

творі і втілює авторське осмислення явищ дійсності (О. С. Беспалова), як 

смислова структура, що може займати нежорстке місце на шкалі 

універсальне / індивідуально-авторське (І. А. Тарасова) (цит. за: [143, 

с. 75‒76]).  

Культурні концепти, за теорією С. Г. Воркачова, є одиницями 

колективного знання / свідомості (які відправляють до вищих духовних 

цінностей) і що мають мовне вираження та відзначені етнокультурною 

специфікою [52]. 

Зіставлення художнього концепту із художнім образом демонструє 

подібність їхнього онтологічного статусу: і перший, і другий представляють 

собою ментальні структури.  

Концепт – це «базова одиниця ментальної репрезентації» [257, с. 2], 

«базова одиниця розумового коду людини» [161, с. 15]. Найбільш 

сконденсованим, багатозмістовним серед видів концептів є саме художній. 

Завдяки своїй інформативній насиченості, художній концепт має складну 

багатокомпонентну структуру. Залежно від ступеня абстракції знань, 

структурованих у художньому концепті можна виділити такі ієрархічні 

складники, як предметно-чуттєвий, образно-асоціативний і смисловий [141, 

с. 26]. У предметно-чуттєвому складнику художнього концепту міститься 

інформація предметно-почуттєвого, денотативного, узуального характеру [142, 

с. 235]. Вона являє собою «інгерентний неметафоричний кістяк концепту» [306, 

с. 128]. Образно-асоціативний складник додає до предметно-чуттєвого 

індивідуально-авторські світоглядні асоціації конотативного характеру [142, 

с. 261]. Цей пласт представлено низкою концептуальних тропів, які надають 

образне осмислення інформації. Смисловий складник представляє найвищий 

рівень абстракції в системі художнього концепту. Він формується із смислових 

атрибутів, отриманих шляхом семантико-асоціативного осмислення 

концептуальних метафор [там само, с. 297]. 
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Художній образ, подібно художньому концепту, також постає 

одиницею когнітивної структури. Його можна охарактеризувати як смислову 

універсалію, аналоговий ментальний конструкт. Це – своєрідний 

узагальнений гештальт, у якому закладено індивідуальний досвід і колективне 

знання [161, с. 23].  

Художній образ як багатовимірний ментальний конструкт представляє 

аналоговий засіб кодування чуттєво-семіотичної складової розумових процесів. 

Об'єкти реального або вигаданого світу, які сприймаються людиною, 

утворюють в її свідомості ментальний образ відповідного референта [там само, 

с. 24]. Художні образи містять репрезентації предметно-понятійного або 

асоціативно-чуттєвого рівнів. Таким чином, під час когнітивних процесів 

людина оперує образами, які втілюють «прикріплені» до них раціональні 

знання [155, с. 40]. 

Подібність між художнім образом і художнім концептом як вищими 

проявами поетичного мислення не означає, що художній концепт 

ототожнюється з художнім образом. Художній концепт наближається до 

художнього образу своєю «емоційно-експресивною маркованістю, особливим 

словесним малюнком, у якому яскраво виступають образи, експліковані 

вербальними знаками» [142, с. 103]. У структурі художнього концепту 

художній образ займає місце переважно на периферійній зоні у якості 

асоціативно-образної репрезентації концепту. Якщо художній концепт і містить 

художній образ, то «випадково і частково. Проте він, безсумнівно, тяжіє 

насамперед до потенційних образів і також спрямований на них подібно до 

того, як і пізнавальний концепт спрямований на конкретні уявлення, що 

підпадають під його логічний "родовий" обсяг» [15, с. 275]. 

Художній образ, своєю чергою, виступає певним універсальним 

субстратом мисленнєво-пізнавальної діяльності. Людині притаманно мислити 

гештальтними образами, що представляють і заміщають в її свідомості логічно 

побудований зміст концептуальних структур [12, с. 86]. Образ є складним 

аналоговим, картиноподібним ментальним конструктом, який створюється 

зближенням і накладенням різнопорядкових сутностей, за допомогою 
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механізму асоціації, цілісного (гештальтного) сприйняття, зближення і 

ототожнення реалій різних таксономічних рядів. 

Окрім асоціативно-почуттєвої інформації, образ як номінативна одиниця 

мови містить релевантну інформацію про «ряд національно кодифікованих 

асоціацій, пов'язаних зі способом життя, стереотипами і культурними 

сценаріями поведінки» [161, с. 106].  

Отже, для реконструкції художнього образу, зокрема образу 

Вікторіанської Англії, як складного багатовимірного аналогового ментального 

конструкту принципове значення має його екстралінгвальна обумовленість 

[139, с. 10], що припускає звернення дослідника до таких факторів, як 

національно-культурні стереотипи, критерії оцінки явищ дійсності і 

індивідуально-психологічні особливості носіїв мови.  
 

1.2.3 Здобутки лінгвокогнітивної теорії образу. Серед сучасних 

досліджень лінгвокогнітивної природи образу можна визначити концепції 

словесного поетичного образу [29], образу Чарівної Країни [145], словесного 

образу-символу [71], словесних образів СВОГО й ЧУЖОГО [160]. 

Значний вклад у теорію образності внесла українська дослідниця 

Л. І. Бєлєхова, яка заснувала новий напрям у вітчизняній когнітивній поетиці ‒ 

когнітивну теорію образності. Відповідно до досліджень Л. І. Бєлєхової [28], за 

критерієм новизни та сталості словесні поетичні образи умовно можна поділити 

на відомі: архетипи (укорінені загальнолюдські образні схеми) та стереотипи 

(відомі, прототипові образи, які використовуються нормативно) і на 

принципово нові пізнавальні структури ‒ ново образи, які, своєю чергою, 

поділяються на ідіотипи (відомий образ, який модифікується або у якому 

відбувається порушення його нормативного використання) та кенотипи (образ, 

реорганізований за абсолютно іншими новими принципами). 

Спираючись на критерії типології образів за семантичною простотою чи 

складністю, які були запропоновані Л. І. Бєлєховою [28; 29], можна виділити 

групу простих образів, до якої входять образи, утворенні простими тропами та 

стилістичними фігурами, так звані образи-метафори й образи-метонімії. До 
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другої групи відносяться особливі види тропів, які породжують складні 

образи: образи-метаболи й образи-параболи. 

Традицію когнітивного підходу продовжив Д. М. Павкін [145], який вивчав 

концептуальні структури змісту образу Чарівної Країни у творах 

Дж. Р. Р. Толкієна та шляхи відтворення цього змісту за допомогою мовних 

засобів. Д. М. Павкіним було з'ясовано онтологічніий та аксіологічний плани 

образу Чарівної Країни. Також було виявлено, що онтологічна складова 

семантики образу моделюється за допомогою концептуальної мережі, що 

інтегрує партонімічний і предметноцентричний фрейми. 

Л. Ф. Присяжнюк [160] розглянула словесні образи СВОГО й ЧУЖОГО. Ця 

образна дихотомія є результатом багатосмислових зв’язків між текстовими 

одиницями, кожен компонент дихотомії постає як подвійна сутність, що 

інтегрує вербальну й концептуальну сторони. Встановлено, що вербальними 

засобами їх репрезентації є, з одного боку, узуальні показники СВОГО, ЧУЖОГО 

та КОРДОНУ, які можуть бути визначені шляхом компонентного аналізу 

ключових лексем на позначення цих складників дихотомії у мовній системі. 

Концептуальна іпостась образів СВОГО й ЧУЖОГО відображає сукупність 

репрезентованих у тексті ознак цих складників дихотомії, характерних для 

індивідуально-авторської картини світу обраного письменника. 

У дисертації Т. Ю. Горчак [71] з позицій лінгвокогітивного підходу до 

вивчення образу розкрито проблему формування та функціонування словесного 

образу-символу, який визначається через споріднені категорії словесного 

образу, символу та знаку. Висвітлення когнітивного та семіотичного аспектів 

досліджуваного явища дозволяє створити всебічний опис словесного образу-

символу як багаторівневого лінгвокогнітивного та семіотичного конструкту. 

Таким чином, лінгвокогнітивна теорія образу, спрямована на 

обґрунтування когнітивної складової образу як складного ментального 

конструкту, перебуває на стадії становлення. 
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1.3 Художній дискурс як когнітивно-смисловий контекст 

породження образності 
 
1.3.1 Сучасні концепції дослідження дискурсу. Сучасна лінгвістична 

парадигма зумовила перенесення уваги дослідників із «вивчення тексту на 

аналіз дискурсу, знаковим посередником якого служить текст» [183, с. 400]. 

Оскільки дискурс – це явище проміжного характеру між мовою, спілкуванням і 

мовною поведінкою, яке може бути зафіксоване текстом, існує багато підходів 

до розуміння цього складного явища. Дефініції дискурсу як багатовимірного 

міждисциплінарного феномену різняться в залежності від аспектів, які беруться 

до уваги. В цілому дискурсом вважається цілісний мовленнєвий твір у 

різноманітності його когнітивно-комунікативних функцій [69, с. 176]. 
Неоднозначність визначення дискурсу припускає існування декількох 

підходів до вивчення природи даного феномену. Дискурс можна розглядати 

комплексно з позиції цілої низки дисциплін, які доповнюють одна одну та 

уточнюють поняття дискурсу. Це ‒ власне лінгвістика, а також 

лінгвокультурологія, прагмалінгвістика та прагмастилістика, соціолінгвістика, 

теорія комунікації, лінгвістика тексту, лінгвістична семантика і когнітологія та 

інші науки гуманітарного знання (цит. за: [69]). 

Сучасні концепції дослідження дискурсу дозволяють виділити шість його 

аспектів: текстовий, соціально-інституціональний, конверсаційний, культурно-

семіотичний, когнітивний і подійно-ситуативний [113, с. 14‒50]. Розглянемо 

докладніше кожен із них. 
Текстовий аспект дослідження дискурсу є одним із найпоширеніших у 

сучасній лінгвістиці. Він трактує дискурс як «зв'язний текст» (КСТЛТ, с. 467). 

Узагальнений аналіз дослідницьких позицій розуміння дискурсу як тексту було 

запропоновано К. Серажим [184, с. 12]: 1) зв'язний текст у сукупності з 

екстралінгвальними факторами (Т. ван Дейк, І. Штерн, В. Петров, Ю. Караулов 

та ін.); 2) текст у подієвому аспекті (Н. Д. Арутюнова, Г. Кук, К. Пайк та ін.); 

3) текст, що утворився в процесі дискурсії, коли значення «на виході» стає 

адекватним авторському задуму (В. Костомаров, Н. Бурвикова та ін.); 
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4) сукупність тематично, культурно або інакше взаємопов'язаних текстів, що 

допускає розвиток доповнення іншими текстами (А. Баранов, 

Д. Добровольський та ін.). 
Соціально-інституціональний підхід трактує дискурс як «явище, яке 

породжується і сприймається в інституційно-заданих рамках певних сфер 

соціального спілкування» [113, с. 20]. Цей підхід передбачає дві загальні 

дослідницькі позиції розуміння дискурсу як інституціонально залежного 

спілкування та дискурсу як набору змінних факторів, які визначають ту чи іншу 

форму мовлення  [там само, с. 20‒28]. 

Конверсаційний, або розмовний аспект дослідження ототожнює дискурс 

із усним діалогічним мовленням, пов’язаним із позиціями адресанта й адресата. 

На даний підхід певним чином вплинула концепція мовних жанрів 

М. М. Бахтіна [23, с. 237‒280]. 
Культурно-семіотичний напрям розглядає дискурс як семіотико-

культурне явище. Цей аспект інтерпретації окреслює три підходи: французьку 

семіотичну школу, послідовники якої ототожнюють дискурс із семіотичним 

процесом (А. Ж. Греймас, Ж. Курте, М. Пеше); вчення Ю. М. Лотмана та його 

послідовників, які трактують текст як нерозчленований сигнал у знаковому 

просторі культури; та вектор аналізу, який виявляє внутрішні змістоутворюючі 

елементи та принципи, котрі забезпечують ідентифікацію дискурсу як знаку 

[113, с. 36‒37]. 
Когнітивний підхід пояснює феномен дискурсу, виходячи з аналізу 

когнітивних структур, які породжуються комунікантами, на основі експлікації 

когнітивних процесів із структурами знань і процедурами їх переробки [там 

само, с. 45]. 
Подійно-ситуативний аспект розуміння дискурсу представляє 

діалогічну модель дискурсу, розроблену О. О. Селівановою, яка синтезує всі 

вищерозглянуті напрями [183, с. 399‒417]. 
Теоретичною базою дисертаційної праці слугують дослідження в області 

теорії дискурсу й тексту: М. М. Бахтіна [23], Дж. Лакоффа [306], 

Ю. С. Степанова [197] та ін.; когнітивно-дискурсивної семантики: В. Г. Гака 
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[59], Н. К. Кравченко [112], В. В. Красних [118], О. О. Селиванової [182], 

Т. ван Дейка [264], Н. Фейрклау [277] та ін.; лінгвістичні концепції, які 

описують взаємодію дискурсу і культури: Н. Ф. Алефіренко [4], 

О. С. Кубрякової [121], Е. Сепіра [184], Ю. С. Степанова [198], А. Вежбіцької 

[360], С. М. Єнікєєвої [84 ; 85; 83]; міждисциплінарні дослідження дискурсу та 

соціолінгвістики: К. Ф. Седова [181]; політичного дискурсу: В. Є. Чернявської 

[226], О. І. Шейгала [228]; дискурсу та етнопсихології: В. І. Карасика [97], 

В. В. Красних [117] та інших. 
Таким чином, аналіз існуючих на сьогодні векторів дослідження дискурсу 

щодо визначення його природи демонструє, що цей феномен є явищем 

багатовимірним і потребує застосування комплексного інтегрованого підходу. 
 

1.3.2 Співвідношення понять «дискурс» і «текст». У дисертаційному 

дослідженні спираємося на трактування дискурсу як тексту в широкому 

екстралінгвальному контексті. За Н. Д. Арутюновою, дискурс – це «зв'язний 

текст у сукупності з екстралінгвальними – прагматичними, соціокультурними, 

психологічними та іншими факторами; текст, узятий у подієвому аспекті ...» 

[13, с. 136–137]. Таке трактування дискурсу дозволяє враховувати сукупність 

зв'язного тексту з екстралінгвальними факторами. У зв'язку з цим 

представляється можливість простежити співвіднесення понять «текст» і 

«дискурс». 
Загальноприйнятим розумінням тексту вважається «об’єднана смисловим 

зв’язком послідовність знакових одиниць, основними рисами якої є зв’язність і 

цілісність» (БЕС 1998, с. 507). З урахуванням множинності ракурсів стосовно 

розгляду цього складного явища, текст – це «цілісна семіотична форма лінгво-

психоментальної діяльності мовця, концептуально та структурно інтегрована, 

яка служить прагматичним посередником комунікації і діалогічно вбудована до 

семіотичного універсуму культури» (ЛЕ, с. 715). 
За висловом Ф. С. Бацевича, текст є «застиглим дискурсом» [24, с. 147]. 

Дослідник виділяє такі розбіжності у дихотомії текст / дискурс: текст 

позбавлено екстралінгвальної дискурсивної складової (психологічних, 
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психічних, когнітивних, соціальних, часових і просторових особливостей 

спілкування); у тексті неможливо вилучення паралінгвальних засобів і 

соціального контексту; текст як лінгвальна одиниця належить до лінгвістичного 

аналізу, у той час як дискурс – це соціолінгвальна інтерактивна одиниця 

комунікативного аналізу [24, с. 146–154]. Ф. С. Бацевич [там само, с. 147] 

запропонував порівняння складників тексту та дискурсу (табл. 1.1) 
Таблиця 1.1 

Порівняння складників тексту та дискурсу за Ф. С. Бацевичем 

Текст Дискурс 

Предикативна одиниця Мовленнєва дія або мовленнєвий акт 

Висловлювання Комунікативний хід 

Діалогічна єдність (мікротекст) Інтеракція 

Абзац Трансакція 

Макротекст Макродіалог (мовленнєва подія) 

 

Іншої точки зору дотримується В. В. Богданов [32], який вважає текст і 

мову двома інтегрованими аспектами дискурсу.   

В. З. Дем'янков [76] визначає текст як вербальну складову комунікації, 

яка не включає паралінгвальні і невербальні частини повідомлення. Таким 

чином, розуміння текстів спирається на інтерпретацію адресантів, що 

спираються на знання світу. Тому цілісна інтерпретація тексту залежить від 

смислової цілісності та володіння екстралінгвальним контекстом ситуації. 

Т. В. Мілевська [132, с. 89] розглядає текст як проміжну стадію дискурсу 

та водночас як об’єктивно існуючий результат дискурсу. 

У функціонально орієнтованих дослідженнях протиставлення будується 

на розмежуванні структурного тексту як продукту та функціонального 

дискурсу як процесу [144, с. 92]. 

Популярною точкою зору на визначення різниці між текстом і дискурсом 

є критерій ситуації, де дискурс розглядається як «текст плюс ситуація», а текст, 

своєю чергою, як «дискурс мінус ситуація» [358]. 
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У широкому сенсі, різниця між дискурсом і тестом полягає у тому, що 

дискурс представляє мову як процес, який враховує вплив екстралінгвальних 

чинників у комунікативному акті, і як результат, представлений у вигляді 

фіксованого тексту [82].  

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що в цілому, під 

текстом розуміється абстрактна, формальна конструкція [212], тоді як дискурс 

– це різновиди її актуалізації, що розглядаються з точки зору ментальних 

процесів у зв'язку з екстралінгвальними факторами. 

 

1.3.3 Критерії типологізації дискурсів: художній дискурс. Типологія 

дискурсу базується на протиставленні усного та письмового видів дискурсу, на 

градації ступеня формальності спілкування в залежності від сфери діяльності та 

інших параметрах. 

Одну з базових таксономій дискурсу із соціолінгвістичним критерієм 

розподілу було запропоновано В. І. Карасиком, який виділяє персональний 

(особистісно орієнтований) і інституціональний дискурси [96, с. 5–20]. У 

персональному дискурсі мовець виступає як особистість з індивідуальним 

світобаченням. Цей дискурс поділяється на два підвиди: побутовий і буттєвий 

дискурси. Побутовий дискурс представлено діалогічною, розмовною мовою з 

великою часткою невербальної  інформації, де усвідомлення сенсу залежить від 

конкретної ситуації спілкування. До буттєвого дискурсу належать художні 

тексти. За допомогою образної літературної мови, буттєвий дискурс розкриває 

усе багатство і різноманіття внутрішнього світу особистості. Усвідомлення 

сенсу залежить від індивідуальної концептосфери адресата. В 

інституціональному дискурсі мовець представляє певний соціальний 

інститут. Спілкування передбачено у заданих статусно-рольових рамках. 

В. І. Карасик виділяє політичний, дипломатичний, адміністративний, 

юридичний, військовий, педагогічний, релігійний, містичний, медичний, 

діловий, рекламний, спортивний, науковий, сценічний і масово-інформаційний 

види інституціонального дискурсу [96]. Такий розподіл на види є досить 

умовним і може бути історично змінним у залежності від реалій суспільного 
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інституту. У межах інституціонального дискурсу В. І. Карасиком [там само] 

було запропоновано низку його характерних компонентів, до яких належать: 

1) учасники, 2) хронотип, 3) мета, 4) цінності (у тому числі і ключовий 

концепт), 5) стратегії, 6) матеріал (тематика), 7) різновиди і жанри, 

8) прецедентні (культурогенні) тексти, 9) дискурсивні формули. 

Більш детальну класифікацію дискурсу залежно від сфери діяльності було 

запропоновано Г. Г. Почепцовим [159]. За цим розподілом розрізняють 

літературний дискурс, газетний, теле- , радіо- та кіно дискурс, театральний, 

рекламний, дискурс у сфері паблік релейшнз, релігійний і політичний дискурси. 

Будь-який дискурс часто асоціюється власно з типами і формами 

мовлення [24, с. 137–138]. Так, серед переліку типів дискурсів окреме місце 

посідає художній дискурс, який є одним із найстаріших видів дискурсу.  

Художній (literary / fictional discourse [314]), літературний [158], або 

поетичний дискурс [101] – це окремий вид дискурсу, який існує окремо від 

всіх інших нехудожніх дискурсів. Це сукупність певних своєрідних, унікальних 

окремих видів дискурсів [269], відмічених єдністю і взаємодією тексту й 

контексту [259]. 

Проблеми художнього дискурсу достатньо опрацьовані зарубіжними 

(Т. А. ван Дейк [270, 1981], Дж. Р. Серль [187], Г. Кук [259], Й. Д. Йогансен 

[300], Д. С. Майалл [314]) та українськими (О. В. Байолья [19], І. А. Бехта [26; 

27], В. Б. Бурбело [39], Г. Г. Почепцов [158; 159], І. Є. Фролова [220] та ін.) 

дослідниками, але єдиного визначення художнього дискурсу на сьогоднішній 

час не існує, оскільки критеріями для визначення художнього дискурсу 

слугують різні його аспекти. 

Поширеним визначенням художнього дискурсу є його розуміння як 

«вербалізованої мисленнєво-мовленнєвої діяльності письменника, сукупність 

процесу і результату, яка має мовну і позамовну сторони» [118, с. 194]. В 

іншому трактуванні художній дискурс постає як «складне явище, що не лише 

включає акт створення певного тексту, а й відбиває залежність створюваного 

твору від величезної кількості екстралінгвальних чинників – знань про світ, 

думок, настанов і конкретних цілей творця тексту» [54, с. 161]. 
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Згідно семіотичного підходу, художній дискурс можна розглядати як 

«сукупність художніх творів (текстів), створених як результат взаємодії цілей 

та намірів автора, різноманітних можливих реакцій читача, а також тексту, 

котрий виводить текст художнього твору у простір семіосфери – сукупність 

використаних людиною знакових систем: тексту, мови і культури в цілому» 

[220, с. 53]. 

Стосовно тлумачення актуалізації художнього дискурсу існують досить 

діаметральні підходи. За підходом, представленим Г. Г. Почепцовим [158], 

художній дискурс класифікується як один із безадресатних підвидів 

письмового типу дискурсу. Згідно з іншою, більш розповсюдженої класифікації 

В. І. Карасика [98], художній дискурс належить до персонального типу 

дискурсу, де читач-адресат має своє власне сприйняття дискурсу і будує 

висловлювання, виходячи зі своїх поглядів.  

Огляд теоретичних джерел із проблем художнього дискурсу [280; 260; 

273; 286; 271; 264; 302; 301; 255] надає можливість узагальнити основні 

характерні риси художнього дискурсу: 

- Відбиття епохи. Визначною рисою художнього дискурсу є його 

здібність відбивати «культурно-мовний універсум відповідної епохи на основі 

валоризації комунікативних і лінгвостилістичних параметрів» [39, с. 4]. Отже, 

можна стверджувати, що саме художній дискурс акумулює і віддзеркалює риси 

відповідного періоду в історії суспільства і здатен яскраво відобразити образ 

країни на її певному етапі розвитку. 

- Реалізація авторського мовомислення. У мовному плані, художній 

дискурс може бути трактовано як реалізацію авторського мовомислення, що 

«маніфестується в мовних засобах і експлікується у створених художніх 

текстах» [27, с. 245]. Таким чином, «дискурс художнього твору є не тільки 

основою, обрамленням, фоном, він постає як стиль мислення та мовлення 

автора, які він вкладає у персонажів твору»  [219, с. 483]. Це надає нам 

можливість стверджувати, що саме художній дискурс висвітлює особисто-

індивідуальне бачення образу країни жителями певної історичної доби. 
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- Відображення як реального, так і вигаданого світів. На відміну від 

нехудожніх типів дискурсу, художній дискурс може відображати як реальну 

дійсність, так і вигаданий світ, «як засіб передачі автором свого розуміння й 

сприйняття цієї дійсності» [26, с. 253]. Це – переосмислене або цілком вигадане 

автором зображення існуючої дійсності, у якої чітко відображені авторській 

дослід, світогляд та світорозуміння [270]. Художній дискурс може виступати як 

посередник між зовнішньою реальністю, мовою і літературою (БЕС 1998, 

с. 438). Отже, виключно у художньому дискурсі передано світобачення автора, 

його сприйняття реальної країни, так і його потенційна уява щодо образу країни 

у вигаданих світах. 
- Багатозначність. Ще однією особливістю саме художнього дискурсу на 

відміну від інших типів дискурсу є його цілеспрямована вторинність відносно 

первинних жанрів мовлення, а також його основоположна здатність до 

творення багаторівневої структури смислів на засадах вапоризації тих чи інших 

механізмів означення [35]. За своєю формою, художній дискурс часто стає 

деавтоматизованим [24, с. 140], порушуючи норми автоматичного спілкування, 

надаючи багатозначності при сприйманні тексту адресатом. Таким чином, 

багатозначний план змісту, який виникає завдяки широкому вживанню 

стилістично маркованих одиниць і лексичних засобів, залученню широкого 

екстралінгвального історико-культурного контексту, поданого крізь призму 

авторського світобачення, і відрізняє, на нашу думку, художній тип дискурсу 

від нехудожніх. 

- Неоднозначне суб’єктивне сприйняття. Саме для художнього типу 

дискурсу характерно неоднозначне суб’єктивне сприйняття текстів читачем-

адресатом. Для більш повної реалізації розуміння художніх дискурсів 

важливим є розуміння читачем як загального екстралінгвального історико-

культурного контексту, так і його здібність дешифрувати закодоване авторське 

світобачення. Саме це і зумовлює цілісність сприйняття художнього дискурсу 

читачем [219, с. 483].  

- Активна комунікація. Художньому дискурсу притаманна активна 

комунікація як засіб спілкування автора та читача, їх взаємотворчості. «Читач 
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переймається зображеною письменником дійсністю, долею героїв. Водночас 

кожен читач домислює, додумує, сприймає текст через своє розуміння, а отже, 

співпрацює з автором, надаючи твору нового значення, нового бачення» [26, 

с. 253]. 
- Висока образність. Слід відзначити притаманну художньому дискурсу, 

на відміну від нехудожніх типів дискурсу, високу образність художнього 

дискурсу, оскільки він, «втілений у художньому тексті, створює світ, що 

містить у собі певний зміст, почуття, експресію» [219, с. 483]. Таким чином, 

аналіз художнього дискурсу, у якому втілено образне сприйняття світу 

автором, сприяє більш повному відтворенню образу певної країни у певний 

історичний період часу. 

Художній дискурс представлено низкою гіпонімічних підтипів, серед 

яких виокремлюють прозовий, ліричний [24, с. 138] і драматичний [19] 

дискурси. Більш загальний розподіл передбачає угрупування на прозовий та 

поетичний художні дискурси. 

Художньому прозовому дискурсу притаманна багатошарова структура 

зі складною контекстуальною інтерпретацію [220, с. 54]. У той самий час 

основною відмінною рисою художнього поетичного дискурсу є висока 

концентрація образності за рахунок використання тропеїчних засобів (метафор, 

метонімії, образних порівнянь, епітетів, алюзії тощо). 

Отже, узагальнюючи різноманітні критерії типологізації дискурсів, 

можна зробити висновок, що основними факторами розподілу є дихотомічне 

порівняння усного та письмового видів дискурсу, варіювання формальності 

спілкування та розподіл за сферами соціальної діяльності. Особливим типом 

дискурсу є художній дискурс, якому притаманні багатозначність плану 

вираження, висока насиченість образністю, єдність і взаємодія тексту і 

широкого екстралінгвального контексту. Художні дискурси, до яких належать 

прозовий і поетичний, здатні найбільш повно віддзеркалити образ країни певної 

епохи – образ Вікторіанської Англії періоду Кримської війни. 
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Висновки до першого розділу 

 
1. Образ – складна і багатозначна категорія, яка є предметом 

дослідження багатьох різноманітних дисциплін, що зумовлює всебічну 

характеристику цього феномену у гуманітарних студіях, зокрема у філософії, 

психології, літературознавстві, лінгвістиці і лінгвокогнітології.   

2. Філософський підхід визначає образ як універсальну форму 

відображення дійсності індивідом. У філософських студіях образ є умовно 

подібним до реального світу, являючи собою творчо переосмислену, 

сконцентровану і узагальнену картину світу. Логіко-науковий підхід у різних 

епохах переосмислює багатопланову природу образу як синтез наочності й 

абстрагування, додаючи нові грані до класичного трактування. 

3. Психоаналітичний підхід теоретично обґрунтовує психічний образ, 

який представлено як феномен, що породжує й описує психофізіологічну 

реальність. За теорією відображення, психічний образ є тим інструментом, що 

унаочнює специфіку процесу відображення на різних рівнях психічної 

організації людини. Психічний образ, поміщений у простір свідомості, 

розкриває основні діяльні функції психіки, оскільки саме він є інтегральним 

продуктом взаємодії людини з реальним світом. 

4. Літературознавчий підхід оперує поняттям «художній образ» як 

специфічною формою відображення та пізнання дійсності. У широкому сенсі 

художній образ – це конкретна і водночас узагальнена картина світу автора 

художнього твору, у вузькому – це словесно-художній образ, який створено у 

художньому тексті за допомогою вербальних засобів і художньо-

композиційних прийомів. Важлива функція художнього образу – надавати 

естетичну забарвленість літературному твору. 

5. Лінгвістичний підхід оперує поняттями «образ» та «образність», 

розуміння яких засноване як на первинному, чуттєвому, так і на вторинному, 

асоціативному сприйнятті образу. На чуттєвому рівні образ трактується як 

прецептивно-почуттєвий; на асоціативному – як асоціативне утворення, яке 

пов’язано з проявами вторинної номінації, семантична двоплановість якої 
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проявляється у різного роду тропах і стилістичних фігурах. На мовленнєвому 

рівні часто використовується поняття образності, що представлено 

різноманітними тропеїчними засобами. На мовному рівні образну лексику 

найбільш часто вербалізовано у художніх поетичних текстах.  

6. Лінгвокогнітивний підхід вивчає природу образу поряд із такими 

розумовими категоріями, як «концепт», «поняття» і «уявлення». Аналіз 

сучасних досягнень із лінгвокогнітивної теорії образу висвітлює когнітивні, 

перцептивно-асоціативні та семіотичні аспекти образу і розкриває його 

специфіку як багаторівневого лінгвокогнітивного та семіотичного ментального 

конструкту. 

7. Дискурсивний підхід у дослідженні образу представляє дискурс, 

зокрема художній, як когнітивно-смисловий контекст породження образності. 

Художній дискурс (прозовий і поетичний), у якому в образній формі 

віддзеркалено типові риси відповідного періоду в історії суспільства, 

переломлені крізь призму світобачення митця слова, відбиває залежність 

художнього твору від величезної кількості екстралінгвальних чинників, 

зокрема історико-культурного контексту відповідної епохи. 

Основні положення та висновки першого розділу відбито в одноосібних 

публікаціях дисертантки [173; 177; 172]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗУ ВІКТОРІАНСЬКОЇ АНГЛІЇ  
 

Головну роль у методиці наукових досліджень відіграє аналітичне начало 

й об’єктивність, але мають значення також суб’єктивні якості певного 

науковця, адже застосування методики наукового дослідження визначається 

способом мислення вченого, який є окремою особистістю зі своїм світоглядом і 

способом мислення, зі своєю схильністю до аналітичних особливостей того чи 

іншого методу [41, с. 7]. Отже, науковим слід вважати такий спосіб мислення, 

який спирається на об’єктивні закони розвитку людського буття і 

функціонування в ньому творчого, аналітичного начала. 

Метод (грецьк. мethodos ‘спосіб пізнання’) – шлях пізнання істини, 

спосіб вивчення, дослідження дійсності [ЯЛЭС, с. 298]. Методологія 

наукового дослідження – це сукупність прийомів і засобів, що дозволяють у той 

чи інший спосіб з’ясувати суть об’єкту аналізу [там само, с. 299].   

Вивчення когнітивно-дискурсивної реалізації образу Вікторіанської 

Англії у літературних джерелах періоду Кримської війни 1853‒1856 років як 

багатоаспектного феномену, який розглядається з позицій когнітивно-

дискурсивної парадигми, вимагає застосування комплексу методів 

дискурсивного, лінгвопоетичного, лінгвістичного аналізу, що охоплюють всі 

рівні аналізу самих літературних текстів обраного періоду і при цьому виходять 

за їхні межі в галузь історії та культури.  
 

2.1 Методологічні принципи дискурс-аналізу у когнітивно-
дискурсивній парадигмі. Дискурс являє собою певну єдність мовної форми, 

значення і дії [268, с. 122], тлумачення якої вимагає особливого комплексного 

підходу. 

Аналіз дискурсу, або дискурс-аналіз (дискурсивний аналіз), – це 

сукупність аналітичних методів інтерпретації різноманітних текстів або 
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висловлювань, що здійснюється в певних суспільно-політичних обставинах 

за унікальних культурно-історичних умов [91, с. 19].  

Уперше термін «дискурс-аналіз» було впроваджено З. Харрісом [294] у 

праці Discourse Analysis, де вчений розширив застосування дистрибутивного 

методу від рівня речення до рівня тексту, вивчаючи семантичні значення 

речень і їх оточення [210, с. 44]. 
Теоретичним підґрунтям для формування дискурс-аналізу слугують праці 

М. Фуко і Р. Барта. У своїй праці «Археологія знання» [281] М. Фуко надає 

класичну дефініцію дискурсу і визначає його базові ознаки. Поряд із 

залежністю від історичних і соціальних чинників, Р. Барт [21] доповнює 

методику описання дискурсу, враховуючи соціальні ролі і норми. 

Дискурс-аналіз як самостійній напрям сформувався наприкінці 70-х років 

ХХ ст. У цей період остаточно формуються і бурхливо розвиваються кілька 

відносно незалежних напрямів і шкіл дискурс-аналізу, серед яких найбільш 

впливовими і продуктивними є: французька школа дискурс-аналізу (М. Пешё, 

П. Анрі, Ж. Ж. Куртін та ін.), яка інтегрувала лінгвістичні і філософськи 

підходи; теорія мовних актів (Дж. Остін, Дж. Р. Серль, П. Коул та ін.); 

конверсаціонний аналіз (Г. Сакс, Е. Щеглов, Г. Джефферсон та ін.); 

Бірмінгемська школа дискурс-аналізу (Дж. Сінклер, М. Кулхард та ін.); 

соціолінгвістична школа (Дж. Фішман, С. Ервін-Тріпп, У. Лабов та ін.); що 

розробила критерії поєднання методик лінгвістики і соціології; критичний 

дискурс-аналіз (Т. А. ван Дейк, Р. Лаков, Р. Водак та ін.), який спирається на 

методологію семіотики і політології (цит. за: (ЛЕ, с. 27)).  

Із подальшим розвитком арсенал методики дискурс-аналізу значно 

розширився, увібравши множинні методики і прийоми суміжних дисциплін. На 

межі ХХ і ХХІ століть дискурс-аналіз набуває статусу традиційного метода 

дослідження [302; 323; 337] і може бути представлений науковими доробками 

таких дослідників, як Е. Лакло, Ш. Муфф, Н. Феркло, Дж. Поттер, М. Уетерел, 

З. Єгер, Ю. Лінк, T  ван Дейк, У. Кінч (цит. за: [210, с. 45–48]).  

Методологічні принципи дискурс-аналізу, згідно обзору Н. К. Кравченко 

[112; 116; 114], можна об’єднати за такими науковими підходами. 
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- Формально-текстуальний підхід – тлумачить дискурс як надфразову 

єдність, у якій досліджується система конекторів, які забезпечують зв’язність 

усього утворення [112, с. 2]. 

- Текстоцентричний підхід – вивчає текст у сукупності з 

екстралінгвальними факторами (ЯБЭС, с. 136–137;97, с. 285). При такому 

підході текст є не формальною граматичною структурою, його актуалізовано у 

різноманітних подієвих аспектах [265; 266; 264]. 

- Функціональний підхід – представляє дискурс як цілісну сукупність 

функціонально організованих, контекстуалізованих мовних одиниць [115, с. 2–

3]. Ця єдність реалізується як в усній, так і в писемній мові [32] і об’єднуються 

у єдину дискурсивну формацію – «дискурсивну сітку» [281]. 

Отже, методика дискурс-аналізу перебуває ще на стадії розвитку. 

Дискурс-аналіз представляє собою міждисциплінарну область, у якій задіяно 

методи різних наукових парадигм і напрямів, що намагаються надати цілісну 

всебічну характеристику різним формам мовної репрезентації досліджуваного 

явища з урахуванням широкого спектру соціальних, культурних, історичних, 

психологічних, когнітивних та інших чинників [112; 77; 100; 347; 316; 280; 326; 

330; 329; 315; 340; 325; 362; 271; 345; 328; 286; 355; 301; 273; 313; 361; 310]. Як 

правило, такий комплексний підхід зумовлює вибір методів аналізу, що 

залежить від матеріалу і цілей дослідження. Методи дискурс-аналізу значно 

ширше традиційної лінгвістики тексту, розширюючи мовні межі 

позалінгвальним контекстом. Таким чином, дискурс-аналіз завжди є 

тривимірним і стосується взаємодії тексту, контексту та чинників усної або 

письмової фіксації мови, підходи до вивчення дискурсу залежать від того, в 

якій мірі  вони поєднують текст і контекст [299, с. 108]. Можуть бути залучени 

як загальнонаукові методи спостереження, експерименту і моделювання, [190, 

с. 11], так і спеціальні методи лінгвістики – метод корпусної лінгвістики, метод 

інтерпретації, комунікативно-прагматичний метод та ін. 

У дисертаційному дослідженні зосереджуємося на підході Т. А. ван 

Дейка, одного з головних засновників дискурс-аналізу, який підкреслює зв'язок 

дискурсу із соціальною ситуацією. У своєї книзі “Discourse and Context. A 
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Sociocognitive Approach” [267] ван Дейк розглядає питання контекстуалізації 

дискурсу. Контекст є інтегрованою одиницею, що пов’язана з багатьма 

факторами, тому дискурс треба розглядати з урахуванням оточуючих умов або 

обставин. Тобто широкий дискурсивний контекст є основною відмінністю 

тексту від власно дискурсу. Завдяки певним аспектам контексту можливо 

вивчити властивості деяких центральних феноменів. Т. А. ван Дейк також 

вводить поняття мікро- і макроконтексту [269, с. 250]. 

Мікроконтекст, або «безпосереднє оточення» [61, с. 50] складає 

мінімальне оточення мовної одиниці плюс додаткове кодування у вигляді 

асоціацій, конотацій. Мікроконтекст представлено словосполученням, одним 

висловлюванням. Макроконтекст є таким оточенням мовної одиниці, що 

дозволяє встановити її функцію в тексті як у цілому, визначити глибинний 

зміст і художній час [208, с. 98]. Макроконтекст складається з абзацу, діалогу, 

полілогу або монологу. 

Отже, дискурс включає в себе не лише процес породження текстів, але і 

значну кількість екстралінгвальних чинників. Якщо текст являє собою лінійне 

утворення, то природа дискурсу визначається його нелінійною організацією. 

Тому тексти різнопланових жанрів виступають не лише як продукт дискурсу, 

але й як джерело інформації, не обмежене мовним змістом.  

Найбільш оптимальним для аналізу і інтерпретації досліджуваного 

корпусу текстів можуть вважатися методологічні принципи дискурс-аналізу у 

ракурсі когнітивно-дискурсивної парадигмі. 

Метод когнітивно-дискурсивного аналізу використовує прийоми 

функціонально-смислового і комунікативно-прагматичного характеру [68, 

с. 26]. Із метою дослідження будь-якої дискурсивної ситуації вказані прийоми 

передбачають наступний алгоритм когнітивно-дискурсивного аналізу [67, с. 26–

27]. На першому етапі із використанням моделювання елементарних 

пропозицій виявляється текстова та позатекстова інформація про дискурсивну 

ситуацію, яка віддзеркалює об'єктивну реальність автора. Це – екстралінгвальна 

інформація про історичний контекст і суб’єктивне світобачення автора. Другий 

етап передбачає виокремлення і подальшу дискурсивну інтерпретацію базових 
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когнітивних структур – макроконцептів, концептів і субконцептів. На 

третьому етапі здійснюється аналіз семантизації мовних одиниць, які 

об'єктивують виявлені когнітивні структури. На четвертому етапі визначається 

смислове варіювання висловлювання за рахунок семантичного аналізу лексем і 

фразеологічних сполучень, які відображають думки і ціннісні установки автора 

і читача. П’ятий етап включає дискурсивну інтерпретацію актуальних 

комунікативних дій, які реалізують мовні стратегії і тактики, організуючи 

комунікативно-когнітивний простір тексту і дозволяють об’єктивно сприймати 

подану інформацію. На останньому шостому етапі застосовується прийом 

комунікативно-прагматичного і лінгвокультурологічного узагальнення 

отриманої інформації, який дозволяє цілісно осмислити проаналізований 

фрагмент тексту. 

Отже, запропонований метод когнітивно-дискурсивного аналізу тексту 

дозволяє здійснити комплексну інтерпретацію комунікативно-когнітивного 

простору лінгвальних та екстралінгвальних складників тексту. 

Образ як специфічна форма відображення об'єктивного світу в мовній 

свідомості, з одного боку, є одиницею лексичної системи, з іншого, ‒ 

піддається в тексті специфічним законам мовної образності, де кожне 

порушення стилістичної дистрибуції слова викликає у свідомості читача різні 

асоціації, які розширюють сферу сприйняття тексту, підвищують його 

суб'єктивно-образну значимість.  

У ракурсі дисертаційного дослідження зазначимо, що при сприйнятті 

категорії образу важливу роль відіграють різнопланові дискурсивні чинники. 

Дискурсивно значимими факторами створення образності виступають самі 

тексти, екстралінгвальний контекст, учасники комунікації, ціннісні установки й 

орієнтири, різні пресупозиції. Слово набуває дискурсивно обумовленого 

додаткового сенсу, більш широкого значення у певному дискурсивному полі. В 

результаті взаємодії первинних і вторинних смислів у художніх і нехудожніх 

текстах створюються різнопланові образи епохи. 

Тлумачення дискурсу як тексту в широкому екстралінгвальному 

контексті передбачає аналіз екстралінгвальних даних, тобто характеристику 
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ситуативно-історичного контексту, у якому створювалися відповідні 

тексти, та вилучення історико-культурних домінант. Ситуативно-історичний 

контекст надає можливість описати екстралінгвальну інформацію про певний 

історичний період, тому визначення особливостей ситуативно-історичного 

контексту, що характеризують історико-культурний розвиток Англії 

Вікторіанської епохи періоду Кримської війни 1853‒1856 років, постає 

необхідним для реконструкції образу Вікторіанської Англіі. 

Ситуативно-історичний контекст є однією з ключових умов для цілісного 

розуміння текстів обраної доби. Під цілісним ситуативно-історичним 

контекстом, властивим певному епосу і країні, розуміємо історичну, 

політичну, економічну, культурну і суспільну обстановку, яка розглядається у 

єдності екстралінгвальної природи та лінгвальної складової. Виходячи з даного 

визначення, ситуативно-історичний контекст можна умовно розділити на 

соціально-політичний і культурно-історичний контексти. Перший тип 

контексту, соціально-політичний, відображає події, які відбувалися у 

Вікторіанській Англії періоду Кримської війни 1853‒1856 років. Другий, 

культурно-історичний контекст враховує форми відбиття цих подій у різних 

типах творчості. 

 

2.2 Методи аналізу макроструктури Вікторіанського дискурсу: 
ситуативно-історичний контекст Вікторіанської Англії 

 

Образ країни складається з її портрета в політиці, економіці, досягнень у 

науці і техніці, соціального життя, побуту, моди, літератури, мистецтва. 

Найбільш яскраво такий образ проявляється в знакові періоди історії.  

Вікторіанська епоха в історії Англії, яка хронологічно збігається з 

правлінням королеви Вікторії, розглядається як одна з найбільш значущих і 

важливих [275; 303; 312; 289; 344; 254; 349; 287; 241; 298; 348; 246]. Її часові 

межі включають умовний поділ на три періоди: раннєвікторіанський 1837‒1860 

років, середньовікторіанський 1860‒1885 років, піздньовікторіанський 

1885‒1901 років і в більш широкому охопленні 1885‒1930 років [236, с. 247]. 
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Ця епоха вважається часом найвищого розквіту Британської держави, яку 

відзначено зростанням економічного розвитку і добробуту суспільства, 

підйомом культури і мистецтв. Під час розквіту Вікторіанської епохи стався 

значний міжнародний конфлікт ‒ Кримська війна 1853‒1856 років, яка 

загострила політичні та суспільні протиріччя і яка виявила всі позитивні і 

негативні сторони вікторіансьтва. Саме з цих причин обрано зазначений 

історичний період для дослідження образу Вікторіанської Англії, втіленого у 

літературних пам’ятках епохи.  

Ситуативно-історичний, зокрема, соціально-політичний контекст 

Вікторіанської Англії охарактеризовано у дисертації із застосуванням методів 

культурно-історичного аналізу, який виникає під впливом позитивізму. 

Засновник цього напряму, І. Тен [211], вимагав від мистецтва правдивості 

фактів, уважав, що особливості мистецтва перебувають у прямій залежності від 

суспільства. Зміни в суспільстві позначаються на мистецтві. Соціологізм І. Тена 

базувався на трьох факторах: 1) раса (особливості національного характеру, 

ознаки спадковості); 2) середовище (природа, клімат, соціальні умови, 

географічні, політичні обставини, економіка); 3) момент (історична епоха, її 

традиції, рівень культури) (цит. за: [209, с. 41–43]). Заслуга І. Тена полягає в 

тому, що він намагався пояснити особливості мистецтва об'єктивними 

суспільними умовами. Недоліком є те, що дослідник обмежував літературу 

відображенням, ігнорував специфіку мистецтва, його естетичну своєрідність, 

прирівнював художні твори до історичних джерел (цит. за: [там само, с. 43–

46]). 

Застосування у дисертації методів культурно-історичного аналізу й 

узагальнення зарубіжних і вітчизняних досліджень з історії Вікторіанської 

Англії [203; 81; 78; 33; 207; 336; 311; 278; 334] надало можливість зробити 

панорамний огляд епохи, зокрема, ключових подій, політичних, соціальних 

перетворень, науково-технічних винаходів і багатьох інших реалій. 

Період правління королеви Вікторії (1837‒1901) є одним із найбільш 

значущих в історії Великої Британії [318], оскільки саме в цей період Англія 

виходить на передові рубежі у сфері наукових і технічних досягнень, завойовує 



 75
світовий ринок, отримує політичне панування в Європі. We Britons had at that 

time particularly settled that it was treasonable to doubt our having and our being 

the best of everything – так висловив думку співвітчизників Ч. Діккенс (GE, 

с. 127). 

Наука Вікторіанського періоду була найбільш передовою у світі. 

Традиційно пріоритетними були природничі науки. У цей час працювали вчені, 

праці яких були колосальним внеском у розвиток фізики. Вченими, інженерами 

Великої Британії зроблено безліч значущих для всього світу винаходів: 

паровоз, гребний гвинт, велосипед, багатоступенева реактивна парова турбіна, 

двигун внутрішнього згоряння, фотографія і т.д. 

Michael Faraday (Майкл Фарадей, 1791–1867) – фізик, який відкрив 

електромагнітну індукцію, що призвело в подальшому до створення 

трансформатора, електродвигунів. James Clerk Maxwell (Джеймс Кларк 

Максвелл, 1831–1879) – фізик, математик і механік, який розробив основи 

класичної електродинаміки, ввів у фізику безліч понять. В оптиці є 

розробником кількісної теорії кольорів, у 1855 р. описав триколірний принцип 

кольорової фотографії. Charles Algernon Parsons (Алджернон Парсонс, 1854–

1931) є творцем багатоступінчастої реактивної парової турбіни, яка широко 

застосовується в сьогоднішній енергетиці. George Cayley (Джордж Кейлі, 1773–

1857) – англійський учений і винахідник, піонер в області літальних апаратів. 

James Prescott Joule (Джеймс Прескотт Джоуль, 1818–1889) – фізик, який 

заклав основи термодинаміки. William Thomson, 1st Baron Kelvin (Вільям 

Томсон, барон Кельвін, 1824–1907) – фізик і механік, широко відомий 

численними працями у сфері термодинаміки, механіки, електродинаміки. 

William Henry Fox Talbot (Вільям Генрі Фокс Тальбот, 1800–1877) – фізик і 

хімік, що стоїть біля витоків винаходу фотографії. Joseph Wilson Swan (Джозеф 

Вілсон Суон, 1828–1914) – хімік і фізик, є одним із винахідників лампи 

розжарювання. Alexander Graham Bell (Олександр Грем Белл, 1847–1922) – 

учений, винахідник, праці якого сприяли зародженню і розвитку телефонії. 

John Kemp Starley (Джон Кемп Старлі, 1854–1901) – винахідник конструкції 

велосипеда, близькою до сучасної. 
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Епоха Вікторіанської Англії зумовила появу великих імен у світовій 

медицині, діяльність яких вдосконалила хірургію, техніку хірургічних операцій 

із використанням наркозу, створенням нових хірургічних інструментів тощо. 

Це був час зародження нейрохірургії, хірургічної антисептики, епідеміології, 

євгеніки, досліджень людського інтелекту. Це був період становлення і 

розвитку медичної сестринської справи. 

Francis Galton (Френсіс Гальтон, 1822–1911) – англійський учений в 

області людського інтелекту. James Young Simpson (Джеймс Янг Сімпсон, 1811–

1870) – гінеколо г і хірург, першим використав наркоз під час операцій. John 

Snow (Джон Сноу, 1813–1858) – лікар, який відзначився в питаннях 

становлення епідеміології. John Russell Reynold (Джон Рассел Рейнольдс s, 

1828–1896) – терапевт, невролог і фармаколог, доктор медицини, який 

запровадив дослідження епілепсії. Victor Alexander Haden Horsley (Віктор 

Хорслі, 1857–1916) – нейрофізіолог, хірург, основоположник світової 

нейрохірургії. Joseph Lister (Джозеф Лістер, 1827–1912) – найвідоміший хірург, 

творець хірургічної антисептики. Elizabeth Garrett Anderson (Елізабет Гаррет 

Андерсон, 1836–1917) – англійська жінка-лікар, діяльність якої допомогла 

зняти бар'єри, що перешкоджали роботі жінок у медицині. Florence Nightingale 

(Флоренс Найтінгейл, 1820–1910) – сестра милосердя і громадський діяч, яка 

сприяла розвитку сестринської справи. 

Промислова революція, пароплави, залізні дороги, електрика, фотографія, 

телеграф; політичні, освітні та медичні реформи – ось відмінні риси 

Вікторіанської Англії. Як результат – прагнення утримати і розширити 

панування над світом – вступ Великої Британії у першу передсвітову, так звану 

Кримську або Східну війну 1853‒1856 років, яка виявила всі позитивні та 

негативні сторони Вікторіанського суспільства. 

З тих культурних артефактів, які дійшли до нашого часу, – живопису, 

архітектури, літератури – для реконструкції історико-культурного контексту 

досліджуваної епохи використовуємо писемні джерела – літературні твори, які 

за своєю функціональною значущістю можна розділити на два види: художня 
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література і нехудожні літературно-історичні пам’ятки, що постає об’єктом 

лінгвопоетичного аналізу. 

 

2.3 Методи аналізу мікроструктури Вікторіанського дискурсу 
 
2.3.1 Система методів лінгвопоетичного аналізу. Застосування методів 

лінгвопоетики, яка є синтезом літературознавства і стилістики, надає 

можливість оперувати цілим арсеналом спеціальних методів і прийомів 

літературознавчого і лінгвостилістичного аналізу.  

Літературознавча методологія – система теоретичної і практичної 

дослідницької діяльності, комплекс логічних прийомів критичної рецепції [17; 

17]. Серед сучасних методів літературознавчого аналізу найпопулярнішими є 

такі: міфологічний, біографічний, історико-порівняльний, психоаналітичний, 

герменевтичний, феноменологічний, рецептивний (рецептивна естетика), 

структурно-семіотичний, постструктуралістичний, гендерний (феміністична 

критика), інтертекстуальний, деконструктивістський (цит. за: [60, с. 341–

344]). Та чи інша методика літературознавчого аналізу передбачає виявлення 

особливостей форми та змісту художнього твору, жанрово-стильової 

специфіки, розгляд його в різних зв’язках і контекстах. 

Останнім часом у літературознавчих студіях все частіше застосовується 

системний підхід. Адекватне осмислення певного літературознавчого 

феномена, його фаховий науковий аналіз справді потребує не однобічного 

підходу, обмеженого якоюсь однією методологією, а цілісного, комплексного, 

тобто системного підходу. Зупинимось докладніше на найбільш поширених 

літературознавчих методах, що застосовані у дисертації.  

Міфологічний метод формується на початку XIX ст. у німецькій 

фольклористиці та літературознавстві. Він ґрунтується на естетиці 

Ф. В. Й. Шеллінга та братів А. і Ф. Шлегелів, які дотримувалися думки, що міф 

‒ основне джерело поезії. У міфологічній школі було два напрями: 

1) демонологічний (порівняння подібних за змістом міфів); 2) етимологічний 

(лінгвістична реконструкція міфу за допомогою «палеолітичної» методології). 
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У праці «Анатомія критики» Н. Фрай [217] розглядає історію світової 

літератури як рух замкнутим колом, як циркулювання ідей. Він стверджує, що, 

відмежовуючись від міфу, література знову повертається до нього. 

Біографічний метод є способом вивчення літератури на підставі 

виявлення її зв'язку з біографією письменника, яка розглядається як 

визначальний чинник художньої творчості. Біографічний метод, інколи 

пов'язаний з абсолютизованим запереченням стильових напрямів, шкіл, 

обстоює суб'єктивне, імпресіоністичне тлумачення тексту. До зарубіжних 

представників біографічної школи належать Ш. О. де Сент-Бев (Франція), 

Г. Брандес (Данія), Р. де Гурмон (Франція), Г. Лансон, Ю. О. Айхенвальд 

(Росія), Е. Ерматінгер. Вітчизняні представники: В. Горленко, М. Чалий, 

М. Петров, С. Балей, О. Огоновський, І. Франко, В. Смілянська, 

М. Коцюбинська, Т. Гундорова (цит. за: (ЛСД, с. 88–89)). 

Метод компаративізму впроваджено німецькім орієнтологом Теодором 

Бенфейєм (1809‒1881 рр.). Досліджуючи давньоіндійську літературу, він 

помітив, що мотиви багатьох казок, байок, притч є у літературі різних народів 

Європи (цит. за: (ЛІЕ, с. 509)). У передмові до збірника індійського фольклору 

«Панчатантра» Теодор Бенфей писав, що подібні мотиви і сюжети в творах 

різних літератур є наслідком запозичень, міграції ідей, образів, фабул (цит. за: 

[(ЛІЕ, с. 509)). Розвитку компаративізму сприяли праці російського 

літературознавця Олександра Веселовського (1838‒1906 рр.), який розробив 

основи історичної поетики (цит. за: (ЛСД, с. 359–360)). Він наголошував, що 

кожен поет формується на тому матеріалі, який залишили його попередники, і 

завдання літературознавця ‒ визначити його особистий внесок в історію 

літератури (цит. за: (ЛІЕ, с. 509)). Щоб зрозуміти великих поетів, необхідно 

вивчити той час, літературну атмосферу, мову, стиль, сюжети, розвиток 

поетичних родів. Завдання порівняльно-історичного літературознавства ‒ 

простежити, яким чином новий зміст проникає у старі образи. О. Веселовський 

зауважував, що подібність мотивів, сюжетів, образів є не лише результатом 

запозичень, але і результатом подібних життєвих обставин (цит. за: [119, 

с. 56]). Сьогоднішня компаративістика ‒ наука досить розгалужена. Її 
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складниками є: 1) вивчення генетико-контактних зв'язків літератур; 

2) порівняльна типологія на тематологічному, морфологічному, генологічному 

рівнях; 3) іманологія ‒ вивчення образів (іміджів) «чужинців» інших народів і 

країн у різних національних літературах; 4) література в системі мистецтв і 

різних видів духовно-творчої діяльності, її взаємозв'язків і взаємодії з ними 

(цит. за: [там само, с. 57]). 

Метод інтуїтивізму запропоновано Анрі Берґсоном (1895‒1941 рр.) у 

працях «Пам'ять і матерія», «Творча еволюція», «Сміх» (цит. за: (ЛСД, с. 311)). 

Дослідник писав, що «розум людина використовує у практичній діяльності, 

естетичне пізнання під силу лише інтуїції» (цит. за: [119, с. 56]). Естетична 

інтуїція надає можливість схоплювати «задум життя, єдиний рух, що пробігає 

на лініях, пов'язуючи їх між собою та даючи їм смисл» [там само, с. 56]. 

Естетична інтуїція впливає на процес пізнання, розкриває внутрішній смисл 

речей і зумовлює художню творчість. Інтуїція, на думку А. Бергсона, базується 

на інстинкті й інтелекті, які позбавлені творчого начала [там само, с. 57]. 

Інтуїція ‒ третя форма пізнання, вона тісно пов'язана з інстинктом, тяжіє до 

позасвідомого, здатна до абсолютного пізнання, може піднятися над 

інтелектом, знищити його межі. Високо оцінюючи інтуїцію, А. Берґсон указує 

на її недоліки: раптовість появи і суб'єктивність. Він розмежовує інтуїцію 

звичайну і художню, акцентує увагу на перевагах естетичного пізнання, його 

здатності до повного і глибокого пізнання [там само, с. 57]. 

Метод Фрейду, або психоаналізу, впровадено австрійським лікарем 

психіатром Зиґмундом Фрейдом (1856‒1939 рр.) у працях «Вступ до 

психоаналізу», «Тлумачення снів», «Я і Воно», «Тотем і табу» (цит. за: [119, 

с. 63]). Фрейд стверджував, що людиною керують інстинкти. Особливого 

значення Фрейд надавав статевому потягу. На його думку, надлишкова 

сексуальна енергія породжує мистецтво. Кожен твір має сексуальне джерело. 

Психоаналіз Фрейда базується на трьох положеннях: 1) позасвідоме; 2) вчення 

про дитячу сексуальність; 3) теорія сновидінь [там само, с. 63]. Фрейд зазначав, 

що всі процеси психічного життя людини мають позасвідомий характер: 

позасвідомими є почуття, бажання, мислення, уява. Свідомість, яка займає 
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незначну частку в житті людини, агресивна і консервативна. Ознаками 

позасвідомого є позачасовість, спадковість, інфантильність, активність та 

ірраціоналізм. На думку Фрейда, придушення позасвідомого є причиною 

неврозів, різних аномалій людської психіки. Основа позасвідомого ‒ сексуальні 

потяги. На думку вченого, художній твір є компромісною формацією між 

свідомими і підсвідомими інтенціями письменника. Кожен текст має у своїй 

структурі явний і прихований смисл (ЛСД, с. 566–577). 

Структуралістський метод (лат. struktura ‘будова, розміщення’) почав 

формуватися у 20‒30-х роках XX ст. У його становленні відіграла важливу роль 

концепція Ф. де Соссюра, який розглядав мову як упорядковану від 

найпростіших до найскладніших зв'язків систему із взаємозв'язками різних 

складників (цит. за: [193, с. 38]). Передувала структуралізму формальна течія у 

російському літературознавстві 20-х років, що мала назву ОПОЯЗ («Общество 

по изучению поэтического языка»). Російські літературознавці В. Шкловський, 

В. Жирмунський, Б. Ейхенбаум, Б. Томашевський, Ю. Тинянов пропагували 

думку, що художній твір ‒ це насамперед формальні засоби, мистецтво ‒ гра 

(ЛСД, с. 645). Після розгрому формальної школи проблеми формалізму 

розробляє Празький лінгвістичний гурток, до якого, крім чехів (В. Гавранек, 

В. Матезіус, Я. Мукаржовський), входили відомі російські формалісти 

Р. Якобсон, П. Богатирьов і українець Д. Чижевський [там само, с. 645]. Для 

детальнішого вивчення структури літературного твору представники «празької 

школи» виділили два основні рівні: мовну структуру (звуки та значення) і 

тематичну структуру (мотиви, світ уяви). Французький етнолог-структураліст, 

засновник структурної антропології Клод Леві-Строс переніс метод структурної 

лінгвістики на культурологію (цит. за: [116, с. 75]). На думку Леві-Строса, у 

науці є два шляхи дослідження: редукціоналістський і структуралістський. 

Основну увагу структуралісти звертають на поетику твору. Застосовуючи такі 

поняття, як «знак», «код», «означуване», «система», «функція», «опозиція», 

вони прагнуть уникнути суб'єктивних оцінок, наблизити літературознавство до 

точних наук [там само, с. 76]. 
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Застосування зазначених методів літературознавчого аналізу, а також 

використання загальнонаукових методів спостереження, опису, систематизації 

і зіставлення у ході опрацювання, систематизації та узагальнення вітчизняних і 

зарубіжних напрацювань з історії англійської літератури доби вікторіансьтва 

[242; 245; 288; 296; 348; 295] уможливили визначення корпусу історіографічних 

джерел Вікторіанської доби періоду Кримської війни 1853‒1856 років для 

дослідження способів утілення в них образу Вікторіанської Англії із 

застосуванням методів лінгвостилістичного аналізу. 

 

2.3.2 Методи літературознавчого аналізу історіографічних джерел 
Вікторіанської доби періоду Кримської війни 1853‒1856 років. Художню 

літературу і нехудожні літературно-історичні пам’ятки, які надають історико-

культурну панораму Вікторіанської епохи, вважаємо історіографічними 

джерелами Вікторіанської доби періоду Кримської війни 1853‒1856 років. 

Варто відмітити, що наряду із нехудожними літературно-історичними 

пам’ятками, до яких відноситься спеціальна військова література, мемуари, 

епістолярій, періодика, довідникова, науково-фахова література ХІХ століття, 

до історіографічних джерел також є доцільним включити корпус художної 

літератури ХІХ століття, оскільки художня література також може вважатися 

унікальним історичним джерелом, якє містить історико-культурний контекст 

певного периоду і може бути використованим для аналізу відповідної епохи 

[104, с. 19; 109, с. 435-436; 154]. Також, при цьому необхідно відзначити 

першорядне значення широкого екстралінгвального контексту для цілісного 

дискурсивного аналізу власне нехудожніх текстів. 

Художня література (fiction literature) умовно розподіляється на 

класичну, або канонічну літературу (canonic literature), і популярну літературу 

(popular literature). Раніше художньою класичною (канонічною) літературою (у 

вузьку сенсі) називали узгоджену, часто цитовану відбірку античних текстів, 

яким були притаманні певні мовні риторико-стилістичні норми. Класичною 

літературою у широкому сенсі вважають умовно підібраний корпус зразкових 

художніх творів, які були притаманні для певних жанрів обраної епохи. У 
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ракурсі новітніх емпіричних досліджень із корпусної лінгвістики [353, с. 233] 

було встановлено, що саме в художніх класичних текстах міститься найбільша 

кількість образів, образної лексики.  

Корпус англійських художніх текстів Вікторіанського періоду 

складається з творів, представлених художніми прозовими текстами 

(романами і новелами) і художніми поетичними текстами різноманітних 

жанрів – поемами, баладами, сонетами, піснями.  

Слід відмітити, що для художніх поетичних текстів характерна досить 

висока ступінь актуалізації [9, с. 62], яка проявляється у виділенні (prominence) 

окремих елементів поетичного тексту і їх подальшому висуненню 

(foregrounding [322, c. 99], відсторонення [229, с. 7–20; 122, с. 14; 34, с. 16], що 

відбивається у достатньо частому вживанні нових стилістичних моделей, які 

створюють постійну лінгвістичну новизну текстів. Специфічність художнього 

мислення вербалізована у цих текстах і відтворює унікальний образ епохи, 

оскільки «саме в образі сконцентровано смислову й естетичну інформацію 

художнього тексту» [122, с. 12], а особливо в поетичних текстах [157, с. 83; 229, 

с. 101].  

Якщо художню літературу можливо сприймати без додаткової інформації 

(контекст тут є другорядним), то для зняття труднощів розуміння саме 

нехудожніх текстів особливо важливими є екстралінгвальні дані. 

До нашого часу збереглася значна кількість англійських нехудожніх 

текстів періоду Кримської війни. Цей факт відмічає дослідник 

історіографічних джерел, військовий історик С. Ченник: «складається 

враження, що кожен офіцер або сержант союзних армій прагнув залишити 

нащадкам пам'ять про свою доблесну участь у Кримській війні» [223, с. 15]. 

Слід відмітити, що саме нехудожня література, яка часто не слідує 

загальноприйнятим літературним канонам, найточніше і найяскравіше передає 

стиль і мову епохи. Безпосередньо під час Кримської війни, а так само по її 

закінченню, було опубліковано в окремих виданнях безліч мемуарів, записок, 

щоденників, військово-історичну аналітику, що були створені учасниками та 
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свідками війни (CWFL; EPR; HBSO; BEC; CCCB) (див. табл. 2.1, Додаток А, 

табл. А.1). 

За формою корпус нехудожніх текстів умовно розподіляється на такі 

види, як: військова документація (військові накази, депеші, донесення, рапорти, 

офіційні запити), полкові історіографії (regimental historical records (TCC; 

SDCO; ROF; HBSF), епістолярій (приватні військові та громадянські листи), 

приватні мемуари (щоденники, мемуари, спогади та записки сторонніх 

спостерігачів (WAMS)), травелоги, релігійні проповіді, парламентські виступи 

та доповіді, періодика (газети та журнали), каталоги і журнали мод тощо (див. 

табл. 2.1, Додаток А, табл. А.1). 

Як правило, такі форми, як приватне листування цивільних осіб і 

учасників Кримської війни, записки, щоденники, були написані безпосередньо 

під час війни її учасниками або спостерігачами, у той час як спогади, мемуари і 

різноманітні аналітичні праці були написані після війни її учасниками і 

світськими особами, які не брали участь у війні. У цілому англійська мемуарна 

література доби Кримської війни, що стала популярною у часи Вікторіанської 

Англії як наслідок критичного реалізму, була широко представлена як у 

нехудожній документальній і публіцистичній літературі, так і в художній 

літературі. 

Військову публіцистику було представлено періодичними журналами і 

газетами. Значну її частину було присвячено тематиці Кримської війни. 

Популярні загальнонаціональні журнали і газети друкували військові мемуари, 

уривки з фронтових щоденників і листів, фейлетони на військову тему тощо. 

Найбільш розповсюдженими були такі сатирично-літературні журнали, як 

Punch і Edinburgh Review or Critical Journal, альманахи та літературно-оглядові 

журнали Blackwood's Edinburgh Magazine, The Cornhill Magazine, Notes and 

Queries. Особливої популярності набули різноманітні статті передової газети 

The Times («Таймс»). Її жанрову палітру присвячено тематиці Кримської війни і 

представлено як чистими, так і змішаними видами. Серед них найбільш 

поширеною є інформаційна журналістика: звіти новин, що висвітлюють 

поточні події на фронті і міжнародну політику (LA3), дані розвідки (LA4), звіти 
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про парламентські засідання (LTET), парламентські дебати (MM), військові 

звіти (HBSO), військові депеші (CSE), офіційні листи (TL) тощо.  

Аналітична журналістика посідає друге місце за частотою, це – 

передові статті (LA3), аналітика військових подій (HBSO), огляди та рецензії 

виданих книг, присвячених Кримській війні (LTET), лекції на військову 

тематику (CSET), критичні статті (MM), офіційні спростування (LA4). 

Художня публіцистика є малочисленою складовою і представлена 

мемуарами, уривками з фронтових щоденників, фрагментами фронтових листів 

(LA4), фейлетонами на військову тематику і військово-патріотичною лірикою 

(PDST). Серед мовних форм періодики газети «Таймс» (The Times) у матеріалах 

на військову тематику 1853‒1856 років найчастіше використовувалися 

повідомлення, трохи рідше розповідь і виклад. Були поширені репортажі, 

нариси та фейлетони як популярні жанри «наочного відображення». 

Розмежування художніх і нехудожніх текстів здійснюється насамперед із 

позиції співвідношення змісту і смислів: у нехудожньому тексті домінує зміст, 

його мова є загальнозрозумілою, нормативною, аналітично описує світоустрій; 

у художньому тексті головують смисли, створюється індивідуально-естетичний 

образ буття. Представник української лінгвістично-літературознавчої студії 

К. Домбровський [79] визначав, що саме в художньому тексті думки 

виражаються за допомогою вербалізованих образів [там само, с. 256].  

Іноді розмежування текстів на художні або нехудожні представляється 

досить проблематичним. Це стосується насамперед таких пограничних жанрів, 

як епістолярна [60, с. 84], мемуарна література.  

У дисертації в межах епістолярної літератури виділяємо художні 

тексти, якщо вони мають відносно вагому естетичну значущість і здебільшого 

створені літературознавцями та письменниками. Такі властивості притаманні 

роману-травелогу письменника M. Twain (М. Твен) «Простаки за кордоном: або 

Шлях нових паломників» (“The Innocents Abroad: or The New Pilgrims' Progress”, 

1869). До нехудожніх текстів у межах епістолярної літератури відносимо ті, 

що створені, як правило, для комунікативних цілей, аналітично фіксують 

навколишню дійсність і написані особами будь-якого соціального статусу, 
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переважно не літературознавцями. Прикладом цієї категорії можуть 

слугувати автобіографічні мемуари учасниці Кримської війни M. Seacole (М. 

Сікол) «Дивовижні пригоди місіс Сікол у багатьох країнах» (Wonderful 

Adventures of Mrs. Seacole in Many Lands, 1857 (див. табл. 2.1, Додаток А, табл. 

А.1). 

За темпорально-особистісним критерієм безпосередності або 

опосередкованості участі у подіях Кримської війни, історіографічні джерела 

Вікторіанської доби можна розподілити на дві групи:  

1) тексти, що безпосередньо стосуються військового дискурсу (накази, 

військові й інші службові звіти, мемуари й епістолярій учасників), для яких 

характерно новоутворені образні асоціації, що склалися на базі вже існуючих, 

але синтезовані з особистісним сприйняттям поточних подій;  

2) тексти, у яких надано опосередковану вторинну оцінку військовій 

експансії; це ‒ переосмислений досвід, який завжди віддалено від реальних 

подій у часі, асоціації, що ґрунтуються на вже існуючих аналогіях, по новому 

осмислених і перероблених образах, створення нових смислових домінант. До 

цієї групи належить література сучасників військової доби, що представлена 

змішаними жанрами нехудожньої літератури: епістолярною прозою (приватне 

листування, щоденники, парламентські звіти, проповіді) і власне професійними 

художніми творами. 

Таким чином, історіографічну джерельну базу Вікторіанської Англії доби 

Кримської війни представлено досить гетерогенною художньою і нехудожньою 

англійською літературою. Використання текстів обох типів, які доповнюють 

один одного, сприяє дихотомічному порівнянню ідеалізованого відображення 

образу цієї епохи в художній літературі з реалістичним описом повсякденного 

буття в нехудожніх текстах і, таким чином, найбільш повному відтворенню 

цілісного образу країни досліджуваної історичної епохи. 

 
2.3.3 Методи лінгвістичного аналізу засобів номінації образу 

Вікторіанської Англії та їх дискурсивної реалізації в історіографічних 
джерелах періоду Кримської війни 1853‒1856 років. Систематизація 
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лінгвістичних методів здійснюється за різними критеріями. Так, В. Кодухов 

[102] в залежності від особливостей досліджуваних явищ виділяє описовий, 

порівняльний і нормативно-стилістичний методи. 

У працях О. О. Селіванової (ЛЕ, с. 406) запропоновано узагальнюючий 

парадигмальний критерій у класифікації методів. Так, лінгвістичні методи 

розподіляються на дві великі групи. До першої належать суто лінгвістичні – 
парадигмальні методи, що позначають зміну наукових підходів у лінгвістиці. 

До суто лінгвістичних, у залежності від зміни парадигм, відносяться 

порівняльно-історичний, структурний, функціональний і конструктивний 

методи. До другої – міжпарадигмальної групи, належать методи, що 

виникають на межі окремих парадигм. До підгрупи методів, які поєднують 

процедури чи підходи лінгвістичних парадигм, належать типологічний, 

зіставний і описовий методи. Інша підгрупа, маргінальна, включає 

міждисциплінарну методологію і представлена поєднанням власно 

лінгвістичних із психолінгвістичними, соціолінгвістичними і 

етнолінгвістичними методами. Третю підгрупу складають комплексні або 

комбіновані методи і методики, що комбінують методи багатьох 

міждисциплінарних галузей. Прикладом цієї підгрупи можна назвати 

концептуальний аналіз. 
У своїй праці М. Алефіренко [3] розглядає методи лінгвістичної 

компаративістики, структуральні і лінгвостатистичні методи. У першу 

підгрупу входять порівняльно-історичний, історіко-порівняльний і зіставно-

порівняльний методи (цит. за: (ЛЕ, с. 405)). 
М. Кочерган [111, с. 355‒404] пов’язує лінгвістичні методи із 

суспільними і природничими науками, таким чином, виокремлюючи описовий 
(надає точний і повний опис мовних одиниць), порівняльно-історичний 
(відкриття законів, за якими розвивалися споріднені мови в минулому), 

зіставний (вивчення споріднених і неспоріднених мов), структурний 
(дослідження структури мови), метод лінгвістичної географії, дистрибутивний 

аналіз (різне оточення мовних елементів), метод аналізу за безпосередніми 

складниками (поступово виокремлює морфемний склад слова), метод 
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трансформаційного аналізу (здатність чи нездатність мовних одиниць 

перетворюватися на інші), метод компонентного аналізу (для опису значень 

слів), соціолінгвістичний метод (анкетування й інтерв'ювання), 
психолінгвістичний метод (дослідження різних мовних асоціацій) і 
математичний метод (для виявлення статистичних характеристик мовних 

одиниць) та інші методи (цит. за: [111, с. 404]). 
З урахуванням діахронічного і синхронічного критеріїв будує розподіл 

методів Ю. Карпенко [99]. Так, за способом дослідження методи відносяться до 

синхронічних або діахронічних. За метою дослідження методи розподіляються 

на 1) описові (експериментальний, дистрибутивний, статистичний) і 

2) реконструктивні (порівняльно-історичний, метод внутрішньої 

реконструкції). У залежності від досягнення мети: дедуктивні та індуктивні 

методи (цит. за: (ЛЕ, с. 405)). 
Окремою групою виділяються методи прикладної лінгвістики, серед 

яких провідне місце належить методам корпусного аналізу (цит. за: [74, с. 3]). 
Сучасна наукова парадигма широко застосовує нові можливості 

прикладної лінгвістики. Однім із найбільш перспективних напрямів досліджень 

є корпусна лінгвістика. Саме методи корпусної лінгвістики надають 

можливість виконати максимально об’єктивний аналіз мовних явищ (ЛЕ, 

c. 309‒311), зробити описи більш повними і точними, завдяки тому, що 

вивчається велика кількість прикладів. На базі зібраного корпусу текстів 

можливо формування реєстру електронної картотеки певних лексем, текстових 

контекстів, цитат, частотних словників тощо. Серед останніх досліджень можна 

відміти [87; 321; 350; 274; 335; 290; 331; 249; 357; 284; 304; 255; 263; 238; 292; 

346; 320; 320]. 

Методи корпусної лінгвістики умовно розділяються на три підходи: 

анотації, абстракції і аналізу [354, с. 307–340]. Найбільш поширеними 

вважаються статистичні методи аналізу корпусних даних. До таких методів 

належать:  

- метод корпусного аналізу (ЛЕ, c. 311) текстів – індуктивний метод 

обробки емпіричного мовного матеріалу, спрямований на вивчення певних 
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мовних закономірностей; у лінгвістичній семантиці за його допомогою 

можливо встановити розширений спектр контекстуальних значень; 

- корпусний метод контекстного аналізу (contextual analysis) [339, с. 8–

10; 341, c. 102–103], який допомагає шукати словоформи в обмежених певними 

параметрами контекстах для збору мовного матеріалу і складання теоретичної 

бази досліджень;  
- аналіз ключових слів (key words analysis) [339, с. 57–77 ] і аналіз 

кластерів (cluster analysis) [там само, с. 134], які дозволяють групувати 

виокремлені контексти і автоматично розбивати їх на підгрупи; метод пошуку 

із функцією складання конкордансу (concordancing) [65, с. 73; 339, с. 40], що 

дозволяє шукати всі словоформи в контекстах фіксованої довжини;  

- підрахунок абсолютної частотності (word frequency counts, wordlists). 

До основних понять, якими оперує корпусна лінгвістика належать: 

динамічний корпус текстів [ЛЕ, c. 310; 353, с. 84‒86; 341, c. 188‒190], до 

якого входить базовий вихідний електронний масив текстів, відібраних за 

певними критеріями. Корпус може бути обмежений обраною дискурсивною 

сферою і окреслювати проблемну галузь або, навпаки, охоплювати всі мовні 

стилі і жанри; до складників корпусу входить базова одиниця, яка може 

належати до будь-якого мовного рівню – від окремого слова і словосполучення 

до контекстного фрагменту і цілого тексту. 

Динамічний корпус текстів, який використовується для дослідження 

мовної репрезентації образу Вікторіанської Англії доби Кримської війни 

1853‒1856 років, містить відбірку різноманітних художніх і нехудожніх 

дискурсів, які найбільш різноманітно відбивають реалії обраного періоду. Із 

методів дискурсивної реалізації у дослідженні застосовується, насамперед, 

інтепретаційно-текстовий і контекстуальний.  

 

2.4 Методика дослідження когнітивно-дискурсивної реалізації образу 
Вікторіанської Англії у історіографічних джерелах періоду Кримської 
війни 1853‒1856 років 
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Дослідження когнітивно-дискурсивної реалізації образу Вікторіанської 

Англії у історіографічних джерелах періоду Кримської війни 1853‒1856 років 

зумовлює застосування комплексного когнітивно-дискурсивного підходу для 

декодування складної когнітивної структури ‒ образу Вікторіанської Англії 

як органічного поєднання лінгвальних засобів (номінативних одиниць лексико-

фразеологічного рівня) репрезентації образу Вікторіанської Англії і 

екстралінгвальних чинників їх дискурсивної реалізації у історіографічних 

джерелах періоду Кримської війни 1853‒1856 років. 

Комплексний когнітивно-дискурсивний підхід до розв’язання проблеми 

дискурсивної реалізації історично зумовленої образності передбачає: 

1) аналіз макроструктури Вікторіанського дискурсу, тобто опис 

ситуативно-історичного – соціально-політичного і культурно-історичного – 

контексту Вікторіанської Англії; 

2) дослідження мікроструктури Вікторіанського дискурсу, а саме: 

- вивчення історіографічних джерел, у яких у тій чи іншій формі 

висвітлено здобутки Вікторіанської доби взагалі, і події Кримської війни 

1853‒1856 років зокрема; 

- розробку таксономії когнітивно-номінативного простору образу 

Вікторіанської Англії і когнітивне опрацювання тих лексико-фразеологічних 

номінацій, що або поповнили словниковий склад англійської мови у період 

Кримської війни 1853‒1856 років (неологічна ономастична лексика, історико-

маркована лексика), або надають характеристику історичним подіям тієї епохи 

(конотативно-забарвлена лексика); 

3) дослідження дискурсивної реалізації когнітивно-номінативного 

простору образу Вікторіанської Англії у історіографічних джерелах 

зазначеного періоду, що уможливлює сформувати образ країни у цей знаковий 

період у її історії як складний, багатоаспектний феномен. 

Алгоритм застосування комплексного когнітивно-дискурсивного підходу, 

який базується на методах, методиках і процедурах аналізу, що 

використовуються в дискурсології, лінгвопоетиці і лінгвістиці, передбачає 

п’ять етапів. 
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На першому етапі, поряд із використанням загальнонаукових методів 

індукції і дедукції, емпірико-теоретичних методів аналізу і синтезу, ключовим є 

метод дискурс-аналізу. Методологічні принципи дискурс-аналізу у когнітивно-

дискурсивній парадигмі (див. підрозділ 2.1), зокрема ідея Т. ван Дейка про 

ситуативно-історичний контекст, створили основу для встановлення 

характерних ознак соціально-політичного і культурно-історичного контексту 

Вікторіанської Англії (див. підрозділи 2.2.1 і 2.2.2). Соціально-історичний та 

культурний фон у період розквіту Вікторіанської епохи, коли стався значний 

міжнародний конфлікт ‒ Кримська війна 1853‒1856 років, що загострила 

політичні та суспільні протиріччя і виявила всі позитивні і негативні сторони 

вікторіанства, слугував екстралінгвальним чинником створення, розвитку та 

переосмислення образу Англії у свідомості членів англійської лінгвоспільноти. 

На другому етапі, поряд із використанням загальнонаукових методів 

спостереження, опису, інтерпретації, систематизації і зіставлення, залучено 

методологію лінгвопоетики, яка є синтезом літературознавства і стилістики 

(див. підрозділ 2.3.1).  

Використання методів літературознавчого аналізу – інтуїтивізму, 

філологічного, біографічного, історико-порівняльного – надало можливість 

обґрунтувати джерельну базу дисертаційного дослідження (див. підрозділ 2.3.2) 

– 185 історіографічних джерел Вікторіанського дискурсу загальним обсягом 

53 351 стор.  

Корпус текстового матеріалу є різножанровим і розподіляється на 2 групи 

– англійські художні і нехудожні тексти; у кожній із груп виокремлюються 

декілька підгруп (табл. 2.1). 

Художні тексти представлено прозаїчними (34 текста загальним 

обсягом 14 257 стор.) і поетичними (36 збірників текстів загальним обсягом 

5 805 стор.) текстами (Додаток А, табл. А.1). 

У корпусі нехудожніх текстів (115 збірників текстів загальним обсягом 

33 289 стор.) виокремлено (див. Додаток А, табл. А.1): 
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Таблиця 2.1 

Обсяг історіографічних джерел Вікторіанського дискурсу 

Тип  
тексту Жанр тексту 

Корпус текстів/ збірників 
текстів 

Обсяг текстів  
(стор.) 

Кількість % Кількість % 
Х

уд
од

ні
 

те
кс

ти
 

Проза  
(романи і новели) 34 18,48% 14 257 26,72% 

Поезія 
(поеми, балади, 
сонети, пісні) 

36 19,57% 5 805 10,88% 

Разом 70 38,04% 20 062 37,60% 

Н
ех

уд
ож

ні
  

те
кс

ти
 

Військова 
документація 6 2,72% 693 1,30% 

Історичні нариси 13 7,07% 3 714 6,96% 
Полкова 

історіографія 5 2,72% 1 593 2,99% 

Приватні мемуари 7 3,80% 1 723 3,23% 
Епістолярій 5 2,72% 1 652 3,10% 

Парламентські 
виступи  9 4,89% 3 514 6,59% 

Періодика 
(газети, журнали, 

альманахи) 
26 14,13% 917 1,72% 

Каталоги і журнали 
мод 8 4,35% 2 463 4,62% 

Довідникова 
література 

вікторіанської доби 
(географічна, 
туристична, 

збройна, 
адміністративна, 

геральдична, 
лінгвістична) 

17 9,24% 12 360 23,17% 

Наукова фахова 
література 

вікторіанської доби 
(медицина, 

біологія, фізика, 
математика, 
лінгвістика, 

юриспруденція, 
оподаткування, 

транспорт, 
інженерія, 

гірничодобувна) 

19 10,33% 4 660 8,73% 

Разом 115 61,96% 33 289 62,40% 
Усього 185 100,00% 53 351 100,00% 
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- військову документацію (6 збірників текстів загальним обсягом 693 

стор.): військові накази, депеші, донесення, рапорти, офіційні запити, 

військово-технічна документація; 

- історичні нариси (13 збірників текстів загальним обсягом 3 714 стор.); 

- полкову історіографію (5 збірників текстів загальним обсягом 1 593 

стор.); 

- епістолярій (5 збірників текстів загальним обсягом 1 652 стор.): приватні 

військові та громадянські листи:  

- приватні мемуари (7 збірників текстів загальним обсягом 1 723 стор.): 

щоденники, мемуари, спогади та записки сторонніх спостерігачів; 

- парламентські виступи (9 збірників текстів загальним обсягом 3 514 

стор.); 

- періодику (26 текстів загальним обсягом 917 стор.): газети,  журнали та 

альманахи;  

- каталоги і журнали мод (8 текстів загальним обсягом 2 463 стор.); 

- довідникову літературу (17 збірників текстів загальним обсягом 12 360 

стор.): географічні, туристичні, збройні, адміністративні, геральдичні, 

лінгвістичні довідники, каталоги та словники;  

-  наукову фахову літературу (19 текстів загальним обсягом 4 660 стор.): 

книги, монографії, статті з медицини, біології, фізики, математики, лінгвістики, 

юриспруденції, оподаткування, транспорту, інженерії, гірничодобувної 

промисловості.  

Далі використано методи стилістичного аналізу – інтерпретаційно-

текстовий і контекстуальний, що уможливило виокремлення 3625-ти текстових 

фрагментів – історико-маркованих дискурсивних контекстів (далі ІМДК), що 

містять тематичну лексику, пов’язану з описом Вікторіанської Англії, а саме: її 

політики, економіки, досягнень у науці і техніці, соціального життя, побуту, 

моди, літератури, мистецтва тощо, тобто тих складників, з яких формується 

уявлення про країну, складається її образ. Отже, підставою для виокремлення 

ІМДК слугує тематично-смисловий критерій, тобто контекстуальна реалізація 
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тематичної лексики, що виражає сприйняття Вікторіанської Англії 

представниками англійської лінгвоспільноти (табл. 2.2).  

Показники таблиці 2.2 унаочнюють значну увагу, яку приділяють члени 

англійської лінгвоспільноти тим подіям, що пов’язані зі стрімким 

промисловим, культурним і політичним розвитком країни у період найбільшого 

розквіту імперії – період правління королеви Вікторії, який вважається 

«золотим століттям» Британії. 

Таблиця 2.2 

Історико-марковані дискурсивні контексти  

в історіографічних джерелах Вікторіанського дискурсу 

Аналізовані 
історіографічні 

джерела 

Історико-марковані 
дискурсивні 

контексти (ІМДК) 

Обсяг аналізованих текстів  
(стор.) 

Середня 
кількість 

ІМДК 
на 1 стор. Кількість % Кількість % 

Художні прозаїчні 
тексти 

1167 32,19 14 257 26,72% 0,08 

Художні поетичні 
тексти 

573 15,81 5 805 10,88% 0,1 

Нехудожні  
тексти 

1885 52 33 289 62,40% 0,06 

Разом 3625 100,00% 53 351 100,00% 0,07 
 

Наприклад, у ІМДК із поетичного збірника «Справжній герой та інші 

вірші» Олександра Лейнга Англію зображено могутньою квітучою імперією на 

чолі із доброю королевою Вікторією: Where mighty ocean rolls tempestuous 

billows round, / <…> Britannia has thy sister been; / Victoria is Britannia's Queen. / 

Thine, mighty England, thine be all the praise! / Empire and Queen are the reflex of 

thee; / Great Empire which thy boundless might displays, / Good Queen – thy clear-

eyed magnanimity. (THOP, с. 94). 

Обсяг ІМДК варіюється від мікроконтексту (одного речення) до 

макроконтексту (абзацу, діалогу, полілогу або монологу) і мегаконтексту 

(завершеного розділу, глави, цілого тексту). Наприклад, ІМДК обсягом одного 

речення: Fast and thick upon the news of Inkermann, fought by a handful of fasting 

and enfeebled men against eight times their number of picked Russians, brought fresh 
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and animated to the contest, and while all England was reeling beneath the shock 

of that fearful victory. (WAMS, с. 75). 

Для формування й опису когнітивно-номінативного простору образу 

Вікторіанської Англії, лінгвально реалізованого у історіографічних джерелах 

періоду Кримської війни 1853‒1856 років, поряд із використанням 

загальнонаукових методів індукції і дедукції, емпірико-теоретичних методів 

аналізу і синтезу, застосовано спеціальні методи лінгвістичного аналізу (див. 

підрозділ 2.3.3) – етимологічний, семантичний, компонентний, стилістичний і 

дескриптивний. 

Когнітивно-номінативний простір образу Вікторіанської Англії 

репрезентовано у історіографічних джерелах періоду Кримської війни 

1853‒1856 років такими номінативними одиницями лексико-фразеологічного 

рівня, які вербалізують сприйняття Вікторіанської Англії представниками 

англійської лінгвоспільноти, а саме: називають або характеризують історичні 

події і досягнення країни в епоху її економічного розвитку і зростання 

добробуту суспільства, підйому культури і мистецтв. 

Когнітивна обробка тематичних номінативних одиниць (далі ТНО) 

лексико-фразеологічного рівня, що створюють образ Вікторіанської Англії у 

історіографічних джерелах періоду Кримської війни 1853‒1856 років, сприяла 

диференціації когнітивно-номінативного простору за семантико-стилістичним 

критерієм і розподіл його складників у три групи:  

- групу неологічної ономастичної лексики, яка увійшла до складу 

англійської мови в епоху Вікторіанства часів Кримської війни 1853–1856 років; 

- групу історико-маркованої лексики доби Кримської війни 1853–1856 

років, яка асоціюється з даним історичним періодом і акумулює широку 

історико-культурну екстралінгвальну інформацію,  

- групу конотативно-забарвленої лексики, яка характеризує історичні 

події і досягнення Вікторіанської Англії цієї епохи (табл. 2.3).  
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Таблиця 2.3 

Диференціація когнітивно-номінативного простору  

образу Вікторіанської Англії за семантико-стилістичним критерієм 
Аналізовані 

історіографічні 
джерела 

Неологічна 
ономастична лексика 

Історико-маркована 
лексика 

Конотативно-
забарвлена лексика 

Кількість 
ТНО % Кількість 

ТНО % Кількість 
ТНО % 

Художні 
прозаїчні тексти 1506 32,15% 1198 31,82% 361 24,95% 

Художні 
поетичні тексти 949 20,25% 417 11,08% 837 57,84% 

Нехудожні  
тексти 2229 47,60% 2150 57,10% 249 17,21% 

Разом 4684 47,33% 3765 38,05% 1447 14,62% 
Подальша семантико-стилістична диференціація ТНО відбувається у 

кожній із визначених груп з застосуванням різних методів лінгвістичного 

аналізу (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Семантико-стилістична класифікація 

тематичних номінативних засобів репрезентації  

образу Вікторіанської Англії 

Аналізовані 
історіографічні 

джерела 

Неологічна ономастична 
лексика Історико-

мар 
кована 
лексика 

Конотативно-забарвлена лексика 

Епо 
німи 

(кільк., 
%) 

Антропо 
німи 

(кільк., 
%) 

Топоні 
ми 

(кільк., 
%) 

Емотивно-
експресивні 

ТНО 
(кільк., %) 

Оцін 
ні 

ТНО 
(кільк., 

%) 

Образні 
ТНО 

(кільк., 
%) 

Художні 
прозаїчні 

тексти 
932 

(33,60%) 
61 

(27,85%) 
513 

(30,34%) 
1198 

(31,82%) 
30  

(15,23%) 66 (20,06%) 265 
(28,77%) 

Художні 
поетичні 
тексти 

547 
(19,72%) 

45 
(20,55%) 

357 
(21,11%) 

417 
(11,08%) 

145  
(73,60%) 

210 
(63,74%) 

482 
(52,32%) 

Нехудожні  
тексти 

1295 
(46,68%) 

113 
(51,60%) 

821 
(48,55%) 

2150 
(11,08%) 

22  
(11,17%) 53 (16,02%) 174 

(18,92%) 

Разом 2774 
(100%) 

222 
(100%) 

1691 
(100%) 

3765 
(100%) 

197  
(100%) 329 (100%) 921 

(100%) 
Усього 4684  

(39,56%) 
3765 

(43,65%) 
1447 

(16,79%) 
 

У корпусі неологічної епонімічної лексики 2774 ТНО, 28% від 

загальних 9896 ТНО (див. табл. 2.4). Епонім (грец. Ἐπώνῠμος букв. ‘той, що 
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дав ім'я’) – особа, географічний об'єкт, або річ, від імені яких утворено 

загальні або інші власні імена (OED; NDE, с. 9; СЭ, с. 2). Таким чином, явище 

епонімії характеризує процес деонімізації (FFD, с. 3) – трансформації власної 

назви (оніма-етимона) у розряд загальної.  

Дуже часто джерелом появи епонімів слугують імена винахідників, які 

асоціюються із їхніми винаходами. Особливою рисою епонімічної лексики є те, 

що окрім суто лінгвальної інформації, вона є носієм закодованої 

екстралінгвальної інформації. Імена певних людей, назви місць або речей 

стають настільки популярними і відомими, що з імен власних трансформуються 

в імена загальні на позначення певних родових об'єктів, предметів, абстрактних 

понять, якостей або концепцій. Спочатку такі предмети й поняття асоціювались 

із власними іменами їх винахідників, а з часом перетворилися на загальні імена, 

віддзеркалюючи своєрідний образ епохи на вербальному рівні.  

Прикладом одного із найвідоміших епонімів Кримської війни може 

слугувати прізвище першої офіційної сестри милосердя Florence Nightingale 

(Флоренс Найтінгейл, 1820–1910), яка вперше запровадила ідею створення 

окремої палати для поранених. Її внесок у розвиток медичної справи був таким 

вагомим, що в день її народження світ відзначає Міжнародний день медичної 

сестри, а портрет медсестри розміщено на зворотному боці банкнот у 10 фунтів 

стерлінгів. Її прізвище спочатку епонімічно використовувалося у функції 

відіменникового прикметника у назві лікарняної палати Nightingale ward, 

названої на її честь. Незабаром, уже за часів Вікторіанської Англії, її власне 

прізвище трансформувалося у звичайний іменник nightingale (n.) (1.2. patient’s 

wrap) на позначення лікарняної палати з ліжками із обох боків і кімнатою 

медсестер посередині. Прикладом може слугувати наступний ІМДК: A 

nightingale is such an easy thing to make: just two yards of flannel bound round and 

a short slit in the long side. (SP, с. 1). 

У корпусі історико-маркованої лексики (3765 ТНО, 43,65%,), у 

результаті застосування етимологічного аналізу як першого етапу 

реконструкції семантики слова, який було здійснено з метою розгляду 

етимології відповідних ТНО, семантичного аналізу – для дослідження розвитку 
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їх семантики та дескриптивного аналізу – для опису їх подальшого вживання 

в англійській мові, виокремлено тематичні номінативні одиниці (ТНО) на 

позначення понять і явищ суспільно-політичного і культурно-історичного 

життя Вікторіанської Англії періоду Кримської війни у сфері технологій, 

комунікацій, транспорту, моди. Прикладом ТНО може слугувати історико-

маркована лексема railway на позначення залізної колії, яка разом із винаходом 

нового виду транспортної комунікації – потягом, кардинально змінила стиль 

життя доби Вікторіанської Англії і вплинула на хід Кримської воєнної кампанії:  

The transport service, as will be easily understood, is of the most vital importance to 

the efficiency of the army – indeed, it depends directly upon the means provided in 

this respect whether the troops are or are not in a position to take the field. Our 

requirements in the Crimea, notwithstanding the invaluable assistance of the railway, 

are still enormous (TL, с. 9). 

У корпусі конотативно-забарвленої лексики (1447 ТНО, 16,79%, див. 

табл. 2.4) використання стилістичного і дескриптивного аналізу дозволило 

розмежувати відповідні ТНО за типом конотативного компоненту у їхній 

семантиці і розподілити їх у три групи: емотивно-експресивні ТНО (197 ТНО, 

13,61%), оцінні ТНО (329 ТНО, 22,74%) і образні ТНО (921 ТНО, 63,65%). 

Прикладом емотивно-експресивної ТНО на позначення базового емотивного 

стану страху є ІМДК: But not with craven fear – <…> / Not of himself thought he; / 

For a braver man ne’er led the can / Of England’s chivalry (BB, c. 10). Ілюстрацією 

оцінної ТНО із меліоративно забарвленою лексемою best може бути такий 

ІМДК: The best blood of Northumberland / Makes rich the London rain (RG, c. 93). 

Прикладом образної ТНО є метонімічний зсув, де за асоціацією по суміжності 

британські солдати із 93-ї бригади іменуються ‘дев’яносто третіми’: Meanwhile, 

the gallant Ninety-third, / In double file array’d (FS, c. 7). 

За типом семантичного зсуву образні ТНО розрізняються як 

метафоричні, епітетні, метонімічні та ін. (див. підрозділ 3.2.3). Прикладом 

метафоричного зсуву може служити лексема bloom ‘квітнути’, яку вжито у 

вторинній непрямій номінації ‘померти і прорости квітами’: When all those 

fallen Englishmen of ours / Have bloomed and faded in Crimean flowers (SOW, 
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c. 24). Іншою ілюстрацією семантичної транспозиції може бути образне 

художне порівняння людини, яка палить люльку, з новітнім типом водного 

транспорту – пароплавом: When Clennam produced his Eastern pipe, and handed 

Mr Pancks another Eastern pipe, the latter gentleman was perfectly comfortable. 

They puffed for a while in silence, Mr Pancks like a steam-vessel with wind, tide, 

calm water, and all other sea-going conditions in her favour (LD, с. 615). 

На третьому етапі досліджено дискурсивну реалізацію 9896-х ТНО у 

3625-ти ІМДК, виокремлених із 185-х історіографічних джерел періоду 

Кримської війни 1853‒1856 років.  

Застосування методу корпусного аналізу спрямовано на обробку 

емпіричного мовного матеріалу для визначення ключових слів епохи. Із 

відібраного динамічного корпусу текстів, що містить різноманітні художні і 

нехудожні тексти доби Вікторіанської Англії, обираємо певний текст. 

Прикладом слугує прозовий роман учасниці Кримської війни, британської 

медичної сестри ямайського походження – Mary Seacole (Марі Сіколь, 1805–

1881) Wonderful Adventures of Mrs. Seacole in Many Lands  («Дивовижні пригоди 

місіс Сікол у багатьох країнах», 1857). За допомогою методу корпусного аналізу 

робимо підрахунок абсолютної частотності повнозначних слів (word frequency 

counts), виключаючи службові слова за допомогою ‘стоп листів’ (stop lists). 

Після виокремлення списків повнозначних слів у корпусі обраного тексту, 

застосовуємо пошук і аналіз ключових слів (key words analysis). На основі 

отриманої вибірки ключових слів визначаємо найвагоміші й найчастотніші. 

Після цього програма здійснює кількісну контекстну вибірку,  обираючи всі 

контексти із визначеними частотними ключовими словами. На останньому 

етапі застосовуємо метод якісної контекстної вибірки і визначаємо контексти, 

які містять лінгвальну й екстралінгвальну інформацію про певну історичну 

епоху. Таким чином, після застосування підрахунків абсолютної частотності 

повнозначних слів (word frequency counts) у романі «Дивовижні пригоди місіс 

Сікол у багатьох країнах» сформовано корпус ключових слів. Одним із 

ключових слів є лексема war ‘війна’, яка використовується у романі 32 рази. 

Після здійнення кількісної контекстної вибірки з лексемою war, застосовуємо 
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якісну контекстну вибірку й обираємо найбільш вагомі і яскраві ІМДК, що 

містять інформацію про епоху, наприклад: BEFORE I left Jamaica for Navy 

Bay<…> war had been declared against Russia, and we were all anxiously expecting 

news of a descent upon the Crimea (WAMS, c. 74). Або: War, I know, is a serious 

game, but sometimes very humble actors are of great use in it, and if the reader, 

when he comes in time to peruse the evidence of those who had to do with the 

Sebastopol drama, of my share in it, will turn back to this chapter (WAMS, c. 8). 

Виявлення спектру контекстуальних значень 9896-х ТНО у 3625-ти ІМДК 

за допомогою контекстуального аналізу і встановлення шляхом 

інтерпретаційно-текстового аналізу певних закономірностей контекстного 

вживання ТНО у досліджуваному корпусі ІМДК дозволяє тематично угрупувати 

виокремлені ІМДК і розбити їх на п’ять тематичних підгруп (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Тематичні групи номінативних засобів  

дискурсивної реалізації образу Вікторіанської Англії 

Тематичні групи 
тематичних номінативних 

одиниць 
(ТНО) 

Історико-марковані 
дискурсивні контексти 

(ІМДК) 

Тематичні номінативні 
одиниці 
(ТНО) 

Кількість 
ІМДК % Кількість 

ТНО % 

Війна 1726 47,61% 5336 53,92% 

Державність 930 25,65% 2188 22,11% 

Наука і техніка 630 17,37% 1700 17,18% 

Культура і мистецтво 339 9,37% 672 6,79% 

Разом 3625 100,00% 9896 100% 
 

Наприклад, тематину групу «Війна» представлено різноплановими 5336-

ма лексико-фразеологічними ТНО, реалізованими у 1726-х ІМДК для 

позначення системи військової справи: від загального ставлення вікторіанців до 

воєнних подій і кампаній до системи військових чинів і професій, військових 

технологій, зброї, військового транспорту тощо. Тематичну групу 

репрезентовано відповідними ТНО ономастичної (епонімічної, 
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антропонімічної, топонімічної), історико-маркованої і конотативно-

забарвленої (емотивно-експресивної, оцінної, образної) лексики, виявленої у 

корпусі історіографічних джерел.  

Визначною особливістю лексикону досліджуваних джерел є поява цілого 

спектру ономастичної лексики на позначення нових реалій, пов’язаних із 

війною. Це антропоніми відомих вікторіанців, імена яких, завдяки інноваціям, 

впроваджених ними, або подіям, пов’язаним із ними, укоренились в історії і із 

розряду імен власних перетворились на імена загальні – епоніми. Так, 

антропонім Adams відомого вікторіанського зброяра-конструктора, Robert 

Adams (Роберта Адамса, 1810–1870), який розробив і запатентував у 1851 році 

інноваційний револьвер з ударно-спусковим механізмом подвійної дії, 

укорінюється у назві моделі револьверу і із власного імені переходить у розряд 

загального. Вже за часи Кримської війни 1853–1856 років, револьвер з 

епонімічною назвою Adams взято на озброєння британської армії, про що 

свідчить наступний ІМДК: This was alike incontestably proved by the Colt pistol in 

the Mexican war, and by the Adams and other revolvers in the Crimean and more 

recent Indian campaigns (DMHSF, c. 216). Іншим представником ономастичної 

лексики періоду Кримської війни є топонімічна лексика. Топонімічна 

номенклатура на позначення географічних назв місць, де проходили основні 

битви Кримської війни 1853‒1856 років – Alma, Balaklava, Inkermann (Альма, 

Балаклава, Інкерман) та інші, віддзеркалює світову британську експансію, яку 

увіковічено у англійскомовних текстах доби: For those who fell in Alma’s fight. / 

Who sleep on Balaklava’s height, / Or, death-devoted, led the van / In red corse-

cumbered Inkermann, / A song of praise, and spotless fame, / And tears, and undying 

name! (GP, c. 76). Згодом, кримська топонімічна лексика на позначення 

ключових битв британської армії входить до англійського ономастикону і 

широко використовується як база для англіськомовної географічної 

номенклатури для іменування населених пунктів і внутрішньо міських об’єктів 

Британської імперії. Прикладом назв вулиць на згадку про головні битви 

Кримської війни може служити ІМДК: Commencing at the intersection of the 

easterly limit of Alma street with the scutherly limit of Balaclava street; thence south 



 101
52 ° 30 ', west along the easterly limit of Alma street 1 chain 71 links, more or 

less, to the north – west angle of the land deeded to the Church of England (SOTPO, 

c. 287). 

Тематичну групу «Війна» також представлено історико-маркованою 

лексикою, яка була найбільш актуальною у цей історичний період. Однією з 

ключових лексем є war ‘війна’, як одна з найзначущих для політики світової 

експансії Великої Британії, коли війна вважалася гідною і поважною справою з 

метою розширення кордонів імперії: I often trace my affection for a camp-life, and 

my sympathy with what I have heard my friends call ‘the pomp, pride, and 

circumstance of glorious war’ (WAMS, c. 2). 

Прикладами конотативно-забарвлених ТНО з тематичної групи «Війна» є 

емотивно-експресивна, оцінна й образна лексика, яка надає як позитивну, так і 

негативну оцінку війні. Ілюстрацією емотивно-експресивної лексики, що 

описує війну та її реалії, може бути приклад емотиву-номінативу pain, який 

безпосередньо називає емоції і почуття до референту, ‘війна – це біль’: Ghosts 

of dead soldiers in the battle slain, / Ghosts of dead heroes dying nobler far / In the 

long patience of inglorious war, / Of famine, cold heat, pestilence, and pain, – All ye 

whose loss makes our victorious gain (P, c. 12). Другим видом конотативно-

забарвлених ТНО є оцінна лексика, яка надає прямо або опосередковано, оцінку 

референту, позитивну чи негативну. Так, у вищенаведеному прикладі війні 

надано негативну оцінку, що підкреслено за допомогою пейоративного 

прикметника inglorious ‘безславний’ у словосполученні inglorious war. У той 

самий час, вікторіанці бачать війну як дещо необхідне для збереження миру і 

спокою в імперії. За допомогою образної лексики, образ війни уособлено за 

допомогою персоніфікації: We’ll have Peace, but it must be honour, / We have 

need of no new names in story; / But if War sound the tocsin, then Britain / still has 

heroes enough for her glory <…> Viva, Victoria! (ICWSB, c. 3). Таким чином, 

тематичну групу «Війна» представлено широким спектром ТНО, які 

уможливлюють найбільш повно і точно реконструювати уявлення про 

Вікторіанську Англію періоду політико-військового конфлікту – Кримської 

війни 1853‒1856 років. 
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Когнітивна обробка інформації, втіленої дискурсивно реалізованими 

тематичними лексико-фразеологічними засобами номінації Вікторіанської 

Англії у історіографічних джерелах періоду Кримської війни 1853‒1856 років, 

сприяє створенню уявлення про складники когнітивно-дискурсивного 

«портрету» країни Вікторіанської доби і формуванню, відповідно, 

багатоаспектного образу Вікторіанської Англії. 
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Висновки до другого розділу 

 

1. Методологія дисертаційного дослідження ґрунтується на 

комплексному когнітивно-дискурсивному підході до об’єкта вивчення – образу 

Вікторіанської Англії, репрезентованому у літературних джерелах 

Вікторіанської епохи номінативними одиницями лексико-фразеологічного 

рівня, що передбачає поетапне використання методологічного інструментарію 

дискурсології, лінгвопоетики і лінгвістики. 

2. Методологічні принципи дискурсології, зокрема дискурс-аналізу, 

створили підґрунтя для характеристики ситуативно-історичного контексту 

Вікторіанської Англії. Соціально-політичний і культурно-історичний контекст 

у період розквіту Вікторіанської епохи, коли стався значний міжнародний 

конфлікт ‒ Кримська війна 1853-1856 років, слугував екстралінгвальним 

чинником, що зумовив формування у членів англійської лінгвоспільноти 

уявлень про країну, які було втілено у історіографічних джерелах періоду 

Кримської війни 1853‒1856 років. 

3. Методологічні засади лінгвопоетики, які синтезують у собі спеціальні 

методи літературознавства і стилістики, надали можливість створити й описати 

джерельну базу дисертаційного дослідження, сформовану 185-ма 

історіографічними джерелами Вікторіанського дискурсу загальним обсягом 

53351 стор. 

3.1 Спеціальні методи літературознавства – інтуїтивізму, філологічний, 

біографічний, історико-порівняльний – слугували інструментом для жанрової 

диференціації корпусу текстового матеріалу, у якому визначено дві групи: 

англійські художні тексти (70 текстів загальним обсягом 20062 стор.) і 

англійські нехудожні тексти (114 збірників текстів загальним обсягом 33289 

стор.). У кожній із груп виокремлюються декілька підгруп. 

3.2 Спеціальні методи стилістики – інтерпретаційно-текстовий і 

контекстуальний – використано для аналізу 3625-х текстових фрагментів – 

історико-маркованих дискурсивних контекстів, які вилучено із досліджуваних 

історіографічних джерел за тематично-смисловим критерієм. Обсяг контекстів 
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варіюється від мікроконтексту (одного речення) до макроконтексту (абзацу, 

діалогу, полілогу або монологу) і мегаконтексту (завершеного розділу, глави, 

цілого тексту). Контекстуальна реалізація у межах історико-маркованого 

дискурсивного контексту тематичної лексики, пов’язаної з буттям країни у всіх 

його проявах (політика, економіка, наука і техніка, література і мистецтво, 

побут, мода тощо) створює уявлення про Вікторіанську Англію, формує її 

образ. 

4. Методологія лінгвістики, зокрема, спеціальні методи лінгвістичного 

аналізу – етимологічний, семантичний, компонентний, стилістичний і 

дескриптивний – задіяно для когнітивної обробки мовного матеріалу – 

тематичних номінативних одиниць лексико-фразеологічного рівня – з метою 

формування й опису когнітивно-номінативного простору образу Вікторіанської 

Англії, лінгвально реалізованого у історіографічних джерелах періоду 

Кримської війни 1853‒1856 років.  

5. Семантико-стилістична диференціація складників когнітивно-

номінативного простору – тематичних номінативних одиниць лексико-

фразеологічного рівня – уможливила їх розподіл у три групи: групу неологічної 

ономастичної лексики, групу історико-маркованої лексики доби Кримської 

війни 1853–1856 років і групу конотативно-забарвленої лексики.  

6. Подальша семантико-стилістична диференціація складників кожної із 

визначених груп відбувається із застосуванням різних методів лінгвістичного 

аналізу – етимологічного, семантичного та дескриптивного аналізу. 

6.1 За допомогою етимологічного, семантичного та дескриптивного 

аналізу сформовано корпус неологічної ономастичної лексики (4684 ТНО, 

39,56%), яку розподілено у три групи: неологічну епонімічну лексику (2774 

ТНО, 28%), неологічну антропонімічну лексику (222 ТНО, 2,21%) і неологічну 

топонімічну лексику (1691 ТНО, 17,1%). 

6.2 За допомогою етимологічного, семантичного та дескриптивного 

аналізу виокремлено історико-марковану лексику (3765 ТНО, 43,65%),  

6.3 Стилістичний і дескриптивний аналіз використано для формування 

корпусу конотативно-забарвленої лексики (1447 ТНО, 16,79%) та розмежування 
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відповідних тематичних номінативних одиниць за типом конотативного 

компоненту у їхній семантиці і розподілу їх у три групи: емотивно-експресивні 

(197 ТНО, 13,61%), оцінні (329 ТНО, 22,74%) і образні (921 ТНО, 63,65%). 

7. Дискурсивну реалізацію тематичних номінативних одиниць в історико-

маркованих дискурсивних контекстах, які вилучено із досліджуваних 

історіографічних джерел періоду Кримської війни 1853‒1856 років, 

проаналізовано із застосуванням методу корпусного аналізу – для  визначення 

ключових слів епохи; контекстуального аналізу – для виявлення спектру 

контекстуальних значень тематичних номінативних одиниць, реалізованих у 

історико-маркованих дискурсивних контекстах; інтерпретаційно-текстового 

аналізу – для встановлення закономірностей контекстного вживання 

тематичних номінативних одиниць у досліджуваному корпусі історико-

маркованих дискурсивних контекстів. 

8. У результаті дослідження когнітивно-дискурсивної реалізації 

тематичних номінативних одиниць історико-марковані дискурсивні контексти 

угруповано у чотири тематичні групи: «Війна», «Державність», «Наука і 

техніка», «Культура і мистецтво». 

9. Когнітивна обробка інформації, закодованої у семантиці тематичних 

номінативних одиниць, уможливлює декодування образу Вікторіанської Англії, 

що формується у результаті органічного поєднання лінгвальних засобів 

репрезентації образу Вікторіанської Англії (тематичних номінативних одиниць 

лексико-фразеологічного рівня) і екстралінгвальних чинників (соціально-

політичного і культурно-історичного контексту) їх дискурсивної реалізації у 

історіографічних джерелах періоду Кримської війни 1853‒1856 років. 

Основні положення другого розділу відбито в одноосібних публікаціях 

дисертантки [170; 165; 178]. 
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РОЗДІЛ 3 

КОГНІТИВНО-НОМІНАТИВНИЙ ПРОСТІР ОБРАЗУ  
ВІКТОРІАНСЬКОЇ АНГЛІЇ У ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ 

ПЕРІОДУ КРИМСЬКОЇ ВІЙНИ 1853‒1856 РОКІВ 
 

Номінативний простір розуміється у теорії номінації, основні ідеї 

якої представлено у працях Н. Д. Арутюнової [213], В. Г. Гака [59], 

Г. В. Колшанського [106], О. С. Кубрякової [120], Б. О. Серебреннікова [186], 

Ю. С. Степанова [198], В. М. Теліі [203] та ін., як сукупність номінативних 

одиниць різного рівня, які у своєму денотативному чи конотативному значенні 

називають чи характеризують фрагмент дійсності – об’єкт пізнання.  

Окреслення номінативного простору образу Вікторіанської Англії 

потребує когнітивної обробки мовного матеріалу історіографічних джерел 

періоду Кримської війни 1853‒1856 років, що передбачає переробку 

когнітивної інформації щодо етимології номінативних одиниць, що створюють 

образ Вікторіанської Англії у аналізованих текстах, дослідження розвитку їх 

семантики та динаміки їх вживання в англійській мові, а також розробку 

таксономії історико-маркованої лексики Вікторіанської доби.  

Відповідно, когнітивно-номінативний простір образу Вікторіанської 

Англії тлумачиться у дисертаційному дослідженні як органічне поєднання 

лінгвальних засобів репрезентації образу Вікторіанської Англії (тематичних 

номінативних одиниць лексико-фразеологічного рівня, які або називають, або 

характеризують історико-культурні події і досягнення країни в епоху її 

економічного розвитку), і екстралінгвальних чинників (соціально-політичного  і 

культурно-історичного контексту) їх дискурсивної реалізації у історіографічних 

джерелах періоду Кримської війни 1853‒1856 років. 

Застосування низки методів лінгвістичного аналізу (див. підпункт 2.4) 

мовного матеріалу 3625-ти історико-маркованих дискурсивних контекстів 

(ІМДК), виокремлених із досліджуваних 185-ти історіографічних джерел 

Вікторіанського дискурсу загальним обсягом 53351 стор., уможливило 
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виявлення 9896-х тематичних номінативних одиниць (ТНО) лексико-

фразеологічного рівня.  

Систематизація ТНО, яка відбувалася за семантико-стилістичним 

критерієм, зумовила їх угрупування у такий спосіб: 

1. Тематичні номінативні одиниці, що називають історико-культурні 

події і досягнення країни в епоху її соціально-економічного розвитку – 8449 

ТНО, 83,21%, серед яких диференційовано: 

а) неологічна ономастична лексика – 4684 ТНО, 39,56%; 

б) історико-маркована лексика – 3765 ТНО, 43,65%. 

2. Тематичні номінативні одиниці, що характеризують історико-

культурні події і досягнення країни в епоху її соціально-економічного розвитку, 

виражають ставлення до них членів англійської лінгвоспільноти, – 

конотативно-забарвлену лексику (1447 ТНО, 16,79%), серед яких визначено: 

а) емотивно-експресивні номінативні одиниці – 197 ТНО, 13,61%; 

б) оцінні тематичні номінативні одиниці – 329 ТНО, 22,74%; 

в) образні тематичні номінативні одиниці – 921 ТНО, 63,65%. 

Зазначені групи ТНО структурують когнітивно-номінативний простір 

образу Вікторіанської Англії, дискурсивно репрезентований у історіографічних 

джерелах періоду Кримської війни 1853‒1856 років. Лінгвальна характеристика 

складників кожної із визначених груп, а саме: виявлення їх походження, 

простеження їх укорінення і подальшого розвитку в англійській мові, розробка 

їх таксономій – постають завданнями третього розділу дисертаційної праці. 

 

3.1 Неологічна ономастична лексика доби Кримської війни 1853–

1856 років як вербальний засіб створення образу Вікторіанської Англії 
 
3.1.1 Неологічна епонімічна лексика: ґенеза і таксономія. Існує 

багато різних факторів, що призводять до появи нових лексичних одиниць. 

Інновації у сфері науки і технологій у Вікторіанський період створили 

передумови для формування промислової революції, яка розпочалася у першій 

половині правління королеви Вікторії, коли британське суспільство почало 
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відходити від фермерського виробництва до індустріального суспільства. 

Під час розквіту Вікторіанської епохи стався значний міжнародний військово-

політичний конфлікт, Кримська війна 1853‒1856 років, що сприяло 

інтенсифікації мовних контактів. За твердженням Мельвіна Брегга [247, с. 238], 

ці процеси мали значний вплив на англійську мову того періоду. Відбувається 

швидке поповнення словникового запасу новітніми термінами, переосмислення 

вже існуючих понять, завдяки зсувам у значенні слів розширюється сфера 

використання лексики. М. Брегг наводить приклади слів, які поповнили склад 

англійської мови у той час: “self-acting mill”, “power looms”, “steampress” та 

“cylindrical steampress” [там само, с. 239]. Завдяки утворенню цілої низки 

неологізмів виникають розбіжності у написанні нової лексики. Одночасно 

існувало кілька варіантів тієї самої лексеми. Стандартизація правопису була 

лише одним із аспектів більш загальної спроби регулювати мову – це була 

особлива спроба у другій половині ХVIII ст. [239, с. 203]. 
Вікторіанській епосі притаманна поява цілої низки епонімічної лексики, 

яка позначила новоутворені винаходи, явища або процеси. Частина епонімів 

увійшла до складу англійської мови безпосередньо у Вікторіанський період, або 

трохи згодом, наприклад: raglan, cardigan, balaclava helmet, nightingale ward, 

wheatstone bridge та ін. Інші епоніми з’явилися протягом більш довгого періоду 

часу завдяки переосмисленню вкладу відомих вікторіанців у різноманітні сфери 

життя. Окремі епоніми асоціюються з відомими персоналіями, які жили на 

початку або незадовго до становлення Вікторіанського періоду, але свій 

розвиток і переосмислення відповідна епонімічна лексика отримала саме в часи 

Вікторіанської Англії.  

Розглянемо докладніше процес деонімізації на прикладі епоніму raglan 

‘реглан’ специфіку їх появи, розвитку та репрезентацію в текстах епохи.  

Епонім raglan ‘реглан’, який позначає модель одягу [253, с. 77; OHE, 

с. 298], поповнив словниковий склад англійської мови, перейшовши в розряд 

імен загальних, у результаті метонімічної подібності антропоніму, власного 

імені головнокомандуючого Кримської війни, Lord Raglan (лорд Раглан, 1788–

1855), який втратив у бою руку під час попередньої наполеонівської війни, і був 
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вимушений змінити традиційний крій рукава на більш вільний. Представник 

відомого сьогодні фасону одягу реглан (raglan) отримав широку популярність у 

часи Кримської війни [NDE, c. 216]. У цьому випадку метонімічний перенос 

найменування ґрунтується на асоціації «зв'язок предмета (або особи) та його 

істотної ознаки» [СИЭ, с. 154; 136, с. 123], тобто зв'язок антропоніма Raglan 

‘Раглан’ і ознаки, що вирізняє його, – лорд Раглан, унаслідок поранення руки, 

носив одяг із спеціально розробленим для нього фасоном рукава. В результаті, 

регланом став називатися ‘вид покрою рукава з вільним плечовим кроєм’, а 

згодом – ‘фасон одягу з рукавами однойменного крою військової уніформи, а 

надалі і повсякденного одягу’ (ВЛС, с. 347).  

Пізніше, семантичне поле слова raglan розширюється, і цим словом 

позначають предмет верхнього одягу – пальто. У 1863 р. в есе письменниці Gail 

Hamilton (Гейл Гамільтон) raglan використовується вже в смисловому значенні 

‘пальто’: You thought of buying a shawl; but a thousand considerations, in the shape 

of raglans, cloaks, talmas, and pea-jackets, induce you to modify your views. (GD, 

с. 14). 

В іншому художньому тексті пальто реглан зустрічається в оповіданні 

журналіста Fitz Hugh Ludlow (Фитц Х'ю Ладлоу): Mr. Jones got home. He had not 

been in his office, and Johnson had found it necessary to seek him at the Brokers 

'Board. He took his darling wife and daughter into the bosom of the vast Raglan, and 

kissed them again and again with the redoubled tenderness of great trouble, too 

choked to speak. (LB, с. 54).  

У 1865 р. Jefferson Davis (Джефферсон Девіс), перший президент 

Конфедеративних Штатів Америки, у своїх спогадах “The Rise and Fall of the 

Confederate Government” («Виникнення і падіння уряду Конфедерації»), 

докладно описує пальто реглан: I picked up what was supposed to be my 'raglan', a 

waterproof light overcoat, without sleeves; it was subsequently found to be my wife's, 

so very like my own as to be mistaken for it. (FCG, с. 701). 

Наприкінці Вікторіанської епохи фасон реглан стає одним із 

найпоширеніших і модних тенденцій в одязі. Так, у канадському журналі мод 

“Style”, надається докладний опис найпопулярніших в Європі британських 
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моделей жіночих і чоловічих пальто і плащів реглан, а також кишені в стилі 

реглан. Модель жіночого пальто Victoria ‘Вікторія’ як уособлення 

Вікторіанської епохи з модними кишенями реглан, стає яскравим прикладом 

популярності цього стилю: Ladies 'garments are receiving special attention by The 

Beaver Rubber Clothing Co., Limited, this year. Several new styles are appearing, 

comprising many new features. The “Victoria” is a high class coat with seams 

strapped with an overlaid piece of coating and stitched, giving a very dignified 

appearance to the coat. The raglan pockets, now so popular, are to be found on this 

coat as well as a fancy velvet collar and stiff cuffs. (S, с. 46).  

В рекламній статті того самого періоду відзначена популярність 

класичного вже фасону рукавів у стилі реглан: It is anticipated that taffeta 

raglans will come in for a big share of attention in the Spring, and that that demand 

will, of itself, be sufficient to absorb whatever taffeta is displaced by other varieties. 

(S, с. 9).  

Моделі модного напрямку в чоловічому верхньому одязі також 

отримують відповідні назви Raglan ‘Реглан’ і Raglanette ‘Регланет’: Though the 

indications are that these two lines will be first in popularity, the Raglan and 

Raglanette will follow closely at their heels. (S, c. 64).  

Інший ІМДК також ілюструє цю тенденцію: The most popular coat is the 

stylish Raglanette, single – breasted, fly front, with yokes and cuffs..  

Щомісячний збірник журналу мод “Style” констатує, що країна 

збожеволіла від регланів, у відділах готового одягу кожен хоче реглан і будь-

який доступний матеріал йде на виготовлення регланів: In the ready-to-wear 

garment field, the country has gone ‘raglan mad’. Everyone wanted raglans, and 

every piece of material that could be put in that shape was pressed into service. (S, 

c. 9).  

Таким чином, слово raglan стає найбільш поширеним з усього пласту 

неологічної лексики, що з'явилася в англійській мові внаслідок подій Кримської 

війни 1854–1856 років. Текстовий матеріал, що містить відповідну лексику, 

варіюється від кількох художніх типів текстів (есе, оповідання) до цілого ряду 

нехудожніх (мемуари, різноманітні види журналів модного одягу). 
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Як правило, джерелом утворення неологічної лексики є оніми-

етимони. Антропонімічна лексика, похідна від історичних персоналій, прізвищ 

відомих осіб, постає антропонімом-етимоном і слугує джерелом для 

утворення неологічної антропонімічної лексики. Відповідно, топоніми-

етимони, які було утворено від географічних назв і подій, пов’язаних із ними, 

слугують джерелом для утворення неологічної топонімічної лексики. 

Розглянемо більш детально ці пласти неологічної лексики, реалізовані у 

досліджуваних історіографічних джерелах періоду Кримської війни 1853‒1856 

років для створення образу Вікторіанської Англії. 

 
3.1.2 Неологічна антропонімічна лексика: ґенеза, структурно-

семантична характеристика й особливості вживання. Онімами-етимонами 

неологічної антропонімічної лексики, виокремленої із досліджуваних 

історіографічних джерел методом суцільної вибірки, слугують 222 

антропонімів-етимонів – імен реальних історичних персоналій і вигаданих 

вікторіанцями літературних персонажів Англії ХІХ ст. (див. Додаток Б). 

Важливим для створення образу Вікторіанської Англії постає 

дослідження ґенези антропонімів, розробка таксономії антропонімів-етимонів 

за структурно-семантичним критерієм, визначення шляхів переходу 

антропонімів-етимонів в апелятиви (загальні назви), встановлення масштабу їх 

поширення в англійських літературних джерелах досліджуваної епохи і 

виявлення особливостей їх вживання в сучасній англійській мові. 

За джерелом походження виявлено такі типи антропонімів-етимонів 

загально вікторіанського періоду. 

1) Прізвище відомої особи. Цей тип антропонімів-етимонів є 

найпоширенішім. Типовим прикладом може слугувати перетворення прізвища 

відомого вікторіанського зброяра-конструктора Robert Adams (Роберт Адамс, 

1810–1870) на епонімічну назву револьверу, створеного ним, – Adams. Типовим 

шляхом становлення цього типу епонімів є два етапи розвитку. Першим етапом 

є конверсія прізвища, представленого власним іменником Adams, на 

відіменниковий прикметник, що модифікує ядерний іменник, – Adams Revolver 
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– і вказує на творця винаходу: The Adams revolver has its three sizes, 

corresponding to the holster, belt, and pocket pistols of Colt: but they are neither so 

long nor so heavy as the latter, a natural result from the absence of the lever-ramrod, 

of the hemispherical shield, and. (DMHSF, с. 213).  

На наступному етапі – етапі укорінення – часте використання 

популярного словосполучення зумовлює еліптичне скорочення ядерного слова, 

і відіменниковий прикметник перетворюється на іменник, що позначає 

новоутворений вид зброї – Adams: In fact, the best way to use the Colt in a hurry is 

to fix up the trigger altogether and fire by snapping the hammer, in which case it 

becomes an inferior form of an Addams. (TR, с. 26). 

1а) Прізвище з часткою de. До цього підтипу належать антропонімів-

етимонів прізвища, до складу яких входять службові слова: частки або артиклі. 

Так, фамільна нобілярна частка (Nobiliary particle) використовується в прізвищі 

на позначення шляхетності родини. Прикладом може слугувати прізвище 

Вікторіанського математика і логіка Augustus De Morgan (Аугустус / Август / 

Огустус де Морган, 1806–1871), яке слугує антропонімом-етимоном цілої низки 

неологічної математичної номеклатури: de Morgan algebra / algebras (n. sg / pl) 

< de Morgan Principles < de Morgan's theorem < de Morgan's Duality Law < De 

Morgan's law of uniform seniority < de Morgan duality < de Morgan dual. 

Наприклад: Following Woolhouse (see J.I.A., xv, 401), Mr. King gives, at page 212 

of his book, a demonstration that, in applying De Morgan's law of uniform seniority, 

instead of substituting the same number of joint lives of equal ages, as I proposed, we 

may substitute a single life only, by changing the rate of interest. (JIA, с. 156). For 

the purpose of generalizing De Morgan’s law, I will assume (taking the case of two 

lives aged .r and .r+d respectively) nqZ=q“'+q“'+d, which log (1 + qd) –  log n 10s 

q ' (omitting constant factors, which are immaterial) = l,”s('_“)z. (JIA, с. 156). 

Наступні підтипи – 1б)–1г) – об’єднують англійські, шотландські та 

ірландські прізвища, які походять від патроніму (по-батькові) «син когось». 

Орфографічне написання може варіюватися від написання через дефіс, окремо 

або разом. Також те саме прізвище може скорочуватися. 



 113 
1б) Прізвище із шотландськими й ірландськими фамільними 

префіксами (частками) Mac і Mc. Для цього підтипу характерним є вживання 

шотландських або ірландських гельських патронімічних префіксів / часток як 

складників і невід'ємних частин прізвища-етимону. Прикладом використання 

повної форми фамільного префіксу Mac у антропоніма-етимона може слугувати 

прізвище відомого інженера-шляховика, винахідника технології будівництва 

доріг із щебеневим покриттям – John Loudon MаcAdam (Джон Лаудон Макадам, 

1756–1836). Технологія будівництва, матеріал і дорога, збудована за 

інноваційними принципами, з’явилася перед початком Вікторіанскої доби, 

отримала широке використання вже безпосередньо під час Вікторіанскої епохи, 

що зумовило активний розвиток словоформ на базі епонімічної лексеми 

MаcAdam: Miss Warrenwas cantering down the turf border that fringed the mac-

adamisation. (OVH, с. 184). Так, наприклад, на початку Кримської війни до 

складу англійської мови входить віддієслівний іменник macadamizing [OED] на 

позначення процесу будівництва доріг за вищезгаданою технологією: The 

macadamizing of the latter thoroughfare (OED). 

Слід відмітити, що для цього підтипу характерним є співіснування як 

повної форми префіксу Mac, так і скороченого варіанту патронімічного 

префіксу Mc. Прикладом слугує паралельне співіснування варіацій іменників-

епонімів Mac-Adam / Macadam / macadam і словосполучення із відіменниковим 

прикметником McAdam roadway на позначення назви доріг: Closet warriors, in 

cozy studies, with smooth McAdam roadways before their doors (RAH, с. 149). 

Іншим прикладом скороченого патронімічного префіксу у антропоніма-

етимона може слугувати прізвище військового хірурга, дослідника і натураліста 

Robert McCormick (Роберт Мак-Кормік, 1800–1890), якій першим відкрив новий 

вид птаха – морського поморника, названого на його честь: McCormick's Skua: 

Six Eggs of the Adélie Penguin, and one Egg of the McCormick's Skua. (ROK, с. 28). 

1в) Прізвище із шотландським префіксом Mac у бездефісному 

написанні. Цей підтип є наслідком варіативної асиміляції в орфографічному 

оформленні. Так, вищенаведені антропоніми-етимони MаcCormick і MаcAdam 

перетворюються на топонімічний епонім Macormick Bay на позначення бухти – 
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різновиду затоки і, відповідно, на епонімічний іменник macadam на 

позначення дороги із щебеневим покриттям: What arattle o' wheels!intolerable 

aneuch ower the macadam, but Lord hae mercy on us, when you're on the causeway! 

(NAB, с. 18). 

1г) Прізвища з англо-нормандським фамільним префіксом 
(часткою) Fits. Цей підтип є англійським еквівалентом патронімічного 

префікса / частки із значенням. Ілюстрацією може слугувати відіменниковий 

епонімічний прикметник Fitzroy на позначення метеорологічного барометру, 

який було спроектовано і сконструйовано гідрологом, метеорологом і 

дослідником, віце-адміралом Robert FitzRoy (Роберт Фіц-Рой, 1805–1865): The 

sky had a leailen appearance, which I did not like, and I referred very frequently to 

my barometer, one of Fitzroy's Storm barometers (mercurial), also an aneroid which 

is adjusted to it. (TBC, с. 37). 

2) Власне (перше) ім’я. У цьому підтипі власне ім’я історичної 

персоналії використовується у якості антропоніму-етимону. Наприклад, перше 

ім’я відомої світської Вікторіанської леді, благодійниці, громадського діяча, 

дружини британського колоніального губернатора, Diamantina, Lady Bowen 

(леді Діамантіна Боуен, 1832/1833–1893), використовується у цілій низці 

епонімів, названих на її честь: Commencing on the east coast at the mouth of the 

Kolan River, and bounded thence on the south by the northern ... again by that 

parallel easterly to the range forming the eastern watershed of the Diamantina River 

and its tributaries. (TQS, с. 3457). 

3) Одночасне використання імені і прізвища. Такий тип представлено 

двома підтипами: 

3a) перше ім’я і прізвище, що слугують основами для деривації 

епонімів. Прикладом може слугувати антропонім-етимон відомого 

Вікторіанського бізнесмена, піонера британського масового туризму, 

засновника найстарішої туристичної компанії, Thomas Cook (Томас Кук, 1808–

1892): Tours to Palestine are rendered easy, safe, and economical, by the superior 

arrangements of Thomas Cook & Son, who now have their own office at Jaffa, and 

their own resident manager in Beyrout. (CTH, с. 19); 
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3б) друге ім’я і прізвище, що слугують основою для утворення 

епонімів. Так, прізвище Doyle (Дойл) відомого Вікторіанського письменника 

Arthur Conan Doyle (Артур Конан Дойл, 1859–1930), найчастіше вживається з 

другим іменем письменника, утворюючи у такий спосіб подвійний антропонім-

етимон, що стає основою таких неологічних прикметників, як Conan Doylean, 

Conan-Doylish / Conan Doylish. Іншим яскравим прикладом подвійного 

антропоніму-етимону з одночасним уживанням прізвища і другого власного 

імені є епонімічна назва фокстерьерів (породи мисливських собак). Ім’я 

відомого Вікторіанського  собаківника, засновника тер'єр клубу в Англії, 

вікарія John Jack Russell (Джон Джек Рассел, 1795–1883) стає джерелом 

епонімічної назви собак – Jack Russell terrier: “Frank hated dogs; he would never 

have one in the house”, she said, patting the Jack Russell terrier she had acquired. 

(DMS, с. 5). 

4) Парні епоніми, що об’єднують двох осіб за спорідненістю або 
протилежністю: 

4а) парування за спорідненістю двох різних осіб. У цій підгрупі 

основою антропоніму-етимону слугують об’єднані імена двох різних відомих 

історичних персоналій – дослідників, мандрівників, учених, інженерів, 

політиків, державних діячів тощо. Яскравим прикладом може слугувати 

складна епонімічна назва таксономії рослин – Bentham &Hooker system, яку 

було вперше запропоновано двома відомими Вікторіанськіми вченими George 

Bentham (Джордж Бентам, 1800–1884) і Joseph Dalton Hooker (Джозеф Долтон 

Гукер, 1817–1911): The natural orders have therefore been entirely rearranged, in 

accordance with Bentham and Hooker's system, and a detailed description is given 

only of the more important ones. (TBSPB, с. 13). 

Поширеною моделлю у цій підгрупі є графічне оформлення двох різних 

основ-антропонімів за допомогою дефісу. Ілюстрацією може слугувати 

неологічна назва Cobden-Chevalier Treaty на позначення міжнародної торгової 

угоди, що була запропоновано впливовим Вікторіанським економістом і 

державним діячем Richard Cobden (Річард Кобден, 1804–1865) і його 

французьким колегою Michel Chevalier (Мішель Шевальє, 1806–1879): She does 
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not ask an unlimited amount of freedom of interchange , which will no doubt 

come in time, — but simply a broader and better regulated exchange to be 

determined as the Cobden-Chevalier treaty of 1860 between eat Britain was 

determined. (RACT, с. 9). 

5) Cкладні епоніми із прізвищ декількох осіб (складні особові імена): 

5а) подвоєні епоніми. Ця підгрупа представлена складними особовими 

іменами, які утворено за моделлю «прізвище однієї особи + прізвище іншої 

особи», поєднаних за допомогою дефісу або сполучника. Як правило, до цієї 

групи відносяться прізвища кількох винахідників інженерних пристроїв або 

військової зброї та адміністративні територіальні назви на честь відомих 

вікторіанських політичних діячів: Fairbairn-Beeley boiler, Crookes-Hittorf tube, 

Peapack-Gladstone. Наприклад, прізвища винахідників-розробників William 

Fairbairn (Вільям Фейрберн, 1789–1874) і Thomas Beeley (Томас Білі, 1833–

1908) було об’єднано у складний епонімічній назві Fairbairn-Beeley boiler на 

позначення конструкції протипожежного стаціонарного бойлеру. Прикладом 

може слугувати наступний ІМДК: This will illustrate them, and also the use of 

steel in fire-boxes in what we call ‘The Fairbairn-Beeley boiler,’ patented by Sir 

William Fairbairn and myself. (EAA, с. 310). До військової епонімічної лексики 

яка з’явилися беспосередньо під час Кримської вйни, можна віднести назви 

модифікацій легкої вогнепальної зброї Beaumont–Adams revolver, Deane-

Harding revolver та Deane and Adam revolver, які вказували на зброярів-

конструкторів Robert Adams (Роберт Адамс, 1810–1870), Джона Діна (John 

Deane, 1800–1884), William Harding (Вільям Гардінг, XIX ст.) та Frederick 

Beaumont (Фредерик Бомон, 1833–1899): In the Deane and Adam’ revolver a very 

valuable improvement has been effected by Captain Frederic Beaumont of the Royal 

Engineers; but Messrs. Deane and Son claim to have greatly simplified the 

arrangement in a new pistol, called by them the Deane-Harding revolver (RCVC, c. 

84-85). 

5б) потроєні епоніми. Друга, аналогічна підгрупа складається із складних 

особових імен, які утворено за моделлю «прізвище однієї особи + прізвище 

іншої особи + прізвище третьої особи», поєднаних за допомогою дефісу. 
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Ілюстрацією цієї підгрупи епонімів є потрійна назва револьверу нового 

типу, Tranter-Adams-Kerr, спроектованого на початку Кримської війни у 1853 

році лондонськими зброярами William Tranter (Вільям Трантер, 1816–1890), 

Robert Adams (Роберт Адамс, 1810–1870) і James Kerr (Джеймс Керр, XIX ст.). 

Спочатку потроєна епонімічна назва вживалася у якості складного 

відіменникового прикметника, що вказувало на проектувальників зброї, потім 

із скороченням ядерного іменника, назва стає самостійним іменником на 

позначення 5-зараядного револьверу. Так, у довіднику британської 

вогнепальної зброї 1858 року епонімічна назва моделі револьверу Tranter-

Adams-Kerr вживається у функції модифікуючого відіменникового 

прикметника, вказуючи на зброяров-розробників: Tranter-Adams-Kerr Five-Shot 

Double-Action Percussion Revolver. (GBTR, с 339). У пізнішому виданні 

експортного каталогу британської зброї за 1886 рік, назва моделі Tranter-

Adams-Kerr вживається, за рахунок еліптичного скорочення, вже у якості 

складного іменника без означуваного слова revolver ‘револьвер’: Tranter-Adams-

Kerr (А, c. 32). 

6) Повне родинне ім’я (перше ім’я, друге ім’я, прізвище). Цю підгрупу 

представлено епонімічними назвами, які складаються із повного першого і 

другого родинного імені, а також прізвища у бездефісному орфографічному 

оформленні: James Clerk Maxwell Prize, James Clerk Maxwell building, James 

Clerk Maxwell Science Centre, James Clerk Maxwell Telescope. Повне родинне 

ім’я шотландського фізика-теоретика James Clerk Maxwell (Джеймс Клерк 

Максвелл, 1831–1879) уживаєтеся у функції складного відіменникового 

прикметника і вказує на шляхетне ім’я винахідника. 

7) Титул. Трапляються випадки, коли онімом-етимоном слугує титул – 

лицарське звання. Так, фізик William Thomson, Lord Kelvin (Вільям Томсон, 

лорд Кельвін, 1824–1907) увійшов у історію під своїм родовим титулом Kelvin, 

а не під своїм родинним прізвищем, що віддзеркалено в епонімах фізичної 

номенклатури: іменнику kelvin (одиниця кіловат-енергії); відіменниковому 

прикметнику Kelvin (attrib. n. / possessive case) і його похідних термінів Kelvin 

balance, Kelvin (double) bridge, Kelvin's law, Kelvin temperature, degree Kelvin / 
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Kelvin degree. Прикладом може слугувати наступний ІМДК: The President of 

the Board of Trade having cordially approved and Lord Kelvin having acquiesced; 

after the word ‘unit’ in the Provisional Orders of this year, the words ‘hereinafter 

called a kelvin’ will be introduced. (E, с. 1). До інших представників цієї групи 

відносяться епонімічні назви, які було утворено від титулу Marquis of 

Queensberry, шотландського дворянина John Sholto Douglas (Джон Шолто 

Дуглас, маркіз Квінзберрі, 1844–1900) – Queensberry rules, відіменниковий 

епонімічний прикметник на позначення правил боксу, що було впроваджено 

маркізом Квінзберрі; та епонімічний прикметник Palmerstonian (a.) на 

позначення всього, що стосується видатного державного діяча, Henry John 

Temple, 3rd Viscount Palmerston (Генрі Джон Темпл, віконт Пальмерстон, 1784–

1865). Наприклад: Palmerstonian policy, Palmerstonian phrase, Palmerstonian 

view, Palmerstonian syste. Ілюстрацією може бути наступний ІМДК: We also wish 

he [sc. Lord Palmerston] would open a school in Downing Street wherein to furnish 

instruction in penmanship on the Palmerstonian system. (P, с. 246).   

8) Прізвище і титул.  

8а) прізвище і титул однієї особи слугують джерелом для утворення 

двох похідних різних епонімів. Наприклад, прізвище і титул державного діяча, 

Edward George Geoffrey Smith-Stanley, Earl of Derby (Едуард Сміт-Стенлі, граф 

Дербійський, 1799–1869) одночасно слугують етимонами двох різних 

словотворчих гнізд епонімів, названих на честь прославленого вікторіанського 

політика: Derby (1.1. n. attrib.), Derby Dilly, 2nd Derby–Disraeli ministry, 3rd 

Derby–Disraeli ministry, Derby (2.1. town); а також Stanley (1.1. n. attrib.), Port 

Stanley (1.1. city in Falkland Islands), Stanley (n. short.) (2.1. city in Falkland 

Islands), Stanley (2.2. town in Hong Kong), Stanley (3.1. house), Stanley (4.1. 

county), Stanley (5.1. statue), Port Stanley (1.2. town in Ontario). Прикладами 

паралельного утворення епонімів від прізвища і титулу тієї самої особи можуть 

слугувати наступні ІМДК: His party was called by O'Connell, from a famous 

passage in the Anti-Jacobin, the ‘Derby Dilly,’ and a feebler joke never was; for the 

‘Derby Dilly’ carried ‘six insides,’ and Stanley could have filled that vehicle many 

times over (TEOD, с. 44). Епонімічний вираз Derby Dilly на позначення групи 
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дисидентських вігів, які відокремилися від основної партії під керівництвом 

Едварда Джорджа Джеффрі Сміта-Стенлі, графа Дербі. Цей вираз було 

утворено від титулу державного діяча. 

Також паралельно утворюється інший епонімічний вираз, Stanley letter 

‘лист Стенлі’, на позначення відомого історичного листа, складеного 

вікторіанським державним діячом Едвардом Джордем Джеффрі Смітом-Стенлі, 

графом Дербі, який встановив основні принципи початкової освіти Ірландії. 

Цей вираз було утворено від прізвища політика: In reviewing these most 

lamentable proceedings, the first subject of regret is, that the General Assembly 

should have departed from Mr. Stanley's letter as the source of information on the 

scheme brought before them in the overtures, and as the ground on which to stand 

when pronouncing a decision on its merits (LRHLB, с. 44). 

Іншими прикладами епонімів, утворених за цією моделлю, є прізвище і 

титул вікторіанського державного діяча, першого лорда Адміралтейства, Robert 

Dundas, Viscount Melville (Роберт Дандас, віконт Мелвілл, 1771–1851): Melville 

(attrib. n.) (pertaining to R. Dundas, 2nd Vis. Melville), Melville Island (1.1. island in 

Australia), Melville Island (1.2. island in Arctic), Melville Sound, Melville Street, 

Melville Monument, 2nd Viscount Robert Melville Statue; та Dundas (attrib. n.) 

(pertaining to R. Dundas, 2nd Vis. Melville), Fort Dundas. 

8б) прізвище і кілька різних родинних титулів. Друга підгрупа 

передбачає паралельне утворення трьох різних епонімічних гнізд від однієї 

особи. Для цієї моделі онімами-етимонами слугує прізвище відомої історичної 

особи, а також декілька її родинних титулів.  

Наприклад прізвище і титули британського ліберального політика, 

прем'єр-міністра Великобританії, Archibald Philip Primrose, Earl of Rosebery, 

Lord Dalmeny (Арчібальд Філіп Прімроуз, граф Роузбері, лорд Далмені 1847–

1929), виступають онімами-етимонами одразу для трьох груп епонімічних 

гнізд. Від прізвища політика утворено таку групу епоні тмів: Primrose (attrib. 

n.), Primrose Mining Company, Lake Primrose. Прикладом може слугувати 

наступний ІМДК із відіменниковим епонімічним прикметником Primrose (attrib. 

n.), на позначення гірничодобувної компанії, названої на честь прем'єр-міністра 
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Арчібальда Прімроуза, утвореного від прізвища політика: Primrose Mining 

Company (RIM, с. 21). Від першого родинного титулу утворено іншу групу 

епонімічної лексики: Rosebery (attrib. n.) (1.1. pertaining to A. Ph. Primrose, 5th 

Earl of Rosebery), Rosebery (n. 2.1. district), Rosebery (n. 3.1. town in Tasmania), 

Rosebery (n. 3.2. town in South Australia), Rosebery (n. 3.3. town in Victoria, 

Australia), Rosebery ministry, Rosebery Charity Cup, Rosebery Street, Rosebery 

avenue (1.1. street in London), Rosebery avenue (1.1. street in Perth, Australia), 

Rosebery Lane, Rosebery Post Office, Rosebery Prospecting Association, Rosebery 

Gold Mining Company, South Rosebery Mining Company, Rosebery Mill, Rosebery 

Creek, Rosebery House, Rosebery School. Прикладом епоніму, утвореного від 

першого родинного титулу, може слугувати наступний ІМДК із 

відіменниковим епонімічним прикметником на позначення приналежності до 

політичної діяльності уряду прем'єр-міністра Великобританії, графа Роузбері: 

The most plausible explanation of his consenting to remain in the Cabinet as the 

subordinate of Lord Rosebery <…> while if he remained in office, the chapter of 

accidents – accidents possibly not altogether fortuitous – might bring the Rosebery 

Ministry to grief. (PD, с. 568).  

Від другого родинного титулу утворено третю групу епонімічної лексики:  

Dalmeny (attrib. n.) (1.1. pertaining to A. Ph. Primrose, 5th Earl of Rosebery, Lord 

Dalmeny), Dalmeny (n. 2.1. district), Dalmeny Street, Dalmeny Avenue. 

Ілюстрацією може слугувати наступний ІМДК у якому використано 

епонімічний іменник Dalmeny (n. 2.1. district) на позначення адміністративно-

територіальної одиниці, названої на честь другого родинного титулу політика: 

This was an action of declarator to have it found that the pursuer, the Earl of 

Hopetoun, was entitled to a vice — patronage or right of presentation in the church 

of Dalmeny, along with the defender, the Earl of Rosebery. (TSJ, с. 329). 

9) Імена монархів правлячої династії. Група включає епоніми, які було 

утворено за моделлю поєднання антропонімів двох правлячих монарших осіб, 

об’єднаних сполучником and. Для епохи Вікторіанської Англії – це ім’я 

правлячої королеви Victoria, the Queen of Great Britain and Ireland, etc. 

(королева Вікторія, 1819–1901) та перше ім’я її чоловіка-консорта, Prince Albert 
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of Saxe-Coburg and Gotha (принц Альберт, 1819–1861). До цього типу 

належать складні епонімічні назви на кшталт: Victoria and Albert Mountains, 

Victoria and Albert Museum, Victoria Albert Public School. Прикладом цього типу 

може слугувати епонімічний оронім Victoria and Albert Mountains на 

позначення гірського хребту, названого вікторіанцями на честь правлячого 

монаршого подружжя: An hour’s walking sensibly lessened the distance between 

them <…> after much hard climbing, at the summit of a lesser cone, with the double-

tipped Victoria and Albert Mountains still ahead. (ТAON, с. 220). 

10) Чоловіки і жінки. До цієї групи належать спільні антропоніми 

подружніх осіб – спільне прізвище чоловіка і жінки використовується як 

етимон для утворення омонімічних епонімічних назв, які можуть указувати як 

на чоловіка, так і на жінку. Прикладом для цієї групи можуть слугувати 

лексичні епонімічні омоніми у формі відіменникового прикметника на 

позначення всього, що відноситься до  відомої феміністки і суфражистки 

Millicent Fawcett (Міллісент Фоссет, 1847–1929) – Fawcett (attrib. n.) (1.1. 

pertaining to M. Fawcett) або до її чоловіка, політичного діяча, вченого і 

економіста Генрі Фоссета (Henry Fawcett, 1833–1884) – Fawcett (attrib. n.) (2.1. 

pertaining to H. Fawcett). Ілюстрацією може слугувати наступний ІМДК, у якому 

використано епонімічний відіменниковий прикметник Fawcett Society на 

позначення організації, яка здійснює кампанію за захист прав жінок, створеною 

суфражисткою Міллісент Фоссет і названою на її честь: Fawcett's Society 

Silhouettes (BW, с. 340) В свою чергу, те саме сімейне прізвище одночасно 

використовується на позначення поштової профспілки, названої на честь 

чоловіка Міллісент Фоссет – Генрі Фоссета: The official recognition of the 

Fawcett Association as a legitimate and constitutional organization of the London 

sorting force and of its committee and executive as the elected representatives of that 

body. (GGME, с. 36). 

11) Прізвище і вказівка на професію або звання. Наступна група 

представлена епонімами, які одночасно вказують на прізвище відомої 

історичної особи і на його професію або звання. Наприклад, прізвище і звання 

вікторіанського віце-адмірала, дослідника, гідрографа, метеоролога і вченого, 
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Robert FitzRoy (Роберт Фіц-Рой, 1805–1865) є онімами-етимонами 

епонімічної назви Admiral Fitzroy, гідрографічного судна, названого на честь 

відомого метеролога. Ілюстрацією може слугувати наступний ІМДК: Does it 

ground outside? — No; the current, as Admiral Fitzroy has mentioned, shunts the ice 

off the points where it strikes the rock, and it goes away into the current again. (RJC, 

с. 194). 

 12) Династії. Група представлена родинними династіями, до яких 

належать різні історичні особистості – батько і син, чоловік і жінка, кузени та 

інші родичі. Прикладом можуть слугувати лексичні епонімічні омоніми, що 

називають двох відомих історичних діячів Вікторіанської Англії: адмірала, 

Albert Hastings Markham, мандрівника, дослідника Арктики (Альберт Гастінгс 

Маркем, 1841–1918), і його кузена, Clements Robert Markham, географа, 

дослідника Антарктики, секретаря Королівського географічного товариства 

(Клементс Роберт Маркем, 1830–1916). Таким чином, епонімічний 

відіменниковий прикметник Markham може паралельно вказувати як на 

відомого вікторіанського адмірала, так і на його не менш відомого кузена, 

утворюючи у такий спосіб різні омонімічні епонімічні гнізда: епонімічний 

відіменниковий прикметник, який вказує на все, що стосується адмірала 

Альберта Маркема – Markham (attrib.n.) (1.1. pertaining to A. Markham), 

Markham Island / Markgama (1.1. island in Arctic), Markham Sound, Markham 

Channel, Markham Ice Shelf, Mount Albert Markham (1.1. mountain in Churchill 

Mountains),  Cape Alberta Markgama, Markham's storm petrel; та епонімічний 

відіменниковий прикметник, який вказує на все, що стосується географа 

Клементса Маркема – Markham (attrib.n.) (2.1. pertaining to C. Markham), Mount 

Markham (2.1. mountain at Markham Plateau), Markham Plateau, Markham Island 

(1.2. island in Antarctica), Markham Bay, Markham River, Markham District, 

Markham Valley, Markham languages, Lower Markham, Upper Markham, Markham 

(n. short.) (3.1. language), Markham College. Прикладом епонімічної назви з 

апелятивом до відомого адмірала Альберта Маркема може слугувати наступний 

ІМДК: Moresby strait divides Fergusson from Goodenough island, and is nearly 20 

miles long, north and south, by 3 miles broad, but narrowed to a mile by Frith and 
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Markham islands with their off-lying reefs. (ISD, с. 235). Прикладом 

епонімічної назви з апелятивом до відомого географа Клементса Маркема може 

слугувати такий ІМДК: The second place of danger was on the ridge between 

Mount Markham and San Gabriel Peak, where a successful effort was made to keep 

the fire out of the San Gabriel and Eatons canyons. (ARC, с. 93). 

13) Літературні псевдоніми письменників. До цієї групи належать 

літературні псевдоніми письменників, які паралельно співіснують із їх 

власними прізвищами. Ілюстрацією може слугувати літературний псевдонім 

“Lewis Carroll” («Льюїс Керролл») відомого вікторіанського письменника, 

математика і логіка Charles Lutwidge Dodgson (Чарльз Лютвідж Доджсон, 1832–

1898), якій паралельно із прізвищем знаменитості слугує онімом-етимоном для 

низки епонімічних назв. Від літературного псевдоніму письменника було 

утворено епонімічне гніздо на позначення понять як пов’язаних із 

математичною діяльністю «Льюїса Керролла», так і з позначенням термінів із 

сфери його літературної діяльності: Carroll (1.1. attrib. n. / possessive case), 

Carroll diagram, Lewis Carroll's square, Lewis Carroll identity, Carroll Myth, Lewis 

Carroll Shelf Award, Lewis Carroll Children's Library, Carroll (n.) (2.1. school), 

Carrollese (a.), Carrollian (a.), Carrolline (a.), Carrolliana (collect. n).  

Від прізвища письменника і математика було утворено інше епонімічне 

гніздо, переважно, на позначення понять, уведених ученим у сфері точних наук: 

Dodgson (attrib. n. / possessive case), Dodgson's method, Dodgson score, Dodgson 

condensation. Прикладом епонімічної назви з апелятивом до псевдоніму 

пісенника “Lewis Carroll” може слугувати наступний ІМДК: To the ordinary 

short story his tales are as the Carrollian version of ‘You are old, Father William’ to 

the uninspired original. (PN, с. 328). Прикладом епонімічної назви з апелятивом 

до прізвища Ч. Л. Доджсона у якості вченого-математика може слугувати такий 

ІМДК: We have now not only stated our objections to Mr. Dodgson's method, but 

proposed an alternative method of our own. (CM, с. 197). 

14) Імена вигаданих літературних персонажів. Останню групу 
представлено епонімами, утвореними від імен вигаданих літературних 
персонажів із творів вікторіанських письменників. Прикладами можуть 
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слугувати оніми-етимони літературних персонажів творів Ч. Дикенса, 
Р. Л. Стівенсона, К. Дойла, Д. дю Морье. За принципом антономазії, імена 
популярних вигаданих літературних персонажів уособлюють у собі певні риси і 
людські якості, слугуючи джерелом епонімічних іменників, прикметників і 
дієслів на позначення цих якостей. Це епоніми Trilby / trilby (n. colloq.) (1.1. tiny 
foot), Trilby / trilby (n.) (1.2. shoe type), trilby hat, trilby / Trilby  (n.) (2.1. hat), 
Trilbied (a.), trilby-hatted (a.); Gradgrind / gradgrind (n.), Gradgrindery (collect. n.), 
Gradgrind (attrib. n.), gradgrinding (ppr.), gradgrinding system; Pecksniff (n.), to 
Pecksniff (v. intr.), pecksniff-shark (а.), Pecksniffery (n.), Pecksniffism (n.), 
Pecksniffianism (n.), Pecksniffian, pecksniffian, Pecksniffianly (adv.), Pecksniffingly 
(adv.); Holmesian (a.), Holmesian  (n.), Holmesian deduction, Holmesian game, 

Holmesians (n.); Sherlock (n.) (1.1. investigator), Sherlock (n.) (1.2. private 
detective), to Sherlock (v. intr.), to Sherlock (v. trans.), Sherlocking (vbl. n.), 
Sherlockian (n.), Sherlockians (n. Br.E), Sherlockian (a.), Sherlock Holmes (n.) (1.1. 
person), to Sherlock Holmes (v. trans.), Sherlock Holmesian (a.), Sherlock Holmesing 
(vbl. n.), Sherlockian game,  Sherlockiana (n.), Sherlock Holmes (2.1. locomotive 
series), Sherlock Mews. Прикладом цієї групи може слугувати відіменниковий 
епонімічний прикметник Gradgrind (attrib. n.) на позначення жорстоко 
сердності характеру. Епонім походить від антропоніму вигаданого 
літературного персонажу, Mr Thomas Gradgrind (пан Томас Градграйнд) із 
роману Ч. Дикенса «Hard Times» (Важкі часи, 1854), який було написано під 
час Кримської війни і який миттєво отримав шалену популярність серед 
вікторіанців. Ілюстрацією може слугувати наступний ІМДК: You, my Gradgrind 
friend, you think me sentimental. (HSM, с. 59).  

Таким чином, антропоніми-етимони було виявлено, систематизовано за 
джерелом походження й запропоновано їх класифікацію. Із вищенаведеної 
класифікації загально вікторіанського періоду до антропонімів-етимонів які 
з’явилися, розповсюдилися або були пов’язані із Кримською війною, було 
виокремлено наступні типи: прізвища відомих осіб, зокрема прізвища з 
часткою de і прізвища із шотландськими й ірландськими фамільними 
префіксами (частками) Mac і Mc, подвоєні і потроєні епоніми, імена монархів 
правлячої династії, імена вигаданих літературних персонажів. 



 125 
 
3.1.3 Неологічна топонімічна лексика: ґенеза, структурно-

семантична характеристика й особливості використання. Мова синтезує 
внутрішній і зовнішній світ людини. Людській досвід і пізнання про світ 
фіксується і передається за допомогою слова. Створена мовна картина світу 
відображає національний менталітет певного народу. Оскільки однією з 
характеристик світу є просторові орієнтири, мовна картина світу включає 
географічні імена – топоніми – власні імена, які позначають географічні 
об'єкти (CEEL, с. 140).  

Топоніми втілюють різнопланову інформацію, як лінгвальну, так і 
екстралінгвальну, що охоплює широкий історико-культурний контекст. 
Досліджуючи топонімічний матеріал можна реконструювати дані про міжмовні 
контакти народів, взаємовплив і розвиток мов. 

У сучасній англійській ономастиці існує досить великий клас топонімів, 
історично пов'язаних з подіями Кримської війни 1853–1856 років. Це 
запозичені назви, які, у більшості випадків, утворені шляхом прямого 
перенесення. Джерелом творення цього класу географічної номенклатури 
слугували історичні пам'ятні місця (міста і населені пункти Криму, місця 
дислокації британських військ: Balaclava, Malakoff Hill, Sebastopol) і події 
(великі битви: The Battle of Alma, The Battle of Balaclava, The Battle of 
Inkermann), пов’язанні з Кримською війною. 

Британська ономастика XIX ст. характеризується значним розширенням 

та поповненням власних назв за рахунок появи нових реалій, культурно-

історичних контактів і зростання поселень. До цього часу назви вулиць 

давалися переважно за характером занять місцевих жителів, назв товарів, які 

виготовлялися і продавалися на них, та по іменам християнських святих [291, 

c. 8]. Стрімкий промисловий, технічний та економічний розвиток 

Вікторіанської Англії позначився на характері географічної лексики. Нові 

топоніми, як правило, не замінювали старі, вже усталені назви [258, с. 353], а 

надавалися стрімко зростаючим новим промисловим поселенням, фермерським 

наділам, полям і дорогам, вулицям, робітничим кварталам.  
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Мінлива мода на імена часто залежала від подій і популярних у 

суспільстві тем. Протягом трьох років із передовиць британської преси не 

сходила тематика Східної, чи Кримської, війни. Популяризація британських 

топонімів із Кримською тематикою в деякій мірі пояснюється вищеназваними 

соціальними і політичними процесами. Цей клас топонімів у період Кримської 

війни, орієнтовно 1854–1856 років характеризується тим, що дозволяє точно 

датувати появу деяких топонімів, таких, наприклад, як Alma і Sebastopol [258, 

с. 355]. Уся наступна асимільована англійська географічна номенклатура також 

зберігає у своїй основі лексику кримського походження (див Додаток В., Рис. 

3.4). Запозичені Кримські топоніми стають унікальним джерелом поповнення 

британського ономастикону часів Вікторіанської Англії. Так, географічний 

довідник Bartholomew (Бартоломью) вже на початку XX ст. згадує усталений 

топонім Alma Bridge [240, с. 248] і поселення Balaclava [там само, с. 37]. 

Британські дослідження згадують топоніми, пов'язані з Кримською 

війною [279, c. 59, 156], але виявлення існуючих топонімів цього класу не було 

проведено повною мірою. З позицій лінгвістики ця розпорошена інформація із 

адміністративної карти Великої Британії та історичних Вікторіанських 

географічних довідників (GBS; 240) не достатньо систематизована й описана. 

Розглянемо детальніше вищеназвану географічну номенклатуру з позицій її 

походження та вживання у сучасній англійській мові. 

Топонім Alma ‘Альма’ за етимологією має тюркське (кримськотатарське) 

походження і означає ‘яблуко’ [ЭСТЯ, с. 138; 40, с. 111]. Онімічно ця 

географічна назва збігається з відомим для англійської мови словосполученням 

латинського походження Alma Mater ‘мати-годувальниця’ та з рідко вживаним, 

арабським за походженням словом аlma / аlmahà ٌلüêèى çà ïîُîٌنوهييےى ëîâîى 

аlma / аlmah із значенням ‘єгипетська танцівниця’ [252, с. 490–491; DFN, с. 11].  

Якщо до часів Кримської війни 1854–1856 років слово alma не було у 

складі британської географічної лексики, то під час вищезгаданих подій 

ситуація змінюється, і до британського ономастикону було запозичено цілий 

ряд кримських топонімів на чолі із топонімом Alma [258, с. 55]. Такій асиміляції 

сприяв цілий ряд культурно-історичних чинників: на початку війни, перша 
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битва на річці Альма, яка була виграна англійцями та їх союзниками, 

отримала широке висвітлення в пресі та мала величезний резонанс у 

британському суспільстві. Ці екстралінгвальні фактори сприяли стрімкому 

поширенню оніму Alma у якості антропоніму і топоніму. Ім’я Alma фігурувало 

в назвах поселень [там само, с. 55] та внутрішньоміських об’єктів. Під час війни 

було зафіксовано появу топонімів Alma і Battle of Alma, які позначали назви 

британських пабів [262, с. 84].  

Топонім Alma стає настільки популярним серед англійців, що переходить 

у відповідний антропонім жіночого власного імені – Alma [256, с. 6]. 

Статистика розвитку та поширення оніма Alma зафіксована у літературному 

вікторіанському журналі  “The Cornhill magazine” («Корнхіл») [317, с. 348]. 

Згідно цих даних, після подій Альмінської битви (20 вересня 1854 р.), вже 

наприкінці грудня того самого року було зареєстровано 519 новонароджених з 

ім'ям Alma. Топонім Alma послугував референтом цілої низки англіських 

антропонімів, які з'явилися в пам'ять про події та героїв Кримської війни. Про 

це свідчать такі зареєстровані жіночі та чоловічі імена: Alma Balaklava, Alma 

Eugenie, Alma Inkerman, Alma Inkermtan Sebastopal, Alma Raglan, Alma Raglan 

Arnaud, Alma Victoria, і навіть, Amla Height [317, с. 348]. 

Топонім Crimea ‘Крим’ має неясну етимологію, за однією із версій він 

походить від кримськотатарського kyrym зі значенням рів, вал (ЭСРЯ, с. 204).   

Назва Inkerman ‘Інкерман’ складається з двох тюркських основ: in [40, 

с. 156] ‘нора, логовище, барліг’ і kermen / germen / kirman ‘фортеця, кріпость’ 

[там само, с. 158], перекладається як ‘печерне місто, фортеця’. 

Референтом англійського оніму Malakoff слугує кримський мікротопонім 

‘Малахов курган’ російськомовного походження. 

Географічна назва Sebastopol ‘Севастополь’ є штучним ім’ям, що 

складається із двох грецьких основ ‘славний’ та ‘поліс’ (ЭСРЯТ3, с. 588) і 

означає ‘місто слави’. 

Таким чином, запозичені англійські топоніми кримського походження є 

різнорідними за своєю етимологією і належать до різних семантичних груп. 
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Простеживши походження запозиченої групи власних назв, доцільно 

розглянути їх адаптацію до лексичної системи англійської мови.  

За структурою досліджуваний клас топонімів складається із синтагми з 

атрибутивним елементом Alma, Balaclava і т.п. і родового терміну, що позначає 

відповідний клас природних об’єктів. У процесі асимілювання розглянутий 

клас апелятивної лексики отримує таку характерну рису, як появу нових 

варіацій традиційного топографічного елемента street. Слідуючи загальній 

тенденції [258, с. 368], до кінця XIX – середини XX ст., топонімоутворюючі 

моделі урбонімів із Кримськими запозиченнями збагачуються такими 

варіаціями, як аvenue, close, drive, garden, road, way. У результаті аналізу класу 

урбонімів нами були виділені такі номінальні компоненти географічних 

термінів: avenue ‘авеню’, buildings ‘квартал’, chase ‘вуличка’, close ‘тупик’, 

cottages ‘котеджі’, court ‘подвір'я’, crescent ‘спуск’, cut ‘провулок’, drive 

‘проїзд’, farm ‘ферма’, fields ‘поля’, gardens ‘сади’, green ‘зелень’, grove ‘гай’, 

heights ‘висоти’, hill ‘пагорб’, houses ‘будинки’, lane ‘провулок’, link 

‘з'єднання’, parade ‘парад’, park ‘парк’, place ‘містечко’, quay ‘набережна’, rise 

‘підйом’, road ‘дорога’, row ‘ряд’, square ‘площ’а, steps ‘проліт’, street ‘вулиця’, 

vale ‘долина’, villas ‘вілли’, terrace ‘квартал’, walk ‘напрямок’, way ‘шлях’. З 

класу ойконімів, мікротопонімів і гідронімів виділено такі топонімоутворюючі 

географічні терміни: bay ‘бухта’, bridge ‘міст’, farm ‘ферма’, lodge ‘будиночок’, 

park ‘парк’, pass ‘проїзд’, place ‘містечко’, wood ‘гай’. 

Класифікація 419 англійських топонімів періоду Кримської війни за 

морфологічним критерієм зумовлює їх розподіл у дві групи: прості та складні 

назви, останні, своєю чергою, поділяються на декілька підгруп, які 

відрізняються кількістю компонентів у їхньому складі та певними 

властивостями комбінування з різними частинами мови. Зупинимося 

докладніше на кожній групі.  

Прості однослівні назви (3 топоніма). Це – однокомпонентна модель, що 

складається з власного іменника, який є запозиченням із шару топонімів 

кримського походження (тюркських чи грецьких), наприклад: Balaclava, 

Sebastopol, Inkerman.  
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Складні назви (68 топонімів). Це – комбінація двох або трьох окремих 

слів, серед яких – власний іменник і географічний термін. Власний іменник 

(лівий компонент) корелює з топонімотворчим терміном (правим 

компонентом), який позначає назву населених пунктів, внутрішньоміських або 

природних об'єктів і має значення ‘вулиця, ферма, дорога’ і т.ін. Наприклад: 

Balaklava’s height (GP, c. 76). Залежно від кількості складників у складній назві, 

можна виділити двокомпонентні, трикомпонентні або чотирикомпонентні 

моделі топонімів.  

Двокомпонентні складні назви (68 топонімів). Це – двослівні 

сполучення власних іменників із прикметниками або іменниками із загальним 

значенням ‘шлях, дорога, частина основного простору, об'єкт’ таких типів: 

1) Власний іменник і топонімотворчий іменник в однині, наприклад: 

Balaclava Quay, Crimea Pass, Inkerman Bridge, Malakoff Close, Sevastopol Place 

та інші. Це – найчисленніша та найпродуктивніша підгрупа серед усього класу 

топонімів часів Кримської війни. 

2) Власний іменник і топонімотворчий іменник у множині (Generic 

plural), наприклад: Alma Cottages, Alma Fields, Alma Gardens, Alma Heights, Alma 

Houses, Balaclava Buildings та інші. Географічна номенклатура цієї підгрупи 

зустрічається досить часто. 

3) Власний іменник і топонімотворчий прикметник в однині, наприклад:  

Alma Green. Вкрай рідко зустрічається. 

Трикомпонентні складні назви (26 топонімів). Це – поєднання 

словосполучення із загальним іменником, де словосполучення, своєю чергою, 

представлено власним іменником в однині і загальним іменником. Це топоніми 

типу Alma Farm Road, Alma Park Close, Alma Street West та їм подібні.  

Чотирикомпонентні складні назви (1 топонім). Це – поєднання, 

утворене за моделлю «словосполучення + загальний прикметник + загальний 

іменник», де словосполучення, своєю чергою, представлено власним іменником 

в однині і загальним іменником. наприклад: Alma Park Industrial Estate.  

Стосовно типу географічних реалій, які іменують топоніми, можна 

виділити декілька класів топонімів: 
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- назви географічних об’єктів – населених місць (Place-names), які 

представлено 21 ТНО (відповідно: Alma – 7 ТНО, Balaclava – 3 ТНО, Crimea – 2 

ТНО, Inkerman – 5 ТНО, Sevastopol – 4 ТНО),  

- назви внутрішноміських об’єктів – назв вулиць (Street-names) за 

кількістю 398 ТНО (відповідно: Alma – 315, Balaclava – 20, Crimea – 8, Inkerman 

– 48, Malakoff – 3, Sevastopol – 4). 

За типом географічних об’єктів однокомпонентні назви представлено 

ойконімами – назвами населених місць: Balaclava, Sebastopol, Inkerman. 

Двокомпонентні топоніми включають: гідроніми (географічні назви 

водних об'єктів): Balaclava Bay; ороніми (назви піднятих форм рельєфу): 

Inkerman Hill; дромоніми (дороги, назви шляхів сполучення): Crimea Pass; 

астроніми (назви невеликих поселень: невеликі містечка, села, ферми і т.ін.): 

Alma Farm; мікротопоніми (назви малих географічних об'єктів, зазвичай 

відомі лише обмеженому колу людей, що проживають у певному районі (мости, 

ліси, гаї і т.ін.): Alma Wood; ойконіми Sevastopol Place; декілька різновидів 

урбонімів (назв внутрішньоміських об'єктів): годроніми (назви вулиць): Alma 

Street і геоніми (назви доріг, проїздів і т.п.): Alma Way.  

Трикомпонентні топоніми вживаються як назви внутрішньоміських 

об'єктів: гідронімів Alma Street West та геонімів Alma Farm Road. 

Чотирикомпонентний топонім є назвою внутрішньоміського об'єкта 

(житловий район міста) Alma Park Industrial Estate. 

Аналіз ґенези 419 топонімів доби Кримської війни 1853–1856 років як 

складників лексичної системи англійської мови, дібраних методом суцільної 

вибірки із адміністративної карти Великої Британії та історичних 

Вікторіанських географічних довідників, продемонстрував, що у результаті 

свого розвитку запозичені топоніми, джерелами яких є тюркська, грецька та 

російська мови, асимілюються в англійській мові. Різноманітні типи 

англійських топонімів кримського походження, які функціонують у різних 

угрупованнях, представлено низкою структурних моделей, серед яких найбільш 

продуктивною та найпоширенішою є складна двокомпонентна модель «власний 

іменник + топонімотворчий іменник в однині». За типом географічних об’єктів, 
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кримські топоніми класифіковано як астроніми, геоніми, гідроніми, 

годроніми, дромоніми, мікротопоніми, ойконіми та урбоніми. 

Таким чином, топоніми на позначення географічних назв Кримського 

півострова, де мала місце британська світова експансія, які позначали місця 

ключових битв під час Кримської війни 1853–1856 років, уівходять до складу 

англійської мови, маркуючи події британської експансії на вербальному рівні. 

Це знаходить віддзеркалення у історіографічних джерелах Вікторіанського 

дискурсу, де у корпусі 185-ти джерел художніх і нехудожніх текстів було 

виявлено 1691-у ТНО, 17,1% топонімічної лексики на позначення подій 

Кримської війни. 

 

3.2 Історико-маркована лексика доби Кримської війни 1853–1856 
років як вербальний засіб створення образу Вікторіанської Англії 

 

3.2.1 Поняття історико-маркованої лексики. Період правління 

королеви Вікторії вважається «золотим століттям» Британії, він ознаменувався 

стрімким промисловим, культурним і політичним розвитком країни і стає часом 

найбільшого розквіту імперії. Ці досягнення були привнесені видатними 

фігурами епохи – політиками, економістами, військовими, вченими, 

мандрівниками і митцями. Завдяки пануючий політиці світової експансії 

Великої Британії, географічні об’єкти, а також події, пов’язані із їх відкриттям і 

завоюванням, стають неодмінною рисою епохи. Все це сприяло появі 

відповідної, історико-маркованої лексики, яка віддзеркалює нововведення 

епохи періоду Кримської війни 1853‒1856 років, висуваючи на передній план 

важливі для того часу поняття. 

Пласт історико-маркованої лексики (3765 ТНО, 43,65%, див. табл. 2.4) 

увійшов до складу англійської мови у Вікторіанську епоху, насамперед, у 

результаті історико-культурних подій періоду Кримської війни 1853‒1856 

років. Передаючи інформацію про Вікторіанську Англію, про її політику й 

економіку, досягнення у науці і техніці, соціальне життя і побут, літературу і 

мистецтво тощо, історико-культурно маркована ономастична лексика постає 
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згустками інформації, смисловими віхами, з яких формується уявлення про 

країну, складається її образ. 

У корпусі історико-маркованої лексики епохи Вікторіанської Англії 

періоду Кримської війни 1853‒1856 років виокремлено декілька тематичних 

груп на позначення державності і національної самосвідомості; видів 

комунікації, транспортних засобів, інноваційного сухопутного і морського 

транспорту; наукових дисциплін, особливо природничих і природознавчих. 

 
3.2.2 Загальна таксономія історико-маркованої лексики. До першої 

великої групи історико-маркованої лексики епохи Вікторіанської Англії 

періоду Кримської війни 1853‒1856 років можна віднести лексику, пов’язану з 

національною самосвідомістю, самоідентифікацією та державністю. Це 

лексеми England ‘Англія’, Old England ‘Стара Англія’, Britain ‘Британія’, 

Empire ‘імперія’, British Empire ‘Британська імперія’, Albion ‘Альбіон’, Green 

Isle ‘Зелений острів’. Прикладами піднесення державної лексики можуть 

слугувати прозові і поетичні твори періоду Кримської війни. Від поетично 

забарвленої доброї Старої Англії – Old England: Aloupka, the seat of Prince 

Woronzoff, stands in solemn grandeur; and the sight of it, in the distance, somewhat 

reminds one of home; but on approaching nearer <…> tell of a warmer sun then we 

are favoured with in dear Old England. (CTISC, с. 10) до історичного Альбіону – 

Albion: Hark! Sons of Britain’s land, / The war hounds are baying; / Hark! O’er the 

ocean borne, / Calrions are braying! / Up, for the tyrant king / laughts at his work. / 

Up! And strike home and har, / Help for the Turk! / Strike for our fellow-men; / Strike 

for the free, / For England must ever reign / Queen of the sea. / Rouse, mothers of 

Englishmen / Rouse, Albion's daughters! (ICWSB, с. 5).  

Ідея переваги військової експансії Британської імперії уособлюється у 

наступному ІМДК: We who, from having fought and conquered under you <…> are 

involuntarily led by reference to your former deeds to trace an affinity between them 

and those which have recently evoked the gratitude of the British empire. Thus we 

find a parallel between the gallant achievements of the Second Division at the Alma. 

(OHC, с. 34). 
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До другої групи історико-маркованої лексики, характерної для 

Вікторіанської доби, можна віднести слова на позначення транспорту, 
комунікації, подорожі. Серед представників цієї групи можна виокремити 

іменники на позначення нових транспортних засобів як сухопутного, так і 

морського засобів пересування. 

До історико-маркованої лексики на позначення сухопутного 
транспорту можна віднести лексику, пов’язану із гужовим транспортом, а 

згодом і з машинним, як моторним, так і паровим. Це лексеми omnibus, cab, 

motor car. А також подальша деривація нових дієслів на позначення нових 

методів сухопутного пересування: to train, to omnibus. Ознакою популяризації 

лексеми omnibus ‘омнібус’ на позначення нового виду сухопутного транспорту 

може слугувати наступний ІМДК: The total number of omnibuses traversing the 

streets of London is about 3000, paying duty including mileage, averaging 91. per 

month ach, or 324,0001. per annum. (LLLP, с. 338). Інший новітній вид 

транспорту cab ‘кеб’, також міцно закріплюється  у використанні: That all cabs 

employed in conveying persons for hire or pay within the said city shall, on or before 

the tenth day of the present month, be numbered with conspicuous figures (ORCO, 

с. 256). Серед інших транспортних винаходів періоду Вікторіанської Англії слід 

відмітити появу поняття прообразу автомобілю / motor car: A name has not yet 

been found for horseless carriages <…> The latest suggestion we have had is 

“motor car”. (RER, c. 10). 

Одним із головних досягнень транспортних інновацій Вікторіанської 

Англії є поява нового виду сухопутного транспорту – залізничного. Із 

винаходом потягу, лексема train як внутрішнє запозичення, завдяки 

переосмисленню вторинної номінації отримує нове значення – новітнього виду 

транспорту, який складається із ‘череди об’єднаних вагонів’, замість старого 

значення ‘об’єднаного каравану карет’ або ‘череди думок’. Таким чином, 

з’являються словосполучення regular train, passenger train, goods train, railway 

road. Наприклад: Regular trains may and do start within five minutes, that is, 

passenger trains.  If the goods train leaves at five, a passenger train at five would 

leave first. (RCBHC, с. 196). Під час Кримської війни 1853‒1856 років Велика 
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Британія уперше застосовує військові інженерні потяги, що забезпечує їй 

перевагу на суші: Landed in the Crimea with the siege-train. (TCC, с. 115). 

Інший приклад важливості інноваційного вікторіанського засобу 

транспортної комунікації – прокладання залізної колії для забезпечення 

успішної військової логістики: As a beam is only as strong as its weakest part, so 

our line of communication was only as good as its least perfect portion, and it was 

not until we had carried a railway from Balaclava to Sebastopol that we enjoyed the 

full benefits of the service between our own ports and Balaclava. (TOL, с. 331). 

Інша історико-маркована лексема із сфери залізничного транспорту – це  

locomotive ‘локомотив’ – ‘тягова машина для пересування потягів рейками’. 

Локомотиви також уперше було застосовано за часів Кримської віськової 

кампанії, що забезпечило перевагу британської армії: The wars in which railways 

have been more prominently used, are, firstly, the Crimean <…> The railway from 

Balaclava up to Sebastopol was only about 5 miles in length, and though looked on at 

the time as rather a marvel, and introducing quite a new element into war <…> 

Commencing at Balaclava it was worked by a locomotive for about 2 miles. (FR 

с. 694) 

Технологію парового двигуна, який уперше з’явився за часів 

Вікторіанської Англії, було влучно застосовано у судноплавстві, надаючи 

перевагу британському флоту над парусними судами. Так, пароплави 

відзначили хід Кримської війни і остаточно утвердили панування Великої 

Британії на морі. Таким чином, доцільно виділити велику групу історико-

маркованої лексики на позначення морського транспорту. Це лексеми steamer 

‘пароплав’, steamboat ‘пароплав’, steam wheeler ‘пароплав’, steam-power 

‘парогенератор’. Наступний ІМДК ілюструє перевагу британського нового 

морського транспорту: Due means had taken for insuring, so far as was possible, 

the simultaneous transit, not only of our ships of war, but of the whole force which 

Lord Raglan had embarked, together with its vast appendage of warlike stores 

provisions; for every sailing-vessel, whether she were a ship of war or a transport, 

was towered by a sufficiently powerful steamer. (IOC, с. 144). 
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Перевага британського водного транспорту була завдяки 

використанню парових двигунів: But the English fleet, being moved by steam, kept 

on to windward. (IOC, с. 150). Або: Our Admiral had it at his command the means 

for conveying the British force to the enemy’s shore either in steam-vessels or in 

sailing-ships towered by steam-power. (IOC, с. 137). 

До цієї самої групи можна віднести лексеми на позначення військово-

морського транспорту та його угрупувань: fleet, armada, convoy, flotilla, vessel, 

sailing-vessel, sea-transport, war-steamer, ships of war. Ілюстрація лексеми flotilla 

‘флотилія’: On the evening of the 6th the British armament was ready, and the 

arrangements for the voyage of the whole flotilla complete. (IOC, с. 142). 

Прикладом лексеми armada ‘армада’, на позначення великого групування 

кораблів трьох об’єднаних флотів – Британського, Французького і Турецького, 

може слугувати наступний ІМДК: It was upon the English fleet, therefore, that the 

duty of protecting the whole armada really developed. (IOC, с. 142). Актуалізація 

лексеми convoy ‘конвой’ на позначення військово-морського конвою 

британського флоту: ‘I am nearly ‘twenty leagues’, writes the Marshal, on the 

evening of the 6th, to Lord raglan – ‘I am nearly twenty leagues north-east of Baljik, 

separated from English fleet, and from the part of my own convoy which was to sail 

with the convoy of the English fleet. (IOC, с. 148).  

Таким чином, виокремлення групи історико-маркованої лексики на 

позначення морського транспорту за часів Кримської війни 1853‒1856 років 

стає надзвичайно актуальним. 

Вікторіанська епоха періоду Кримської війни також характеризується 

активним розвитком наукових дисциплін, їх диференціацією і таксономізацією. 

Отже, окрему групу історико-маркованої лексики складає наукова лексика, 

яку можна розділити на декілька підгруп: 1) загально-наукова лексика, 
2) лексика із сфери точних наук, 3) лексика із сфери гуманітарних наук і 
4) лексика із сфери природничих (природознавчих). 

До першої групи загально-наукової лексики належать назви нових 
наукових напрямів і галузей. За часів Вікторіанської Англії назви 

новоутворених наукових напрямів мали тенденцію утворюватися за допомогою 



 136 
суфіксації. Один із найчастотних суфіксів є ‘-ology’ на позначення нових 

областей дослідження: biology, climatology, ethnology [OHE, c. 300], наприклад, 

запозичена з німецької мови на початку ХІХ століття лексема biology, на 

позначення наукової галузі, що вивчає людську фізіологію, отримує у 1819 р. 

нове, розширене значення науки, що вивчає всі живі організми, включаючи 

тварин та рослин (OED). Завдяки бурхливому росту природнічих наук за часів 

Вікторіанської Англії, лексема набуває популярністі: In this book the author has 

kept prominently in the foreground the dependence of Biology on Chemistry and 

Physics, and the relationship of Morphological Details to General Principles. 

(CPEB, с. 371). 

До другої групи належить лексика із сфери точних наук – логіки, 

алгебри, геометрії, фізики. Це, насамперед, поняття абстрактної 

алгебри / abstract algebra: Our railways were made, so to say, out of abstract 

geometry, abstract algebra, abstract mechanics. Even in the kinds of science now 

most talked of those who can pass a good examination in Darwin's “Origin of 

Species" must have had some practice in gaining a familiarity with abstract 

knowledge. (SJ, с. 159). А також, уведення і розвиток понять із області 

символічної алгебри / symbolic algebra, наприклад: It is usual to call + and - 

signs, and them only: but in laying down the laws of symbolic algebra, the close 

connexion existing between + and - on the one hand, and x and = on the other, 

requires that the latter should also be called signs. (TDA, с. 102). 

Серед апарату термінології точних наук слід відмітити появу 

термінології із сфери інформатики і технології. Це назви першої 

обчислювальної машини analytic engine і difference engine, винайдених 

вікторіанським математиком Charles Babbage (Чарльз Беббідж, 1791–1871). 

Наприклад: In 1852, proposals were made to the Ministry through the Earl of Rosse, 

president of the Royal Society, for the execution of a second but simpler Difference 

Engine. The question was referred to the Chancellor of the Exchequer, whom Mr. 

Babbage mercifully refuses to ‘crucify’ by mentioning his name. (PFLP, с. 103). 

Подальший опис принципу роботи першої вікторіанської обчислювальної 

машини представлено у наступному ІМДК: One notch was reserved as common to 
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evert species of type. The object of this was, that before the types which the 

Difference Engine had used for its computation were removed from the iron platform 

on which they were placed, a steel wire should be passed through this common notch, 

and remain there. (PFLP, с. 102). 

У третій групі гуманітарних наук особливого розвитку отримують 

лінгвістичні науки. Серед словотворчих моделей неологічної лексики на 

позначення новоутворених лінгвістичних дисциплін переважає суфіксація. Один із 

найбільш продуктивних є складний суфікс “-ology” (‘предмет вивчення; галузь 

знань’). Модель: основа грецького походження + -ology. За цією схемою 

утворюються такі назви наукових філологічних дисциплін, як Phonology 

‘фонологія’ – лексема на позначення лінгвістичної галузі, яка вивчає фонеми: I 

think much of Phonology as a means of acquiring, readily and accurately, a knowledge 

of the orthoepy of our language. (TOP, с. 99); Dialectology ‘діалектологія’ – лексема 

на позначення лінгвістичної галузі, що вивчає, описує і систематизує діалектні 

говірки: It is only by serious study of phonology that we can raise dialectology to the 

rank of philology. (SAAP, с. 449); Morphology ‘морфологія’ – лексема на 

позначення загальної мовознавчої науки про будову форми: Мorphology (the 

doctrine of forms). (PAM. с. 97); Lexicology ‘лексикологія’ – лексема на позначення 

галузі філологічних знань, що вивчає слова, їх форми, етимологію та значення: 

Lexicology, the science of words; that branch of learning which treats of the proper 

signification and just application of words. (ADEL, c. 32) або: The fifth is devoted to 

doctrine; the sixth and seventh to remarks on syntax and lexicology respectively. (JTS, c. 

50). 

Четверта група історико-маркованої лексики представлена сферою 

природничих (природознавчих) наук, зокрема, біологією, зоологією, 
ботанікою і медициною. 

Серед природничих наук Вікторанської доби періоду Кримської війни 

актуалізується така лексика як Natural History, Biology, Botany, Zoology. 

Прикладом вживання даних лексем можуть служити наступні ІМДК: Biology, in 

turn, may be split up into the sciences of Botany and Zoology, the former dealing with 
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plants, the latter with animals; and it is really Zoology alone which is now-a-days 

understood by the tern Natural History. (MZ, с. 1). 

Ботаніка як наукова галузь достигає свого розквіту за часів 

Вікторіанської Англії. Як відомі вчені, так і пересічні вікторіанці, активно 

займаються вивченням, описом і систематизацією ботанічних явищ. Навіть 

гендерний аспект дозволяє жінкам, майже нарівні із чоловіками, займатися 

вивченням ботаніки як науки: There is another class of persons to whom botany 

offers a peculiarly profitable field of study, I mean women. The Science and Art 

Department does not confine its certificates or prizes to one sex, and I am glad to be 

able to tell you that one of the medals for physiology at the last examination of pupils 

was obtained by a young woman. There are difficulties in teaching women of the 

branches of science to young women; but these do not apply to botany. (LAT, с. 13). 

Також, слід відмітити, що багато назв видів рослин отримує епонімічні назви 

вікторіанців-натуралістів. 

До природничих наук також відноситься  велика підгрупа медичних 
наук, де актуалізується історико-маркована лексика на позначення назв типів 

хвороб, медичних речовин, ліків, а також загальних медичних методів і 

процедур. До назв типів хвороб можна віднести лексеми appendicitis 

‘апендицит’, bronchitis ‘бронхіт’, conjunctivitis ‘кон’юнктивіт’, colitis ‘коліт’. 

Прикладом розповсюдження даної лексики за часів Кримської війни може 

слугувати наступний ІМДК: Pneumonia, bronchitis, pleuritis – the fevers which 

displayed themselves in the Crimea rather with the character of typhus fever, and 

synochus with diarrhea, ran on to their fatal results without affording static and 

rational symptoms peculiar to them. (COT, с. 478). 

Лексику на позначення загальних медичних методів і процедур 

ілюструють лексеми anaesthesia ‘анестезія’, anaesthetics ‘анестетики’, які 

увійшли до загального вжитку вже у період Кримського військового конфлікту: 

Chloroform, according to a recent statement of M. Flourens, however, has been used 

25,000 times amongst the French soldiers in the Crimea, without any bad result. All 

that can be said is that, taking the sensitivity of the eye lids as a test of the powers of 
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anesthetics, both ether and amylene affect this part much less than chloroform. 

(OEAC, с. 17). 

Серед медичних речовин, уперше застосованих за часів Вікторіанської 

Англії в цивільній і військовій медичній практиці, можна виділити лексему 

chloroform ‘хлороформ’ на позначення речовини-анестетику при хірургічних та 

акушерських операціях. Завдяки конверсії, лексема використовується як у 

формі іменника, так і у формі дієслова: chloroform (n/v), наприклад: Chloroform. 

This new anæsthetic agent was used most successfully last Monday. (OMCD, c. 370). 

Хлороформ отримав широке розповсюдження під час медичних операцій 

періоду Кримської війни 1853‒1856 років: During the Crimean war, chloroform 

was used almost universally in the French and English camp <…> In the Crimea 

alone it was administrated more than 20,000 times, according to M. Scrive. The 

English ranks were not quite so fortunate – one case was fatal under the use of 

impure chloroform, and there was one death from shock, probably accelerated by 

chloroform. (CIAA, с. 27). 

Останньою типовою історико-маркованою лексемою періоду Кримської 

війни є поняття stethoscope ‘стетоскоп’ як новітнього базового медичного 

інструменту. Характерно, що під час військового конфлікту його вживання 

виходить за звичайні традиційні медичні рамки, і стетоскоп дорівнюють до 

переліку нетрадиційного військово-інженерного обладнання: The stethoscope is 

an instrument which I am inclined to think may be usefully applied, not only to medical, 

but to mechanical and military purposes <…> Of this the awful surprise at Inkermann is 

a never-to-be-forgotten example. Had an ear been applied to the ground, through the 

medium of a stethoscope, the advance of the Russian Army would in all probability have 

been detected. (MC, с. 330). 

Таким чином, загальна таксономія історико-маркованої лексики епохи 

Вікторіанської Англії періоду Кримської війни 1853‒1856 років складається із 

кількох тематичних груп, зокрема, лексики на позначення державності і 

національної самосвідомості; лексики на позначення видів комунікації, 

транспортних засобів, інноваційного сухопутного і морського транспорту; 
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лексики на позначення наукових дисциплін, особливо природничих і 

природознавчих. 

 

3.3 Конотативно-забарвлена лексика доби кримської війни 1853–

1856 років як засіб вербального створення образу Вікторіанської Англії 
 

Лексичне значення слова є неоднорідним і багатогранним, оскільки 

відображає різні аспекти дійсності [122, с. 43]. У теорії номінації, залежно від 

наукової парадигми, мети та ракурсу дослідження, розрізняють онтологічний, 

семасіологічний, гносеологічний, логічний, реляційний, семіотично-

реляційний, психологічний, інформаційний та енциклопедичний [ЛЕ] аспекти 

дослідження значення слова. 

З точки зору семасіологічного підходу, значення слова розглядається як 

спосіб виділення та найменування реалії або класу реалій. З позицій 

онтологічного підходу, значення слова розглядається в залежності від 

вживання у контексті, у якому слова можуть вживатися з додатковими 

конотативними (суб’єктивними, емоційно-оцінними) компонентами значень. 

Як правило, виділяють чотири загальні типи конотативів: стилістичний, 

оцінний, емотивний (емоціональний), експресивний (інтенсивний) [10, с. 153–

164]. Згідно В. М. Телії, конотація є продуктом історичного розвитку слів, вона 

вбирає й експлікує знання людини про навколишній світ [200, с. 98]. 

Конотативно забарвлена лексика може бути представлена образною лексикою, 

яка актуалізується за допомогою засобів вторинної номінації – тропів; оцінною 

лексикою, що представляє аксіологічний компонент слова; емотивною і 

експресивною лексикою, що виділяє психологічний емотивний компонент 

значення. Слід відзначити, що завдяки багатогранності мови, у однієї лексеми 

може поєднуватися декілька значень, наприклад, емотивне з оцінним або з 

експресивним. Останні часто виділяють в окремий клас емотивно-експресивної 

лексики.   
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3.3.1 Емотивно-експресивна лексика. Багато авторів як західних 

[ADLP, с. 102], так і вітчизняних студій [66, с. 20–21] розділяють думку про те, 

що найбільш яскравим проявом конотативного значення є власно емотивно-

експресивне забарвлення лексем, оскільки для будь-якої людини «природно 

реагувати на світ емоційно» [203, с. 203].  

Емотивна лексика характеризується досить високими показниками 

образності [105, с. 83], виражаючи емоції на вербальному рівні. Емотивна й 

експресивна лексика здатна виражати як певне ставлення колективної 

свідомості, так і індивідуальні почуття британців до Англії Вікторіанської доби 

періоду Кримської війни, тим самим відтворюючи певний образ країни. Отже, 

можна припустити, що емотивна репрезентація вербальної складової образу 

Вікторіанської Англії може бути вербалізована за допомогою емотивно-

експресивної лексики – 197 ТНО, 13,61%, виокремлених із англійських 

історіографічних джерел Вікторіанської доби (див. Додаток А, табл. А.1, А.2). 

В останні роки предмет дослідження емоцій набуває пильної уваги з боку 

багатьох наукових дисциплін. Зв'язок емоцій і мовлення, їх вербальне 

вираження стають предметом дослідження і в галузі лінгвістики.  

Емотивність як основний компонент семантичної характеристики 

лексичних одиниць досліджують багато українських і російських вчених: 

Н. Д. Арутюнова [13], І. О. Васильєв [42], Л. С. Виготський [56], О. М. Вольф 

[51], М. В. Гамзюк [63], Д. О. Добровольський [248], В. А. Кухаренко [122], 

А. Б. Пешкова [149], Г. І. Приходько [161], А. С. Стаценко [196], В. М. Телія 

[201], В. І. Шаховський [227] та багато інших. У зарубіжній лінгвістиці 

проблеми емотивної лексики досліджують С. Бенс [243], Г. Бергенхольц [244], 

Д. Брессон [248], З. Кевечеш [305], Ч. С. Пірс [151], М. Шварц [338], Е. Вейганд 

[356], А. Вежбицька [360] та інші.  

Слід відмітити, що дослідники, як правило, не виділяють емотивно-

експресивну лексику в окремий клас, а вивчають її з різних підходів: від 

семантичного і семасіологічного до соціолінгвістичного і лінгвокогнітивного. 

Цей феномен також належить до цілої низки суміжних наук. Саме цей чинник 

пояснює дуже обмежену кількість словникових дефініцій зазначеного типу 
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лексики, відсутність загальноприйнятої системи основних (базових) емоцій, 

їх класифікації і способів вербалізації. Неоднозначність у визначенні емотивної 

лексики зумовлює паралельне співіснування термінів «емоційне» і «емотивне» 

значення слова [122, с. 43–46].  

В цілому, у сучасній лінгвістиці панує онтологічний підхід щодо зв’язку 

емоцій із мисленнєвими процесами та їх експлікація на мовному рівні. Такий 

підхід яскраво ілюструє висловлення Вільгельма фон Гумбольдта, який 

зазначив, що думки і почуття як цілого народу, так і окремих індивідів відбито 

у мові, а вся діяльність людини є наскрізь пронизаною почуттями [73, с. 38]. 

Основними для лінгвістів завданнями у цій сфері залишаються питання 

виявлення і структурування кола психічних станів людини; визначення 

універсальних базових емоцій, які виражено у більшості мов світу; засоби 

вербалізації емоцій в окремих мовах; дослідження прояву окремих емоцій; 

вивчення проблеми розмежування оцінного, емотивного й експресивного 

значень та інші.  

У дисертаційному дослідженні емотивна лексика розуміється як така, 

що безпосередньо або у певному контексті виражає емоції, почуття, настрій, 

суб'єктивне ставлення мовця до об’єктів навколишнього світу.  

Емотивна лексика передає різноманітні психічні стани людини, в той час 

як експресивна лексика більш виражає емоційне ставлення [10, с. 37] мовця до 

предмету розмови і іноді має за мету емотивний вплив на адресата. 

Оказіональні емотивні смисли можуть проявлятися в широкому контексті у 

текстовій реалізації [105, с. 55]. Також слід відмітити, що клас емотивно-

експресивної лексики є «найбільш рухливим з точки зору часових меж, 

національних, політичних, соціальних впливів» [196, с. 5]”. Цей конотативний 

компонент значення виражає ставлення до об’єкту, може описувати його 

психічну, емотивну складову. 

Найбільш широкий потенціал емотивності притаманний лексичному 

рівню, оскільки, у певних контекстах лексика з нейтральною конотацією 

набуває додаткових емотивних значень. До лексичних засобів вираження 

емоцій у англійській мові на текстовому рівні належать: лексичні, 
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морфологічні, синтактичні, графічні. Відповідно, існує декілька принципів 

щодо будування таксономії емотивної лексики: лексико-семантичний, 

морфологічний, прагматичний та інші. 

На наш погляд, найбільш широко охоплює всі види емотивної лексики 

класифікація М. Я. Блоха і Н. Рєзнікової [31, с. 17], яка базується на 

угрупуванні лексико-семантичного поля емоцій із урахуванням лексем, ужитих 

у прямій номінації на позначення емоцій, а також слів, ужитих у вторинній 

номінації із урахуванням широкого лінгвального і екстралінгвального 

контексту. Згідно цієї класифікації, до емотивної лексики належать такі групи 

слів: 1) емотиви-номінативи, 2) емотиви-асоціативи, 3) емотиви-експресиви, 

4) оказіональні емотиви, 5) нейтральні емотиви.  

Аналіз історико-маркованих дискурсивних контекстів, виокремлених із 

досліджуваних історіографічних джерел, продемонстрував можливість 

розподілу 13,61%, експресивно-емотивних ТНО (див. табл. 2.4) у такі чотири 

групи (табл. 3.1). Розглянемо кожний тип окремо. 

1) Емотиви-номінативи. Це – лексика, що безпосередньо називає, 

номінує емоції і почуття, тобто, емотиви-номінативи є лексикою власно на 

позначення психічного стану 74 ТНО, 37,58% у 47-ми ІМДК, 32,58%. Одним із 

пріоритетів у вивченні емотивів-номінативів залишається визначення базових, 

домінуючих емоцій і лексем-сателітів, що передають широку палітру суміжних 

почуттів, так званий «алфавіт емоцій» в системі окремих мов. В англійській 

мові визначення первинних емоцій, побудова ієрархії емотивних станів та іх 

відображення у мові було зроблено у працях Р. Платчика [324, с. 17–45]. Він 

пропонує виділяти вісім базових емотивних станів: радість, довіра, страх, 

здивування, сум, відраза, гнів і передчуття, які на базі англійської мови 

виражено лексемами Joy, Trust, Fear, Surprise, Sadness, Disgust, Anger, 

Anticipation. Слід зазначити, що вираження деяких складних емоцій може бути 

притаманно лише певним культурам і мовам [359], тому наповнення окремих 

лексико-семантичних полів є унікальним для кожної мови. Прикладом може 

слугувати наступний ІМДК: Glory may wait our deeds of arms, / And vict’ry crown 

the strife, / But while your hearts with pleasure throb, / Think of the Soldier’s Wife; / 
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Think of the agonizing fear, / The deep surprise of mind - / For he may fall – then 

I must weep, / For I am left behind! (ICWSB, с. 10). 

Таблиця 3.1 

Класифікація емотивно-експресивної лексики 

у історико-маркованих дискурсивних контекстах із історіографічних 

джерел періоду Кримської війни 1853‒1856 років 

Типи 
емотивно-експресивної 

лексики 

Історико-марковані 
дискурсивні контексти 

(ІМДК) 

Емотивно-експресивна 
лексика 

Кількість 
ІМДК % Кількість 

ТНО % 

Емотиви-номінативи 47 32,58% 74 37,58% 
Емотиви-асоціативи 69 47,38% 82 41,38% 
Емотиви-експресиви 18 12,31% 22 11,31% 
Нейтральні емотиви 11 7,73% 19 9,73% 

Разом 145,00 100,00% 197 100,00% 
 

2) Емотиви-асоціативи. Це – лексика, що не називає емоції 

безпосередньо, але, у відповідно створеному контексті викликає асоціації із 

певними почуттями або емоціями 82 ТНО, 41,38% у 69-ти ІМДК, 47,38%.. 

Емотивна забарвленість викликає в ряді випадків рухливість семантичних 

кордонів слів, вони нарощуються додатковими смисловими відтінками, стають 

багатозначними [61, с. 83] і асоціюються з певним емотивним наповненням і 

напруженням.  

Прикладом лексики, що асоціюється з певними емоціями, служать рядки 

із піднесеного радісного послання королеви Вікторії, яка вітає моряків 

британського флоту, відправляючи англійців на Кримську війну: And hark, a 

cheer goes echoing o'er the swell, / Manned are the yards, the banner floateth free, / 

And every sailor's throbbing heart can tell / It is his Island Queen bids him a last 

farewell. (WIC, с. 331). 

3) Емотиви-експресиви. Ця лексика надає оцінку емоції і передає 

експресивне авторське [122] ставлення до дійсності – емоції мовця 22 ТНО, 

311,31% у 18-ти ІМДК, 12,31%. До цієї групи належать слова, що передають 

емотивну оцінку, а також лексика із вторинним образним значенням. Деякі 
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дослідники, наприклад В. А. Кухаренко, вважають доцільним розрізняти 

емотивний і експресивний [122, с. 45] компоненти значення слів. Емотивне й 

експресивне значення можуть співіснувати в одній лексемі. Різниця між цими 

двома компонентами конотації полягає в тому, що емотивна лексика передає 

власні емоції мовця, в той час як експресивна лексика, як правило, має за мету 

вплив на адресата [там само, с. 45]. Таким чином, емотивний компонент, 

реалізований у лексиці, більш точно експлікує психологічне сприйняття образу 

краї ни на вербальному рівні: The English soldier, I admit, has not the savoir of the 

French; and why not? / Because the object, or at any rate the result, of our system is 

to make a fool of him. I hope to God a change will be made after this war. (CDLL 

с. 93–94). 

4) Нейтральні емотиви. Це – нейтральна лексика [10, с. 92– 95], яка не 

містить власної зафіксованої емотивної конотації, але у відповідному 

контекстному оточенні, завдяки уточнюючим словам, також може отримати 

додатковий емотивно-оціночний компонент [122, с. 43]. Таким чином, 

емотивно-нейтральна лексика виражає саме поняття, тоді як емотивно-

забарвлена, позитивно чи негативно, передає індивідуальне ставлення, емоції і 

настрої до предмету мовлення 19 ТНО, 9,73% у 11-ти ІМДК, 7,73%.  

Наприклад, наведений нижче ІМДК не містить лексем з емотивною 

конотацією, але виражає почуття незадоволення, обурення і навіть певну долю 

сарказму. З гіркою іронією передана поширена серед вікторіанців думка, що 

багато ветеранів, які пережили Ватерлоо, склали голову в тій чи іншій битві в 

Кримській війні, проявляючи, таким чином, незадоволення зовнішньою 

політикою Англії: Another might have told us, / But his last hour drew nigh; / 

Surviying bloodnstain'd Waterloo / At Inkerman to die. (WOP, с. 60). 

Отже, запропонована лексико-семантична класифікація свідчить, що клас 

емотивної лексики є дуже розширеним і рухливим, оскільки часто емотивні 

стани висловлено не експліцитно, а імпліцитно завдяки відповідному 

контекстному оточенню. Також до власної емотивної конотації лексеми можуть 

набувати додатково експресивної, оціночної і образної конотації [10, c. 37]. 
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Наступна класифікація розподіляє емотивно-експресивну лексику за 

морфологічним принципом на різні частини мови. В англійській мові така 

лексика найчастіше виражена іменниками, прикметниками, прислівниками, 

дієсловами і вигуками. 

Іменники, як правило, безпосередньо називають емотивні стани. Так, 

почуття гордості експліковано за допомогою іменника pride у наступному 

поетичному тексті, де створюється образ турботливої доброї королеви Вікторії, 

яка зі сльозами і гордістю думає про кожного пораненого солдата британської 

армії, про всі страждання, перенесені у нещодавніх битвах у Кримській війні: 

No soldier there unheeded is, / His Queen with tears and pride. / thinks of his 

sufferings patient borne, / Who late in valor vied. (BCWOP, с. 60). 

Дуже поширеним класом емотивно-оцінної лексики являються якісні 

прикметники: Four hundred of those soldiers fell, fighting where they stood, / And 

thus that fatal death vale they enriched with English blood; / Four hundred of those 

soldiers bequeathed their lives away, / For the England they had fought for on that 

wild October day. (BOFS, с. 5).  

Емоції, що експліковані прислівниками, також є дуже частотними. 

Наприклад, почуття радості у посланні королеви Англії до поранених у 

військах, що знаходяться на бойовому завданні по обов’язку перед вітчизною: 

Wafted o'er the Euxine waters, / Hear the message gladly sent, / By the first of 

England’s daughters / To her troops on duty bent! (BCWOP, с. 66–67). 

За своєю морфологічною будовою емотивна лексика розділяється на 

прості, складні і складені слова. Найчастіше у обраному корпусі текстів 

зустрічаються прості і складні лексеми на позначення емоцій: Victoria too, our 

gracious Queen ,/ Whose reign had long so peaceful been, / This happy state to still 

maintain / Tried every effort, but in vain. (NWBP, с. 7). Hurrah for England ! and 

advance ! / At once all move – the white plumes dance, / The colours wave as joyant! 

(EWOP, с. 22). 

Останній приклад також ілюструє, що серед засобів графічного 

оформлення просодичних особливостей емоціональної мови активно 
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використовуються окличні речення для вираження експресивної позитивної 

або негативної емоції. 

Таким чином, проведений аналіз контекстної реалізації емотивно-

експресивної лексики як вербальної складової образу Вікторіанської Англії, 

репрезентованого у досліджуваних історіографічних джерелах доби Кримської 

війни 1853–1856 років, продемонстрував, що, на відміну від нейтральної 

лексики, лексика з емотивною конотацією значно збагачує текст, оскільки 

виражає у сконцентрованій формі експресивно-емотивне ставлення членів 

англійської лінгвоспільноти до пануючих реалій, політичних, суспільних і 

культурних тенденцій епохи, тим самим розкриває психологічні 

характеристики індивідуального світобачення стосовно образу Вікторіанської 

Англії. 

 

3.3.2 Оцінна лексика. На рівні слова образ Вікторіанської Англії  

репрезентовано оцінною лексикою (329 ТНО, 22,74%, див. табл. 2.4), яка 

виражає імпліцитне й експліцитне позитивне, негативне або нейтральне 

ставлення вікторіанців до різноманітних сфер свого життя і, у цілому, до 

узагальненого образу своєї країни. 

Оцінну лексику, яка виражає цілий спектр відтінків значення від 

позитивних до негативних, можна розподілити у такі розряди: пейоративна 

лексика (з негативним значенням) – 159 ТНО, 48,41%, меліоративна лексика 

(з позитивним значенням) – 121 ТНО, 36,67% і нейтральна лексика (з 

безоцінним, нейтральним ставленням до референту) – 49 ТНО, 14,92% (табл. 

3.2).  
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Таблиця 3.2 

Класифікація оцінної лексики 

у історико-маркованих дискурсивних контекстах із історіографічних 

джерел періоду Кримської війни 1853‒1856 років 

Типи 
оцінної лексики 

Історико-марковані 
дискурсивні контексти 

(ІМДК) 
Оцінна лексика 

Кількість 
ІМДК % Кількість 

ТНО % 

Пейоративна лексика 136 46,41% 159 48,41% 
Меліоративна лексика 117 39,88% 121 36,67% 
Нейтральна лексика 40 13,71% 49 14,92% 

Разом 293 100,00% 329 100,00% 
 

За кількістю контекстних актуалізацій в історико-маркованих 

дискурсивних контекстах (136 ІМДК, 46,41%) найбільш поширеною є 

пейоративна лексика з негативною оцінкою. Прикладом негативного 

ставлення до військової рутини, зокрема до забезпечення армії, страждання 

солдат ілюструє наступний ІМДК із нехудожнього тексту медійного дискурсу:  

Nothing was more commonly complained of in the camp last year than the scarcity 

of fuel, the want of which, besides imposing a vast amount of labour on men already 

overworked, was a fatal impediment to anything like wholesome cookery. The 

soldiers, when exhausted with duty, were compelled to cast about in all directions 

for such firing as they could find in the shape of roots or shrubs, and the 

consequence was that their rations were too often either ill-dressed or not dressed 

at all. To obviate such sufferings for the future the charge for fuel and lights, 

originally standing at 22,000l., has now been liberally raised to 100,000l. (TL, 

с. 9). 

Пейоративна лексика або безпосередньо називає негативні явища 

(іменники з пейоративною конотацією), або характеризує референт 

(прикметники з пейоративною конотацією), приміром, нововведення епохи – 

пристрої і механізми на паровій тязі, на якій будувалася вся новітня 

Вікторіанська техніка: Though not altogether enraptured at the sight of these 

visitors, Clennam lost no time in opening the counting-house door, and extricating 
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them from the workshop; a rescue which was rendered the more necessary by 

Mr F.'s Aunt already stumbling over some impediment, and menacing steam power 

as an Institution with a stony reticule she carried. (LD, 254). 

Лексика, що описує військову справу, є другою за частотністю групою 

на використання пейоративної лексики. Наведений ІКДК ілюструє негативне 

ставлення вікторіанців до Кримської війни: Gloom hung over every English 

home. Vacant chairs that must remain empty for evermore stood by many an 

English hearth that Christmas-tide. Terrible tales of carnage, of famine, of 

pestilence, of woes unutterable, came from that far-off land where, upon the thirsty 

soil, English blood was poured out like water. Many an English mother spent nights 

in agonized prayer for the safety of her dearest child ; wives wailed for absent 

husbands who were standing in the forefront of danger; all alike shared the 

common suspense, dreading from hour to hour the possible tidings of grief and 

sorrow. (QS1, c. 14). 

Меліоративна, позитивно забарвлена, лексика (117 ІМДК, 39,88%), 

своєю чергою, також окреслює характерні сфери життя вікторіанців, 

починаючи від військової сфери у нехудожніх текстах і закінчуючи 

художньою прозою: War, to be vigorously prosecuted, must be carried on by 

operations in some field or other, and there is no place where it can be carried on 

with so much advantage to ourselves and disadvantage to the enemy as in that 

province of his dominions which is the most convenient for our communications and 

the least convenient for his. (TL, с. 9). The effect of this cheering discovery 

happened to be. (LD, c. 149). 

Важливо відмітити, що у багатьох випадках існує тісний взаємозв’язок 

оцінки й емоції, оскільки самі емоції зазвичай поділяють на позитивні та 

негативні. Елемент оцінки може бути закладеним у самому значенні слова. 

Завдяки цьому, В. А. Кухаренко пропонує поняття емоційно-оцінного значення 

[122, с. 43] слова, що передає емоційне ставлення до предмета через його 

оцінку, оскільки оцінки й емоції є нерозривно пов’язаними у нашому 

сприйнятті дійсності. Базові емоції можуть бути реалізовані у полярних 

опозиціях [324, с. 17–45].  
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Прикладом текстової реалізації позитивного емоційно-оцінного 

значення у корпусі англійських текстів часів Кримської війни є базова емоція 

радості, яка виражена лексемою joy та її похідною joyant, що віддзеркалює у 

наведеному нижче ІМДК емоційний підйом англійців від вдалого проведення 

експансивної світової політики під час першого тріумфального наступу під 

річкою Альма у Криму: Hurrah for England ! and advance! / At once all move — 

the white plumes dance, / The colours wave as joyant; / Each to the destined point 

inclines; / Some, where the tortuous Alma twines. / home, where above the mountain-

vines / Stands the proud foe defiant. (EWOP, с. 22). 

Наступний ІМДК демонструє почуття гідності за британську армію, яка 

представлена найбільш достойними представниками чоловічого населення 

Вікторіанської Англії: The first proud mass of English manhood, / A very sea of life. 

/ With strength untold, was Eastward rolled, – / How ebbs it back from strife? (RG 

с. 1). 

Вербалізація негативних емоцій є більш поширеною. Лексеми на 

позначення станів страху, відчаю, відрази, незадоволення зустрічаються 

набагато частіше як у прозових, так і у поетичних текстах, ніж лексеми, що 

виражають позитивні почуття й емоції. Номінація негативних емоцій дуже 

часто передається лексемами fear, dread, anguish, shame.  

Найбільш типовою мовною одиницею на позначення страху у обраному 

корпусі текстів є лексема fear. Поєднання з образним порівнянням побоювання 

англійських солдат померти невідомими, як собака на війні у чужих землях, 

підсилює почуття страху: So we all say, in every battle, Scoutbush. Who ever sees 

the man who sent the bullet through him? And yet we fight on. Do you not think the 

greatest terror, the only real terror, in any battle, is the chance shots which come 

from no one knows where, and hit no man can guess whom? If you go to the Crimea, 

as you will, you will feel what I felt at the Cape, and Cabul, and the Punjab, twenty 

times – the fear of dying like a dog, one knew not how. (TYA2, с. 76). 

Вищенаведений приклад ілюструє, що найчастіше негативно маркована 

емотивна лексика має гіперболізований характер, підкреслюючи напружений 

емоціональний стан мовця. 
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Наступна лексема на позначення почуття страху – dread – яскраво 

представлена у рядках поеми про авангард Британської армії, слава і велич 

військових перемог якого співіснують пліч-о-пліч із смертельною загрозою у 

битвах: Hence, Tchemaya, let thy name, / "With those of Inkermann, / Alma and 

Balaklava, claim / To float above our van; / 'Til there resound from Pole to Pole, / 

The Golden Horn's release, / From dread of fam'd Sebastopol, / The glad return of 

Peace. (FS, с. 55). 

Негативну оцінку виражає лексема shame і її похідні, що ілюструють 

недоліки британської військової системи у щоденнику британського генерала 

часів Кримської кампанії: When I think of the difference of the two Armies, I am 

ashamed of ours, more particularly the upper parts of it. As to the men, they deserve, 

in some respects, the most enormous credit: their submissiveness and cheerfulness 

under their difficulties are wonderful. (CDLL, с. 93–94). 

Вищенаведені приклади свідчать, що превалювання негативної оцінки 

може бути пов’язаним як із критичним індивідуальним ставленням до дійсності 

і до реалій Вікторіанської Англії, так і з відображенням на мовленнєвому рівні 

порушень загально людських норм і очікувань, оскільки за норму негласно 

беруть позитивну оцінку суб’єкта. 

Також, слід відмітити, що до аксіологічної шкали оцінювання психічних 

станів часто додаються слова раціональної оцінки – «добре» або «погано» [122, 

с. 43], які відображають оцінне ставлення до об’єкта [202], але не передають 

широкого емоційного спектра ставлення до предмета мовлення. Таким чином, 

елемент оцінки закладено у самому значенні слова. Відтінки емоційного 

ставлення також можуть бути передані у випадку, коли слова раціональної 

оцінки уточняються додатковими лексемами. Позитивне ставлення найчастіше 

експлікується словом раціональної оцінки good: There were few officers of the 

97th to whom Mother Seacole was not well known, before she joined them in front of 

Sebastopol; and among the best known was good-hearted, loveable, noble H. V., 

whose death shocked me so terribly, and with whose useful heroic life the English 

public have become so familiar. (WAMS, с. 9). 
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Позитивна модальність також може передаватися і лексемою well: Аnd 

now from that bright home, / He may die, and die alone! / Noble patriot, Britain well 

/ May be proud such love to tell, / Foremost in the fight will be / Britain's 

aristocracy! (BCWOP, с. 55). 

Негативна раціональна оцінка зазвичай представлена лексемою bad і її 

похідними. З листування королеви Вікторії виступ і поведінка представників 

партії торі у парламенті оцінюється королевою різко негативно із категоричним 

судженням завдяки прислівнику badly: The Tories began immediately afterwards 

to conduct themselves very badly and to plague us. (LQV1, с. 211). 

Також, в окрему групу слід виділити безоцінні емоційні слова – вигуки та 

інші [122, с. 43], що у певних контекстах також здатні створювати емоційне 

напруження. Наприклад, емоційний вигук, що виражає відчай і сум: Officers of 

high rank sometimes took up their abode in my house. Others of inferior rank were 

familiar with me, long before their bravery, and, alas! too often death, in the Crimea, 

made them world famous. (WAMS, c. 6). 

Отже, використання оцінних лексичних одиниць, які вирізняються 

різноманітними смисловими нюансами за рахунок поєднання у їхній 

семантичній структурі оцінного компоненту конотації з емотивним та 

експресивним, характеризує ставлення вікторіанців до образу Англії часів 

Кримської війни 1853–1856 років.  

 
3.3.3 Образна лексика. З позицій онтологічного підходу, значення слова 

представляється як пряме (первинне) і непряме (вторинне, або переносне, 

похідне) [47, с. 162–189; 5, с. 118–119]. 

Лексика, вжита у прямому, первинному, значенні, представляє собою 

мовні одиниці з номінативною функцією, які служать для найменування чи 

виділення фрагментів дійсності на предметному і дієвому рівнях. Така лексика 

виражає денотативне значення. Денотативна (фактуальна, тематична) 

лексика (EL, с. 812), яка безпосередньо називає об’єкти, факти і явища 

навколишнього світу, може бути використана при дослідженні реалізації образу 

Вікторіанської Англії на вербальному рівні. Це – тематичні номінативні 
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одиниці лексико-фразеологічного рівня – історико-культурно маркована 

ономастична лексика, яка називає загальні категорії з області політики, 

економіки, соціального життя, науки і культури, що стосуються Англії 

Вікторіанської доби, і яка створює образ країни, репрезентований у 

історіографічних джерелах періоду Кримської війни 1853–1856 років. 

Наприклад, у наведеному нижче ІМДК іменник Empire називає Британську 

імперію у її буквальному первинному категоріальному значенні об’єднаної 

країни: But it was such desperate deeds as we are recounting that brought out the 

material that has built up this vast and glorious old Empire, the home of the 

undefeated race of happy men; this "beautiful isle of the sea", which is, so to speak, 

the citadel of an empire such as the world has never before seen <…> And this has 

been built up by such indomitable pluck as that displayed at Albuera, Assaye, 

Balaclava, Delhi, Ferozeshah, Inkermann, Plassey, Pyrenees, Salamanca, Trafalgar, 

Vittoria, Waterloo, and scores of other fields, by the sons of Albion, side by side the 

undaunted sons of the Green Isle. (SEVR, с. 68–69). 

Але номінативні одиниці, вжиті у непрямому, переносному, значенні, – 

vast and glorious‘величезна і славна’, the home of the undefeated race of happy 

men ‘дім непереможеної раси щасливих людей’, beautiful isle of the sea 

‘прекрасний острів у морі’, the citadel of an empire ‘цитадель імперії’, And this 

has been built up by <…> the undaunted sons of the Green Isle ‘І це розбудували 

<…> нерозлучні сини Зеленого острова’ – виділяють певні риси, особливості, 

ознаки і нові якості Британської імперії у сприйнятті вікторіанців. 

У наступному ІМДК топонім Britain у результаті переосмислення 

(персоніфікації) у ІМДК отримує вторинне метафоричне значення – ‘мати всіх 

англійських солдат’:  Oh, Britain, my country! Thy heart be the tomb / Of those who 

for thee rode fearless to doom. / The sure doom which they well fore-knew: Though 

mad was the summons, they saw in the gloom <…> She told not of soft arms that 

clasp the re-given; / She only said " Die !" – and they died. / Let Devotion henceforth 

Balaklava own / No less than Thermopylae, meet for her throne; / And thou Britain – 

thou mother bereft – / By thy grief for the sleepers who hear not thy moan, / Count 

the worth of the sons thou hast left. (DPWWM, с. 7–8). 
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Лексика, вжита у непрямому (образному, вторинному, переносному) 

значенні, яке утворюється на основі переосмислення завдяки асоціації за 

подібністю або за суміжністю, не лише позначає фрагменти дійсності, але й 

передає людське уявлення про них [188, с. 112], формує концентрований образ 

речей. Важливість образної лексики (СЛТ, с. 163; EL, с. 335–337) як способу 

виділення та характеристики реалії або класу реалій підкреслювалася ще з часів 

античності у працях Аристотеля [8], Цицерона [7] та інших. На сьогоднішній 

день проблема вивчення образної лексики і досі є однією з найбільш 

різнобічних і суперечливих, оскільки само поняття «образ» не є однозначним і 

належить до явищ «міждисциплінарного шва». 

Образна лексика функціонує у якості тропів [122, с. 45; 215, с. 32]. До 

найпоширеніших тропів у західній школі (EL, с. 335–337; 327) належить 

метафора, метонімія, синекдоха, порівняння, персоніфікація, або уособлення, 

оксюморон. В українській [122; 134; 86] і російській [10; 38; 285; 103; 215] 

школах серед основних тропів також виділяють епітет, алюзію, алегорію, 

іронію, гіперболу, антономазію, ономатопею, або звуконаслідування. 

Образна лексика (921 ТНО, 63,65%, див. табл. 2.4), яку виокремлено із 

досліджуваних історико-культурних дискурсивних контекстів у корпусі 

художніх і нехудожніх текстів Вікторіанської Англії доби Кримської війни 

1853–1856 років, репрезентує декілька видів тропів, що характеризують 

зазначену епоху в історії Англії (табл. 3.3).  

За кількістю контекстних актуалізацій в історико-маркованих 

дискурсивних контекстах (194 ІМДК, 26,07%) найбільш поширеною є 

метафора, в основі якої є тлумачення одних явищ і предметів за допомогою 

інших за асоціацією по схожості або розбіжності (EL, с. 622–623; 10, с. 139–

145; ЯБЭС, с. 296). Яскравим прикладом розгорнутої авторської метафори є 

наведений нижче ІМДК, у якому звуки гарматної канонади під Балаклавою 

асоціюються у вікторіанців із пульсацією англійської крові і водночас із 

ударами Годинника Долі, які визначають невідворотність перемоги британців: 

Boom! – there it is again! Every eye lightens at that dull, distant sound. Every man's 

pulse beats quicker, and his head towers more erect, for he feels that he has arrived 
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at the real thing at last. No sham fighting is going on over yonder, not two short 

leagues from where he stands – no mock bivouac at Chobham, nor practice in 

Woolwich Marshes, nor meaningless pageant in the Park: that iron voice carries 

death upon its every accent, For those in the trenches it is a mere echo – the 

unregarded consequence that necessarily succeeds the fierce rush of a round shot 

or the wicked whistle of a shell; but for us here at Balaclava, it is one of the 

pulsations of England's life-blood – one of the ticks, so to speak, of that great Clock 

of Doom which points ominously to the downfall of the beleaguered town. Boom! 

Yes, there it is again; you cannot forget why you are here. (ITW, с. 310). 

Таблиця 3.3 

Класифікація образної лексики 

у історико-маркованих дискурсивних контекстах із історіографічних 

джерел періоду Кримської війни 1853‒1856 років 

Типи 
образної лексики 

Історико-марковані 
дискурсивні контексти 

(ІМДК) 
Образна лексика 

Кількість 
ІМДК % Кількість 

ТНО % 

Метафора 194 26,07% 251 27,23% 
Персоніфікація 130 17,49% 150 16,32% 

Метонімія 69 9,21% 81 8,82% 
Синекдоха 39 5,29% 58 6,25% 

Образне порівняння 67 8,92% 87 9,42% 
Епітет 140 18,71% 167 18,11% 
Алюзія 22 2,94% 29 3,14% 

Оксюморон  6 0,81% 9 0,98% 
Іронія 79 10,56% 89 9,73% 
Разом 746 100,00% 921 100,00% 

 

Метафори часто наповнюють образну лексику емотивним змістом. Емоції 

на позначення суму і відчаю від втрати молодих представників англійських 

родів на полях кримських битв, і певною мірою, незадоволення зовнішньою 

політикою Англії виражено за допомогою яскравого метафоричного порівняння 

The flower of England ‘квітка Англії’: Oh! many a scutcheon'd mansion, / And 

darkened hall will tell / How, on the field of Inkerman, / The flower of England fell: / 
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One from the leafy uplands / West of the Tamar's tide; / And worthy of his race 

and name / The noble Eliot died. (EWOP, с. 64). 

Інший шлях створення метафоричного образу – зсуви у значенні вже 

існуючих слів – наочно демонструє фразеологія англійської мови, яка значно 

розширила свій обсяг у період Кримської війни. Розглянемо цей процес на 

прикладі метафоричного обороту thin red line ‘тонка червона лінія’. Вперше 

видозмінений варіант цього образного обороту ввів військовий журналіст 

газети The Times ‘Таймс’ William Howard Russell (Вільям Говард Рассел) у 

репортажі від 13 листопада 1854 р. (ODOQ, с. 676). Ось як описується 

дев'яносто третій шотландський піхотний полк (93rd Highland Regiment), 

одягнений у червону британську форму в знаменитій битві під Балаклавою 25 

жовтня 1854 р.: The Russians on their left drew breath for moment, and then in one 

grand line dashed at the Highlanders. The ground flies beneath their horses' feet; 

gathering speed at every stride, they dash on towards that thin red streak topped with 

a line of steel. (HBSO, с. 1).  

Надалі фраза thin red streak трансформувалася в thin red line. Про те, що 

даний метафоричний оборот швидко набув популярності, можна судити з 

фрагменту щоденника очевидиці битв Кримської війни Fanny Duberly (Фані 

Дуберлі), датованим 7 червня 1855 р.: But the noise in front commences again, and 

I see men in hundreds rushing from the Mamelon to the Malakoff. Per Dio! They are 

not satisfied with what they have gained, but are going to try for the Malakoff, with 

all its bristling guns. Under what a storm of fire they advance, supported by that 

impenetrable red line, which marks our own infantry! (MDW, с. 188).  

Після укорінення варіанту в середньовікторіанський період, ідіома thin 

red line вживається, виділеною авторським курсивом, у популярних військових 

мемуарах У. Г. Рассела “The British expedition to the Crimea”, виданих у 1877 р.: 

As the Russian cavalry on the left of their line crowned the hill across the valley, they 

perceived the Highlanders drawn up at the distance of some half a mile. They halted, 

and squadron after squadron came up from the rear. The Russians drew breath for a 

moment, and then in one grand line charged towards Balaklava. The ground flew 
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beneath their horses' feet; gathering speed at every stride, they dashed on 

towards that thin red line topped with steel. (BEC, c. 156). 

Ідіома thin red line вживалася не лише в нехудожніх текстах мемуарного 

характеру, але і в художній поетичній і прозовій літературі. Перший 

письменник Вікторіанської Англії, удостоєний Нобелівської премії в галузі 

літератури, Joseph Rudyard Kipling (Джозеф Редьярд Кіплінг), широко 

висвітлює тему Кримської війни і долю британської армії. Один із 

найвідоміших військово-патріотичних віршів Р. Кіплінга “Tommy” («Томмі») 

(вперше надрукований у піздньовікторіанський період у 1890 р. у журналі 

“Scots Observer”, а потім виданий у 1892 р. у збірнику “Barrack-Room Ballads 

and Other Verses” («Казармені балади та інші вірші») пронизує, як лейтмотив, 

фраза thin red line: Yes, makin' mock o' uniforms that guard you while you sleep / Is 

cheaper than them uniforms, an' they're starvation cheap;/ An' hustlin' drunken 

soldiers when they're goin' large a bit / Is five times better business than paradin' in 

full kit./ Then it's Tommy this, an' Tommy that, an' “Tommy, 'ow's yer soul?” / But it's 

“Thin red line of 'eroes” when the drums begin to roll, / The drums begin to roll, my 

boys, the drums begin to roll, / O it's “Thin red line of 'eroes” when the drums begin 

to roll./ We aren't no thin red 'eroes, nor we aren't no blackguards too, / But single 

men in barricks, most remarkable like you… (BRB, с. 8–9). 

У романі англійського письменника і публіциста George Orwell 

(Джордж Оруелл) “A Clergyman's daughter” («Дочка священика») (написаному 

наприкінці Вікторіанської епохи в 1934 р. і опублікованому в 1935 р.), головна 

героїня Dorothy (Дороті) знаходить вигадану самим автором книгу під назвою 

“Hundred Page History of Britain” («Сто сторінок історії Британії»), яку нібито 

видано в 1888 р. У цьому творі надано уривок із Вікторіанського підручника з 

історії Англії, у якому цитується ідіома thin red line: Dorothy opened this book at 

random, came to page 91, and read: After the French Revolution was over, the self-

styled Emperor Napoleon Buonaparte attempted to set up his sway, but though he 

won a few victories against continental troops, he soon found that in the “thin red 

line” he had more than met his match <...> The date of the book was 1888. Dorothy, 
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who had never seen a history book of this description before, examined it with a 

feeling approaching horror. (ES, с. 211). 

Таким чином, саме червоний колір, який домінує в британській формі 

військового одягу, на основі подібності слугував однією з асоціативних 

ланцюжків, що зумовили метафоричне ототожнення розсіяної шеренги солдат, 

які хоробро захищають свої рубежі, з тонкою червоною лінією. Фразеологічний 

зворот thin red line ‘тонка червона лінія’ надалі позначає в англійській мові 

‘нечисленний ланцюжок солдат, які конфронтують атаці’. В алегоричному 

плані, фраза метафорично називає ‘кордон, що обмеженими збройними силами 

відбивається від атаки потенційного противника’. Вторинна трансформація 

значення ідіоми відбувається в XX ст., коли фразеологізм thin red line став 

позначати ‘лінію безпеки, критичну точку’. 

Окремим різновидом метафори є персоніфікація, або уособлення (251 

ТНО, 27,23%, див. табл. 3.3). Дуже поширена у поетичних текстах 

Вікторіанської доби, персоніфікація наділяє об’єкти реального світу, зокрема, 

топоніми кримського походження, антропоморфними властивостями, 

підкреслюючи у такий спосіб їх важливість у системі цінностей британців, 

віддзеркалюючи особливості втілення образу Вікторіанської Англії. Наприклад, 

антропологічні риси міста-фортеці як живої істоти зумовлює вживання 

присвійного займенника жіночого роду her замість традиційного особового 

займенника its у ході опису астроніму Sebastopol у поемі “Night scene at the fall 

of Sebastopol”, у якій йдеться про облогу міста англійськими військами: The 

toils, the flames, the thunders of the siege / Are quench'd and hush'd. Night shrouds 

in funeral pall / The fallen fortress, and her shattered mounds – / Each rent and 

ruined fort, and crumbling wall. (GD, с. 113). 

Як один із проявів персоніфікації у поетичних текстах є використання 

займенників архаїчних форм із географічною номенклатурою кримського 

походження. Поширеною є архаїчна прономінальна (замість імперсональної) 

форма звернення до неживих істот (географічних об’єктів) як до живих 

антропоцентричних сутностей. Так, з астронімами Sebastopol, Balaclava, 

Inkerman, урбанонімами Malakoff і Redan і гідронімом Alma вживаються форми 
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займенників другої особи однини thine, thy, thou, thee, при цьому найбільш 

частотним є вживання присвійного займенника другої особи однини thy з 

топонімом Sebastopol: Either Russ, or Frank, or Turk, / Right of nations or of creed, 

/ Chance-poised victory's bloody work: / Any flag i' the wind may roll / On thy 

heights, Sebastopol. (P, с. 28–29). And is thy day of sorrow come? / And are thy guns 

for ever dumb? / And thou no more hear beat of drum, / Sebastopol? (LA, с. 19).  

Для оніму Balaclava / Balaklava також характерно вживання скороченої 

форми займенника thy: But there are which never to oblivion can give room, / Till in 

flame earth's records perish, till the thunder-peal of doom. / And of these through all 

the ages married to immortal fame, / One is linked, and linked for ever, Balaklava, 

with thy name. (AOP, с. 18). Balaclava, Balaclava, / Far thy still and grassy plain / 

Thick is strewn with England's bravest. / High is heaped with England's slain; / Shot 

and shell have done their work well; / They shall never charge again. / Balaclava, 

Balaclava, / O'er thy still and grassy plain. (PCBH, с. 104). 

Така висока частотність вживання цих двох онімів з архаїчним 

займенником свідчить про надзвичайну важливість зазначених географічних 

об’єктів на шкалі значущості життєвих цінностей вікторіанців, які у поетичній 

тканині тексту звертаються до цих двох міст як до живих істот.  

Іншим топонімам кримського походження також надаються 

антропоморфічні риси у формі звернення: Oh! Inkerman, that dreadful scene / Of 

slaughter who can tell. / Where hand to hand each foeman fought / Within thy lonely 

dell. (BCWOP, с. 40). Though till now ungraced in story, scant although thy waters 

be, / Alma, roll those waters proudly, proudly roll them to. (AOP, с. 7). Thy Malakoff 

and dread Redan, / Where late the life’s blood freely ran, / Are wrapt in solitude and 

gloom / Once mighty City such thy doom. (NWBP, с. 22). 

Водночас у художніх поетичних текстах також зустрічається повна форма 

займенника thy – thine: Oh, river Alma, gentle flood. / So lately red with human 

blood, / Upon thy banks the fruitful vine / And willow pale shall still be thine. 

(NWBP, с. 10). 

Особовий займенник другої особи однини у називному відмінку thou 

застосовується з топонімами Sebastopol і Alma:  Still, still, we triumph in our prize. 
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/ And our loud shouts shall rend the skies / To think that thou no more shalt rise, / 

Sebastopol! (LA, с. 18). O thou river ! dear for ever to the gallant, to the free. / 

Alma, roll thy waters proudly, proudly roll them to the sea. (AOP, с. 9). 

Особовий займенник другої особи однини в об’єктному відмінку thee 

також вживається з онімом Sebastopol: 'T will be, I ween, another sway / Thy 

children's children shall obey./ When flags of freedom o'er thee play, / Sebastopol. 

(LA, с. 19). Long, through all future coming years, shalt thou delight thy soul / With 

thoughts of these, thy sons, who won for thee Sebastopol. (PCBH, с. 134). 

Метонімія (81 ТНО, 8,82%, див. табл. 3.3) – троп, в основі якого лежить 

перенесення за суміжністю позначень одного компонента події на інший, імені 

класу об’єктів на цілий клас або частини на ціле і навпаки [ЛЕ, с. 412–414; EL, 

с. 622]. У наведеному нижче ІМДК, за допомогою метонімії, ілюструється зміна 

парадигми цінностей у Вікторіанському суспільстві, де шляхетні представники 

середнього класу вже не асоціюються з лицарським ідеалом – прекрасний 

лицар зник в Англії як вид, епоха лицарства минула, на зміну їй прийшла епоха 

наукового прогресу: “Then the fairy knight is extinct in England!” asked Stangrave, 

smiling. / "No man less; only he (not Vieuxbois, but his younger brother) has found a 

wide-awake cooler than an iron kettle, and travels by rail when he is at home; and 

when he was in the Crimea, rode a shaggy pony, and smoked cavendish all through 

the battle of Inkermann. (TYA1, c. 23). 

Різновидом метонімії є синекдоха, яка позначає перенесення значення з 

цілого на його окрему частку (ЛЕ, с. 647; EL, с. 335), також репрезентує образ 

Вікторіанської Англії у історіографічних джерелах доби (58 ТНО, 6,25%, див. 

табл. 3.3). прикладом уживання синекдохи є наступний ІМДК, у якому 

представники британських військових асоціюються з пересічними англійцями 

як ті самі обличчя: A dinner-party at Sebastopol, just out of cannonshot, had 

something inexpressibly enlivening in its composition. There was no lack of news, no 

lack of laughter, no lack of eatables and drinkables, above all, no lack of hunger and 

thirst. The same faces were to be seen around the board that might have been met 

with at any dinner-table in Loudon, but white neckcloths and broadcloth had given 

place to tawny beards and tarnished uniforms, whilst the bronzed countenances and 
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high spirits of the party formed an exhilarating contrast to the weary looks and 

vapid conversation which make London society, in its own intrinsic attractions, the 

stupidest in the world. (ITW, с. 336). 

Образне, або художнє, порівняння (87 ТНО, 9,42%, див. табл. 3.3) – 

троп, побудований на зіставленні двох різних об’єктів за схожими або 

однаковими ознаками [134, с. 183]. Таке порівняння виявилося дуже типовим 

для художніх прозових текстів зазначеного періоду. У нижченаведеному ІМДК 

військова перемога англійців порівнюється, завдяки перевазі у засобах ведення 

війни, зі швидкою і простою грою у доміно:“Ouch!” I heard him say; “it is as 

wearisome as a sermon or a funeral! Where I a general, the capture of Sebastopol 

should be as easy as a game of dominoes. (URD, с. 217–226). 

У наступному ІМДК англійські солдати, що масово вмирали від нестачі 

найнеобхідніших речей під час Кримської кампанії, образно порівнюються із 

шолудивими гниючими вівцями: In December, 1854, and January and February, 

1855, our poor fellows were dying like rotten sheep for want of the common 

necessaries of life – they had little or no food, hardly suflicient clothing to cover their 

nakedness, the tents were full of holera, and they had nothing but mud to lay their 

weary bones, with the thermometer far below freezing point. Then, too, they often had 

to fight with desperation to hold their own. So, upon the whole, there was not a very 

bright prospect before me. (SEVR, с. 97). 

Прояви гордості за англійську націю як одну із найвеличніших у світі 

просліджуються у наступних рядках із образним порівнянням: Greatest nations 

in the world / Thunderbolts of battle hurled, / Now have met on Ahna's plain, / Shed 

their noble blood like rain, / Linked in freedom's cause and true, / Those who fought 

at Waterloo! (BCWOP, с. 9). 

Епітет (167 ТНО, 18,11%, див. табл. 3.3) – троп, який характеризується 

високим емотивно-експресивним навантаженням, оцінністю й образністю [ЛЕ, 

с. 153], надає лексиці нового смислового відтінку, підкреслює якість певного 

предмету або явища, збагачує мову новим емоційним сенсом.  Прикладом 

епітету є описання британського воєнно-морського флоту, який є доблесним, 

галантним захисником старої доброї Англії і її Величності, королеви Вікторії: 
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The boast of Old England, the pride of our Queen, / The shield of her freedom 

and glory, / Her gallant defender – the Navy, I mean – Whose deeds are recorded in 

story (ICWSB, с. 10). 

Почуття гордості і гідності передано за допомогою епітетів у вірші-

привітанні британським військовим як доблесним синам бога війни Марса 

(valiant sons of Mars), що повернулися на гостинні береги Альбіону з 

перемогою: Our heroes now re-cross the main /To reach their much lov’d homes 

again. / Their sufferings, toils, and perils o’er, / Welcome indeed to Albion’s shore; / 

Welcome those valiant sons of Mars, / Those gallant hearts so late from Kars – / 

Right welcome to your native isles, / Your Queen receives you with her smiles. 

(NWBP, с. 25).  

Алюзія (29 ТНО, 3,14%, див. табл. 3.3) – стилістична фігура, що містить 

інтертекстуальний натяк, асоціацію або аналогію на певні відомі історичні, 

міфологічні, літературні, або політичні факти, події, особи, тексти, тощо [ЛЕ, 

с. 25; EL, с. 336]. Також часто використовуються давні, класичні сюжети. 

Наприклад, битва під Інкерманом, гідна того, щоб англійські діти розповідали 

про неї прийдешнім поколінням, порівнюється з героїчними відомими подіями 

з античної історії, і смерть британського генерала Каткарта в битві під 

Інкерманом ототожнюється із загибеллю спартанського царя Леоніда в битві 

при Фермопілах. Водночас даний контекст містить натяк на вік Вікторіанського 

раціоналізму, який характеризувався відходом від романтизму, коли 

вищезгадана подія лише на мить відродила давно забуті доблесть і лицарство, 

котрі трубадури і менестрелі дістали із небуття: The sun's last rays are lighting up 

that well-known, hill where sleeps “the bravest of the brave”, he whose name will go 

down to our children's children coupled with Inkermann, as that of Leonidas with 

Thermopylae. He whose fall evoked a deed of chivalry such as minstrel and 

troubadour snatched from oblivion in the olden time, and handed down to us for a 

beacon along the pathway of honour. Had they ever a nobler theme than this? A chief 

falls, surrounded and overpowered, in his desperate attempt to retrieve the fortunes 

of a day that he deems all but lost. His friend and comrade, faint and mangled, turns 

once more into the battle, and bestrides the form of the prostrate hero. One to ten, the 
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breathless and the wounded against the fresh and strong, but the heart of an 

English gentleman behind that failing sword, beat down and shattered by the thirsty 

bayonets. (ITW, с. 336–337). 

Оксюморон (9 ТНО, 0,98%, див. табл. 3.3) – це троп, сутність якого –

поєднувати протилежні за змістом, несумісні поняття, створюючи нове 

значення (ЛЕ, с. 510) із образним експресивним ефектом. У наведеному ІМДК 

оксюморон демонструє поєднання несумісних речей у єдине ціле – військову 

перемогу за будь-яку ціну: “I question your right to ask, if I do not your tone,” he 

replied “however, if you feel interested in my movements, I may mention that I was 

going to the dogs or the devil, and thought I might as well take Sebastopol on the 

way”. (URD, с. 189). 

Змішана палітра переживань багатьох представників шляхетних родин 

Англії, що втратили на війні своїх єдиних спадкоємців, втілилися в 

оксюмороні, який поєднує емоції страждання і болю, – лексеми anguish із 

одночасним почуттям гордості – pride: Worthy of their noble name, / Naught their 

lion-spirits tame; / Some the only scion left, / Of a noble house, who wept / Tears of 

anguish and of pride, / As they real of him who died, / Offering up his blood like rain, 

/ Britain's glory to maintain, Loved and honored ever be / Britain's aristocracy! 

(BCWOP, с. 55). 

Іронія (89 ТНО, 9,73%, див. табл. 3.3) – це троп,, коли слова або фрази 

вживаються у значенні, протилежному буквальному змісту (ЛЕ, с. 218; EL, 

с. 336). Прихована насмішка надає реальну оцінку об’єкту, що викривається: 

Don't you know Levinge and Castlereagh were great friends of mine? Poor fellows! 

the sole object of their desires now is six feet of Crimean sod, if we're lucky enough to 

get out there. (HWRC, с. 678). 

Інший яскравий приклад цього тропу характеризує звичаї англійського 

суспільства на фоні військової кампанії: We must go back a week or so, to 

England, and to the last day of September. The world is shooting partridges, and 

asking nervously, when it comes home, what news from the Crimea? The flesh who 

serves it is bathing at Margate. The devil is keeping up his usual correspondence with 

both. (TYA2, с. 261).  
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Таким чином, аналіз контекстного вживання засобів вторинної 

лексичної номінації, виокремлених методом суцільної вибірки у корпусі 

художніх і нехудожніх текстів Вікторіанської Англії доби Кримської війни 

1853–1856 років, виявив низку найбільш типових тропів, що описують 

зазначену епоху. Серед найпоширеніших визначено метафору, персоніфікацію, 

метонімію, синекдоху, образне порівняння, епітет, алюзію, оксюморон та 

іронію, які у художніх прозових і поетичних текстах вербально репрезентують 

складники образу Вікторіанської Англії. 

 

Висновки до третього розділу 
 

1. Образ країни найбільш яскраво проявляється в знакові періоди історії. 

Оскільки Вікторіанський період є одним із значущих в історії Англії, то 

вербалізація образу Вікторіанської Англії в англійських історіографічних 

джерелах надає цікавий матеріал для дослідження.  

Застосування низки методів лінгвістичного аналізу мовного матеріалу 

3625-ти ІМДК, виокремлених із досліджуваних 185-ти історіографічних джерел 

Вікторіанського дискурсу загальним обсягом 53351 стор., уможливило 

виявлення 9896-х ТНО лексико-фразеологічного рівня.  

За семантико-стилістичним критерієм, виокремлені тематичні 

номінативні одиниці було розподілено у три групи лексики: нелогічну 

ономастичну, історико-марковану і конотативно-забарвлену. 

2. Для зазначеної доби є характерним особливий пласт історико-

маркованої ономастичної лексики, яка постає своєрідним лінгвальним 

показником епохи. До групи неологічної ономастичної лексики – 4684 ТНО, 

39,56% – включено епонімічну лексику (2774 ТНО, 28%), антропонімічну 

лексику (222 ТНО, 2,21%) та топонімічну лексику (1691 ТНО, 17,1%). 

2.1 Корпус неологічної епонімічної лексики (2774 ТНО, 28%) сфрмовано 

власними назвами (онімами-етимонами), такими як антропоніми відомих 

історичних осіб (антропоніми-етимони), географічними назвами (топоніми-

етимони) або іншими власними іменами. В основі епонімії є явище деонімізації, 
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в процесі якого власні назви трансформуються у розряд загальних. Для 

епонімічної лексики характерним є передача, крім суто лінгвальної інформації, 

закодованої екстралінгвальної інформації про оніми-етимони. 

Вікторіанській епосі притаманна поява цілої низки епонімічної лексики, 

яка позначила новоутворені винаходи, явища або процеси. Частина епонімів 

увійшла до складу англійської мови безпосередньо у Вікторіанський період або 

трохи згодом. 

2.2 Неологічна антропонімічна лексика (222 ТНО, 2,21%) включає імена 

реальних історичних персоналій і вигаданих вікторіанцями літературних 

персонажів Англії ХІХ ст., які послужили подальшим джерелом утворення 

онімів-етимонів епонімічної лексики Вікторіанського періоду. За джерелом 

походження було виявлено і класифіковано 14 типів антропонімів-етимонів. 

2.3 Топонімічна лексика, як складник неологічної ономастичної лексики 

представляє один із засобів відображення географічної реальності. В 

англійській художній літературі Вікторіанького періоду виділяється клас 

топонімів, який утворився у період Кримської війни 1853–1856 років. Це 

топоніми на позначення географічних об’єктів на території Кримського 

півострова, на якому відбувалися події Кримської війни 1853–1856 років. 

Топоніми, що позначали місця ключових подій і значних баталій, увійшли до 

складу англійської мови, маркуючи британську експансію на вербальному 

рівні. Це знаходить віддзеркалення у історіографічних джерелах 

Вікторіанського дискурсу, де у корпусі 185-ти джерел художніх і нехудожніх 

текстів було виявлено 169 ТНО, 17,1% топонімічної лексики на позначення 

подій Кримської війни. 

Аналіз ґенези 419-ти топонімів доби Кримської війни 1853–1856 років як 

складників лексичної системи англійської мови, дібраних методом суцільної 

вибірки із адміністративної карти Великої Британії та історичних 

Вікторіанських географічних довідників, продемонстрував, що у результаті 

свого розвитку запозичені топоніми, джерелами яких є тюркська, грецька та 

російська мови, асимілюються в англійській мові. Різноманітні типи 

англійських топонімів кримського походження, які функціонують у різних 
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угрупованнях, представлено низкою структурних моделей, серед яких 

найбільш продуктивною та найпоширенішою є складна двокомпонентна 

модель «власний іменник + топонімотворчий іменник в однині». За типом 

географічних об’єктів, кримські топоніми класифіковано як астроніми, геоніми, 

гідроніми, годроніми, дромоніми, мікротопоніми, ойконіми та урбоніми. 

3.  Групу історико-маркованої лексики доби Кримської війни 1853–1856 

років (3765 ТНО, 43,65%) представлено лексикою, яка асоціюється з даним 

історичним періодом і акумулює широку історико-культурну екстралінгвальну 

інформацію, що віддзеркалює нововведення епохи періоду Кримської війни 

1853‒1856 років, висуваючи на передній план важливі для того часу поняття. 

Це лексика на позначення понять і явищ суспільно-політичного і культурно-

історичного життя Вікторіанської Англії періоду Кримської війни у сфері 

технологій, комунікацій, транспорту, моди. Таким чином, історико-культурно 

маркована ономастична лексика постає згустками інформації, смисловими 

віхами, з яких формується уявлення про країну, складається її образ. 

У корпусі історико-маркованої лексики епохи Вікторіанської Англії 

періоду Кримської війни 1853‒1856 років виокремлено декілька тематичних 

груп на позначення державності і національної самосвідомості; видів 

комунікації, транспортних засобів, інноваційного сухопутного і морського 

транспорту; наукових дисциплін, особливо природничих і природознавчих. 

4 Конотативно-забарвлена лексика (1447 ТНО, 16,79%) характеризує 

історико-культурні події і досягнення країни в епоху її соціально-економічного 

розвитку і виражає ставлення до них членів англійської лінгвоспільноти. Вона 

складається із 4 груп лексики: конотативно-забарвленої, емотивно-

експресивної, оцінної та образної. 

4.1 Емотивно-експресивна лексика (197 ТНО, 13,61%) виражає у 

сконцентрованій формі експресивне й емотивне ставлення членів англійської 

лінгвоспільноти до пануючих реалій, політичних, суспільних і культурних 

тенденцій епохи, тим самим розкриває психологічні характеристики 

індивідуального світобачення вікторіанців стосовно образу Вікторіанської 

Англії. На основі угрупування лексико-семантичного поля емоцій виділено 
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чотири основні підгрупи: 1) емотиви-номінативи – 74 ТНО, 37,58%, 

2) емотиви-асоціативи – 82 ТНО, 41,38%, 3) емотиви-експресиви – 22 ТНО, 

11,31%, 4) нейтральні емотиви – 19 ТНО, 9,73%. 

Згідно морфологічної класифікації, емотивно-експресивну лексику 

виражено іменниками, прикметниками, прислівниками, дієсловами і вигуками. 

4.2 Оцінна лексика (329 ТНО, 22,74%) виражає імпліцитне й експліцитне 

позитивне, негативне або нейтральне ставлення вікторіанців до різноманітних 

сфер свого життя і, у цілому, до узагальненого образу своєї країни. 

В залежності від спектру відтінків, оцінну лексику можна розподілити на: 

пейоративну лексику (з негативним значенням) – 159 ТНО, 48,41%, 

меліоративну лексику (з позитивним значенням) – 121 ТНО, 36,67% і 

нейтральну лексику (з безоцінним ставленням до референту) – 49 ТНО, 14,92%. 

За кількістю контекстних актуалізацій в історико-маркованих 

дискурсивних контекстах (136 ІМДК, 46,41%) найбільш поширеною є 

пейоративна лексика з негативною оцінкою. 

4.3 Образна лексика (921 ТНО, 63,65%) репрезентує декілька видів 

тропів, що характеризують зазначену епоху в історії Англії. Серед 

найтиповіших тропів у корпусі історіографічних джерел Вікторіанського 

дискурсу визначено метафору, персоніфікацію, метонімію, синекдоху, образне 

порівняння, епітет, алюзію, оксюморон та іронію, які у художніх прозових і 

поетичних текстах вербально репрезентують складники образу Вікторіанської 

Англії. 

За кількістю контекстних актуалізацій в історико-маркованих 

дискурсивних контекстах (194 ІМДК, 26,07%) найбільш поширеною є метафора 

як одне із універсальних засобів вторинної, образної номінації дійсності. 

У художніх поетичних текстах проявилися унікальні риси образу 

Вікторіанської Англії – це застосування прийому персоніфікації, або 

уособлення, що наділяє неживі речі людськими властивостями, коли предмет 

або явище «оживають» за принципом подібності.  

Основні положення третього розділу відбито в одноосібних публікаціях 

дисертантки [168; 175; 179; 169; 174; 166]. 
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РОЗДІЛ 4 

ДИСКУРСИВНА РЕАЛІЗАЦІЯ КОГНІТИВНО-НОМІНАТИВНОГО 
ПРОСТОРУ ОБРАЗУ ВІКТОРІАНСЬКОЇ АНГЛІЇ  

У ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ ПЕРІОДУ  
КРИМСЬКОЇ ВІЙНИ 1853‒1856 РОКІВ 

 
4.1 Неолоічна ономастична лексика у заголовках англомовних 

художніх творів Вікторіанської доби 

 

Значна кількість англомовних художніх прозових і поетичних текстів 

періоду Кримської війни 1853‒1856 років мають заголовки, які містять 

топоніми кримського походження, які постають вербальними маркерами 

англійської геополітичної світової експансії Вікторіанської доби. Як правило, 

такі заголовки характеризуються додатковим сенсом, який повідомляє не лише 

про місце події, але й про саму подію, що пов’язана з цим місцем, її 

хронологічні межі, нюанси авторського ставлення тощо.  

За жанром художні тексти, що містять оніми кримського походження, 

розподіляються на прозові – пригодницькі романи, травелоги, мемуари та 

поетичні – вірші, поеми, балади, пісні. Топонімічна лексика має властивість 

займати домінуючу сильну позицію [208, с. 5; 104, с. 3; 9, с. 23–31; 128, с. 60], 

виступаючи в якості заголовків цілих творів і заголовків їх окремих частин, 

слугуючи індикатором дискурсивної екстралінгвальної інформації.  

Заголовок тексту є його невід’ємною частиною [61, с. 18], його 

основним рамковим компонентом. Основна ідея тексту узагальнено 

представлена у заголовку [там само, с. 59], це «компресований, нерозкритий 

зміст тексту» [там само, с. 133]. За словами Л. С. Виготського, заголовок є 

текстовою домінантою, оскільки «розкриває найважливішу тему» [56, с. 193]. 

Займаючи позицію перед і над текстом, заголовок повідомляє у 

сконцентрованому вигляді інформацію про зміст твору [128, с. 59]. Це так 

званий «однофразовий згорнутий скомпресований текст» [93, с. 151], 

асоціативний образний центр твору, який у концентрованому вигляді 
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повідомляє інформацію про його зміст. Він обумовлює реалізацію 

глибинних смислових зв'язків, слугує сигналом концептуальної інформації 

тексту [93, с. 151], інколи є актуалізатором ключових текстових концептів 

твору [122, с. 101]. Подальше прочитання твору розгортає приховану складну 

семантику заголовка, анафорично вказує на змістову квінтесенцію 

художнього тексту при ретроспективному прочитанні. У більшості випадків 

повне осмислення заголовка можливе на широкому історико-філологічному 

фоні, оскільки багато заголовків містять різноманітну екстралінгвальну 

інформацію. Оскільки заголовок художнього твору виступає ключовим 

елементом глибинної частини інформаційної структури тексту, топоніми в 

структурі заголовка художнього тексту відіграють домінуючу роль у створенні 

та сприйнятті тексту.  

Проаналізуємо склад заголовків художніх прозових і поетичних текстів 

Вікторіанської доби, які містять географічну номенклатуру кримського 

походження і які найяскравіше реалізують тенденцію повідомляти 

сконцентровану ключову інформацію.  

На підставі структурно-граматичних характеристик [5, с. 23; 208, с. 53] 

заголовки художніх прозових і поетичних текстів у корпусі творів зазначеного 

періоду розрізняються за обсягом – від ключового слова-топоніма до 

надфразової єдності і речення з ядром-топонімом.  

Заголовок обсягом в одне слово лаконічно представляє домінуючу 

тематичну лексику. Корпус текстів Вікторіанського періоду проілюстровано 

англійськими топонімічними одиницями, що іменують ключові географічні 

місця Кримської війни і битви, пов’язані з ними: “Sevastopol” (TSOP), “Alma” 

(SOW, с. 13), “Balaclava” (TCOD, с. 1–189), “Inkermann” (PCBH, с. 108–111), 

“The Redan” (ITW, с. 345–353). Заголовки за обсягом словосполучення надають 

необхідний вказівний мінімум: “After Balaclava” (AB, с. 124), “Inside the Redan” 

(LWW, с. 188–198). На вищому рівні речення або цілої низки розгорнутих 

фраз заголовок отримує завершеність і вичерпаність: “What Have You Seen in 

the Crimea?” (SEVR, с. 247–250). 
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За формою та семантикою, заголовки англійськомовних художніх 

текстів Вікторанської доби, що містять топонімічну лексику кримського 

походження, пропонуємо умовно розділити на: хронотопічні; сюжетні; 

уточнюючі; дескриптивні, або розгорнуті; прогнозуючі; сатиричні та іронічні; 

дублюючі, або подвійні; заголовки-коментарі; заголовки з аксіологічним 

компонентом; заголовки з ускладненою семантикою.  

Розглянемо докладніше кожну категорію заголовків. 

Хронотопічні заголовки, які вказують на часопростір [22, с. 234], – місто 

і час історико-культурної події. Це дати битв Кримської війни – Альмінської 

(20.09.1854 р.), Балаклавської (25.10.1854 р.) та Інкерманської (05.11.1854 р.), 

які поєднані з топонімами Alma, Balaclava і Inkerman. Прикладами 

хронотопічних заголовків є назви поетичних текстів зазначеного корпусу 

англійськомовних творів: “Lines on Hearing of the Battle of the Alma, Sept. 28th, 

1854” (LA, с. 3), “Balaclava. October 25th, 1854” (PCBH, с. 104–107) і “Inkerman, 

Sunday, Nov. 5 th, 1854” (TP, с. 356–357). 

Сюжетні заголовки – це заголовки, що виражають основну тему чи 

проблему твору. Вони, як правило, згортаються до кількох ключових слів, 

висвітлюючи квінтесенцію твору. Сюжетні заголовки можуть указувати на 

події «до» чи «після» кульмінаційного моменту [123, с. 98]. Такі заголовки 

широко представлено у поетичних текстах, які позначають початок події – 

“The Night before Inkermann” (URD, с. 194–208); розвиток події – атака 

британської кавалерії під Балаклавою – “The Balaclava Charge” (TCOD, с. 142–

144), “The Charge of the Heavy Brigade at Balaclava” (TAOP, с. 158–163); 

розв’язку події – облога і взяття англійцями міста-фортеці Севастополя – 

“Sebastopol is Won” (LW, с. 57), “The Fall of Sebastopol” (FS, с. 1–83), “Death at 

Alma” (RG, с. 7–11); кінець події – “After Balaclava” (ITW, с. 124). 

Уточнюючі заголовки – це заголовки, що конкретизують, змальовують 

певну картину часопростору. Такі заголовки характерні для поетичних і 

прозових текстів із перевагою останніх: “By the Alma River” (P, с. 28–29),  

“Melancholy Sebastopol” (IA, с. 381), “A Sunday Morning in the Crimea” (URD, 

с. 199–212). 
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Дескриптивні (SEVR, с. 102), або розгорнуті заголовки, – це 

заголовки, які постають як згорнутий текст, що надає можливість скласти 

думку про подальший зміст твору. Дескриптивні заголовки містять топонімічну 

одиницю кримського походження та розгорнутий опис подій, пов’язаних із 

нею. Хоча за загальною тенденцією художніх текстів XIX ст. розгорнуті 

дескриптивні заголовки стали поступово виходити з моди, вони збереглися у 

таких жанрах, як військово-патріотична поезія і роман-травелог. Заголовки 

розгорнутого характеру є більш притаманними поетичним текстам: “The Battle 

of Balaclava, and The unparalleled heroic, but deeply to be lamented charge of the 

Light cavalry, through a mistaken order” (BCWOP, с. 22–31), “To the British sailors 

who showed such noble devotedness to the wounded at Alma” (там само, с. 19–21), 

“Lines written Impromptu, on seeing Her Majesty Queen Victoria bestow the 

Crimean Medals” (LA, с. 29–30).  

Проза також може містити дескриптивні заголовки, які анотують тексти 

глав твору: “Chapter XXXV. Melancholy Sebastopol – Hospitably Received in 

Russia – Pleasant English People – Desperate Fighting – Relic Hunting” (IA, с. 381). 

Прогнозуючі заголовки за функцією схожі з дескриптивними у тому, що 

також указують на додаткові передтекстові дані, – літературний жанр: поему, 

баладу, сонет тощо. Найбільш характерними прикладами прогнозуючих 

заголовків у поетичних текстах зазначеного періоду є: “Sebastopol: A Poem, 

Dedicated, Dedicated to the Spirit of 'The Times” (PDST, с. 1), “Duty; Or, The 

Heroes of the Charge in the Valley of Balaklava. A Poem” (TCOD, с. 46–55); “The 

Battle of Balaclava: A Ballad” (BB, с. 3), “The Battle of Inkermann; a Ballad, with 

Balaklava, Alma, Sinope, and Inkerman” (TCOD, с. 83–85); “Sonnet IX. Balaclava” 

(FDS, с. 155). Найчастіше така форма заголовку застосовується із топонімом 

Balaklava / Balaclava, оскільки битва при Балаклаві стала асоціюватися у 

вікторіанців із прикладом мужності англійських воїнів, проявленою під час 

найвідомішої битви Кримської війни. 

Сатиричним, іронічним заголовкам притаманні елементи критичного 

гумору стосовно описуваних у тексті подій. Наприклад, як реакція на множинні 

вірші та поеми, присвячені Інкерманській битві, виникає вірш-пародія, що 
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претендує на «найбільш об’єктивну» оцінку зазначеної події: “The Battle of 

Inkermann (The Truest Version)” (BI, с. 101–103). 

Дублюючі [122, с. 95], або подвійні, заголовки – заголовки текстів, що 

поєднують дві різні теми, одна з яких називає головних персонажів твору, а 

друга вказує на місце дії твору, яке виражено англійським топонімом 

кримського походження: “Lady Wedderburn's wish: a tale of the Crimean War” 

(LWW, с. 1–300), “The children of the great king, A tale of the Crimean War” 

(CGK, с. 1–192). Такі заголовки більш притаманні художнім прозовим текстам 

великого обсягу (багатотомні романи, новели). Цей тип заголовків на 

текстовому рівні сприяє виділенню (prominence) домінуючих рис образу 

Вікторіанської Англії на вербальному рівні і їх подальшому висуненню 

(foregrounding) на концептуальному рівні. 

Заголовки-коментарі – заголовки творів, що передають ставлення автора 

до історичних подій, пов’язаних зі згадуваним топонімом, налаштовують на 

діалог із читачем: “Balaclava: Oh 'tis a famous story!” (BOFS, с. 5), “What Have 

You Seen in the Crimea?” (SEVR, с. 247–250). 

Заголовки з аксіологічним компонентом – такі заголовки творів, що 

виражають емотивну оцінку. У таких заголовках при наявності прямої оцінки 

експліцитно проявляється категорія модальності. Як правило, заголовки, що 

містять топоніми кримського походження, відзначено негативним 

(пейоративним) оцінним компонентом. Шкала варіюється від помірного 

негативного ставлення – “Melancholy Sebastopol” (IA, с. 381) до співчуття і 

засудження “The Battle of Balaclava, and The unparalleled heroic, but deeply to be 

lamented charge of the Light cavalry, through a mistaken order” (BCWOP, с. 22–31) 

і різкої, вкрай негативної оцінки – “The Death-Ride of Balaclava” (TCOD, с. 135–

137), “Death at Alma” (RG, с. 7–11). Аксіологічний компонент проявляється в 

більшості випадків у поетичних текстах, але зустрічається і у прозових. У 

цілому, превалювання експліцитної пейоративної оцінки у заголовках з 

ономастичними елементами, що позначають місця бойових дій, свідчить про 

негативне ставлення пересічних вікторіанців до війни та людських і ресурсних 

втрат, пов’язаних із нею.  
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Можна відзначити, що війна як невід’ємна частина входить до складу 

образу Вікторіанської Англії і вбачається як необхідний інструмент 

розширення і підтримання могутності Британської імперії. Але, незважаючи на 

пануючі військово-патріотичні настрої, Вікторіанське суспільство ставилося 

негативно до наслідків війни. Це відбивається на вербальному текстовому рівні 

у наявності негативної лексики в заголовках із топонімами, що асоціюються з 

англійськими військовими конфліктами періоду Кримської війни (Sebastopol, 

Balaclava, Alma). 

Заголовки із ускладненою семантикою [123, с. 103] містять алюзії на 

певні історичні події (Альмінська, Балаклавська та Інкерманська битви) і 

літературні твори (популярна поема Alfred Tennyson (А. Теннісон) “The Charge 

of the Light Brigade” («Атака Легкої Бригади»): “The Death-Ride of Balaclava” 

(TCOD, с. 135–137), “Balaclava: Oh 'tis a Famous Story!” (BOFS, с. 5). 

Слід відмітити, що у дослідженому корпусі текстів художнім прозовим 

творам, що містять топоніми як елементи назви, притаманні як «зовнішні» 

заголовки (загальний заголовок цілого твору) [123, с. 105], так і «внутрішні» 
(заголовки частин, глав твору), що слугують своєрідним «конспектом твору». 

Якщо заголовки цілого тексту, як правило, розкривають згорнутий зміст, 

узагальнену проблематику твору і його смислову домінанту, то внутрішні, або 

проміжні [122, с. 96] заголовки, що надаються окремим розділам, 

виокремлюють підтеми твору, розгортають його тематичні лінії. 

Висока частотність вживання топонімічних одиниць на різних рівнях 

тексту – від його загального заголовку до заголовків внутрішніх розділів і 

наскрізних повторах у самій тканині поетичного тексту – свідчить про певну 

гіперсемантизацію [там само, с. 96] ономастичної лексики кримського 

походження, що забезпечує зв’язаність тексту на семантико-смисловому рівні. 

Багаторазове повторення ключових топонімів у різних контекстах художнього 

тексту нарощує їх змістовий потенціал. Наприклад, у поетичному тексті – 

“BALACLAVA. October 25th, 1854” (PCBH, с. 104–107) – топонім Balaclava 

повторюється 33 рази, що свідчить про його високу гіперсемантизацію у поемі, 

починаючи із включення оніма Balaclava у заголовок твору як рамочного 
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компоненту до його наскрізного повтору у самому тексті твору. Balaclava як 

ключове слово, лейтмотив художнього тексту є водночас мета-образом поеми, 

що створює: 

- образ пейзажного замальовку, віддаленого від Англії міста: Balaclava, 

Balaclava, / Far thy still and grassy plain. (там само, с. 104); 

 - образ міста-символу самої знаменитої битви Кримської війни: Then it 

was, when victory crowned us. / Madness made that victory vain <…> Balaclava, 

Balaclava, / Charge to death across thy plain! (там само, с. 105);  

- образ міста, що асоціюється із неперевершеною відвагою вікторіанців; 

образ міста-пам’ятника загиблим англійським війнам: Thick is strewn with 

England's bravest. / High is heaped with England's slain; / Shot and shell have done 

their work well; / They shall never charge again. / Balaclava, Balaclava, / O'er thy 

still and grassy plain. (там само, с. 107); 

- образ Балаклавської рівнини, що асоціюється із місцем, де панує смерть, 

долиною смерті: Teeth we clenched, and brows we knitted. / Strung our nerves to 

fierce disdain. / Balaclava, Balaclava, / Scorn of death upon thy plain. (там само, 

с. 106). 

Таким чином, багаторазові наскрізні повтори у художньому тексті 

сприяють семантичним трансформаціям ключової ономастичної лексики, що 

усвідомлюються ретроспективно у ході прочитання твору, забезпечуючи 

утворення багатогранного образу, створеного у тексті. На стилістичному рівні 

це проявляється в ефекті обрамлення, де повторюваність заголовку тексту як 

рамочного компоненту забезпечує зв’язність тексту на всіх його рівнях і 

підкреслює значущість географічної лексики як тематичної домінанти твору. 

 
4.2 Дискурсивна репрезентація історико-культурних домінант 

Вікторіанської доби у історіографічних джерелах періоду Кримської війни 

1853‒1856 років 

 
Те, як вікторіанці сприймали Англію зазначеного періоду, найбільш 

знакової події, культурні та історичні реалії того часу, знайшло своє 
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віддзеркалення як у художніх прозових і поетичних творах, так і у 

нехудожніх текстах Вікторіанської доби. На вербальному рівні основні риси 

образу Вікторіанської Англії доби Кримської війни 1853‒1856 років 
експліковано у збережених художніх і нехудожніх англійськомовних текстах 

зазначеної епохи, зокрема у історико-маркованих дискурсивних контекстах 

(ІМДК), шляхом застосування 9896-х тематичних номінативних одиниць (ТНО) 

лексико-фразеологічного рівня, які розподілено за семантико-стилістичним 

критерієм у три групи (див. табл. 2.3): групу неологічної ономастичної 

лексики (4684 ТНО, 47,33%), групу історико-маркованої лексики (3765 ТНО, 

38,05%) і групу конотативно-забарвленої лексики (1447 ТНО, 14,62%). 

Виявлення спектру значень і встановлення певних закономірностей 

контекстного вживання 9896-х лексико-фразеологічних ТНО, реалізованих у 

3625-х ІМДК для позначення державного (монархічного) устрою країни, 

здобутків науково-технічного прогресу, зокрема промислово-індустріальної 

революції, розвитку виробництва і виробничих відношень, проблем суспільно-

політичного життя країни, стану комунікацій і транспорту, військової справи, 

побуту й інновацій у сфері моди, одягу і дизайну, мистецтва, видавничої 

справи, преси і літератури тощо, дозволяє угрупувати досліджуваний корпус 

лексики і визначити такі тематичні групи (див. табл. 2.5): 

1) тематична група «Війна» (5336 ТНО, 53,92% у 1726-ти ІМДК, 47,61%, 

див. табл. 2.5) для позначення системи військової справи: військових чинів і 

професій, військових організацій і технологій, військових кампаній і битв, 

військового транспорту і зброї тощо; 

2) тематична група «Державність» (2188 ТНО, 22,11% у 930-ти ІМДК, 

25,65%, див. табл. 2.5) для позначення понять державного устрою Великої 

Британії, зокрема монархії, соціально-майнового стану, соціальних і суспільних 

відносин, професій, зумовлених соціальним устроєм, соціальними класами; 

3) тематична група «Наука і техніка» (1700 ТНО, 17,18% у 630-ти ІМДК, 

17,37%, див. табл. 2.5) для позначення явищ, пов’язаних зі сферою науково-

технічного прогресу, зокрема, з технічними винаходами, машинами, паровими 

двигунами, їх устроєм і функціонуванням; для позначення економічних і 
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ділових стосунків, зокрема у банковій сфері, торгівлі і комерції; видів 

комунікації і нових типів транспорту, зокрема залізної дороги, потягів і 

локомотивів, а також різноманітних типів парових судів; новоутворених 

поштових послуг у сфері зв’язку; юридично-адміністративних понять; 

4) тематична група «Культура і мистецтво» (672 ТНО, 6,79% у 339-ти 

ІМДК, 9,37%, див. табл. 2.5) для позначення сфери культури у галузі мистецтва 

і літератури, об’єктів, що пов’язані зі сферою моди, зокрема одягу, тканин. 

Визначені чотири тематичні угруповання лексико-фразеологічних ТНО 

розкривають найбільш характерні аспекти образу Вікторіанської Англії періоду 

Кримської війни – політико-військовий, соціально-політичний, науково-

технічний і культурний – і розглядаються як ключові домінанти епохи 

Вікторіанської Англії. 

 

4.2.1 Історико-культурна домінанта «Війна». Найбільш 

репрезентативну групу ТНО «Війна» – 5336 ТНО, 53,92% у 1726-ти ІМДК, 

47,61% (див. табл. 2.5) –сформовано лексикою, пов’язаною з військовою 

справою: військовими чинами і професіями, організаціями і технологіями, 

назвами військових кампаній і битв, найменуванням зброї і військового 

транспорту тощо. Аналіз ТНО у складі зазначеної тематичної групи за 

семантико-стилістичним критерієм із залученням кількісних підрахунків 

уможливив визначення групи неологічної ономастичної лексики (2834 ТНО, 

53,12%) як найбільш репрезентативної серед інших груп, групи історико-

маркованої лексики (1647 ТНО, 30,86%) і групи конотативно-забарвленої 

лексики (855 ТНО, 16,02%) (табл. 4.1). 

Світова експансія Британської імперії доби Кримської війни вимагала 

постійне розширення військового контингенту, інженерно-технічної підтримки, 

інноваційного обладнання і зброї. На благо імперії працює ціла плеяда зброярів, 

військових інженерів і промисловців, ветеранів Кримської війни, прізвища яких 

також слугують джерелом утворення великого пласту неологічної 
ономастичної лексики (2834 ТНО, 53,12%, див. табл. 4.1), пов’язаної із 

військовою тематикою. Це антропоніми таких відомих вікторіанців, як Robert 
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Adams (Роберт Адамс, 1810–1870), William George Armstrong (Вільям 

Джордж Армстронг, 1810–1900), Frederick Edward Blackett Beaumont (Фредерік 

Едвард Блекет Бомон, 1833–1899), Alexander Henry (Александр Генрі, 1818–

1894), Charles William Lancaster (Чарльз Вільям Ланкастер, 1820–1878), Henry 

Shrapnel (Генрі Шрапнель, 1761–1842), William Tranter (Вільям Трантер, 1816–

1890), Edward Vickers (Едвард Віскерс, 1804–1897), Philip Webley (Філіп Веблі, 

1813–1888). 

Таблиця 4.1 

Тематичні групи номінативних засобів  

дискурсивної реалізації образу Вікторіанської Англії 

Тематичні групи 
тематичних 

номінативних одиниць 
(ТНО) 

Неологічна 
ономастична 

лексика 
(кільк. ТНО, 

%) 

Історико-
маркована 

лексика 
(кільк. ТНО, 

%) 

Конотативно-
забарвлена 

лексика 
(кільк. ТНО, 

%) 

Всього 
(кільк. 

ТНО, %) 

Війна 2834 
(53,12%) 

1647 
(30,86%) 

855 
(16,02%) 

5336 
(100,00%) 

Державність 491 
(22,85%) 

1346 
(61,54%) 

351 
(15,61%) 

2188 
(100,00%) 

Наука і техніка 997 
(58,63%) 

523 
(30,76%) 

180 
(10,61%) 

1700 
(100,00%) 

Культура і мистецтво 362 
(53,87%) 

249 
(37,05%) 

61 
(9,08%) 

672 
(100,00%) 

Разом 4684 
(47,33%) 

3765 
(38,05%) 

1447 
(14,62%) 

9896 
(100,00%) 

 

Характерною особливістю лексикону досліджуваних історіографічних 

джерел періоду Кримської війни 1853‒1856 років є поява в англійській мові і 

подальший розвиток широкого пласта неологічної епонімічної лексики у 

тематичній групі «Війна» на позначення легкої та важкої військової 

вогнепальної зброї, військових інженерних споруд та обладнання, яка слугує 

вербальним засобом створення образу Вікторіанської Англії, яким він постає у 

період Кримської війни 1853–1856 років. 

Становлення нового лексикону відбувалося у два етапи. На першому 

етапі прізвище винахідника вживалося у якості іменника у присвійному 

відмінку, який указував на творця новітньої зброї, наприклад, Kerr's Patent 
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Revolver. У більш поширеній моделі утворення епонімічних назв видів 

військової зброї антропонім (прізвище винахідника) перетворювався на 

відіменниковий епонімічний прикметник за допомогою конверсії, наприклад, 

Adams Revolver. На другому етапі, за умови популярності і розповсюдження 

винаходу, назва укорінювалася у більш скороченому варіанті. Ядерний іменник 

на позначення виду зброї еліптично скорочувался, відіменниковий прикметник 

конвертувався в епонімічний іменник на позначення даного виду зброї, 

наприклад, Adams (Robert Adams < Adams Revolver < Adams), за моделлю: N 

(антропонім винахідника) < A (відіменниковий епонімічний прикметник) + N (ядерний іменник на позначення виду 

зброї) < N (епонімічний іменник на позначення виду зброї). 

Неологічну епонімічну лексику доби Кримської війни 1853–1856 років 

на позначення військової вогнепальної зброї, амуніцій та військового 

обладнання можна розподілити у декілька тематичних підгруп. 

1. Револьвери:  

- Adams, Adams Revolver, Deane and Adam revolver, Beaumont-Adams 

revolver, Tranter-Adams-Kerr, наприклад: The Adams revolver has its three sizes, 

corresponding to the holster, belt, and pocket pistols of Colt : but they are neither so 

long nor so heavy as the latter, a natural result from the absence of the lever-ramrod, 

of the hemispherical shield. (DMHSF, c. 213). 

- Tranter, Tranter revolver, English Tranter Revolver, Tranter percussion 

revolver, наприклад: Rumanika had received his presents of a Whitworth 

rifle, Tranter's revolver, Inverness cape, cloths, beads, japanned box, a compass, pair 

of binoculars, &c., to conciliate him. (LWW, c. 187). The pistol made Savage at 

Middletown, Conn, meets the objection against the English self-locking pistols of 

their aim being destroyed by the introduction of a double trigger, similar to the 

English Tranter Revolver, one part of which is fitted for the middle finger and the 

other for the forefinger of the right hand. (ZPE, c. 746). I prefer a breech-

loading revolver on Tranter's system to any other yet brought out, as it is less 

complicated and handier to load, although by no means perfect, as it might be made 

much more serviceable if the barrel were shorter and the gauge very much larger 

(WOR, c. 120).Wm. Tranter, Birmingham, Manufacturer: Tranter’s patent double 
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action revolver, gilded; Tranter’s patent double trigger revolver, gilded; 

Tranter’s patent military gun locks, made by machinery, to interchange. (IE, c. 7). 

Інші епоніми на позначення револьверів і базових систем револьверів: 
Kerr's Patent Revolver, Kerr Revolver, Kerr Army Revolver, Webley, Webley’s 

revolver, Webley’s patent revolving pistol, Webley Longspur Revolver, Webley RIC 

Model revolver, Webley Boxer Revolver, Webley Revolver Mark I – VI, Webley-

Government Revolver, Webley pocket revolver, Webley-Wilkinson (Revolver), Webley 

Longspur Revolver, Royal Irish Constabulary Revolver, British Bull Dog revolver, 

Webley-Fosbery Automatic Revolver, Tranter's system.  

2. Пістолети:  

- Adams’s pistol, Lancaster pistol, Lancaster pepperbox, наприклад: Adams's 

pistol is not constructed for what is absurdly termed safety (which is procured by 

blunting the razor), but for action – for the most rapid action that can be executed 

with the simplest effort. (TR, c. 26); 

- Webley pistol, Webley Automatic Pistol, Webley Mk IV, 38 service pistol, 

наприклад: Webley’s patent revolving pistol is an improvement upon Colt’s best 

pistol, the cylinder rotating by the cocking of the lock. (GBTR, c. 425).  

3. Гвинтівки і карабіни:  

- Martini-Henry rifle, Lancaster carbine, наприклад: When 'arf of your 

bullets fly wide in the dirch, / Don't call your Martini a cross-eyed old bitch. / She's 

human as your are -- you treat her as sich / An' she'll fight for the young British 

soldier (LT, c. 50). 

3. Артилерія. Далекобійні гармати:  
- Armstrong Gun, Armstrong rifled breechloading gun, Armstrong 40-pounder, 

RBL 12 pounder 8 cwt Armstrong gun, RBL 20 pounder Armstrong gun, Armstrong 

rifled 100-pounder, Armstrong Disappearing Gun, наприклад: Nature of the 

experiments made before arriving at the conclusion that the Armstrong gun was the 

best for field service. (RFC, c. 696). During the experiments there was no failure of 

the vent-pieces of the Armstrong gun. (RFC, c. 696). Krupp’s gun, rifled as an 

Armstrong gun (it is only by comparison that we can judge) received the same test, 

and the bore was unseamed  and witjout a flaw; and there is a gun made by an 
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English company, of whish yoy can also get a return, Messrs. Naylor vicker's gun 

in which the steel was even cut into the shape of the exterior of an Armstrong gun, 

which must be very trying to the metal, and it also went through a similar test. (RFC, 

c. 214). 

- Lancaster gun, 68-Pounder Lancaster gun, наприклад: <…> а party of 

seamen, <…> armed with cutlasses and pistols, their officers with swords drawn, 

swept past the tent-door at a swinging trot, all singing cheerily a forecastle song, of 

which the monotonous burden seemed to be <…> tallying on the while to the drag-

ropes of a great Lancaster gun, which they trundled up the slope, crushing stones, 

caper-bushes, and everything under its enormous grinding wheels, till they got it into 

position; and a loud ringing cheer, accompanied by a deep and sullen boom, ere long 

announced that they had slued it round and sent one more globe of iron to add to the 

hundreds that' were daily hurled against Sebastopol. (URD, c. 160). On this occasion 

the fire of this especial Lancaster gun was ordered to be directed against a bastion 

on the extreme left of the city, where the officer in command, a man of remarkable 

bravery, who had led several sorties against us, seemed to work his cannon and 

direct their fire with uncommon skill. (URD, c. 161). 

- Vickers machine gun, Vickers gun, наприклад: What was the date of the 

experiments with Mr. Naylor Vickers's gun? – They have been just completed; 100 

endurance poof rounds were fired, but they have fired 30 proof rounds since, I think 

with double charges, which is an infinitely greater strain <…> I understand that Mr. 

Naylor Vicker’s gun is perfectly uninjured (RFC, c. 215). She is armed with four-10-

in. breechloading guns, carried in two barbettes and mounted similarly to those in 

the Centurion. Her secondary armament is extremely powerful, including ten 6-in. 

quick-firing guns, eight-pounder quick fires <…> and though the armament is the 

same in character it is more powerful, the new 6-inch Vickers gun being used (SYB, 

c. 66). 

4. Артилерійські боєприпаси: 

- типи шрапнельних снарядів: shrapnel / Shrapnel, shrapnel shell. Епонім 

Shrapnel уперше впроваджено у 1806 р. [OED], але до початку Кримської війни 

епонімічний термін не було популяризовано, і тільки у 1852 р. було введено 
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офіційну номенклатурну назву shrapnel shell [там само]. Наприклад: If, 

therefore, the Royal artillery made use of the just mentioned Shrapnel in the open 

field – in the battles of Alma, Balaklava, Inkermann, etc. – the effect produced with it 

cannot have been powerful enough to distinguish it from that obtained by their 

common shells. (SSEB, c. 71–72). In reference to the origin of the projectile now 

called Shrapnel shell, it is generally believed o be an English invention. (SSEB, 

c. 46). Shrapnel shells fired by the French and Russian Artilleries in the Crimea. 

(SSEB, c. 10).  

- системи розривних зарядів: Boxer’s Shrapnel system, Boxer’s system, 

наприклад: The shell as invented by Shrapnel, and brought to perfection by Boxer, is 

now a most formidable projectile. (SSEB, с. 6). He decided this question in favour of 

Captain Boxer’s Shrapnel system, and endeavoured to gain the option of his readers 

in its favour. This is not surprising, as he appears to believe in the superiority of 

Boxer’s system. (SSEB, с. 7). 

- загальні набої центрального запалення: Boxer primer, Lancaster shell, 

наприклад: A work, for instance, every line of which seems to be pure truth – as far 

as truth may be ascertained during and amidst occurrences of war-operations, – 

“letters from the Head-Quarters”, second edition; London, 1857, relates the effects 

which its author saw the English obtain under his own eyes by means of their round-

shot, red-hot shot, common case-shot, common shell and bomb, war-rockets, 

Lancaster shell, Minie’s rifle projectile, and bayonet; but not a word of Shrapnel 
(SSEB, с. 72). 

- спеціалізовані набої для пістолетів центрального запалення: Boxer 

cartridge, Webley centre-fire cartridge;  

- сигнальні ракети для судів в аварійних ситуаціях: Rocket Life-Saving 

Boxer, Boxer rocket; 

- пристрої артилерійських знарядь, частини вогнепальної зброї: 

Armstrong breech-loading system, Armstrong “screw” breech mechanism, 

Armstrong breech loader. 

Із винаходом нового типу розривних шрапнельних зарядів відбувається 

бурхливий розвиток епонімічної лексеми shrapnel. До лексико-семантичного 
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ряду додаються складні слова і словосполучення: shrapnel shot, Shrapnel 

fuze, Shrapnel projectile, Shrapnel fire, shrapnel burst, shrapnel-raked, shrapnel-

barrage, наприклад: It certainly was a meritorious deed – even as late as 

February1854, – to remind the Royal English Artillery of the urgent necessity of 

improving their Shrapnel fire, as this kind of fire still might have been of immense 

advantage for the English troops who, seven month later, fought like heroes in the 

bloody drama which began with the battle of Alma on the 20th of September 1854 and 

ended with the fall of Sebastopol on the 8th of September 1855. (SSEB, с. 6–7). As to 

the siege, properly speaking, it appears certain, that Shrapnel fire was not used at all 

by the English against Sebastopol, with one single exception: on the very last day of 

the siege, the 8th of September 1855 against the “Redan” from Battery 7, which was 

situated on the left attack of the English and about a thousand yards distant from the 

enemy’s work. (SSEB, с. 72). None of the few English, French and Russian accounts 

of the operations in the Crimea, which I have been able to procure, speaks of English 

Shrapnel fire. (SSEB, с. 71–72). The English policy formerly adopted respecting the 

use of shell-power for the naval purposes, – not applicable to that of the Shrapnel 

projectile in the late Crieman war. (SSEB, с. 11). 

Завдяки конверсії іменник shrapnel перетворюється у відповідне дієслово 

на позначення обстрілу розривними снарядами – to shrapnel (v.) і його похідний 

вираз to shell with shrapnel. Стрімка популяризація новітнього типу зброї стає 

відомою серед цивільного населення вікторіанців і епонімічна назва зброї 

отримує метафоричне переосмислення, позначаючи швидкї обстріли у 

фігуральному значенні – to shrapnelize (v. transf.), наприклад: They were 

sweeping up the mud, and spooning it into a cart with an almost inevitable certainty 

of Shrapnelizing the “passing villagers” (GM, с. 156). У сучасній англійській мові 

іменник shrapnel має значення ‘дрібні монети’ (small coins, n. slang) і ‘дрібний 

пил та забруднення’ (debris, fig.). 

Серед історико-маркованої лексики у тематичній групі «Війна» (1647 

ТНО, 30,86%, див. табл. 4.1) ключовими лексемами у художніх прозових 

текстах досліджуваного періоду є лексеми war і military, оскільки існування 

Британської імперії було пов’язане з утримуванням завойованих колоній і 
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політикою подальшої військової експансії: Now, wars seemed at an end, and 

all military advancement out of the question. (QS2, с. 154). 

Лексема war вживається з різними сполучниками: to be engaged at war, 

art of war, trade of war, Laws of War, the theatre of war, наприклад: Everybody who 

knew, and a great many who did not, had something to say on the subject Papers, 

pamphlets, and long treatises, on the art of war, on organization, on drill, weapons, 

and accoutrements, lay upon every library table. (QS2, с. 249). The Laws of War 

affecting Commerce and Shipping. (LWACS). The general often spoke to him in 

confidential terms upon the conduct of the war, and discussed with Alured, at length, 

the chances of the future. (QS2, с. 113). 

Кримська війна сприймалася однозначно як важливий період в історії 

Європи, наприклад: Colonel Chesney supplies us with full information respecting 

this important period of European History, and with an accurate description, from a 

military point of view, of the countries which form, at the present moment, the theatre 

of war. (CTA, с. 283) Позитивне трактування Кримської війни, відчуття гідності 

за перемогу виражається за допомогою лексем solemn, proud delight ‘урочисте, 

горде захоплення’, hero ‘герой’, memory ‘пам'ять’: On Balaclava’s bloody day! / 

With solemn, but with proud delight, / We meet in memory of that fray! / A bitter fray 

it was to all / Who in our “Charge” the hero play’d; / And foes and friends it did 

appal. (RBCS, с. 21). Each gesture fierce, and flashing eye, / Can proud words such 

as these supply: – / Gather ye, gather ye, close up once more, / Swords red to 

wristband, hearts steel to the core, – / Lance, sabre, and carbine, dragoon and 

Cossack (RBCS, с. 25). 

Синонімічними лексемами локальних завойовницьких війн постають 

warfare, campaign, operation, assault, expedition і march: Painted in black upon a 

white square, the Bountiful bore upon her bows the numerals 337, her number in the 

transport service <…> Balaclava Harbour was her home, but they had sent her up in 

tow to Kinburn to provide for any casualties that might occur in the campaign. (QS1, 

с. 257). Зазначені лексеми – warfare, campaign, operation, assault, expedition і 

march – позбавлені конотації і часто вживаються у досліджуваних ІМДК у 

своєму нейтральному (безоцінному) значенні: Colonel Frere is at present 
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employed in preparing an important report upon the late operations, from official 

sources. (QS2, с. 100). Then it became known that a combined assault was meditated 

upon the Mackenzie Heights, beyond the Tchernaya, striking thus at Batchiserai and 

Simpheropol in the interior. (QS1, с. 246). Конотативну забарвленість ці лексеми 

отримують у контексті в результаті сполучення з позитивно маркованими 

лексичними одиницями: Other journals followed suit. One gave the incident by 

which he won his cross. Another referred to his daring march into the enemy's 

country. (QS2, с. 175). або з негативно маркованими лексичними одиницями: 

This expedition I was always firmly opposed to, conceiving it to be a decidedly bad 

move. (CDLL, с. 79–80). 

Лексема military стає частиною повсякденного життя, модифікуючи 

цілий ряд словосполучень: military questions ‘військові питання’, military matters 

‘військові проблеми’: Military matters were the great question of the hour, for one 

of those war panics which fall upon us like epidemics, had lately passed over the 

land, leaving us with a tingling sensation of danger escape. (QS2, с. 249); military 

routine ‘військовий режим’: The bulk of his comrades, who, alternating between 

Ultima Thule and the steps of a London club, to-day ogling a duchess, to-morrow 

hand in glove with flat-faced aboriginal tribes, sink the shop as readily as they put off 

their red coats when their short daily sacrifice to military routine is at an end. (QS2, 

с. 79); military world ‘військовий світ’: In the military world the processes of nature 

are reversed. October brings the “leaves”, and April ends them. (QS2, с. 79); 

military skill ‘військова майстерність’: They possessed that almost instinctive 

military skill, which grasps at once the plan of action most suited to their needs, and 

the plan of the campaign. (QS2, с. 157); military point of view ‘військова точка 

зору’: <…> an accurate description, from a military point of view. (CTA, с. 283); 

military etiquette ‘військовий етикет’: Alured was strange, too, to the brusqueness 

of military etiqu<…>ette, and was taken aback by the gruff greeting of the colonel 

who superintended operations. (QS1, с. 46); military hygiene ‘військова гігієна’: 

You have perhaps read Dr. Parkes on Military Hygiene? or Jackson on the 

Formation of Armies? or Baron Larrey's reports? No? They are worth studying. 

(QS1, с. 47). 
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За часів Вікторіанської Англії актуальною і перспективною 

вважається військова кар’єра і праця у відповідних міністерствах. На передній 

план виходять такі словосполучення: War Office: His work at the War Office was 

not half done, and there were other calls upon his time. (QS2, с. 248). The morning 

after his arrival in town they gave him a room at the War Office, a clerk to help him, 

and piles upon piles of paper. (QS2, с. 240); Military Secretary, secretary at war: 

“Have you written much?” / Alured laughed, and said he had. / “Novels? history? 

poetry? what?” / “No; chiefly letters to my mother, or the secretary at war”. (QS2, 

с. 112); recruit, recruiting: You will find that all authorities coincide in one point – in 

fixing the age at which the recruit is considered fit to undergo the hardships of 

military service. (QS2, с. 47). 

Війна сприймається як карьєра, професія, служба: military career: But 

even then, the military career offered prizes to the industrious. One road of 

advancement lay open to all; that which led to employment upon the staff, following 

severe studies at Sandhurst. (QS2, с. 141); military profession: As it was, there was 

often a scarcity of money in the clan; for the military profession, if honourable, is 

certainly not lucrative. (QS1, с. 59); military service: Mrs. Frere, a shrewd woman of 

the world, who had shared with her husband the ups and downs of a long military 

service. (QS1, с. 15). Війна – це справа (trade), бізнес (business): “I am going to 

join my regiment”. / "Och murther! and would they be sending a wee slip of a chap 

like you to the bloody wars? What a cruel shame. <…> “That's my business. Besides, 

my father was younger by two years than I am when he entered the service”. / 

"Mighty useful you'll be out yonder. For you'll be going to the Crimay, of coorse?” 

(QS1, с. 71). 

Британська армія – Army, Admiralty, Navy, Royal Navy (RBCS, с. 21): My 

own belief is that our Army here would, on the level ground, beat the 40,000 Russians 

they have in Sebastopol. (CDLL, с. 48–49). Серед тематичної лексики на 

позначення англійської армії також зустрічається словосполучення Britannia's 

van ‘авангард Британської армії’ – передовий загін слави та величі 

Вікторіанської імперії: Meanwhile, to seize the Great Redan, / Through a terrific 

fire, / The heroes of Britannia's van, / With equal zeal aspire. (FS, с. 61). Hence, 
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Tchemaya, let thy name, / “With those of Inkermann, / Alma and Balaklava, claim 

/ To float above our van; / 'Til there resound from Pole to Pole, / The Golden Horn's 

release, / From dread of fam'd Sebastopol, / The glad return of Peace”. (FS, с. 55). 

На позначення зброї у прямому і метафоричному сенсі вживається 

історико-маркована лексика: лексеми weapon ‘зброя’, weaponry ‘озброєння’, 

armor ‘обладунки’, armory ‘озброєння’: Our inventors turn out newer and more 

murderous weapons of war; some day we shall build balloons to send to the moon on 

recruiting service to pick up foreign levies. (QS2, с. 249). 

Серед історико-маркованої лексики на позначення військової зброї 

можна виділити групу вогнепальної зброї, яка просувається як найбільш 

сучасна і актуальна у добу Вікторіанської Англійї і притаманна, здебільшого, 

нехудожнім текстам. До групи вогнепальної зброї можна віднести лексеми gun 

‘пістолет’, double-barrelled gun ‘двоствольний пістолет’, revolver ‘револьвер’, 

pistol ‘пістолет’, rifle ‘гвинтівка’, carbine ‘карабін’. Інша група – холодна зброя, 

яка згадується переважно у художних поетичних текстах. До групи холодної 

зброї можна належать лексеми bayonet ‘штик, багнет’: To beat them, we had to 

reach them, to carry by storm stronghold after tronghold, constructed with the genius 

of born engineers, in which flanking defence was recognised as a first principle ; 

where traverses protected the defenders from enfilade fire, and where, covered by 

palisades in double rows, they held the assailants in check under a murderous hail of 

double-barrelled guns discharged with great rapidity and precision. Nor did they 

shrink always before the irresistible British bayonet. (QS2, с. 173). 

Лексикон досліджуваних історіографічних джерел періоду Кримської 

війни 1853‒1856 років характеризується не лише появою неологічної 

ономастичної та історико-маркованої лексики воєнної тематики, а й широким 

використанням конотативно-забарвленої (емотивно-експресивної, оцінної, 

образної) лексики (855 ТНО, 16,02%, див. табл. 4.1), а також нейтральної 

лексики, яка набуває конотативного забарвлення у ІМДК, вилучених із 

досліджуваних історіографічних джерел. 

У світогляді вікторіанців війна сприймається по-різному: позитивно – як 

‘ремесло’, що розглядається як ‘найславетніша кар’єра’: But when a soldier can 
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work at his trade – the real trade of war – then it is the most glorious career I 

know. (QS2, с. 26); нейтрально – як спорт: As long as he had his sport, this 

monarch cared little how his people paid for it: he engaged in some wars, and of 

course the Paflagonian newspapers announced that he gained prodigious victories: 

he had statues erected to himself in every city of the empire. (RR, с. 14); негативно – 

як ‘виснажливе педантичне мистецтво’: Our wearisome pedantic art of war, By 

which we prove retreat may be success. (SPRB, с. 37). 

Патріотичне оспівування центральної битви Кримської війни під час 

атаки британської Легкої кавалерії відбувається за домогою лексем glory 

‘слава’, valour ‘доблесть’, fame ‘слава’, England’s memory ‘пам’ять Англії’: 

Rides fifty paces in the Van, / Their dauntless leader Cardigan, / Unharmed he goes, 

while horse and man, / Fall fast in death or agony./ High thoughts may cheer their 

bloody way, / While with …. England… / From age to age that charge will claim, / Its 

blazon on the rolls of fame, / And ever Balaclava’s name, / Shall live in England’s 

memory. (RBCS, с. 23). Позитивне, піднесене забарвлення лексеми glory ‘слава’ 

відзеркалено у поетичних текстах: A matchless standard to judge valour by,/ And 

duty to the death! In future age / It may be some will ask “What won they, there, / 

Beside th’ emblazoned glory of their fame, / The medal-gleaming breast, the honour 

fair, / And one of the Six Hundred’s noble name?”/ They won on Balaclava’s bloody 

plain. (RBCS, с. 20). 

Але загальна оцінка Кримської війни, зокрема можливої поразки у цій 

ввійні, є негативною: “Only fancy if we fail in this! To say nothing of the bloodshed, 

look at the loss of reputation to our arms <…> And what, I ask, are we to gain? 

Sebastopol! And in what respect will Russia be injured if we have to return it to her 

at the end of the war?” (CDLL, с. 93–94). Навіть, лексема glory ‘слава’ отримує 

негативну конотацію: The home affections waged and lost / In every far-off fray ! / 

The price that British glory cost — / Ah ! take the sword away. (QS1, с. 196). 

Негативна конотація превалює у більшості ІМДК, яка у прозових 

текстах виражається експліцитно шляхом додавання лексем із різко негативною 

оцінкою: bloody wars, cruel shame, bloodshed, expensive wars, наприклад: “I am 

going  to join my regiment.” / “Och murther! and would they be sending a wee slip of 
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a chap like you to the bloody wars ? What a cruel shame!” (QS1, с. 8). And then 

the monarch went on to argue in his own mind <…> that what he had got it was his 

duty to keep, <…> the prospect by a certain marriage of uniting two crowns and two 

nations which had been engaged in bloody and expensive wars, as the Paflagonians 

and the Crimeans had been. (RR, c. 10) On these bloodless fields, moreover, the 

more ghastly properties of warfare are wanting. (QS2, с. 71). The grand error of this 

campaign, from a mihtary point of view, has been ‘the want of transport’, and the not 

properly considering what we had to do. As we landed without transport and with 

only three days' provisions, it was, in fact, nothing but a coup de main against 

Sebastopol, with 50,000 men, that could succeed; but, alas! we moved along at a 

snail's pace <…> this is all owing to dilatoriness and indecision. (CDLL, с. 71). 

У поетичному контексті жахливі картини Кримської війни створюються 

яскравими, метафоричними образами, що надає особливої експресивності й 

емоційності негативному забарвленню лексеми war: Glad was I when I reach’d 

the other bank. / Now for a better country. Vain presage! / Who were the strugglers, 

what war did they wage / Whose savage trample thus could pad the dank / Soil to a 

plash? Toads in a poison’d tank, / Or wild cats in a red-hot iron cage / The fight must 

so have seem’d in that fell cirque. (SPRB, с. 75). 

Військові – представники різних суспільних класів населення Британії, 

що обрали ведення війни своєю професією. На початку Кримської війни, 

переважно у поетичних текстах, військові іменуються лексикою з позитивною 

конотацією. Наприклад, лексема soldier ‘солдат’ – зазвичай нейтральна: Major 

Frere was speaking from his own “platform”; his was the opinion of a soldier, 

merely, about soldiering. (QS1, с. 26). Але в аналізованих ІМДК soldier ‘солдат’ 

отримує позитивне забарвлення, наголошуючи, що благородна справа 

англійського солдата полягає у битвах і завоюваннях; підкорюючі нові міста; 

солдати як вірнопіддані своєї країни одночасно захищають свою рідну землю: 

“Papa”, said Claude, “I am thirteen and more already; in less than four years I shall 

be in the army, and fight by your side. O, papa, I wish I could go now; it is such a 

noble thing to be a soldier, to fight, and conquer of course; brave soldiers always do 

that; and 'then the taking towns by storm, and feeling all the time we are fighting in 
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defense of our country, and as faithful subjects of our government. I do so wish I 

were a little older, that I could be a soldier now”. (CGK, с. 13) 

Але поступово оцінка солдат та їхньої місії змінювалася на протилежну: 

Why, soldiers, why, / Should we be melancholy, boys? / Why, soldiers, why, / Whose 

business 'tis to die (QS1, с. 123). Британські солдати сприймалися як частки 

армійської системи, яких вона вважає за дурнів: The English soldier, I admit, has 

not the savoir / aire of the French; and why not? / Because the object, or at any rate 

the result, of our system is to make a fool of him. / I hope to God a change will be 

made after this war (CDLL, с. 93–94). 

Словосполучення conquering legions ‘завойовницькі легіони’ також 

спочатку має меліоративне забарвлення: Yea! Thousands sailing past shall tell / 

Where conquering legions fought and fell; / How England and the flower of France / 

Up Alma heights made bold advance. (NWBP, с. 10). 

Негативне забарвлення лексема army ‘армія’ отримує у ІМДК, у яких 

зображено: 

- втрату репутації через безпорадність і бездарне керування британською 

армією: “Look at the loss of reputation to our arms”. (CDLL, с. 93–94). Further on 

in this letter occurs the following passage, which shows the disgraceful want of 

forethought, and mismanagement of land and sea transport, which wrecked our 

army. (CDLL, с. 75); 

- бюрократичну систему армії: Like everything else in this Army, reports 

are made, replied to, and forgotten. (CDLL, с. 93–94); 

- неефективну організацію керуванням британської армії, незадоволення 

її функціонуванням і методами ведення бою: In hourly expectation of an attack 

from the Russians. We are now strengthening our right, but, like everything else in 

this Army, far too late. The mischief has been done, and they will next try somewhere 

else. (CDLL, с. 66); 

- втрати солдат під час бойових дій – killed ‘вбиті’, wounded ‘поранені’, 
unhorsed ‘скинуті з коня’: <…> towards the valley of Inkerman <…> A great 

portion of our loss was, on the contrary, occasioned by shell and round shot. I was 

present from nearly the beginning. Every mounted officer near me was killed, 
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wounded, or unhorsed; and at one time, in half-an-hour, I saw thirteen men killed 

by round shot, within five yards of me. (CDLL, с. 76–77); 
- втрати солдат після бойових дій – absent ‘зниклі безвісті’, sick ‘хворі’, 

dying ‘вмираючі’: This Division, on paper, is between 5800 and 6500 men; 900 are 

absent, sick, and nearly 800 present sick; those present are dying fast; they lie in the 
wet and muck without medicine or any single kind of comfort. (CDLL, с. 79–80); 

- втрати морскького і наземного транспорту і, також, людей: one of the 
most terrific hurricanes of wind, snow, and rain brought in the winter. Heavy losses 

occurred amongst the transports and shipping, and every tent in the Army was blown 

down; the men had to remain for twenty-four hours as uncomfortably situated as any 

mortals could possibly be. (CDLL, с. 73–74); 
- хвороби (sick list): холера (cholera), дізентерія (dysentery) тощо: We have 

a good deal of dysentery and cholera, and out of 3500 men (4th Division) have 760 at 
present on the sick list. (CDLL, с. 75). The night before last the Royals (ist Regiment) 

lost 2^ men by cholera, of the young ones that arrived in the last draft, about a week 

ago. Six companies of the 46th, arrived here lately, lost 100 men by cholera and 

dysentery, and have now upwards of 260 men in hospital. (CDLL, с. 79–80). 
У результаті когнітивної обробки неологічної епонімічної лексики, 

історико-маркованої лексики і конотативно-забарвленої лексики, що формують 
найбільш репрезентативну тематичну групу «Війна», стає можливим 
формулювання уявлення про Вікторіанську Англію періоду політико-
військового конфлікту – Кримської війни 1853‒1856 років – у сконденсованому 
вигляді: Вікторіанська Англія – могутня мілітаристська імперія, на благо якої 
працює ціла плеяда зброярів, військових інженерів і промисловців заради 

створення високих військових технологій, інноваційного обладнання і новітньої 

зброї та існування якої пов’язане з утримуванням завойованих колоній і 
політикою подальшої військової експансії, тому війна у світогляді вікторіанців 

сприймається як кар’єра, професія, служба, а англійський солдат – як 
вірнопідданий своєї країни, який виконує благородну місію захисника вітчизни, 
але патріотичне оспівування славетних перемог часто поступається різко 

негативною оцінкою військових втрат через бюрократизм, безпорадне і 

бездарне керування британською армією. 
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4.2.2 Історико-культурна домінанта «Державність». Лексико-

фразеологічні ТНО на позначення понять, що стосуються соціальних, 

суспільно-політичних та ідеологічних відносин на відповідному етапі розвитку 

суспільства, системи адміністративно-теріторіального устрою країни, 

соціально-майнового стану, зумовленого соціальним устроєм, зокрема 

монархією тощо, формують тематичну групу «Державність» 1907 ТНО, 22,11% 

у 810-ти ІМДК, 25,65%, див. табл. 2.5.  

Неологічна епонімічна лексика є менш частотною у зазначеній 

тематичній групі – 491 ТНО, 22,85%, див. табл. 4.1. Серед неологічної 

епонімічної лексики, пов’язаної із переосмисленням вкладу відомих 

вікторіанців у різноманітні сфери суспільно-політичного життя, важливими є 

епоніми, що увійшли до складу англійської мови безпосередньо у 

Вікторіанський період або трохи згодом. Найвідомішим є епонім Victorian 
‘вікторіанський’ – прикметник, що може вживатися у таких значеннях: 1) той, 

що належить до періоду правління королеви Вікторії; 2) стиль меблів та 

оздоблення, які є характерними для епохи англійської королеви Вікторії; 

3) надмірно правильний, привабливий (NDE, с. 263–264). Антропонімом-

етимоном послугувало ім’я Queen Victoria, Англійська королева Вікторія 

(1819–1901), яка була відома своїм строгим стилем життя і суворою мораллю. 

Переважна більшість епонімічної лексики періоду асоціюється з 

відомими політичними державними діячами, зокрема, прем'єр-міністрами  

Benjamin Disraeli (Бенджамін Дізраелі, 1804–1881), William Ewart Gladstone 

(Вільям Ґладстон, 1809–1898), Robert Peel (Роберт Піль, 1788–1850). Це – 

економічні терміни Disraelian Conservatism ‘Дізраелівський консерватизм’, 

Gladstonian liberalism ‘гладстонський лібералізм’, Gladstonian era 

‘гладстонівська епоха’, Peelism ‘пілізм’. Наприклад: There was a taint of Peelism 

in the latter. (DT, с. 2).  

Окремі епоніми асоціюються з відомими історичними суспільно-

політичними подіями Вікторіанського періоду або місцями, що пов’язані з 

цими подіями. Розглянемо специфіку появи епонімів, їх деонімізацію і 
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розвиток, а також репрезентацію в текстах епохи на прикладі оніму 

Balaclava / Balaklava ‘Балаклава’.  

Кримський топонім Балаклава, ймовірно, походить від турецького 

batyklava ‘басейн для риби’ (ЭСРЯ, с. 112), або від тюркського 

balэklava / balэklaрa / balэklak, що означає ‘місце скупчення риби, рибний 

басейн’ [40, с. 120]. Кримське поселення Балаклава стало головною базою 

англійських військ під час військових дій. Перетворення, які були впроваджені 

англійцями, зробили Балаклаву «маленьким Лондоном». Але найбільш 

вражаюча метаморфоза сталася з топонімом Балаклава, який із власної назви 

Balaclava трансформувався в ім'я загальне і став позначати в'язану шапку або 

шолом: balaclava (helmet) (ВЛС, с. 46; OHE, с. 298). Семантична модель 

метонімічного переносу в даному випадку представлена типом «місце (і 

пов'язані з ним події) – предмет». Асоціація по суміжності з Балаклавою як 

місцем присутності англійської армії і знаменною подією, пов'язаною з цим 

місцем, Балаклавської битвою, переходить на назву предмета одягу. Цьому 

сприяли певні історичні передумови. Важкий стан британських військ під час 

дислокації в Балаклаві взимку 1853–1856 рр. сприяв наданню волонтерської 

допомоги від вікторіанців, зокрема від самої королеви Вікторії, – в'язати теплий 

одяг, у тому числі маски, які пізніше отримали назву “Balaklava Helmets” 

(CWH, с. 88). Про це свідчить різдвяний лист королеви Вікторії до герцога 

Кембриджського, який командував дивізією в Криму: The whole female part of 

this Castle, beginning with the girls and myself and ending with our maids, are all 

busily knitting for the Army, and our work is intended in the first instance for the 

Guards. Arthur received last night a new uniform according to the new Regulations, 

which he is going to put on to-day. (DOC, с. 149–150).  

Слово увійшло в англійську мову як запозичення balaclava і його 

інваріанти balaclava helmet і balaclava cap та стало позначати 'вовняне в'язане 

покриття для голови і шиї, звичайно призначене служити частиною військової 

уніформи' (OCEL, с. 229). У 1854 р. мадемуазель Рієго надає схему в'язання 

такого шолома у своєму буклеті з в'язання (HHK, с. 134–135). Назву, пов'язану 

безпосередньо з Кримською війною, вперше задокументовано в 1876 р. як 
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Crimean helmet і пізніше, в 1881 р як Balaclava Helmet у випусках журналу з 

в'язання “The Lady's Knitting Book” [там само, с. 226].  

У Вікторіанському довіднику з альпінізму balaclava згадується як 

в'язана шапка, що є корисною для ночівлі в поході в горах або як частина 

професійного альпіністського спорядження: A knitted woollen Balaclava 

(Templar) cap is useful for sleeping out, and is worn by some for rock climbing. 

Unless loose, however, it is apt to cause headache, and at the best is a poor 

protection against the sun. (M, с. 48).  

У піздньовікторіанському періоді, на початку XX ст. термін balaclava вже 

міцно закріпився у складі загальновживаної лексики і стає частиною англійської 

літературної мови. Британська поетеса Edith Sitwell (Едіт Сітуелл) обіграє у 

вигляді каламбуру омонімічнє співзвуччя слів Balaclava і lava у своїй поемі “Sir 

Beelzebub”: Like Balaclava, the lava came down from the Roof. (CR, c. 63).  

З'явившись у 1854 р. під час Кримської війни, сьогодні шапка балаклава 

увійшла в гардероб військових, автогонщиків, спортсменів, лижників, а разом із 

цим розширилися лексичні сфери застосування цього слова від Балаклави і по 

всьому світу. У Вікторіанську епоху слово balaclava ‘балаклава’ зустрічається в 

основному в нехудожніх текстах – приватному листуванні, журналах з в'язання, 

довідковій літературі з альпінізму тощо.  

Історико-маркована лексика, яка є першою в ієрархії за кількістю 

лексичних одниць, що формують тематичну групу «Державність», – 1346 ТНО, 

61,54%, див. табл. 4.1), пов’язана із самою назвою країни як адміністративно-

територіальною одиницею, так і її історичними і поетичними відповідниками. 

Топонім Britain ‘Британія’ залишається одним із найчастіше вживаних у 

найменуванні країни і всього, що з нею пов’язано. Наступний ІМДК ілюструє, 

як радіє кожне британське серце від звістки про те, що ім’я Британії осяяно 

славою (Fresh glory shed on Britain's name) після перемоги на Кримських 

пагорбах: Go forth then to my own loved land, / Perсhance some well beloved hand / 

May turn thy pages, or an eye / Which hath not yet had time to dry. / May scan thee, – 

but if falling tear / Be on thee shed, o'er those whose bier / On Crimean hills is laid, 

O may / Those sorrowing ones from that dark day / Yet comfort find <…> That lost 
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one from his country sever, / Where'er a British heart is found / 'Twill beat 

responsive to the sound, / Of those whose bright and deathless fame / Fresh glory 

shed on Britain's name! (BCWOP, с. 75). 

Лексема Britain ‘Британія’ у якості домінуючої назви країни також 

позначає головний першокласний флагман англійського флоту: Indeed the 

Britannia, the flagship, was the only English first-rate engaged; and the hope we 

expressed on Tuesday last that Admiral DUNDAS would be equally zealous with the 

French Admiral in defence of the honour of his flag has not been disappointed. (LA4, 

с. 6). 

Найбільш нейтральною лексемою на позначення країни є island ‘острів’, 

який часто поєднується із прикметником Green ‘зелений’, – Green Isle (див. 

вищенаведені приклади) або із займенником оur ‘наш’ – оur island: Lastly, 

consider the defencelessness of our island in the event of the Army being destroyed. 

And what, I ask, are we to gain? Sebastopol! And in what respect will Russia be 

injured if we have to return it to her at the end of the war? (CDLL, с. 93–94). 

Лексема isle ‘острів, острівець’ часто сполучається з метафоричними 

атрибутами для створення образу чудового (this beautiful isle of the sea (SEVR, 

с. 68-69), Богозахищеного острова в морі (The vast continent of North America is 

peopled from the stout old loins of this God-defended isle. (SEVR, с. 68–69). 

В англійському ономастиконі існує досить великий клас історико-
маркованих топонімів, історично пов'язаних з подіями британської світової 

експансії – Кримською або Східною війною 1853–1856 років. Це оніми Crimea, 

Sevastopol, Alma, Inkerman, Malakoff та похідні від них форми. У більшості 

випадків це запозичені асимільовані назви, утворені шляхом прямого 

перенесення. Джерелом походження цього класу географічної номенклатури 

послужили історичні пам'ятні місця (міста і населені пункти Криму, місця 

дислокації британських військ: Malakoff Hill, Sebastopol) і події, пов’язанні з 

Кримською війною (великі битви: The Battle of Alma, The Battle of Balaclava, The 

Battle of Inkermann).  

Конотативно-забарвлена лексика тематичної групи «Державність» 

посідає третє місце в ієрархії за кількістю лексичних одниць – 351 ТНО, 
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15,61%, див. табл. 3.1. Наприклад, у метафоричному вживанні назва 

держави England ‘Англія’ персоніфікується у жіночу особу: And, beside them, lo! 

the Lion, – / England's proud unconquered Lion! – / With her trophied Cross, is 

flying. / Glorious standards! shall they waver / On the field of Balaklava? (SPS, 

с. 90). Характерний на початку Кримської війни військово-патріотичний 

настрій вікторіанців виплескується в емоційних закликах Hurrah for England 

‘Хай живе Англія’:Hurrah for England! and advance! / At once all move – the 

white plumes dance, / The colours wave as joyant; / Each to the destined point 

inclines; / Some, where the tortuous Alma twines. / Some, where above the mountain-

vines / Stands the proud foe defiant. (EWOP, с. 22). 

Наприкінці війни позитивні емоції дещо заміщуються спокійно-

врівноваженим і навіть іронічним співвіднесенням старої доброї Англії із 

військовими кампаніями. Так, сумне зображення ветеранів Кримської війни 

поєднується із рефреном гімну про Стару добру Англію (Old England), яка, 

завдяки військовим перемогам, правитиме морями та багатьма землями у світі: 

The lazy giants who are sitting about upon them, black-locked, black-bearded, with 

ruddy, wholesome faces, and eyes as bright as diamonds <…> which, if you do, you 

will find them as hearty, intelligent, brave fellows as ever walked this earth, capable 

of anything, from working the naval-brigade guns at Sevastopol down to running up 

to ... a hundred miles in a cockleshell lugger, to forestall the early mackerel market. 

God be with you, my brave lads, and with your children after you; for as long as you 

are what I have known you, Old England will rule the seas, and many a land beside! 

(TYA1, с. 84).   

Топонім Britain ‘Британія’ у метонімічному використанні виражає 

збірний образ жителів країни і ототожнюється з британською монархією: Oh, 

Britain, my country! Thy heart be the tomb of those who for thee rode fearless to 

doom ‘Серце Британії буде могилою для тих, хто безстрашно виїхав назустріч 

приреченості’ (алюзія на поразку Легкої бригади під Балаклавою). Англійські 

військові наперед знали про свою судьбу, але все одно виконали необдумані 

накази командування; уособлена Британія наказала їм віддати своє життя і вони 

загинули: Oh, Britain, my country! Thy heart be the tomb / Of those who for thee 
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rode fearless to doom. / The sure doom which they well fore-knew: / Though mad 

was the summons, they saw in the gloom / <…> She told not of soft arms that clasp 

the re-given; / She only said “Die!” – and they died. / Let Devotion henceforth 

Balaklava own / No less than Thermopylae, meet for her throne; / And thou Britain – 

thou mother bereft – / By thy grief for the sleepers who hear not thy moan, / Count 

the worth of the sons thou hast left. (DPWWM, с. 7–8). 

Інше історичне ім’я країни – Albion ‘Альбіон’ – є найстародавнішою 

образною поетичною назвою як самої Англії, так і всіх Британських островів. 

Топонім походить від латинського albus ‘білий’ [ВЛС, с. 28], сама назва 

пов’язана з крейдовими скелями на узбережжі Дувра. Для англійської поезії 

Вікторіанської доби було характерним уживання цього оніму у художніх 

поетичних текстах піднесеного стилю, насамперед у військово-патріотичній 

поезії: “Our Queen !” the flow'r of Albion cries, / “Let him, who may, win the day, / 

"Dastard be he who flies”. (FS, с. 1–83). 

Топонім Albion асоціюється з гостинними берегами, рідними 

Британськими островами, які привітають втомлених героїв війни: Our heroes 

now re-cross the main / To reach their much lov’d homes again. / Their sufferings, 

toils, and perils o’er, / Welcome indeed to Albion’s shore; / Welcome those valiant 

sons of Mars, / Those gallant hearts so late from Kars – / Right welcome to your 

native isles, / Your Queen receives you with her smiles. (NWBP, с. 25).  

Метонімічне використання топоніма Albion може бути проілюстровано 

метонімією місця, коли назва об’єкту (англійці, жителі острову Альбіон) 

заміщається вказівкою на місце його знаходження (острів Альбіон) у 

наступному ІМДК: And later, when the page of Fame I scan / I see brave France at 

deadly Inkerman, While on red Balaklava's field I hear / Gallia's applause swell 

Albion's ringing cheer (AM, с. 55). 

Відповідно англійців ототожнюють із ‘синами Альбіону’ (Albion’s sons), 

які безстрашно їдуть на битву (алюзія на атаку британської Легкої бригади під 

Балаклавою): Stern its meaning; was not Gallia / Looking down on Albion's sons? / 

In each mind this thought implanted, / Undismayed and all undaunted, / By the 

battle-fiends enchanted, / They ride down upon the guns. (AM, c. 76). Або із синами 
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Зеленого Острова (sons of the Green Isle), які принесли Зеленому острову 

численні військові перемоги: And this has been built up by such indomitable pluck 

as that displayed at Albuera, Assaye, Balaclava, Delhi, Ferozeshah, Inkermann, 

Plassey, Pyrenees, Salamanca, Trafalgar, Vittoria, Waterloo, and scores of other 

fields, by the sons of Albion, side by side the undaunted sons of the Green Isle. 

(SEVR, с. 68–69). 

Із поняттям країни також асоціюється лексема empire ‘імперія’. У ІМДК 

із нехудожнього прозового тексту велика славетна стара імперія (vast and 

glorious old Empire) представляється як дім непереможної раси щасливих людей 

(the undefeated race of happy men), а прекрасний острів посеред моря (beautiful 

isle of the sea) являє собою цитадель цієї імперії (the citadel of an empire): But it 

was such desperate deeds as we are recounting that brought out the material that has 

built up this vast and glorious old Empire, the home of the undefeated race of happy 

men; this “beautiful isle of the sea”, which is, so to speak, the citadel of an empire 

such as the world has never before seen <…> And this has been built up by such 

indomitable pluck as that displayed at Albuera, Assaye, Balaclava, Delhi, 

Ferozeshah, Inkermann, Plassey, Pyrenees, Salamanca, Trafalgar, Vittoria, Waterloo, 

and scores of other fields, by the sons of Albion, side by side the undaunted sons of the 

Green Isle. (SEVR, с. 68–69). У наведеному фрагменті у британців немає жодного 

сумніву у тому, що нація, яка говорить англійською, стане всесвітньою нацією. 

Британську експансію виправдано перенаселенням острова (We have for many 

years past been compelled to send our children away to make room in this tight little 

isle. (SEVR, с. 68–69) і бажанням вікторіанців об’єднатися зі своїми 

англомовними нащадками на віддалених територіях (All we want is unity with the 

English-speaking race, and we have nothing to fear. (SEVR, с. 68–69)).  

Цим також виправдовується захват інших сфер впливу, окупація чужих 

домініонів, у тому числі і Криму, який на той час був у сфері впливу Російської 

імперії: War, to be vigorously prosecuted, must be carried on by operations in some 

field or other, and there is no place where it can be carried on with so much 

advantage to ourselves and disadvantage to the enemy as in that province of his 

dominions which is the most convenient for our communications and the least 
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convenient for his. (TL, с. 9) Концепція завоювання, що втілена у лексемі 

conquer ‘підкоряти, завойовувати’, виправдовує завоювання англійцями як 

Криму, так і багатьох інших земель: But the Crimea, like the Peninsula, Egypt, and 

many other lands where our people have fought and conquered, was a place for brief 

regrets. (LH, с. 450).  

Поширення британської військової світової експансії періоду Кримської 

війни виражається лексемою possession ‘володіння’ на позначення завоювання і 

експансії: No intrepid navigator could plant a flag-staff upon any spot of earth, and 

take possession of it in the British name, but to that spot of earth, so soon as the 

discovery was known, the Circumlocution Office sent out a Barnacle and a despatch-

box. (LD, с. 612). Загальну політику британської світової експансії виражено у 

концепції маленьких, локальних переможних війн – little wars: When the historian 

of the future shall treat as one subject all England's “little wars”. (QS2, с. 171). 

Отже, вищенаведені приклади ілюструють пануючу у Вікторіанському 

суспільстві концепцію завоювання, заохочення політики територіальної 

експансії, про що свідчить відповідна тематична лексика. 

У результаті когнітивної обробки конотативно-забарвленої лексики, 

історико-маркованої лексики і неологічної ономастичної лексики, що 

формують тематичну групу «Державність», стає можливим формулювання 

уявлення про Вікторіанську Англію у сконденсованому вигляді: Вікторіанська 

Англія – цитадель великої славетної старої імперії, дім непереможної раси 

щасливих людей, які безперечно стануть всесвітньою нацією, але яким тісно 

на прекрасному Зеленому Острові посеред моря, чим і виправдовується захват 

чужих домініонів, зокрема, Кримська війна як результат політики 

територіальної експансії. 

 

4.2.3 Історико-культурна домінанта «Наука і техніка». Лексико-

фразеологічні ТНО на позначення понять, що стосуються явищ, пов’язаних зі 

сферою науково-технічного прогресу, зокрема, з технічними винаходами, 

машинами, паровими двигунами, їх устроєм і функціонуванням тощо, а також 

економічних і ділових стосунків, зокрема у банковій сфері, торгівлі і комерції; 
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видів комунікації і нових типів транспорту, зокрема залізної дороги, потягу 

і локомотивів, а також різноманітних типів парових судів; новоутворених 

поштових послуг у сфері зв’язку; юридично-адміністративних понять тощо 

формують тематичну групу «Наука і техніка» – 1700 ТНО, 17,18% у 630-ти 

ІМДК, 17,37%, див. табл. 2.5.  

Вікторіанська епоха характеризується змінами у принципах ведення 

економічного керування. В цей час з’являються класи неологічної епонімічної 
лексики (997 ТНО, 58,63%, див. табл. 4.1) на позначення політичної ідеології, 

яка поєднує у собі політичні й економічні принципи.  

Економічна епонімічна лексика Вікторіанського періоду збагачується 

назвами на позначення економічних теорій та шкіл. Зокрема, економічна 

ідеологія Cobdenite economy на позначення принципів вільної міжнародної 

торгівлі, запропонованих і впроваджених британським фабрикантом, лідером 

фритредерів, політичним діячом Richard Cobden (Річард Кобден, 1804–1865), 

представлена синонімічними виразами Cobdenism (n.) і Cobdenic Policy. 

Наприклад: I am simply striving to escape the natural conclusion to which 

Cobdenism is driving me (CPIEE, c. 7). Або: Cobdenic Policy the Internal Enemy of 

England. (CPIEE, c. 3). У сфері міжнародних торгових відносин період 

Вікторіанської Англії відзначено появою першого міжнародного пакту вільної 

торгівлі – Cobden-Chevalier Treaty. Відповідно, прихильник або послідовник 

економічної школи Кобдена отримав похідну назву Cobdenite (n.) (1.1. 

supporter). Так, наприклад: Cobdenites point to the agricultural population as too 

small a part of the total number to be considered in the arguments of Protection 

versus Free Trade. (DBA, c. 311). 

Значна кількість неологічних епонімічних ТНО тематичної групи «Наука 

і техніка» пов’язана із здобутками науково-технічного прогресу, зумовленого 

військовим конфліктом – Кримською війною. В англійській мові того часу 

з’являються: 

- назви заводів із військового виробництва: The Armstrong Whitworth 

manufacturing concern; the Deane, Adams and Deane gun factory; the British 

engineering conglomerate Vickers Limited; The Webley company; 
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- назви технічних винаходів, таких як машини, парові двигуни, їх 

устрій і функціонування, наприклад, тунелепрохідницька техніка: Beaumont's 

machine: Mr. Cockburn had the opportunity, a short time ago, of putting down one of 

the deep holes in Cleveland, by Captain Beaumont's machine, on a piece of ground 

that had not been proved before. (JISI, c. 387); 

- назви видів комунікації і нових типів транспорту, зокрема, залізної 

дороги, потягу і локомотивів, а також різноманітних типів парових судів SS 

Bessemer, RV Franklin (n.) (4.1. ship), SS Sir Robert Peel, які було збудовано і 

сконструйовано по передовій вікторіанської технології із паровими двигунами 

замість вітрил; це – пароплави на честь відомих державних діячів, колоніальних 

адміністраторів, військових, інженерів-винахідників: Henry Bessemer (1781 – 

1898), John Franklin (1786–1847), Sir Robert Peel (1788–1850); 

- назви парових локомотивів: Bessemer (n.) (2.1. locomotive), Isambard 

Kingdom Brunel (1.2. diesel locomotive); 

- назви телеграфного зв'язку та електричного телеграфного апарату 

Wheatstone's electric telegraph, який було створено і названо на честь 

вікторіанського інженера-зв’язківця й уперше у світі було застосовано під час 

ведення бойових дій у період Кримської військової кампанії: On Wheatstone's 

electric telegraph in relation to science. (OWET, с. 555). 

Історико-маркована лексика є другою в ієрархії за кількістю лексичних 

одниць, що формують тематичну групу «Наука і техніка», – 523 ТНО, 30,76%, 

див. табл. 3.1, Завдяки вибуху технологічних і наукових інновацій, що швидко 

втілювалися у життя, у нехудожніх текстах Вікторіанської доби широко 

вживаються наукові терміни. Відповідно, оскільки винаходи науки швидко 

стають частиною повсякденного життя вікторіанців, художні тексти, як прозові, 

так і поетичні, стають насиченими вокабуляром із науково-технічної сфери.  

Однією із найхарактерніших є лексема invent ‘винаходити’ і її похідні: 

invention ‘винахід’, inventor‘винахідник’, inventing ‘винахід, винаходити’, які 

широко представлені у художніх прозових текстах: Oh, blessed fecundity of 

invention which can so organise and cut out material so that no two people shall 

seem to dress alike! (QS2, с. 115). In her mind's eye, as she lounged there, 
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surrounded by every luxurious accessory that wealth could obtain or invention 

devise. (LD, с. 462).  

Яскравим прикладом є вживання наукового виразу у контексті 

повсякденного дискурсу: At first, he was dead of all the diseases that ever were 

known, and of several bran-new maladies invented with the speed of Light to meet 

the demand of the occasion. (LD, с. 350). 

Наступна лексема із даної тематики – science ‘наука’ і її похідні 

scientific‘науковий’, scientifically ‘науково’. У художніх прозових текстах це 

відображено як у висловлюваннях піднесенного стилю: People objected to 

Professor Dingo, <…> But the Professor replied, that he knew of no building, save 

the Temple of Science. (BH, с. 506), так і у звичайному наративі: It's against all 

science. But I know nothing about the game, duchess. (QS2, с. 26). 

У нехудожніх текстах також зазначені лексеми представлено у 

різноманітних сполученнях: Is there no one in the House of Commons who, as a 

matter of scientific inquiry, intimately concerning the credit of the Horse Guards and 

the War-office. (LA3, с. 6). 

Аналіз семантики лексико-фразеологічних ТНО у тематичній групі 

«Наука і техніка» продемонстрував невелику кількість – 180 ТНО, 10,61%, див. 

табл. 4.1, конотативно-забарвленої лексики на позначення понять, пов’язаних 

зі сферою науково-технічного прогресу. 

У результаті когнітивної обробки неологічної ономастичної лексики і 

історико-маркованої лексики, що формують тематичну групу «Наука і техніка», 

стає можливим формулювання уявлення про Вікторіанську Англію у 

сконденсованому вигляді: Вікторіанська Англія у період Кримської війни 

1853‒1856 років – це вибух технологічних і наукових інновацій як результат 

мобілізації всіх людських і матеріальних ресурсів країни в умовах військового 

конфлікту, що зумовлює економічне зростання у галузі важкої промисловості і 

технологій, стрімкий розвиток науки і техніки, активізацію торгівлі і комерції 

в успішній, індустріально розвиненій країні. 
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4.2.4 Історико-культурна домінанта «Культура і мистецтво». 

Лексико-фразеологічні ТНО для позначення сфери культури у галузі мистецтва 
і літератури, об’єктів, що пов’язані зі сферою моди, зокрема одягу, тканин 
тощо, формують тематичну групу «Культура і мистецтво» – 672 ТНО, 6,9% у 
339-ти ІМДК, 9,37%, див. табл. 2.5. Зазначену групу ТНО сформовано 
здебільшого неологічною епонімічною лексикою 362 ТНО, 53,87% див. табл. 

4.1, у сфері вишуканих мистецтв, зокрема у живописі, скульптурі й архітектурі, 
у драматургії і літературі. Також можна виокремити лексику на позначення 
дизайну, моди, одягу, прикрас.  

У сфері вишуканих мистецтв, зокрема живопису, тематичну групу 
«Культура і мистецтво» представлено лексикою, що пов’язана зі стилем 
прерафаелізму, який набуває розвитку за часів Кримської війни. Типовими 
являються епонімічні лексеми на позначення самого творчого напряму та 
всього, що із ним пов’язано: Pre-Raphael (attrib. n.), Pre-Raph (short. attrib. n.), 
Pre-Raphly ( short. adv.), Pre-Raphaelism / preraphaelism / præraphaelism (n.), Pre-

Raphaelistic (a.), Pre-Raphaelite / preraphaelite / præraphaelite (n., a.), Pre-

Raphaelitic / preraphaelitic / præraphaelitic (a.), Pre-Raphaelitish / preraphaelitish / 
præraphaelitish (a.), Pre-Raphaelitism / preraphaelitism / præraphaelitism (n.). 
Наприклад: I indeed almost idolize—what I have seen of the Pre-Raphael painters. 
(PRP, с. 242).    

У сфері театрального мистецтва другої половини Вікторіанської епохи 
можна відзначити лексеми на позначення театральних стилів. Наприклад, 
епонімічна лексема Gilbertian (a. fig. negative connot.) (2.1. ludicrously comic) на 
позначення всього, що пов’язано з британським драматургом, лібретистом 
комічних оперет, поетом і ілюстратором William Schwenck Gilbert (Уильям 
Швенк Гілберт, 1836–1911), і лексема Gilbertianism (n.) на позначення 
комічного, театрального стилю. До цієї групи можна віднести складну лексему 
Gilbertian libretti на позначення типу лібрето і лексему Gilbertian operas на 
позначення комічних вікторіанських опер та оперет, похідні словосполучення 
Gilbertian humour, Gilbertian conceit, Gilbertian phrase, Gilbertian world. 
Прикладом може слугувати ІМДК: His peculiar quality of topsy-turvydom, which 

has perhaps added the word ‘Gilbertian’ to the language. (TEP), с. 540).  
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Тематичну лексику сфер и архітектури може бути представленою 

епонімічними назвами типового пізньовікторіанського архітектурного стилю 

Eastlake style, Stick-Eastlake, Stick-Eastlake architecture, Eastlake Movement, 

названими на честь архитектортора і дизайнера Charles Locke Eastlake (Чарльз 

Локк Істлейк, 1836 – 1906).   Наприклад: In the hall-way is a chef d’aeuvre, the 

feature of the new club-house – an old English staircase, winding to the roof in 

square sections, of solid cypress and oak, finished in Eastlake style. (HSB, с. 96).  

Із категорії лексики на позначення сумок і гнучких ємностей можна 
виділити складний епонімічний іменник Gladstone-bag (n.) і його скорочений 
варіант Gladstone (n.) (4.1. bag) на позначення портмоне, сумки або валізи, які 
були уведенні прем’єр-міністром William Gladstone (Вільямом Ґладстоном, 
1809–1898) у другій половині Вікторіанського періоду. Наприклад: Hamleigh's 
servant sitting behind, walled in by a portmanteau and a Gladstone-bag. (MR, с. 11). 
Або: We got a big Gladstone for the clothes. (TMB, с. 54). 

Значну роль у розвитку англійської мови відіграла неологічна епонімічна 

лексика саме періоду Кримської війни на позначення дизайну, моди, одягу, 

прикрас. Антропонімами-етимонами епонімів із сфери моди та одягу постають 

імена монарших осіб – чоловіка і сина королеви Вікторії. Так, у сфері модних 

прикрас можна відзначити низку синонімічних лексем на позначення ланцюга 

для годинника, який увів в ужиток Prince Albert (принц-консорт Альберт, 1819–

1861): Albert chain, Albert / albert (n.) (2.1. watch-chain), gold albert, наприклад: 

What's an Albert chain? (AER, с. 228) або: Rings, Eardrops, Albert and Guard 

Chains. (DR, с. 4). Також: Wearing gent's sterling silver waterbury keyless watch 

and double curb Albert with seal attached. (U, с. 431). 

Епонім Prince Albert на позначення предмету одягу – пальто (2.1. coat), 

який утворено від імені принца Albert Edward (принц Альберт Едуард, 1841–

1910), сина королеви Вікторії, відомого законодавця моди. 

Епонімічні імена монарших осіб також розповсюджуються на 

дизайнерські стилі канцелярського приладдя, зокрема типу і формату паперу. 

Прикладом може слугувати лексеми Albert Note (n.), Albert (n.) (3.1. paper size), 

Albert (n.) (3.2. fancy paper). Наприклад: Albert Note is the 37/8 by 6 inches, and it 
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may be had at any price, according to the quality of paper from which it is cut 

(SPCB, с. 3). Або: Albert, a fancy note paper, of any sort, 37/8 by 6 inches, produced 

from foolscap (SHB, с. 71). 

Великий резонанс  у моді Великої Британії викликав жакет, 

запропонований Lord Cardigan (лорд Кардіган, 1797–1868), одним із 

командувачів, який відзначився під час Кримскької війни у 1855 р [OED]. Цей 

вид одягу отримує назву cardigan ‘кардиган’ і стає одним із найвідоміших 

англійських епонімів які асоціюються із Кримською війною [237, с. 94; OED]. 

Нова номінація утворюється за принципом метонімічного переносу: «ім'я 

людини – предмет відкритий ним» [134, с. 168]. У цьому випадку, антропонім 

людини (Cardigan), яка розробила фасон одягу і використала його в якості 

уніформи для свого полку, на підставі подібності за суміжністю, 

використовується як назва для цілого класу повсякденного одягу (cardigan). 

Про укорінення цього епоніма свідчить цілий ряд нехудожніх текстів. Ось як у 

1867 р. описує цей новомодний одяг Charles Dickens (Чарльз Діккенс, 1812–

1870) у своєму власному щотижневому літературному журналі “All the Year 

Round”: He wore, I remember very well, a knitted sort of waistcoat, or Jersey – an 

article called, in the cheap linen – drapers 'shops, a Cardigan. I recollect thinking 

that this was the first garment of the kind I had ever seen and asking myself when, or 

if ever, the very dirty white hat he wore had been new? / But I had something much 

more important to think about, than the clothes of an assistant sheriff's officer. (AER, 

c. 93).  

У Вікторіанську епоху кардиган уважають зручним одягом у зимову 

холодну погоду, про що повідомляє в листі відома британська дослідниця, 

письменниця і натуралістка Isabella Lucy Bird (Ізабелла Люсі Берд): In this 

climate, if you only go out for a short time you do not feel cold even without a hat, or 

any additional wrappings. I bought a cardigan for myself, however, and some thick 

socks, got some stout snow-shoes for Birdie's hind feet, had a pleasant talk with some 

English friends. (LLRM, с. 278).  

Журнали мод того періоду згадують кардиган як предмет жіночого 

в'язаного нижнього одягу: Ladies 'Cardigan Jackets with sleeves, in plain colors. 
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(LSFW, с. 29). LADIES KNIT GOODS: N 679. Fine French Cardigan Jacket, 

turn down collar fastened with buttons, in black, brown or navy. (FAW, с. 31).  

Фасон під назвою «кардиган» також поширюється і на чоловічий теплий 

нижній одяг: GENTS 'SHIRTS and DRAWERS: Gents' All Wool knit Cardigan 

Jackets. (CSS, с. 24). GENTS 'MERINO UNDERWEAR. MEN'S CARDIGAN 

JACKETS: N 873. Woolen in seal, brown or black. (FAW, с. 91).  

В довіднику з історії моди кінця Вікторіанської епохи значення епоніму 

розширюється, і кардиган перетворюється на кофту або піджак: The sleeves are 

made all in one piece, and the garment is very nearly as highly evolved as the 

Cardigan jacket, which it very much resembles. (HOD, с. 18).  

В піздньовікторіанський період словник моди називає кардиганом жакет 

з рукавами або без них: Cardigan Jacket – A close fitting ribbed woolen or worsted 

body jacket, with or without sleeves. (CD, с. 18).  

Вищенаведені приклади демонструють, що вживання слова cardigan у 

Вікторіанську епоху обмежується переважно такими нехудожніми видами 

текстів, як мемуарами, листами, журналами та каталогами мод, довідковою 

літературою з історії та пошиття одягу.  

На сьогоднішній день слово cardigan трансформувалося в назву для 

цілого класу предметів в'язаного вовняного верхнього одягу з рукавами або без 

них – жилету, в’язаної куртки, светру, кофти: Сardigan (n.) (1.1.vest), Cardigan 

(n.) (2.1. waistcoat), Cardigan / cardigan (n.) (3.1.sweater) (CEEL, с. 155). 

Наприклад: Some men will come to a entter in the Spring with heavy underclothing, 

a thick vest, and, it may be, a Cardigan jacket on (CAF , с. 19).  

Іншим прикладом деривації нової лексеми у сфері моди і одягу може бути 

лексема raglan (n.) від епонімічного титулу Головнокомандуючого 

британською армією під час Кримської війни – Lord Raglan (Лорд Раглан, 

1788–1855). (див. процес деонімізації лексеми raglan п 3.1.1) 

У групі ТНО, пов’язаних зі сферою моди та дизайну у період 

Вікторіанскької Англії, можна відзначити розвиток іменників і прикметників на 

позначення стилю, притаманного законодавцю моди і вишуканості George 

Bryan Brummell (Джордж  Браян Браммел, 1778–1840): Brummellian (a.), 
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Brummelism (n.), Beau-Brummelism (n.). Сама епоха і стиль законодавця моди 

отримує назву  Brummelliana (collect. n). Наприклад: I wish they would remove it 

to the West End, for really it is quite a bore to go to such a place; more particularly 

as one cannot be seen in one's own equipage beyond Somerset House, ' etc. etc. etc. 

in the Brummellian style. (WBS, с. 474). 

У результаті когнітивної обробки неологічної ономастичної лексики, що 
формує тематичну групу «Культура і мистецтво», стає можливим 
формулювання уявлення про Вікторіанську Англію у сконденсованому вигляді: 
Вікторіанська Англія – осередок створення об’єктів естетичного задоволення 
у сфері вишуканих мистецтв – живописі, скульптурі і архітектурі, 
драматургії і літературі, законодавець моди і вишуканого дизайну. 

 
Висновки до четвертого розділу 
 
1. Аналіз дискурсивної реалізації когнітивно-номінативного простору 

образу Вікторіанської Англії у історіографічних джерелах періоду  Кримської 
війни 1853‒1856 років продемонстрував ефективність застосування неологічної 
ономастичної лексики у заголовках англійськомовних художніх творів 
Вікторіанської доби.  

1.1 Заголовки художніх прозових і поетичних текстів Вікторіанської 
доби, які містять географічну неологічну номенклатуру кримського 
походження, розрізняються за структурно-граматичними характеристиками й 
обсягом – від ключового слова-топоніма чи антропоніма до надфразової єдності 
і речення з ядром-топонімом / антропонімом. 

1.2 За семантико-смисловим навантаженням у досліджуваних 
англійськомовних художніх текстах Вікторанської доби заголовки, що містять 
неологічну ономастичну лексику кримського походження, розділено на: 
хронотопічні; сюжетні; уточнюючі; дескриптивні, або розгорнуті; прогнозуючі; 
сатиричні та іронічні; дублюючі, або подвійні; заголовки-коментарі; заголовки 
з аксіологічним компонентом; заголовки з ускладненою семантикою. 

1.3 Неологічна ономастична лексика кримського походження у складі 
заголовків англійськомовних художніх прозових і поетичних текстів періоду 
Кримської війни 1853‒1856 років постає вербальним маркером англійської 



 207
геополітичної світової експансії Вікторіанської доби, не лише 
повідомляючи про подію та місце, де ця подія відбулася, а й позначаючи 
ставлення (автора) до ції події. 

2. У результаті застосування контекстуального й інтерпретаційно-

текстового аналізу встановлено певні закономірності контекстного вживання 

ТНО у досліджуваному корпусі ІМДК, що дозволило тематично угрупувати 

корпус лексико-фразеологічних ТНО у чотири тематичні групи: «Війна», 

«Державність», «Наука і техніка», «Культура і мистецтво». 

2.1 Тематична група «Війна» є найбільшою за кількістю ТНО військової 

тематики у її складі – 5336 ТНО, 53,92% у 1726-ти ІМДК, 47,61%. Неологічна 

епонімічна лексика (2834 ТНО, 53,12%) значно превалює у тематичній групі 

«Війна» над історико-маркованою лексикою (1647 ТНО, 30,86%) і конотативно-

забарвленою лексикою (855 ТНО, 16,02%).  

ТНО тематичної групи «Війна», які розкривають найбільш характерний 

аспект образу Вікторіанської Англії періоду Кримської війни – політико-

військовий, створюючи образ могутньої мілітаристської імперії, постають не 

лише вузькопрофільною термінологією для найменування легкої та важкої 

військової вогнепальної зброї, військових інженерних споруд та обладнання, 

військових чинів і професій, організацій і технологій, військових кампаній і 

битв, а і засобами позначення політики Британської імперії, пов’язаної з 

утримуванням завойованих колоній і подальшої військовою експансією, а 

також інструментом маніпуляції свідомістю вікторіанців, або патріотично 

оспівуючи благородну місію британців та їхні військові перемоги, або різко 

засуджуючи безглузде кровопролиття через безпорадність і непрофесійність 

верховного керівництва армії. 

2.2 Тематична група «Державність» є другою за кількістю ТНО 

суспільно-політичної тематики у її складі – 2188 ТНО, 22,11% у 930-ти ІМДК, 

25,65 %. Неологічна епонімічна лексика (491 ТНО, 22,85%) є менш частотною у 

тематичній групі «Державність». Перше місце за кількістю ТНО на позначення 

проявів державності посідає група історико-маркованої лексики (1346 ТНО, 

61,54%,). 
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ТНО тематичної групи «Державність» характеризують соціально-

політичний аспект образу Вікторіанської Англії періоду Кримської війни як цитаделі 

великої славетної старої імперії, для якої природною є політика територіальної 

експансії. Зазначені ТНО не лише пов’язані з назвою самої країни як адміністративно-

територіальної одиниці та її історичними і поетичними відповідниками, а й 

позначають поняття соціальних, суспільно-політичних та ідеологічних відносин, 

зумовлених соціальним устроєм, зокрема монархією, а також переосмислюють вклад 

відомих вікторіанців у різноманітні сфери суспільно-політичного життя Британії 

періоду Кримської війни як результату політики територіальної експансії. 

2.3 Тематична група «Наука і техніка» є третью за кількістю ТНО професійної 

тематики у її складі – 1700 ТНО, 17,18% у 630-ти ІМДК, 17,37%. Перше місце в 

ієрархії ТНО за кількісними показниками посідає група ономастичної лексики (997 

ТНО, 58,63%); конотативно-забарвлена лексика на позначення понять, пов’язаних зі 

сферою науково-технічного прогресу, незначна.  

ТНО тематичної групи «Наука і техніка» розкриває науково-технічний аспект 

образу Вікторіанської Англії періоду Кримської війни. Позначаючи технологічні і 

наукові інновації у сфері промисловості й економіки, торгівлі і комерції, комунікації і 

транспорту, які відбулися у результаті мобілізації всіх людських і матеріальних 

ресурсів країни в умовах військового конфлікту, ТНО тематичної групи «Наука і 

техніка» створюють у такий спосіб образ Вікторіанської Англії як успішної, 

індустріально розвиненої держави. 

2.4 Тематична група «Культура і мистецтво» є четвертою за кількістю ТНО у її 

складі – 672 ТНО, 6,79% у 339-ти ІМДК, 9,37%. Зазначену групу сформовано 

передусім неологічною епонімічною лексикою на позначення понять у сфері 

вишуканих мистецтв, зокрема у живописі, скульптурі і архітектурі, у драматургії і 

літературі, моди і дизайну. 

Розкриваючи аспекти культурного життя країни періоду Кримської війни, ТНО 

групи «Культура і мистецтво» створюють образ Вікторіанської Англії як законодавця 

моди, як осередку культури і вишуканих мистецтв. 

Основні положення четвертого розділу відбито в одноосібних публікаціях 

дисертантки [167; 176]. 
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ВИСНОВКИ  

 
Проблема розкриття образу Вікторіанської Англії, яким він постає в 

англомовних художніх творах і літературно-історичних пам’ятках періоду 

Кримської війни 1853‒1856 років, розв’язується в дисертації шляхом 

когнітивно-дискурсивного аналізу лексико-фразеологічних номінативних 

засобів репрезентації історико-культурних домінант Вікторіанської доби у 

досліджуваних текстах. 

Комплексність феномену складної і багатозначної категорії образу у її 

когнітивно-дискурсивній реалізації зумовила застосування методологічного 

інструментарію лінгвокогнітивної і когнітивно-дискурсивної наукових 

парадигм. Положення дискурс-аналізу, який зосереджується як на рівні речення 

і тексту, так і на рівні екстралінгвальної ситуації, слугували методологічною 

основою цього підходу на етапі дослідження мікро- і макроструктури 

Вікторіанського дискурсу, а також на етапі дослідження дискурсивної 

реалізації тематичних номінативних одиниць в історико-маркованих 

дискурсивних контекстах. 

Багатовекторне вивчення образу, яке має давні традиції у гуманітарному 

знанні, зумовило різноманітність трактувань цього феномену у філософії (образ 

як універсальна форма відображення дійсності індивідом), психології 

(психічний образ, що породжує й описує психофізіологічну реальність), 

літературознавстві (художній образ як конкретна і водночас узагальнена 

авторська картина світу і словесно-художній образ, створений вербальними 

засобами і художньо-композиційними прийомами) і лінгвістиці (образ як 

одиниця образної системи мови, як одиниця мовленнєвої діяльності і як 

одиниця зберігання інформації). 

Розвиток когнітивно-дискурсивного підходу у дослідженні образності 

спрямовує наукову думку на розкриття ментальних механізмів креативного 

відтворення дійсності шляхом концептуального аналізу мовних форм як 

похідних концептуалізації світу людською свідомістю, а їхніх значень – як 

певних структур знання, концептів, що закріплені мовними знаками. 
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У руслі лінгвокогнітивного підходу синкретична природа образу 

Вікторіанської Англії представляється як багатоаспектна ментальна сутність, у 

якій висвітлюються когнітивні, перцептивно-асоціативні та семіотичні аспекти 

образу і розкривається його специфіка як багаторівневого лінгвокогнітивного 

та семіотичного ментального конструкту. 

Дискурсивний підхід, який обґрунтовує художній дискурс як когнітивно-

смисловий контекст породження образності, уможливив конструювання образу 

Вікторіанської Англії з урахуванням величезної кількості екстралінгвальних 

чинників, зокрема історико-культурного контексту досліджуваної епохи. 

Залучення мовного матеріалу, вилученого не лише із художніх творів, а й із 

літературно-історичних пам’яток того часу (мемуарів і спогадів, листів і 

щоденників, статей із журналів і газети Таймс, промов у парламенті і 

релігійних проповідей тощо), уможливило створення унікального і 

неповторного образу Великої Британії в одному з найважливіших періодів її 

розвитку, переломленого крізь призму авторського світобачення. 

Когнітивна обробка мовного матеріалу історіографічних джерел періоду 

Кримської війни 1853‒1856 років уможливила окреслення когнітивно-

номінативного простору образу Вікторіанської Англії, який тлумачиться як 

органічне поєднання лінгвальних засобів репрезентації образу Вікторіанської 

Англії (тематичних номінативних одиниць лексико-фразеологічного рівня, які 

або називають, або характеризують історико-культурні події і досягнення 

країни в епоху Кримської війни), і екстралінгвальних чинників (ситуативно-

історичного контексту) їх дискурсивної реалізації у історіографічних джерелах 

періоду Кримської війни 1853‒1856 років. 

Тематичними номінативними одиницями, які називають історико-

культурні явища у історіографічних джерелах періоду Кримської війни 

1853‒1856 років, є неологічна ономастична лексика й історико-маркована 

лексика; а які характеризують історико-культурні події у досліджувану 

епоху, виражають ставлення до них членів англійської лінгвоспільноти, – 

конотативно-забарвлена лексика. 
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Неологічна ономастична лексика, яка значно превалює у 

досліджуваному матеріалі, слугує вербальним засобом відтворення в 

англійській мові історико-культурних і науково-технічних інновацій доби 

Кримської війни 1853–1856 років. Джерелом утворення неологічної 

ономастичної лексики слугують антропоніми-етимони (імена історичних 

персоналій, прізвища відомих осіб) і топоніми-етимони (географічні назви і 

події, пов’язані з ними). Відповідно, у групі неологічної ономастичної лексики 

виокремлено неологічну антропонімічну лексику і неологічну топонімічну 

лексику. В окрему, третю, групу виділено неологічну епонімічну лексику, яка 

є антропонімічною або топонімічною, але саме епоніми-антропоніми та 

епоніми-топоніми на позначення науково-технічних винаходів та історико-

культурних інновацій у період Кримської війни 1853–1856 років поповнили 

склад англійської мови. 

Група історико-маркованої лексики – це лексика на позначення тих 

історико-культурних явищ, які асоціюються з Вікторіанською Англією лише 

доби Кримської війни 1853–1856 років. Виокремлення декількох тематичних 

груп на позначення державності і національної самосвідомості; видів 

комунікації, транспортних засобів, інноваційного сухопутного (залізничного) і 

морського транспорту; наукових дисциплін, особливо природничих і 

природознавчих, сприяло визначенню історико-культурних домінант 

Вікторіанської доби. 

Конотативно-забарвлена лексика, яку розподілено у три групи – 

емотивно-експресивну лексику, оцінну лексику й образну лексику, слугує 

вербальним засобом створення авторської образності в історіографічних 

джерелах періоду Кримської війни 1853‒1856 років. 

Емотивно-експресивну лексику диференційовано як емотиви-номінативи 
(безпосередньо називають, номінують емоції і почуття), емотиви-асоціативи 
(безпосередньо не називають емоції, а викликають асоціації із певними 
почуттями або емоціями), емотиви-експресиви (передають експресивне 
авторське ставлення до дійсності) і нейтральні емотиви (не містять власної 
зафіксованої емотивної конотації, але у відповідному контекстному оточенні 
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можуть отримати додатковий емотивно-оціночний компонент). У 
досліджуваних історіографічних джерелах доби Кримської війни 1853–1856 
років емотивно-експресивна лексика виражає у сконцентрованій формі 
експресивно-емотивне ставлення членів англійської лінгвоспільноти до 
пануючих реалій, політичних, суспільних і культурних тенденцій епохи, тим 
самим розкриває психологічні характеристики індивідуального уявлення 
вікторіанців щодо образу Вікторіанської Англії. 

Оцінна лексика, яка виражає імпліцитне й експліцитне позитивне 
(меліоративна лексика), негативне (пейоративна лексика) або нейтральне 
(амбівалентна лексика) ставлення вікторіанців до різноманітних сфер свого 
життя і, у цілому, до узагальненого образу своєї країни. За кількістю 
контекстних актуалізацій в історико-маркованих дискурсивних контекстах 
найбільш поширеною виявилася пейоративна лексика з негативною оцінкою 
військової рутини, забезпечення армії, страждання солдат тощо. 

Образну лексику представляють тропи – метафора, персоніфікація, 
метонімія, синекдоха, образне порівняння, епітет, алюзія, оксюморон, іронія, 
які у художніх прозових і поетичних текстах вербально репрезентують 
складники образу Вікторіанської Англії. За кількістю контекстних актуалізацій 
в історико-маркованих дискурсивних контекстах найбільш поширеними 
виявилися такі засоби створення авторської образності, як метафора і 
персоніфікація, або уособлення, що наділяє неживі речі людськими 
властивостями, коли предмет або явище «оживають» за принципом подібності.  

Неологічна ономастична лексика, насамперед топоніми, часто 
виступають в якості заголовків цілих творів і заголовків їх окремих частин, 
займаючи домінуючу сильну позицію в тексті і тим самим слугуючи 
індикатором дискурсивної екстралінгвальної інформації. Топоніми кримського 
походження у якості різних за формою та семантикою заголовків – 
хронотопічних; сюжетних; уточнюючих; дескриптивних, або розгорнутих; 
прогнозуючих; сатиричних та іронічних; дублюючих, або подвійних; 
заголовків-коментарів; заголовків з аксіологічним компонентом; заголовків з 
ускладненою семантикою – постають вербальними маркерами англійської 
геополітичної світової експансії Вікторіанської доби. 
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Аналіз дискурсивної реалізації когнітивно-номінативного простору 

образу Вікторіанської Англії у історіографічних джерелах періоду Кримської 

війни 1853‒1856 років дозволив установити його тематичну розгалуженість, 

результатом якої стало тематичне угрупування корпусу лексико-

фразеологічних тематичних номінативних одиниць залежно від типу 

вербалізованої історико-культурної домінанти: «Війна», «Державність», «Наука 

і техніка», «Культура і мистецтво». 

Лексична репрезентація історико-культурної домінанти «Війна» посідає 

перше місце за кількістю тематичних номінативних одиниць, при цьому 

неологічна епонімічна лексика значно превалює над історико-маркованою 

лексикою і конотативно-забарвленою лексикою. 

Лексика тематичної групи «Війна», позначаючи легку та важку військову 

вогнепальну зброю, військові інженерні споруди й обладнання, військові чини і 

професії, організації і технології, військові кампанії і битви (неологічна 

ономастична лексика), позначаючи політику Британської імперії, пов’язану з 

утримуванням завойованих колоній і подальшої військовою експансією 

(історико-маркована лексика), сприяючи маніпуляції свідомістю вікторіанців 

(конотативно-забарвлена лексика) створює образ Вікторіанської Англії як 

могутньої мілітаристської імперії. 

Лексична репрезентація історико-культурної домінанти «Державність» 

посідає друге місце за кількістю тематичних номінативних одиниць, при цьому 

неологічна епонімічна лексика є менш частотною за кількістю номінацій 

проявів державності, а найбільш частотною виявилася група історико-

маркованої лексики. 

Лексика тематичної групи «Державність» стосується соціально-

політичного аспекту образу Вікторіанської Англії. Позначаючи поняття 

соціальних, суспільно-політичних та ідеологічних відносин, зумовлених 

соціальним устроєм, зокрема монархією, переосмислюючи вклад відомих 

вікторіанців у різноманітні сфери суспільно-політичного життя Британії 

періоду Кримської війни як результат політики територіальної експансії, 

лексика тематичної групи «Державність» створює образ Вікторіанської Англії 
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періоду Кримської війни як цитаделі великої славетної старої імперії, для 

якої природною є політика територіальної експансії. 

Лексична репрезентація історико-культурної домінанти «Наука і техніка» 

посідає третє місце за кількістю тематичних номінативних одиниць, при цьому 

найбільш частотною знову виявилася група ономастичної лексики, а 

конотативно-забарвлена лексика на позначення понять, пов’язаних зі сферою 

науково-технічного прогресу, незначна.  

Лексика тематичної групи «Наука і техніка» позначає технологічні і 

наукові інновації у сфері промисловості й економіки, торгівлі і комерції, 

комунікації і транспорту, які відбулися у результаті мобілізації всіх людських і 

матеріальних ресурсів країни в умовах військового конфлікту. Розкриваючи 

образ Вікторіанської Англії у науково-технічному аспекті, лексика тематичної 

групи «Наука і техніка» створює образ Вікторіанської Англії як благополучної, 

індустріально розвиненої держави під час Кримської війни. 

Лексична репрезентація історико-культурної домінанти «Культура і 

мистецтво» посідає четверте місце за кількістю тематичних номінативних 

одиниць, якими постають передусім епоніми-антропоніми. Розкриваючи 

аспекти культурного життя країни періоду Кримської війни, лексика на 

позначення понять у сфері вишуканих мистецтв, зокрема у живописі, 

скульптурі і архітектурі, у драматургії і літературі, моди і дизайну створює 

образ Вікторіанської Англії як законодавця моди, як осередку культури і 

вишуканих мистецтв. 

Когнітивна обробка інформації про історико-культурні домінанти 

Вікторіанської доби, втіленої у історіографічних джерелах періоду Кримської 

війни 1853‒1856 років тематичними номінативними одиницями, надає 

можливість сформулювати уявлення про Вікторіанську Англію того часу. 

Вікторіанська Англія – це могутня мілітаристська держава, існування 

якої пов’язане з утримуванням завойованих колоній і політикою подальшої 

військової експансії, тому війна у світогляді вікторіанців сприймається як 

кар’єра, професія, служба, а англійський солдат – як вірнопідданий своєї 

країни, який виконує благородну місію захисника вітчизни (хоча часто 
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патріотичне оспівування славетних перемог поступається різко 

негативною оцінкою військових втрат через бюрократизм, безпорадне і 

бездарне керування британською армією); це – цитадель великої славетної 

старої імперії, дім непереможної раси щасливих людей, яким тісно на 

прекрасному Зеленому Острові посеред моря, чим і виправдовується політика 

територіальної експансії; це – успішна, індустріально розвинена країна, на 

благо якої працює ціла плеяда зброярів, військових інженерів і промисловців 

заради економічного зростання у галузі важкої промисловості і технологій, 

стрімкого розвитку науки і техніки, активізації торгівлі і комерції в умовах 

військового конфлікту; це – законодавець моди і вишуканого дизайну, осередок 

створення об’єктів естетичного задоволення у сфері вишуканих мистецтв – 

живописі, скульптурі і архітектурі, драматургії і літературі. 

Перспективним у подальших наукових пошуках в межах когнітивно-

дискурсивної парадигми є застосування запропонованої у дисертації методики 

когнітивно-дискурсивного аналізу вербальної репрезентації історико-

культурних домінант Вікторіанської епохи для когнітивно-дискурсивного 

аналізу неологічної лексики, що поповнила склад англійської мови у знакові 

історичні періоди розвитку Великої Британії. 
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Crimean War Song Book of the Allies, with a 
Brief Account of the War to the Fall of 
Sebastopol. London : A. Kirkaldy, 1855. 14 p. 
(P) – Craik D. M. Poems. Boston : Ticknor and 
Fields, 1866. 160 p. 
(FS) – Crampton J. N. The fall of Sebastopol. 
London: Simpkin & Marshall, 1856. 82 p. 
(RG) – Doyle F. H. The Return of the Guards: 
And Other Poems. London : Macmillan, 1866. 
327 p. 
(BOFS) – Elliott J. A., Murray S. Balaclava : Oh 
'tis a famous story! London : Francis Bros. and 
Day, 1884. 6 p. 
(NWBP) – Franklin R. Notes on the War and the 
blessing of peace. Lincolnshire : Barton-upon-
Humber, 1856. 34 p. 
(WIC) – Gibson J. S. The war in Crimea. A 
complete collection of the English poems which 
have obtained the chancellor's gold medal in the 
University of Cambridge [G. Waddington, W. 
Whewell, J. S. Gibson and others]. Cambridge : 
Macmillan, 1859. 352 p. 
(GP) – Greatrex Ch. B. Poems. London : Kent 
and Co., 1870. 157 p. 
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(PES) – Hamilton J. Poems, Essays, and 
Sketches.  Glasgow : James Maclenhose, 1870. 
400 p. 
(BCWOP) – Hayward A. The battles of the 
Crimea with other poems. Canada : J. C. Ansley, 
1855. 75 p. 
(BI) – Hedley G. R. The Battle of Inkermann 
(The Truest Version). People' Advocate. Sydney, 
1855. 19.05.1855. C. 101–103. 
(AM) – Hope J. B. Arms and the man. Norfolk : 
Landmark Publishing Company, 1882. 104 p. 
(BRB) – Kipling R. Barrack-room Ballads and 
Other Verses. Leipzig : Heinemann and 
Balestier, 1892. 245 p. 
(LT) – Kipling R. The Long Trail: Selected 
Poems. Carcanet, 2004. p. 154. 
(TSOP) – Knott A. The three spirits and other 
poems. London : Groombridge and Sons, 1856. 
96 p. 
(THOP) – Laing A. The true hero and other 
poems. Glasgow : Morrison Brothers, 1893. 164 
p. 
(RCSS) – Lynch T. T. The rivulet : a 
contribution to sacred song. London : Robert 
Theobald, 1855. 160 p.  
(SPS) – Meek A. B. Songs and Poems of the 
South. New York : S. H. Goetzel & Company, 
1857. 282 p. 
(RBCS) – Rules of the Balaclava 
Commemoration Society. London :  Latham, 
1879. 28 p. 
(CR) – Sitwell E. The canticle of the rose: poems 
1917-1949. Vanguard Press, 1949. 290 p. 
(SOW) – Smith A., Dobell S. Th. Sonnets on the 
war. London : David Bogue, 1855. 56 p. 
(PDST) – Smythies H.  Sebastopol: A Poem, 
Dedicated to the Spirit of The Times. London : 
Routledge, 1854. 20 p. 
(EWOP) – Stokes H. S. Echoes of the war, and 
other poems. London : Longman, 1855. 99 p. 
(TAOP) – Tennyson A. Tiresias and other 
poems. London :  Macmillan and Co., 1885. 220 
p. 
(LA) – Tilt J. Lays of Alma, and other poems. 
London : Booth, 1856. 200 p. 
(SFD) – Trench R. Ch. A sermon for the fast day. 
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London : John W. Parker and Son, 1854. 23 p. 
(AOP) – Trench R. Ch. Alma and other poems. 
London : John W. Parker and Son, 1855. 44 p. 
(TP) – Trench. R. Ch. Poems. London : Regan 
Paul, Trench and Co., 1889. 430 p. 
(TCOD) – Waddington P., Blackmore R. D. The 
Charge of Death. "Theirs but to do and die": the 
poetry of the charge of the Light Brigade at 
Balaklava, 25 October 1854. Astra, 1995. 224 p. 
(WJP) – Whitmore-Jones. W. Poems. London : 
Longman, Brown, Green and Longmans, 1856. 
189 p. 
(AB) – Williams J., Miles A. H. After Balaclava. 
Successful Recitations. London : S. H. Bousfield 
& Co., 1901. 307 p. 

Корпус текстів Обсяг текстів (стор.) 
Кількість % Кількість % 

36 19,57% 5 805 10,88% 

Н
ех

уд
ож

ні
 

те
кс

ти
 

Військова 
документація 

Історіографічне джерело 
(A) – Ammunition. The British Trade Journal 
and Export World. London, 1886. Vol. 24. PP. 
31–32. 
(SSEB) – Bormann Ch. Shrapnel shell in 
England and in Belgium, with some reflections 
on the use of this projectile in the Crimean war. 
A historico-technical sketch. London : Tubner 
and Co., 1859. 168 p. 
(TR) – Dove P. E. The Revolver: Its Description, 
Management, and Use; with Hints on Rifle clubs 
and the defence of the country. Edinburg : 
Adams and Charles Black, 1858. 60 p. 
(GBTR) – Greener W. Gunnery in 1858: Being a 
Treatise on Rifles, Cannon, and Sporting Arms : 
Explaining the Principles of the Science of 
Gunnery, and Describing the Newest 
Improvements in Fire-arms. London : Smith, 
Elder, 1858. 440 p. 
(FR) – Luard R. E. Field Railways, and their 
general application in war. Journal of the Royal 
United Service Institution. London : Mitchell and 
Co., 1874. Vol. 17.  PP. 693–715. 
(RCVC) – Russell W. H. Rifle Clubs and 
Volunteer Corps. London : Routledge, 1859. 110 
p. 

Корпус текстів Обсяг текстів (стор.) 
Кількість % Кількість % 
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6 2,72% 693 1,30% 

Історичні нариси 

Історіографічне джерело 
(DMHSF) – Deane J. Deanes' manual of the 
history and science of fire-arms. London : 
Brown, Green Browns and Roberts, 1858.  295 p. 
(CTA) – Duncan Ch. A Campaign with the Turks 
in Asia. London : Smith & Elder, 1855. 290 p. 
(CWH) – Figes O. The Crimean War: A History. 
Macmillan, 2011. 304 p. 
(GGME) – Hardie J. K. The Gladstonian 
government as a model Employer. National 
Union Gleanings. London : Simpkin, Marshall, 
Hamilton, Kent and Co., 1894. Vol. 2. PP. 36–
39. 
(NSWC) – Macleod G. H. B. Notes on the 
surgery of the war in the Crimea. Glasgow : 
William Mackenzie, 1858. 440 p. 
(HBSO) – Russell W. H. Heights Before 
Sebastopol, October 25. The Times. 1854. Nov. 
13. P. 1. 
(BEC) – Russell W. H. The British expedition to 
the Crimea. London : Routledge, 1877. 556 p. 
(OHC) – Ryan G. Our Heroes of the Crimea : 
Being Biographical Sketches of Our Military 
Officers, from the General Commanding-in-
Chief to the Subaltern. Routledge, 1855. p.176 
(CPIEE) – Somerville A. Cobdenic Policy, the 
Internal Enemy of England. London : R. 
Hardwicke, 1854. 104 p. 
(LWACS) – Thomson H. B. The Laws of War: 
Affecting Commerce and Shipping. London : 
Smith, Elder, & Company, 1854. 116 p. 
(MIL) – Trinder B. The Making of the Industrial 
Landscape. Sutton Pub Ltd, 1993. 320 p. 
(TEP) – Ward T. H. The English Poets. London : 
Macmillan, 1918. 600 p. 
(WBS) – Wharton Ph. The Wits and Beaux of 
Society. London : G. Routledge, 1867. 508 p. 

Корпус текстів Обсяг текстів (стор.) 
Кількість % Кількість % 

13 7,07% 3 714 6,96% 

Полкова 
історіографія 

Історіографічне джерело 
(TCC) – Carter Th. The Crimean campaign. 
London : Groombridge and Sons, 1861. P. 185. 
(MDW) – Kelly Ch. Mrs. Duberly's War: Journal 
and Letters from the Crimea. New York : Oxford 
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University Press, 2007.  416 p. 
(SDCO) – Kingsford Ch. L. The Story of the 
Duke of Cambridge's Own (Middlesex 
Regiment). London : Offices of "Country Life", 
1916. 242 p. 
(ROF) – Wickes. H. L. Regiments of foot: a 
historical record of all the foot regiments of the 
British Army. Osprey Publishing, 1974. 170 p. 
(HBSF) – Wylly H. C. History of the 1st & 2nd 
Battalions, the Sherwood Foresters, 
Nottinghamshire and Derbyshire Regiment, 
1740–1914: 45th Foot, 95th Foot. London : 
Butler & Tanner, 1929. Vol. 1. 764 p. 

Корпус текстів Обсяг текстів (стор.) 
Кількість % Кількість % 

5 2,72% 1 593 2,99% 

Приватні 
мемуари 

Історіографічне джерело 
(TAON) – Anne M. Travelling about Over New 
and Old Ground. London : George Routledge & 
sons, 1872. 353 p. 
(SEVR) – Gowing. T. A Soldier’s experience Or 
A voice from the ranks: showing the cost of war 
in blood and treasure. Nottingham : Forman and 
Sons, 1892. 585 p. 
(SOC) – Hamley E. B. The story of the 
campaign. Blackwood's magazine. London ; 
Edinburgh : W. Blackwood, 1854. Vol. 76. P. 
619–637. 
(IOC) – Kinglake A. W. The Invasion of the 
Crimea: Invasion of the Crimea. Edinburgh and 
London : W. Blackwood and sons, 1863. Vol. 2. 
p. 534. 
(CWFL) – Lysons D. The Crimean War from 
First to Last. London : J. Murray, 1895. 298 p. 
(EPR) – Royer A. The English Prisoners in 
Russia: A Personal Narrative of the First 
Lieutenant of H.M.S. Tiger. London : Chapman 
and Hall, 1854. 195 p. 
(CDLL) – Windham Ch. A., Pearse H. W., 
Russell W. H. The Crimean diary and letters of 
Lieut.-General Sir Charles Ash Windham, 
K.C.B. London : K. Paul, Trench, Trübner & co., 
1897. 272 p. 

Корпус текстів Обсяг текстів (стор.) 
Кількість % Кількість % 

7 3,80% 1 723 3,23% 
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Епістолярій 

Історіографічне джерело 
(LQV1) – Benson  A. C., Esher G. C. The letters 
of Queen Victoria: a selection from Her 
Majesty's correspondence between the years 
1837 and 186: published by authority of His 
Majesty the king: in 2 vol. London : J. Murray, 
1907. Vol. 1. 511 p. 
(LQV2) – Benson  A. C., Esher G. C. The letters 
of Queen Victoria: a selection from Her 
Majesty's correspondence between the years 
1837 and 186: published by authority of His 
Majesty the king: in 2 vol. London : J. Murray, 
1907. Vol. 2. 472 p. 
(LCD) – Dickens Ch. The Letters of Charles 
Dickens: 1853-1861. Leipzig : B. Tauchnitz, 
1880. Vol 3. 279 p. 
(LRHLB) – Gordon A. L. A Letter to the Right. 
Hon. Lord Belhaven on the new Scheme of Irish 
Education. Aberdeen : P & J. Gray, 1832. 61 p. 
(DOC) – Sheppard E. George, Duke of 
Cambridge. A memoir of his private life based 
on the journals and correspondence of His Royal 
Highness: In 2 vol. London : Longmans, 1906. 
Vol. 1. 311 p. 

Корпус текстів Обсяг текстів (стор.) 
Кількість % Кількість % 

5 2,72% 1 652 3,10% 

Парламентські 
виступи 

Історіографічне джерело 
(RJC) – Allen Y. Report of the Joint Committee 
Appointed by the Lords of the Committee of 
Privy Council for Trade and the Atlantic 
Telegraph Company. London : George Edward 
Eyre and William Spottinswoode, 1861. 563 p. 
(TSJ) – Anderson M. The Scottish Jurist: 
Containing Reports of Cases Decided in the 
House of Lords, Courts of Session, Tends, and 
Exchequer, and the Jury and Justiciary Courts. 
Edinburgh : M. Anderson, 1835. Vol. 7. 545 p. 
(WWR) – Gladstone. W. E. War with Russia: 
speech of the Right Hon. (M. P. for the 
University of Oxford), on the negotiations and 
the war: in the House of Commons, on Thursday, 
May 24, 1855. London : Woodfall and Kinder, 
1855. 53 p. 
(ARC) – Hermann B. Annual Report for the 
Commissioner of the General Land Office. 
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Washington : Government Printing Office, 1896. 
121 P. 
(EAA) – Longridge R. B. Evidence, Addenda, 
and Appendices to the Reports of the Committee 
Appointed by the Lords Commissioners of the 
Admiralty, to Inquire Into the Causes of the 
Deterioration of Boilers. London : Harrison and 
Sons, 1877. 843 p. 
(PD) – Parliamentary Debates. Quarterly Review. 
London : John Murray, 1894. Vol. 179. PP. 553-
576. 
(RFC) – Reports from Committees. London : 
Parliament. House of Commons,1863. 700 p. 
(RIM) – Reports of the Inspectors of Mines of 
the Anthracite and Bituminous Coal Regions of 
Pennsylvania. Harrisburg : Edvin K. Meyers, 
1893. 476 p. 
(CCCB) – Tulloch A. The Crimean Commission 
and the Chelsea Board: Being a Review of the 
Proceedings and Report of the Board. London : 
Harrison, 1857. 189 p. 

Корпус текстів Обсяг текстів (стор.) 
Кількість % Кількість % 

9 4,89% 3 514 6,59% 

Періодика 
(газети, 

журнали, 
альманахи) 

Історіографічне джерело 
(ORCO) – An ordinance for the regulation of 
Cabs and Omnibuses. Ordinances and Opinions 
of the City Solicitor. Philadelphia, 1851. PP. 256-
259. 
(SJ) – Bagehot W. Seniors’ jouranls. Fortnightly 
Review. London : Chapman and Hall, 1871. Vol 
16. PP. 156–696. 
(MC) – Bedingfield M. D. Miscellaneous 
Correspondence. London Lancet. New York : 
Industrial Publishing Company,1855. Vol. 2. P. 
330. 
(BW) – Books wanted. Publishers Weekly. New 
York : F. Leypoldt, 1891. Vol. 39. P. 340. 
(DR) – Daily Review. Edinburgh, 1861. 16 Dec. 
P. 4–5. 
(E) – Electrician. London : James Gray, 1892. 
Vol. 6. P. 1. 
(DBA) – Harris W. J. The decay of the British 
agriculture. The National Review. London : W.H. 
Allen, 1887. Vol. 10. P. 297–312. 
(ILN) – Illustrated London News. 5 Aug. 1854. 
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P.10. 
(JISI) – Journal of the Iron and Steel Institute. 
Issues 1–2. London : E. and F. N. Spon, 1873. P. 
373–390. 
(JIA) – Layton Ch. Journal of the Institute of 
Actuaries. Alden Press, 1890. Vol. 28. 
(LA4) – Leading article. The Times. 1854. 4 
Nov. P. 6. 
(LA3) – Leading article. The Times. 1854. 3 
February. P. 6. 
(CM) – Lection J. Curious Mathematica: A new 
theory of parallels. Athenaeum. London : John C. 
Francis, 1891. Vol.  91. PP. 196–197. 
(LTET) – Letter to the editor of the Times. The 
Times. 1855. Apr. P. 6. 
(JTS) – Lightfoot R. H. The Journal of 
Theological Studies. Oxford : Oxford University 
Press, 1949. Vol 50. P. 104. 
(SP) – Meade L. T. Supplementary pages. 
Atalanta Magazine. London : Forgotten Books, 
1882. Vol.3.  P. 1–2. 
(MM) – More mismanagement. To the editor of 
the Times. The Times. 1855. 3 Apr. P. 10. 
(OMCD) – Our magazine column for December. 
Illustrated London News. London : William 
Little, 1847. Vol XI. 4 Dec. P.370. 
(P) – Punch. London : Office 85, 1854. Vol. 26. 
17 June. P. 246–247. 
(RAH) – Stephens A. Reminiscences of 
Alexander H. Stevens vs. Those of General 
Richard Taylor. The International Review.  New 
York : A. S. Barnes and Co., 1878. Vol. 8. № 7. 
P. 145–154. 
(PN) – Stockton F. R. Precious nonsense. The 
Scots Observer. London : T & A. Constable, 
1890. Vol. 3. PP. 327–328. 
(TOL) – Taxes on Locomotion. Journal of the 
Society of Arts. London : Society of Arts, 1868. 
Vol 17. P 331–332. 
(BQR) – The British Quarterly Review. London. 
: Jackson and Wolford, 1849. Vol.9 . 302 p. 
(CSET) – The Commissariat service to the editor 
of the Times. The Times. 1855. 1 Aug. P. 5 
(TL) – The Leader. The Times. 1855. 4 Aug. P. 
9. 
(RER) – The Railway and Engineering Review. 
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Daily Chronicle. London : E. Guyer, 1895. 25 
October. P. 10. 

Корпус текстів Обсяг текстів (стор.) 
Кількість % Кількість % 

26 14,13% 917 1,72% 

Каталоги і 
журнали мод 

Історіографічне джерело 
(CD) – Baker W. H. Clothes dictionary. Chicago 
: Cahn, Wampold and Co, 1901. 45 p. 
(CSS) – Catalogue N. 13, Spring and summer, 
1875. Chicago : Montgomery Ward, 1875. 73 p. 
(FAW) – Fall and Winter, 1890–91 Fashion 
Catalogue. New York : H. O'Neill and Co., 1890. 
178 p. 
(LSFW) – Latest styles: Fall and Winter 1893-
94. Boston: Jordan, Marsh and Co., 1893. 50 p. 
(HHK) – Rutt R. A history of hand knitting. 
Batsford, 1987. 248 p. 
(S) – Style 1901. Toronto, 1901. Vol. 1–12. 1474 
p. 
(CAF) – The Clothier and Furnisher. New York 
: Root and Tinker, 1884. Vol. 14. P. 19. 
(HOD) – Webb W. M. The heritage of dress: 
being notes on the history and evolution of 
clothes. London : E. Grand Richards, 1907. 394 
p. 

Корпус текстів Обсяг текстів (стор.) 
Кількість % Кількість % 

8 4,35% 2 463 4,62% 

Довідникова 
література 

вікторіанської 
доби 

(географічна, 
туристична, 

збройна, 
адміністративна, 

геральдична, 
лінгвістична) 

Історіографічне джерело 
(ZPE) – Colange L. Zell's Popular Encyclopedia, 
a Universal Dictionary of English language, 
science, literature and art. Philadelphia : T. 
Ellwod Zell, 1871. Volume 2. 1152 p. 
(CTH) – Cook G. Cook's Tourist's Handbook for 
Southern Italy. London : Thomas Cook, 1874. 
360 p. 
(TQS) – Cumming A. J. The Queensland 
Statutes. Queensland : Government Printer, 
1867. Vol. 3, Part 2. 3633 p. 
(M) – Dent C. T. Mountaineering. London : 
Longmans, Green, and Co., 1892. 440 p. 
(IE) – International exhibition of 1862. Official 
Illustrated Catalogue. London : Weltausstellung. 
Volume 6. 2816 p. 
(SOTPO) – Kirkpatrick G. A. Statues of the 
province of Ontario. Toronto : L. K. Cameron, 
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1893. 647 p. 
(WOR) – Levenson H. A. Wrinkles: or, Hints to 
sportsmen and travellers on dress, equipment, 
and camp life., London : Chatto and 
Windus,1874. 295 p. 
(SYB) – Martin F.,  Keltie J. S.,  Renwick I. P. 
The Statesman's Year–book. London : St. 
Martin's Press, 1894. Vol. 32. 1140 p. 
(HBT) – Murray J. A Hand-book for Travellers 
on the Continent. London : John Murray and 
Son, 1840. 540 p. 
(CTISC) – Neilson A. The Crimea: Its Towns, 
Inhabitants, and Social Customs. By a Lady 
Resident Near the Alma. London : Partridge, 
Oakey&Company, 1855. 143 p. 
(ISD) – Pacific Islands. Sailing directions. 
London : J. D. Potter, 1890. Vol. 1. 562 p. 
(TEOD) – Saintsbury J. The Earl of Derby. 
London : Harper & brothers, 1892. 223 p. 
(DMS) – Slade C. F. Doris Mary Stenton. The 
Publications of the Pipe Roll Society. Pipe Roll 
Society, 1884. Vol. 79. 160 p. 
(SHB) – The Stationer's Hand–Book; and Guide 
to the Paper Trade. London : Groombridge and 
Sons, 1859. 110 p. 
(SPCB) – The stationer's price and cost book, by 
the author of 'The stationer's handbook'. London : 
W. Kent & Co., 1876. 18 p. 
(TBC) – Thorpe. J. The Bowen Cyclone. 
Proceedings of the Royal Society of Queensland. 
Royal Society of Queensland, 1885. Vol. № 1. 
175 p. 
(ADEL) – Webster N. An American Dictionary 
of the English Language. In II vol. New York : S. 
Converse, 1828. Vol. 1. 88 p. 

Корпус текстів Обсяг текстів (стор.) 
Кількість % Кількість % 

17 9,24% 12 360 23,17% 
Наукова фахова 

література 
вікторіанської 

доби (медицина, 
біологія, фізика, 

математика, 
лінгвістика, 

юриспруденція, 

Історіографічне джерело 
(PFLP) – Babbage Ch. Passages from a life of a 
philosopher. The British Quarterly Review. 
London : Hodder and Stoughton, 1865. Vol. 41. 
(CPEB) – Bidgood. J. A Course on Practical 
Elementary Biology. New York, Longmans 
Green and Co., 1893. 372 p. 
(RACT) – Codman J. The restoration of the 
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оподаткування, 

транспорт, 
інженерія, 

гірничодобувна) 

American carrying trade. Economic Monographs. 
New York, Putnam’s Sons, 1878. Vol. 9–12. 73 
p. 
(HSB) – Coleman W. H. Historical Sketch Book 
and Guide to New Orleans and Environs. New 
York : Will H. Coleman, 1885. 324 p. 
(TOP) – Comstock A. A Treatise on Phonology: 
Comprising a Perfect Alphabet for the English 
Language. Philadelphia : E.H. Butler & 
Company, 1855. p. 135 
(SAAP) – Ellis A. J. Second Annual address of 
the president of the Philological Society. 
Transactions of the Philological Society. London 
: Asher and Co., 1873. Vol 74. P. 201-253. 
(OWET) – Faraday M. On Wheatstone's electric 
telegraph in relation to science. Notices of the 
Proceedings at the Meetings of the Members of 
the Royal Institution of Great Britain. London : 
William Cloves & Sons, 1858. Vol. 2. 564 p. 
(ROK) – Hopkinson A. Report of the keeper.  
Owens College : The Museum, 1897. 120 p. 
(RCBHC) – Irvine A. F.  Reports of Cases 
Before the High Court and Circuit Courts of 
Justiciary in Scotland: From June 1852 to 
December/ Edinburgh : T.& T. Clark, 1855. 640 
p. 
(OEAC) – Kidd  Ch. On  Æther and Chloroform 
as anæsthetics. London : Renshaw, 1858. P. 115. 
(COT) – Kunkler G. A.  Cases of tracheotomy. 
Western Lancet. Cincinnati : Wrightson and Co., 
1856. Vol. 17. P. 465–492. 
(LAT) – Lankester E. Lectures addressed to 
teachers. On Botany: Delivered at The South 
Kensington Museum, 3rd February 1862.  
(LLLP) – Mayhew H. London Labour and the 
London Poor. London : Clowes and Sones, 1861. 
P. 440. 
(TDA) – Morgan, De A. Trigonometry and 
Double Algebra. London : Taylor, Walton and 
Maberly, 1849. 167 p.  
(MZ) – Nicholson H. A. Manual of Zoology for 
the use  of students: With a General Introduction 
on the Principles of Zoology. New York : D. 
Appleton and Company, 1885. 694 p. 
(PRP) – Rossetti W. M. Pre-Raphaelite Papers. 
London : Tate Gallery, 1984. 272 p. 
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(CIAA) – Sansom A. E. Chloroform: Its Action 
and Administration. Philadelphia : Lindsay & 
Blakiston, 1866. 279 p. 
(TBSPB) – Thomé O. W. Text-book of 
Structural and Physiological Botany. New York : 
Wiley, 1879. 479 p. 
(PAM) – Valentine W. W. Phonology and 
morphology. London : Isbister and Co., 1894. p. 
456 

Корпус текстів Обсяг текстів (стор.) 
Кількість % Кількість % 

19 10,33% 4 660 8,73% 
Усього 185 100,00% 53 351 100,00% 
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Додаток Б.  

Антропоніми-етимони епонімів Вікторіанської Англії 
 

№ Антропонім-етимон 
1.  George Hamilton-Gordon, Earl of Aberdeen (1784 –1860) 
2.  John Abernethy (1764–1831) 
3.  Ada Lovelace (1815-1852) 
4.  Robert Adams (1810–1870) 
5.  John Adams (1800-) 
6.  Thomas Addinson (1793–1860) 
7.  Sir George Biddell Airy (1801 –1892) 
8.  Prince Albert of Saxe-Coburg and Gotha (1819 –1861) 
9.  Albert Edward (1841 –1910), Prince of Wales, future king of England Edward VII  
10.  Douglas Argyll Robertson (1837–1909) 
11.  William George Armstrong, (1810 – 1900) 
12.  John Austin (1790 –1859) 
13.  Jane Austen (1775–1817) 
14.  Sir W. C. Roberts-Austen (1843-1902) 
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Додаток В.  

Графічна репрезентація отриманих даних 
 

 
 

Рис. 2.1 Обсяг історіографічних джерел Вікторіанського дискурсу 
 
 

 
 
 
 
 

Рис 2.2 
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Рис. 2.1 Історико-марковані дискурсивні контексти 

в історіографічних джерелах Вікторіанського дискурсу 
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Рис. 2.3 Диференціація когнітивно-номінативного простору  

образу Вікторіанської Англії за семантико-стилістичним критерієм 
 
 

 
Рис. 2.4 Семантико-стилістична класифікація тематичних 

номінативних засобів репрезентації образу Вікторіанської Англії. 

Неологічна ономастична лексика. 
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Рис. 2.4 Семантико-стилістична класифікація тематичних 

номінативних засобів репрезентації образу Вікторіанської Англії. 

Історико-маркована лексика. 
 
 

 
Рис. 2.4 Семантико-стилістична класифікація тематичних 

номінативних засобів репрезентації образу Вікторіанської Англії. 
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Рис. 2.5 Тематичні групи номінативних засобів  

дискурсивної реалізації образу Вікторіанської Англії 
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Рис. 3.1 Класифікація емотивно-експресивної лексики 

у історико-маркованих дискурсивних контекстах із історіографічних 

джерел періоду Кримської війни 1853‒1856 років 

 

 
Рис. 3.2 Класифікація оцінної лексики 

у історико-маркованих дискурсивних контекстах 

із історіографічних джерел періоду Кримської війни 1853‒1856 років 
 

 



 285

 
Рис. 3.3 Класифікація образної лексики 

у історико-маркованих дискурсивних контекстах із історіографічних джерел 

періоду Кримської війни 1853‒1856 років 

 

 
Рис. 4.1 Тематичні групи номінативних засобів 

дискурсивної реалізації образу Вікторіанської Англії 
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Рис. 3.4 Тононіми Кримської війни на геограічній карті Великобританії 


