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лінгвокультурного

концепту

WEALTH, актуалізованого інноваціями в американській мовній картині світу.
Аналіз інновацій американського варіанта англійської мови проводився на
матеріалі публіцистичного дискурсу США, що дозволило окреслити особливості
об’єктивації лінгвокультурного концепту WEALTH у сучасній американській
мовній картині світу. Для американської спільноти, лінгвокультурний концепт
WEALTH є ціннісною домінантою, що уособлює уявлення американців про
добробут та фінансове благополуччя і детермінує їх світосприйняття та оцінку
власної успішності. Під поняттям “ціннісна домінанта” розуміємо найбільш
пріоритетні цінності, що скеровують світосприйняття та мотиви діяльності
членів суспільства.
Дотримуємося думки, що дослідження інноваційних одиниць у межах
лінгвокультурологічних студій дає змогу більш детально окреслити особливості
американської лінгвокультури, адже саме публіцистичний дискурс США є
найбільш відкритою та швидко реагуючою на зміни у суспільстві системою, а
отже віддзеркалює актуальний стан мови та культури. Процес вербокреації
відбувається, насамперед, під впливом екстралінгвістичних чинників, і тим
самим, є проявниками змін у лінгвокультурі. Згідно з ціннісними домінантами,
що функціонують в американській лінгвокультурі, інноваційні одиниці
розподіляються по різним концептосферам, і висока номінативна щільність
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лінгвокультурного концепту WEALTH свідчить про актуальність цього
ментально-мовного конструкта.
Лінгвокультурний

концепт

є

багатовимірним

ментально-мовним

конструктом, що об’єктивується посередництвом номінативних одиниць, які
упорядковуються за польовим принципом і формують ядро, приядерну зону та
периферію концепту. Дослідження номінативного поля лінгвокультурного
концепту, структурованого у вигляді польової моделі, дало змогу виділити
головні та додаткові когнітивні ознаки. Під поняттям “когнітивні ознаки”
розуміємо

основні,

найважливіші

риси-характеристики

концепту,

що

об’єктивуються шляхом семантичного наповнення лексичних одиниць та
усвідомлюються усіма членами лінгвокультури.
Архісеми (інтегральні семи) можуть трактуватися як головні когнітивні
ознаки, об’єктивовані семантикою мовного знака. Зі свого боку, диференційні
семи, або гіпосеми, відбивають відмінні ознаки у змісті одиниць-репрезентантів,
визначають і конкретизують архісему, а отже є додатковими когнітивними
ознаками концепту, і профілюються у периферії номінативного поля. Ядром
номінативного поля лінгвокультурного концепту WEALTH виступає лексемаім’я концепту wealth, та її деривати. Аналіз семантики багатозначної лексеми
wealth дозволяє виділити архісему VALUABLE POSSESSION, яку розцінюємо як
семантичну ознаку імені лінгвокультурного концепту WEALTH, що актуалізує
головну когнітивну ознаку ментально-мовного конструкта.
Мовні засоби, що профілюються у лінгвокультурному концепті WEALTH,
за головною когнітивною ознакою VALUABLE POSSESSION, входять до
приядерної зони номінативного поля. Мовні одиниці, які мають у своєму
семному складі диференційні семи (гіпосеми), що визначаються нами як
додаткові когнітивні ознаки концепту, відносимо до периферії. Значна кількість
мовних засобів, що об’єктивують лінгвокультурний концепт за головною
когнітивною ознакою VALUABLE POSSESSION та додатковими когнітивними

4
ознаками SUCCESS, LUCK, BENEFIT, HAPPINESS, HEALTH, свідчить про високу
номінативну щільність цього ментально-мовного конструкта, а отже, його
релевантність для американської лінгвокультури.
Змістові
американській

характеристики
мовній

лінгвокультурного

картині

світу

задані

концепту
етимоном

WEALTH

в

лексеми-імені

лінгвокультурного концепту wealth, мотиваційним стрижнем семантичного
розвитку якої виступає архісема “благо, добробут (well-being)”, що має
загальнопозитивну оцінку. До діапазону метафоричної (образно-асоціативної)
об’єктивації лінгвокультурного концепту WEALTH входять корелятивні домени:
WEALTH is LIVING BEING, WEALTH is BUILDING, WEALTH is JOURNEY,
WEALTH is POWER. WEALTH is OBJECT, WEALTH is DREAM, WEALTH is
SPORT, та референтні домени FAMILY is WEALTH, FREEDOM is WEALTH,
HEALTH is WEALTH, SUCCESS is WEALTH, BEAUTY is WEALTH.
Ціннісний компонент лінгвокультурного концепту WEALTH актуалізується
у категорії оцінки і виявляється посередництвом аналізу номінативної щільності
ментально-мовного конструкта. Аналіз категорії оцінки, яка локалізується у
денотаті змісту імені лінгвокультурного концепту wealth, дав змогу дійти
висновку, що до денотата імені входять оцінні семи із загальнопозитивним
значенням “цінні речі, майно” (valuable possessions, things), “речі, що приносять
користь” (supply of useful things), які вмотивовані етимоном “добробут”,
“благополуччя” (well-being), а отже, віддзеркалюють позитивну оцінку.
Результати аналізу конотата мовних засобів актуалізації концепту були отримані
на основі дослідження оцінної модальності концептуальних метафор (образноасоціативного складника), які засвідчили, що у сучасному публіцистичному
дискурсі США, лінгвокультурний концепт WEALTH отримує негативну (53%),
позитивну (24%) та амбівалентно-позитивну (23%) оцінки.
Вважаємо, що лінгвокультурний концепт конструюється посередництвом
субконцептів, що співвідносяться з його окремими когнітивними ознаками, і
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утворюють об’ємну цілісну когнітивну структуру актуалізовану мовними
засобами у дискурсі. Аналіз фактичного матеріалу, що представлений
інноваційними одиницями американського варіанта англійської мови, свідчить
про те, що в публіцистичному дискурсі США, лінгвокультурний концепт
WEALTH об’єктивується посередництвом субконцептів SOCIAL INEQUALITY,
PROPERTY, STRESS, PRESTIGE.
Семантичний аналіз інновацій-номінантів лінгвокультурного концепту
WEALTH, що проводився на матеріалі американського англійськомовного
публіцистичного дискурсу, дав змогу виділити та згрупувати неологізми на
основі входження до їх семного складу архісем, які вважаємо когнітивними
ознаками субконцептів. Так, розподілення інноваційних одиниць у межах
субконцепту SOCIAL INEQUALITY (38%) здійснюється за такими когнітивними
ознаками, як EDUCATION (15%), RACE AND ETHNICITY (12%), GENDER (11%).
Субконцепт PROPERTY (29%) актуалізується за такими когнітивними ознаками,
як HOUSE (15%), CAR (14%). Субконцепт STRESS (17%) актуалізується за
когнітивними ознаками WORKAHOLISM (7%), INSOMNIA (5%), DISMISSAL (5%).
Неологізми, що об’єктивують субконцепт PRESTIGE (16%), розподіляються у
межах субконцепту за когнітивними ознаками SUCCESS AND SOCIAL STATUS
(10%), APPEARANCE (6%).
Серед способів інноваційної об’єктивації лінгвокультурного концепту
WEALTH в публіцистичному дискурсі США високу активність виявляють
телескопія,

афіксація,

словоскладання, абревіація.

Компресійний

спосіб

словотвору, тобто телескопія, є найбільш активним способом вербокреації.
Показово, що проаналізовані лексико-фразеологічні інноваційні одиниці
американського варіанта англійської мови були створенні виключно за рахунок
власних мовних ресурсів, тобто можна констатувати зниження ролі запозичень.
Аналіз механізмів творення телескопізмів, актуалізуючих лінгвокультурний
концепт WEALTH, засвідчив, що найбільш продуктивною моделлю є акопопно-
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аферезний тип (ab+cd = ad). Хоча більшість телескопізмів формується на базі
двох компонентів переважно за моделлю іменник + іменник (N + N), можна також
відзначити тенденцію до формування трьохкомпонентних моделей (ab + cd + ef
= acf). Характерним є також повторне використання усічених фрагментів для
створення інших інноваційних одиниць, тобто можна говорити про явище
“вторинної телескопії”.
З погляду на продуктивність афіксальних способів словотвору мовних
одиниць, що вербалізують лінгвокультурний концепт WEALTH, найбільшу
активність проявляють такі словотворчі елементи, як -ism, -er, -ing, mini-, micro-,
multi, у той час, як найпродуктивнішою моделлю процесу словоскладання
виявилася субстантивна схема N+N. Певна кількість інновацій, актуалізуючих
лінгвокультурний концепт WEALTH в публіцистичному дискурсі США,
представлена абревіатурами та скороченнями.
Метафора є одним із найбільш активних механізмів вербокреації і проявляє
більшу продуктивність, у порівнянні з іншими механізмами фразотворення,
такими, як метонімії та евфемізації. Характерним є утворення семантичних
“гнізд”, нових сталих словосполучень із власними семантичними центрами, які
формуються шляхом аналогії, до прикладу alpha, celeb, glass, mommy (mom),
sleep, vanity.
Вбачаємо перспективи подальших студій у зіставному дослідженні
лінгвокультурного

концепту

WEALTH,

як

з

віддалено-,

так

і

близькоспорідненими лінгвокультурами.
Ключові слова: американська лінгвокультура, лінгвокультурний концепт,
цінності, публіцистичний дискурс, вербокреація, інновація.
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SUMMARY
Cheremysina G.O. Objectification of the linguacultural concept WEALTH
by means of innovations in the American language picture of the world. Qualification work on the rights of the manuscript.
Dissertation for Doctor of Philosophy Degree (Ph.D.): Specialty 035 Philology.
Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021.
The thesis focuses on the research of the linguacultural concept WEALTH
verbalized by means of American English innovations in the American language
picture of the world. The linguacultural concept WEALTH is a dominant cultural value
for American society, as it embodies the vision of financial well-being, determines
worldview, and shapes the assessment of success. Under the term “dominant cultural
value,” we understand the most prior value that guides the worldview of all the
members of society. The analysis of American English innovations was performed in
the publicistic discourse, since it is the most open and flexible system that reflects the
present state of language and culture. The process of word-formation occurs primarily
under the influence of extra-linguistic factors, and thus innovations represent changes
in linguaculture. Considering the dominant cultural values existing in American
linguaculture, and the fact that innovations are distributed across different conceptual
spheres, the high nominative density of the linguacultural concept WEALTH indicates
the relevance of this mental-linguistic construct to American society.
The linguacultural concept is a multidimensional mental-linguistic construct that
is objectified through the nominative units, organized in compliance with the field
principle, and thus form the core, the core zone, and the periphery of the concept. The
study of the nominative field of the linguacultural concept, structured in the form of a
field model, made it possible to distinguish the main and additional cognitive features.
By the term “cognitive features,” we imply the leading, most essential featurescharacteristics of the concept, which are objectified through the semantic content of
language units and are recognized by all the members of linguaculture.
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Archiseme, or hyperseme, can be interpreted as the main cognitive feature
objectified in the semantics of a language sign. In its turn, differential semes, or
hyposemes, reflect distinctive features in the content of language units, concretize the
archiseme, and therefore can be considered as additional cognitive features of the
concept profiled in the periphery of the nominative field. The core of the nominative
field of the linguacultural concept WEALTH comprises the word wealth, and its
derivatives. Semantic analysis of the word wealth allows us to identify archiseme
VALUABLE POSSESSION, which we consider as semantic feature that actualize the
main cognitive feature of the linguacultural concept WEALTH.
Linguistic means that are profiled in the linguacultural concept WEALTH by the
main cognitive feature VALUABLE POSSESSION are included in the core zone of the
nominative field. Language units that have differential semes (hyposemes) in their
semantics, which we define as additional cognitive features of the concept, refer to the
periphery. A big number of language means objectifying linguacultural concept
WEALTH by the main cognitive features VALUABLE POSSESSION and additional
cognitive features SUCCESS, LUCK, BENEFIT, HAPPINESS, HEALTH affirm the high
nominative density of this mental-linguistic construct, and, consequently, indicate its
relevance to American linguaculture.
From the etymological perspective, the semantic characteristics of the word
wealth are represented by its etymon. The motivational core of semantic development
of the etymon wealth associates archiseme “well-being”, which implies the generally
positive meaning. The range of metaphorical objectifications of the linguacultural
concept WEALTH includes correlative domains WEALTH is LIVING BEING,
WEALTH is BUILDING, WEALTH is JOURNEY, WEALTH is POWER, WEALTH
is OBJECT, WEALTH is DREAM, WEALTH is SPORT and referring domains
FAMILY is WEALTH, FREEDOM is WEALTH, HEALTH is WEALTH, SUCCESS
is WEALTH, BEAUTY is WEALTH.
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The evaluative component of the linguacultural concept WEALTH is actualized
in the category of evaluation and is also revealed through the analysis of the nominative
density of the mental-linguistic construct. The investigation of the category of
evaluation comprises analysis of the denotative meaning of the word wealth. Thus, the
denotation of the word wealth includes evaluation semes with a positive meaning
“valuable possessions,” “supply of useful things,” which are motivated by the etymon
“well-being,” and therefore reflect a positive evaluation. The results of the connotative
analysis, obtained on the basis of a study of the evaluative modality of conceptual
metaphors, revealed that linguacultural concept WEALTH receives negative (53%),
positive (24%), and ambivalent positive (23%) evaluation in the American publicistic
discourse.
The paper affirms that linguacultural concept comprises subconcepts that
correlate with its cognitive features and form a three-dimensional, holistic cognitive
structure actualized by linguistic means in discourse. A close examination of the factual
material presented by the American English innovations confirms that the
linguacultural concept WEALTH is objectified through the subconcepts SOCIAL
INEQUALITY, PROPERTY, STRESS, PRESTIGE in the American publicistic
discourse. Semantic analysis of American English innovations that actualize
linguacultural concept WEALTH in the American publicistic discourse made it
possible to single out and group neologisms on the basis of their inclusion of archiseme
to their semantics, which we consider cognitive features of subconcepts. Thus, the
innovations within the subconcept SOCIAL INEQUALITY (38%) are distributed with
regard to such cognitive features as EDUCATION (15%), RACE AND ETHNICITY (12%),
GENDER (11%). Subconcept PROPERTY (29%) comprises such cognitive features as
HOUSE (15%), CAR (14%). Subconcept STRESS (17%) is actualized by the cognitive

features WORKAHOLISM (7%), INSOMNIA (5%), DISMISSAL (5%). Neologisms
objectifying subconcept PRESTIGE (16%) are distributed within the subconcept by
cognitive features SUCCESS AND SOCIAL STATUS (10%), APPEARANCE (6%).
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According to the ways of formation and mechanisms of innovative
objectification of the linguacultural concept WEALTH in the American publicistic
discourse, the highest productivity is demonstrated by blending, affixation,
compounding, and contraction. The most common means is blending (telescopy), and
the analysis of the mechanisms of creation of blend words confirmed that the most
productive model is the apocope-apheresis type (ab + cd = ad). Although most blends
are formed on the basis of two components, mainly by the model noun + noun (N + N),
we can also distinguish the tendency to three-component formation models (ab + cd +
ef = acf). Noteworthy that it is also typical to re-use splinters and blends to create
innovations, which can be considered as a phenomenon of “secondary blending.”
The analyzed lexical and phraseological innovations were created solely by own
language resources, which allows us to ascertain a tendency to the reduction of the
number of borrowings. In terms of the productivity of affixal ways of word formation,
such word-forming elements as -ism, -er, -ing, mini-, micro-, multi reveal to be the most
active, while the most productive model of compounding is the substantive scheme N
+ N. Small number of innovations that actualize the linguacultural concept WEALTH
in American publicistic discourse is represented by contractions (abbreviations and
acronyms). Metaphor appears to be the most active mechanisms, which have played an
important role in the process of coining new phrases, and shows greater productivity,
compared to other mechanisms of phrase formation, such as metonymy and
euphemism. The study also enabled us to distinguish the tendency to the formation of
semantic “nests,” new phrases with their own semantic centers, which are formed by
means of analogy, for example, alpha, celeb, glass, mommy (mom), sleep, vanity.
The research made it possible to delineate the prospects for further studies in a
comparative investigation of the linguacultural concept WEALTH, both with distant
and closely related linguacultures.
Key words: American linguaculture, linguacultural concept, values, publicistic
discourse, word formation, innovation.
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ВСТУП
До теперішнього часу в лінгвістиці сформувався цілий напрям, орієнтований
на

дослідження

проявів

взаємодії

елементів

культури

та

мови,

де

лінгвокультурологія посідає особливе місце. Антропоцентрична парадигма
сучасних студій не тільки скеровує науковий інтерес до аналізу мовних систем у
спектрі “людина в мові – мова в людині”, але й звертає увагу на феномен
культури, де мова визнається засобом трансляції культурних цінностей та є
інструментом закріплення ментальності або духу народу. Є підстави вважати, що
стрімкі глобалізаційні процеси, де національні культури виступають головними
суб’єктами міжнародних відносин, поглиблюватимуть ціннісні трансформації в
культурному середовищі світу. У зв’язку з цим особливу релевантність становить
аналіз ціннісних орієнтацій американської культури, яка нині визнається однією
із найбільш впливових на міжнародній арені.
Наукова праця спрямована на дослідження лінгвокультурного концепту
WEALTH в американській мовній картині світу на сучасному етапі
функціонування американського суспільства. Саме тому матеріалом дослідження
слугували інновації американського варіанта англійської мови, що актуалізували
цей ментально-мовний конструкт в публіцистичному дискурсі США. Вважаємо,
що американський публіцистичний дискурс є найбільш відкритою та швидко
реагуючою на зміни у суспільстві системою, в якій об’єктивується значна
кількість інноваційних одиниць. Дослідження ж інновацій на матеріалі
американського публіцистичного дискурсу дозволить визначити особливості
об’єктивації лінгвокультурного концепту WEALTH в американській мовній
картині світу на сучасному етапі розвитку суспільства, а отже проаналізувати
своєрідність

уявлення

американців

про

матеріальний

добробут,

який

виражається у матеріальних цінностях.
Значущість визначення ролі матеріальних цінностей у національних
культурах

робить

лінгвокультурний

концепт

WEALTH

об’єктом
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міждисциплінарних досліджень у галузі лінгвокультурології (Алефіренко М.Ф.,
Бєловецька Л.Е., Грабчак, К.К., Демиденко О.П., Драбовська В.А., Дячук О. В.,
Маслова В.А.), культурології (Варгас Дж., Малахова О., Маслова А., Перов С.,
Стакі С., Шрум І.), соціології (Керусерс Б., Лях В.В., Роджерс Дж., Семенченко
Ф.Г., Чомскі Н.), психології (Лазарук А., Тсанг Дж., Форд Б.), економіки
(Алперовіц Г., Боулер К., Браун Д., Марутян Р., Лебергот С., Петрашко Л.).
Значний науковий інтерес до проблематики матеріальних цінностей можна
поясними тим, що явище матеріального добробуту не тільки корелює з якістю
життя населення та системою цінностей індивіда, але й стає основою для
диференціації соціальної ієрархії суспільства. Погоджуємося з думкою
науковців, що матеріальна зацікавленність є однією з найбільш характерних рис
американської культури, та вважаємо, що орієнтація на матеріальні цінності
зумовлена пріоритетами та переконаннями американців у тому, що матеріальні
блага є складовими успіху [7; 18; 21; 28; 35; 67; 73; 122; 154; 192; 194; 210; 220;
236; 265; 278; 313; 330; 335; 338].
Відтак, позиціювання у якості об’єкта дослідження лінгвокультурного
концепту WEALTH, по-перше, відкриває перспективи для аналізу та
узагальнення унікального історичного досвіду американців, де заможність та
матеріальний добробут стали невіддільними складовими загальновідомої
доктрини “Американська мрія”, яка окреслює розуміння “ідеального життя
американця”. Та, по-друге, дозволяє встановити тенденції розвитку системи
цінностей американського суспільства, адже матеріалом дослідження слугували
інноваційні одиниці, що відбивають особливості пристосування американської
лінгвокультури до змін у сучасному позамовному середовищі.
Отже,

актуальність

дисертаційного

дослідження

зумовлена:

1)

релевантністю поглиблення знань про об’єктивацію лінгвокультурного концепту
WEALTH в американській мовній картині світу; 2) відсутністю комплексного
аналізу лінгвокультурного концепту WEALTH у спектрі його актуалізації
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інноваційними засобами в сучасному американському публіцистичному
дискурсі, що дає змогу проаналізувати культурні та соціальні чинники
інноваційних процесів в американському варіанті англійської мови; 3)
необхідністю лінгвокультурологічного осмислення ролі матеріальних цінностей
в американській культурі, яка, будучи однією із найбільш впливових на
міжнародній

арені,

активно

екстраполює власні

ціннісні

орієнтації

у

глобалізованому культурному середовищі.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію
виконано в межах комплексної міжкафедральної науково-дослідницької теми
факультету іноземної філології Запорізького національного університету
“Когнітивно-комунікативні та лінгвокультурологічні параметри дослідження
мовних одиниць”. Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради
Запорізького національного університету (протокол № 5 від 22 грудня 2016) та
уточнено на засіданні вченої ради Запорізького національного університету
(протокол № 10 від 21.05.2020).
Метою роботи є розкриття особливостей актуалізації лінгвокультурного
концепту WEALTH інноваційними засобами англійської мови в американській
мовній картині світу. Сформульована мета вимагає вирішення низки конкретних
завдань:
1) висвітлити теоретико-методологічні засади лінгвокультурологічних
студій у призмі антропоцентричного напрямку лінгвістики;
2) обґрунтувати роль матеріальних цінностей та місце лінгвокультурного
концепту WEALTH в американській мовній картині світу;
3) розкрити етимологічні характеристики, проаналізувати номінативне поле
лінгвокультурного концепту, виокремити та розглянути особливості образного та
ціннісного складників лінгвокультурного концепту WEALTH в американській
мовній картині світу;
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4) визначити інноваційні засоби американського варіанта англійської мови,
що об’єктивують лінгвокультурний концепт WEALTH в американській мовній
картині світу;
5) встановити шляхи, способи та засоби інноваційної актуалізації
лінгвокультурного концепту WEALTH в публіцистичному дискурсі США.
Об’єктом

дослідження

є

лінгвокультурний

концепт

WEALTH

об’єктивований в американській мовній картині світу.
Предметом дослідження є інноваційні засоби американського варіанта
англійської мови, що актуалізують лінгвокультурний концепт WEALTH в
американській мовній картині світу.
Матеріалом дослідження слугували інновації американського варіанта
англійської мови, відібрані методом суцільної вибірки з найбільш впливових і
відомих американських періодичних видань за останні 15 років. Загальна вибірка
налічує 1170 інноваційних одиниць, що об’єктивують лінгвокультурний концепт
WEALTH в сучасному англійськомовному публіцистичному дискурсі США.
Відбір у якості матеріала дослідження інновацій американського варіанта
англійсько мови дозволив провести комплексний, глибокий аналіз ментальномовного конструкта саме на сучасному етапі функціонування американської
лінгвокультури.
Теоретико-методологічну

базу

дисертації

становлять

здобутки

лінгвокультурології, що зумовлює застосування загальнонаукових методів,
таких, як дедукція, аналіз, синтез, моделювання, та лінгвістичних методів, які
забезпечили комплексне дослідження мовного матеріалу: метод суцільної
вибірки (відбір інновацій американського варіанта англійської мови, що
актуалізувалися в публіцистичному дискурсі США за останні 15 років, і
профілювалися у лінгвокультурному концепті WEALTH); метод словникових
дефініцій (виявлення понятійного змісту та інвентаризація мовних одиниць, що
об’єктивуються

у

лінгвокультурному

концепті

WEALTH);

метод
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компонентного аналізу (дослідження змістових елементів значення одиницьномінантів лінгвокультурного концепту в англійськомовному публіцистичному
дискурсі США); метод польового моделювання (моделювання номінативного
поля лінгвокультурного концепту, та подальша ідентифікація когнітивних ознак
ментально-мовного

конструкта);

метод

контекстуального

аналізу

(інтерпретація специфіки функціонування мовних одиниць, що номінують
лінгвокультурний концепт WEALTH в англійськомовному публіцистичному
дискурсі США); аналіз концептуальних метафор (з’ясування асоціативних
кореляцій лінгвокультурного концепту WEALTH в публіцистичному дискурсі
США, виділення та аналіз образного та ціннісного складників ментальномовного конструкта); елементи кількісного аналізу.
Наукова новизна дисертації зумовлюється об’єктом і

предметом

дослідження, оскільки вперше:
- розкрито

значущість

лінгвокультурного

концепту

WEALTH

для

американської лінгвокультури, відстеженні історико-соціологічні фактори, що
стали ключовими в позиціонуванні цього ментально-мовного утворення в якості
ціннісної

домінанти

американського

суспільства,

який

детермінує

світосприйняття та оцінку успішності в американській лінгвокультурі;
- здійснено реконструкцію поняттєвого, образного та ціннісного складників
лінгвокультурного концепту WEALTH об’єктивованого в американській мовній
картині світу;
- визначені інноваційні засоби американського варіанта англійської мови,
що актуалізують лінгвокультурний концепт WEALTH в американській мовній
картині світу;
- виявлені

шляхи,

способи

та

засоби

інноваційної

об’єктивації

лінгвокультурного концепту WEALTH та встановлені тенденції розвитку
американського варіанта англійської мови.
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Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що наукову працю можна
вважати внеском у такі галузі англістики, як лінгвокультурологія, неологія,
лінгвокраїнознавство. Основні положення дисертації відкривають перспективи
до зіставних досліджень лінгвокультурних концептів, що являють собою ціннісні
домінанти у певній лінгвокультурі, а також збагачують теоретико- методологічну
базу

сучасного

мовознавства.

Висновки,

отримані

в

рамках

лінгвокультурологічного підходу в неології, дозволяють виявити сучасні зміни у
словниковому складі американського варіанта англійської мови та встановити
тенденції його розвитку, уможливлюють аналіз цінностей саме на сучасному
етапі розвитку американського суспільства та роблять внесок у розвиток тих
аспектів неології, які орієнтовані на культурну та ментальну складову значення
нових мовних одиниць.
Практична цінність наукового дослідження полягає в можливості
використання матеріалів та результатів дисертації у навчальній роботі:
викладанні курсів з лінгвокультурології, лінгвокраїнознавства, при розробці і
впровадженні дисциплін за вибором з неології американського варіанта
англійської мови; у навчально-методичній роботі: при укладанні підручників та
посібників з проблем дослідження; у лексикографічній практиці: при укладанні
словників та глосаріїв присвячених інноваціям американського варіанта
англійської мови.
Апробацію результатів дисертації здійснено на засіданнях кафедри теорії
та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного
університету. Основні теоретичні положення та практичні результати наукової
праці обговорювалися на міжнародних наукових та науково-практичних
конференціях: “Мова і соціум: IV міжнародна наукова конференція молодих
учених”

(Бердянськ,

2014);

“Філологічні

науки

в

умовах

сучасних

трансформаційних процесів” (Львів, 2014); “Іноземна філологія у XXI столітті”
(Запоріжжя, 2014-2018); IX Международная научно-практическая конференция
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“Science, society, education: Topical issues and development prospects” (Харьків,
2020); “Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у сучасному
полікультурному просторі” (Київ, 2020); Fundamental and applied research in the
modern world. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference
(Boston, 2021).
Публікації. Основні положення дисертаційної роботи висвітлено в 10
одноосібних публікаціях автора (4 із яких опубліковано в фахових виданнях
України, 1 надрукована за кордоном). Загальний обсяг публікацій – 8,1
друкованих аркуша.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів з
висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних
теоретичних джерел (339), 44 джерела ілюстративного матеріалу, трьох додатків,
у яких наведені відсотково-кількісні підрахунки і поданий словник найбільш
уживаних інновацій, що актуалізують лінгвокультурний концепт WEALTH в
американському англійськомовному публіцистичному дискурсі. Праця містить 5
таблиць (2 в основному тексті, 3 у додатках) та 1 рисунок. Загальний обсяг роботи
становить 260 сторінок, основний текст – 191 сторінка.
У

вступі

обґрунтовано

вибір

та

актуальність

теми

дисертації;

сформульовано мету й завдання наукової праці; визначено об’єкт і предмет
дослідження; окреслено матеріали і методологію наукового пошуку; висвітлено
наукову новизну, теоретичне й практичне значення отриманих результатів;
подані відомості про апробацію результатів дослідження, основні публікації
автора та інформацію про структуру дисертації.
У першому розділі “Теоретико-методологічні засади дослідження
лінгвокультурного концепту WEALTH в американській мовній картині
світу”

розглянуто

актуальні

теоретико-методологічні

аспекти

лінгвокультурології; проаналізовано поняття “лінгвокультура”, “концептуальна
картина світу”, “мовна картина світу” та визначена їх кореляція; систематизовано

23
погляди вчених на структуру та методологію дослідження лінгвокультурного
концепту; проведено аналіз цінностей американської культури та розглянуто
лінгвокультурний концепт WEALTH з історичної та культрної перспективи, що
є ціннісною домінантою та втілює бачення американців про матеріальний
добробут.
У

другому

американській

розділі
мовній

“Лінгвокультурний
картині

світу”

концепт
досліджені

WEALTH

в

етимологічні

характеристики, поняттєвий, образний і ціннісний складники лінгвокультурного
концепту; уточнене поняття “когнітивна ознака”; виокремлені головні та
додаткові когнітивні ознаки лінгвокультурного концепту; проаналізовані
національно-специфічні образні асоціації та оцінки, існуючі в американській
лінгвокультурі, де лінгвокультурний концепту WEALTH виступає корелятом або
референтом концептуальних метафор.
У третьому розділі “Іноваційні засоби актуалізації лінгвокультурного
концепту WEALTH в публіцистичному дискурсі США” виділені та
проаналізовані субконцепти лінгвокультурного концепту, у межах яких
профілювалася найбільша кількість інноваційних одиниць, що актуалізують
окремі когнітивні ознаки-характеристики досліджуваного ментально-мовного
конструкта; досліджені шляхи способи та засоби інноваційної актуалізації
лінгвокультурного концепту WEALTH в англійськомовному публіцистичному
дискурсі США.
У висновках викладені основні теоретичні та практичні результати наукової
праці; окреслені перспективи подальшого наукового пошуку відповідно до
обраної проблематики дослідження.
У додатках подані таблиці з кількісно-відсотковими даними та укладено
словник найбільш уживаних інновацій, що об’єктивують лінгвокультурний
концепт WEALTH в американському англійськомовному публіцистичному
дискурсі.

РОЗДІЛ

1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ
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ЗАСАДИ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ WEALTH В
АМЕРИКАНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
1.1. Категорійно-поняттєвий апарат лінгвокультурології
Антропоцентричний вектор сучасних лінгвістичних студій обумовлює
релевантність дослідження лінгвокультур, що екстраполюють власні культурні
цінності. Зі свого боку, значний науковий інтерес, спрямований на аналіз
проблеми взаємодії мови і культури, спричинений соціальними, політичними і
економічними зрушеннями у житті країн, що виступають суб’єктами
міжкультурних відносин. Як наслідок, дослідженню цінностей культури, що
детермінують поведінку членів суспільства через призму мовних засобів,
присвячена ціла низка наукових доробків, що профілюються у різних
лінгвістичних напрямках, таких як лінгвокультурологія, етнолінгвістика, теорія
міжкультурної комунікації, етнопсихолінгвістика, діалектологія [2; 8; 11; 14; 23;
24; 33; 51; 55; 76; 89; 91; 112; 120; 127; 131].
Питаннями закріплення цінностей культури засобами мови найбільш
детально займаються лінгвокультурологія та етнолінгвістика, які постулюють
об’єктом своїх наукових розвідок трихотомію “культура – мова – свідомість”,
тим самим породжуючи численні дискусії стосовно співвідношення цих галузей
лінгвістики. Тим не менш, значна кількість дослідників, які спрямовують коло
своїх лінгвістичних інтересів у сферу лінгвокультурології, зазначають, що
інтеграційна проблематика лінгвістики й культурології виходить за межі
етнолінгвістики, адже предметом дослідження культурології є не лише етнічні
культури [13; 37; 52; 87; 117].
Розвідувальний інтерес лінгвокультурології поширюється не лише на
етнічну культуру та способи фіксації позамовних явищ, але й на відображення в
мові надбань світової культури, зіставлення різних лінгвокультур у рамках як

синхронічного

так

і

діахронічного

підходів

[12,

с.

67].
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Відтак,

лінгвокультурологія визнається маргінальною щодо культурології та лінгвістики,
а отже не обмежується дослідженням етнічних культур, а радше прагне
встановити закономірності культуро-мовної кореляції.
На сьогоднішній день, на думку вчених існує тенденція до оформлення
лінгвокультурології

у

самостійну

лінгвістичну

дисципліну

з

власною

методологією, завданнями та категорійно-поняттєвим апаратом [46; 60; 69; 79;
104; 105; 114; 125]. У світлі цього науковці характеризують лінгвокультурологію
як сферу нового лінгвістичного дослідження живих комунікативних процесів у
їх синхронному звʼязку з менталітетом, національною картиною світу, мовнокультурною свідомістю [9; 20; 32; 44; 50; 81]. Примітною є також спрямованість
деяких наукових студій на опис картини світу на сучасному етапі
функціонування суспільства в тому вигляді, як вона представлена в
повсякденному мовленні носіїв мови, в різних дискурсах і текстах культури [34;
35; 36; 62; 88; 96; 138]. Сферою дослідження лінгвокультурології є живі
комунікативні процеси, дискурси, що виступають джерелами культурної
інформації, а також механізми вербалізації ціннісно-смислових модуляцій
культури, що знаходять своє вираження в свідомості та вербалізуються у мові.
У

нашій

дисертаційній

праці

визначаємо

лінгвокультурологію

як

комплексну наукову дисципліну, що досліджує культуро-мовну кореляцію, й
відображає цей процес у формі багатовимірної моделі ментальних і
вербалізованих мовними засобами одиниць, які актуалізуються у концептуальній
і мовній картинах світу, та відбивають унікальну систему ціннісних орієнтацій
властивій лінгвокультурі. Міждисциплінарний характер лінгвокультурології,
передбачає дослідження матеріальної і духовної культури посередництвом
мовних одиниць, що здатні закріплювати позамовні явища.
Обʼєктом лінгвокультурології є ціннісно-смисловий простір, що, включає в
себе людину, культуру та мову, а отже, культуро-мовну кореляцію та її проекцію
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у свідомості людини [63, с. 41]. Предметом дослідження лінгвокультурології є
продукти ціннісно-смислового пізнання, елементи мови та культури, культуромарковані слова і вирази, безеквівалентні мовні одиниці, фразеологія,
пареміологія, метафори, лакуни, символи, архетипи, міфологеми тощо [75, с.
121]. Тобто закріплена мовою специфіка інтерпретації

навколишнього

об’єктивного світу, шляхи передачі та засоби фіксації “культуровмісних” смислів
за допомогою мовних знаків.
Під метою лінгвокультурології, розуміємо комплексний аналіз живих
комунікативних процесів у їх синхронному зв’язку з етнічним менталітетом,
національною картиною світу та етномовною свідомістю [2; 60]. Вагомим, на
нашу думку, є також заклик науковців до опису взаємодії елементів культури та
мови через розкриття змісту мовних одиниць, аналізу їх асоціативних та
словотворчих зв’язків, конотацій, відображених у свідомості носіїв мови, що
дозволяє розкрити унікальну систему цінностей властиву тій чи іншій
лінгвокультурі [52; 67; 136; 148].
Вчені зазначають, що закріплення елементів культури засобами мови є
можливим тому, що культура є інформаційно-семіотичною системою, що існує у
вигляді артефактів, смислів (знання, цінності, регулятиви) та знаків (текстів) [23;
46; 55; 77; 94]. Інформаційно-семіотичне розуміння сутності культури розглядає
це явище з точки зору функціонування інформаційних процесів, що
здійснюються у знаковій формі. Такі інформаційні процеси відбуваються у межах
певного лінгвокультурного простору, або лінгвокультури, що тлумачиться нами
як синергетичний “симбіоз” елементів культури та мови (концептуальної та
мовної картини світу), який існує у межах певної держави, уніфікує суспільство,
підтримуючи його національну свідомість, відчуття національної ідентичності,
мовної та культурної приналежності.
Слід зазначити, що на сьогоднішній день, сформувалася ціла низка
інтерпретацій лінгвокультурного простору, або лінгвокультури: продукт
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репрезентації у мові фактів культури [3; 11; 14; 24; 35]; синергетичне поєднання
культури та етномовної свідомості [15; 31; 98; 148]; символічна реальність,
символічний універсум [5; 132]; простір певного соціуму, об’єднаний загальною
культурою та мовою у рамках певної держави [75; 90]; третя семіотична система,
в якій знаки мови виступають “тілами” знаків культури [65; 131] та ін. На нашу
ж думку, лінгвокультура як амальгама взаємопов’язаних елементів культури,
мови та свідомості (концептуальної та мовної картини світу) є об’єктивно
обумовленим явищем, сформованим в рамках конкретного навколишнього
середовища, тобто за певних природних, соціальних, історичних умов та являє
собою унікальний динамічний феномен соціального характеру.
Лінгвокультурний простір утворюють цінності культури, об’єктивовані
мовними засобами, формуючи, тим самим ціннісно-смисловий симбіоз культури
та мови, що не тільки розвивається та упорядковується у межах певного
суспільства, але й виступає активним способом соціалізації, тобто прищеплення
ціннісних орієнтацій наявних у культурі. У цьому відношенні, особливий інтерес
складає думка, висловлена американським лінгвістом про те що, існування
суспільства залежить від “відчуття приналежності до певної культури” [233, с.
51]. При цьому, на думку вченого, й власне слово “суспільство” в англійській
мові є етимологічно близьким слову “спілкуватися” (community – communicate),
як наслідок, суспільство це не просто люди, що володіють спільною мовою [233,
с. 52]. Суспільство функціонує у рамках певної лінгвокультури, що дає людям
інтуїтивне

відчуття

внутрішньої

спорідненості.

Основним

завданням

лінгвокультурології є дослідження лінгвокультури, осмислення закономірностей
культуро-мовної кореляції, способів фіксації позамовного культуровмісного
знання.
Сучасний

етап

розвитку

лінгвокультурології

відзначений

“багатовекторністю” наукових розвідок, що, в результаті приводить до
формування лінгвокультурологічних шкіл. Відтак, вчені пропонують виділення
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чотирьох основних напрямків лінгвокультурології: а) фразеологічний напрям, що
орієнтований на аналіз культуро-маркованих фразеологічних одиниць; б) логіколінгвістичний / концептологічний, що представлений описом наявних у
відповідній культурі концептів на текстовому матеріалі різних сфер спілкування;
в) лексикографічний, що має прикладну спрямованість, орієнтовану на укладання
словників та довідників, які містять лінгвокультурологічну інформацію; г)
лінгводидактичний орієнтований на методику викладання мови як іноземної під
кутом зору культурних розбіжностей носіїв різних мов [2; 14; 19; 75; 117; 148].
Науковці додатково виділяють також такі напрями, як семантичний, що описує
культурні компоненти в семантиці мовних знаків і текстів, а також наявні в мові
культурні коди, та дискурсивний, що постулює об’єктом свого дослідження
культурні знаки в комунікації різних типів текстів і дискурсів [63; 117; 148].
Наше

дисертаційне

концептологічного

та

дослідження

дискурсивного

виконане,
напрямків

насамперед,

в

лінгвокультурології,

руслі
що

найбільшою мірою відповідає меті та поставленим завданням наукової розвідки.
Однак, вважаємо за необхідне зазначити, що запропоноване розрізнення
лінгвокультурологічних напрямів є доволі умовним і багатовимірна структура
лінгвокультурологічного концепту, що є основною одиницею лінгвокультури,
передбачає використання комплексного підходу, а отже, аналіз культуромаркованих

фразеологічних

одиниць, лексикографічні

розвідки та

має

лінгводидактичні перспективи дослідження.
Лінгвокультурологічний

аналіз

передбачає

комплексне

дослідження

національно-культурної специфіки мовних одиниць. Прояв національнокультурної специфіки втілюється у таких компонентах культури як традиції,
звичаї, обряди, поведінка, норми спілкування, національні особливості мислення,
специфіка соціально-політичного устрою суспільства, художня література та
дискурси, що віддзеркалюють цінності культури [23, c. 78]. Зі свого боку,
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національно-культурні особливості суспільства об’єктивуються в системі мовних
знаків, які упорядковуються у мовній картині світу.
Під поняттям мовна картина світу прийнято розуміти зафіксовані мовними
знаками уявлення народу про реалії об’єктивного світу, що є засобом і одночасно,
результатом пізнання дійсності [97, с. 77]. У лінгвокультурології розмежовують
поняття мовної і концептуальної картини світу, акцентуючи увагу на тому, що
концептуальна картина світу є більш широким утворенням, і мова є вторинною
знаковою

системою,

що

фіксує

концептосферу

мовними

засобами.

Концептуальна картина світу, або концептосфера, являє собою упорядковану
сукупність знань про навколишній світ, що знаходить своє вираження у
колективній свідомості, і не обмежена мовною інформацією, оскільки вона
формується за допомогою різних типів мислення [34, с. 51].
Концептуальна картина світу є “продуктом” пізнання, й актуалізується у
свідомості її носії посередництвом упорядкованих квантів знання (концептів) про
дійсність, які актуалізуються у формі образів, різного роду ментальних
стереотипів. Погоджуємося з дослідниками, що мовна картина світу національноспецифічна і обслуговує окреме суспільство, хоча концептуальна картина світу є
інваріантною, опирається на загальноприйняті, наукові знання про світ, а отже не
залежить від того, носієм якої мови є людина [63; 81; 253; 285].
Культура здійснює значний вплив на формування концептуальної і мовної
картини світу, адже саме культура є продуктивним способом соціалізації,
процесом екстраполяції норм та цінностей, що функціонують у суспільстві.
Відтак, мовна картина світу, закріплюючи у своїй структурі позамовний матеріал,
яким оперує людина у процесі мислення, упорядковує уявлення носіїв мови про
світ згідно зі специфікою устрою мови, класифікуючи та узагальнюючи
інформацію у граматичні категорії, формуючи парадигматичні, синтагматичні та
епідигматичні відношеннями між мовними одиницями, що визначають
унікальність її системи.
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Своєрідність ціннісних засад національних культур знаходить безпосереднє
відображення в лексиці як найбільшої “культуровмісної” одиниці мови.
Основними способами закріплення цінностей засобами мови необхідно вважати:
слова-номінації цінностей, слова інгерентної оцінки (меліоративи, пейоративи),
слова адгерентної оцінки (оцінність досягається в контексті), лексичні одиниці
вербалізуючі лінгвокультурні концепти, культуреми, безеквівалентну лексику,
тощо [45; 74; 84; 214; 332]. Національно-культурний зміст лексики, що
визначається

системою

цінностей

певної

лінгвокультури,

присутній

в

денотативній і конотативній частинах значення слів [38, с. 35]. У контексті
лінгвокультурологічних досліджень, особливий інтерес становлять також
інноваційні одиниці, що віддзеркалюють стрімкі суспільні зміни, активно
поповнюють вокабуляр англійської мови і стають частиною мовної картини світу
американської лінгвокультури.
Ключовою одиницею лінгвокультурології є концепт, ментально-мовне
утворення, складова концептуальної картини світу, що об’єктивується засобами
мови. Від інших одиниць лінгвокультурології, що вербалізують цінності
культури, концепт відрізняється своєю ментальною сутністю, що не обов’язково
має мовне вираження [27, с. 162]. Звернення лінгвокультурології до
дослідницького

потенціалу

когнітивістики

зумовлене,

перш

за

все,

багатовимірністю концепту, здатністю актуалізуватися за допомогою різних
мовних засобів, що розширює перспективу наукових розвідок.
Вважається, що вперше термін “концепт” використав С.О. Аскольдов,
визначаючи його як ментальне утворення, яке заміщує людині в процесі
мислення невизначену безліч предметів одного і того ж роду [98]. Науковець
акцентує увагу на такій ознаці концепту як “заміщення”, вказуючи, що, концепт
можна вважати свого роду символом. Подальший процес укорінення терміна
“концепт”

відбувався

у

лінгвокогнітивному

і

лінгвокультурологічному
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напрямках. Ці галузі гуманітарних досліджень по-своєму передбачають
вкорінення поняття в свою термінологічну систему.
Так, з лінгвокогнітивної точки зору, концепт розуміється як продукт
реалізації здібності людини до організації інформації про навколишню дійсність,
як певна оперативна змістова одиниця пам’яті, якою оперує людина в процесах
мислення [69; 96; 98]. Концепт у рамках лінгвокультурології розуміється як
“згусток культури”, багатовимірне смислове утворення, об’єктивоване мовними
засобами [47; 51].
Отже, у когнітивістиці концепт визначають як абстрактну одиницю
когнітивного рівня, зафіксовану в свідомості людини знанням про навколишній
світ та смислом, що мислиться, відчувається та виражається у формі свідомих і
несвідомих оцінок навколишнього буття [16; 88; 223]. Лінгвокультурологічна
парадигма

дослідження

концепту

передбачає

акцентування

його

культурологічної (ціннісної) складової, “кванту” національно-специфічної
інтерпретації об’єктивного світу, розцінення концепту, як згустку культури у
свідомості людини.
Тож, лінгвокультурний концепт, ми визначаємо як ментальну проекцію
цінностей культури, об’єктивовану засобами мови, що віддзеркалюють
національно-культурну специфіку інтерпретації об’єктів та явищ буття певною
лінгвокультурою.
дослідженню

Результати

специфіки

аналізу

наукових

лінгвокультурних

доробків,

концептів,

присвячених
свідчать

про

багатовимірність цього ментального конструкта, що не має чіткої структури.
Внутрішня організація лінгвокультурного концепту є об’єктом уваги багатьох
лінгвістів, які підкреслюють його “дифузність”, а слабку структурованість
пояснюють як “онтологічну необхідність”, адже одиниця знання є достатньо
гнучкою та мінливою [25; 47; 54; 58; 95; 259; 285; 328]. Мовні знаки, зі свого боку,
виступають ключами до розуміння свідомості, та власне когнітивної організації
знань про культуру.
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Об’єктивація лінгвокультурного концепту засобами мови відбувається
посередництвом аналізу семантичного поля лексичних одиниць, фразеологізмів,
паремій, прецедентних текстів, які “найбільш інформативно і наочно” здатні
відбити

структуру

ментального

конструкта

[107,

c.

92].

Графічно

лінгвокультурний концепт представляють у вигляді сфери, або частини сфери,
що є складовою більш складної системи, так званих доменів або концептів, що
формують концептосферу [48; 108; 214; 233; 241]. У нашому дослідженні, ми
спираємося на тривимірну модель лінгвокультурного концепту, запоропоновану
В.І. Карасиком, Г.Г. Слишкіним і С.Г. Воркачевим, де науковці підкреслюють
багаторівневу структуру лінгвокультурного концепту, яка включає понятійний
(семантичний), образно-асоціативний і валоративний (ціннісний) сегменти.
Понятійний компонент лінгвокультурного концепту являє собою мовну
фіксацію його когнітивних ознак, і виділяється на підставі аналізу змісту мовних
одиниць-репрезентантів. Образний і ціннісний компоненти в структурі
лінгвокультурного концепту відбивають характеристики предметів і явищ, що
зберігаються в пам’яті людини, і є узагальненим образом, що оцінюється
позитивно або негативно. Ядро лінгвокультурного концепту формує фактуальнодефініційну інформацію, конкретно-образні характеристики денотата імені
концепту, у той час як периферію утворюють найбільш абстрактні, суб’єктивні
асоціативні зв’язки та характеристики ментально-мовного конструкта.
У цій праці методологічною базою для аналізу образно-ціннісного
складника лінгвокультурного концепту стала теорія концептуальної метафори,
яка розцінює метафору як інструмент, за допомогою якого людина встановлює
асоціативні зв’язки між реаліями навколишнього буття, оцінює та інтерпретує
нові знання. Посередництвом установлення асоціативних кореляцій зв’язків
відбуваються когнітивні процеси метафоризації, тобто когнітивні операції,
сутність яких полягає в осмисленні одних реалій дійсності через інші. Словаасоціативи, зі свого боку, виступають у ролі мовних засобів вербалізації
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когнітивних ознак концепту, коли “об’єкт або елемент одного ментального
простору відповідає іншому” [71; 72]. Під поняттям “метафоризації” розуміємо
когнітивну операцію співвіднесення реалій об’єктивного світу і встановлення
асоціативних зв’язків між ними. Відтак, аналіз асоціативних кореляцій
лінгвокультурного концепту дає змогу більш детально дослідити національну
специфіку актуалізації його когнітивних ознак.
Виходячи із положення, що лінгвокультурний концепт являє собою
складний багатовимірний конструкт, у нашому дослідженні, описуючи структуру
лінгвокультурного концепту WEALTH, для позначення складових, що
актуалізують його у публіцистичному дискурсі, буде використовуватися термін
“субконцепт”. Зазначається, що кожен концепт може структуруватися за
допомогою деякої кількості інших повноцінних концептів, кожен з яких
структурується іншими концептами [75; 98; 116]. Однак, важливо підкреслити,
що хоча концепт та субконцепт вступають у відношення “загальне-часткове”, все
ж концепт не зводиться до механічної суми виділених в його структурі
субконцептів, адже кожен із субконцептів є повноцінним ментально-мовним
утворенням.
Враховуючи багатовимірну модель концепту, науковці залежно від мети та
завдань дослідження можуть акцентувати увагу на окремих когнітивних ознаках.
Під терміном “когнітивна ознака” ми розуміємо основні, найважливіші рисихарактеристики лінгвокультурного концепту, які усвідомлюються носіями
лінгвокультури і об’єктивуються посередництвом семантичного наповнення
лексичних одиниць, що апелюють до ментально-мовного конструкта. Кожен з
аспектів дослідження концепту може стати пріоритетним у наукових розвідках,
від чого, власне, й залежить розцінення цього ментального конструкта як
когнітивної чи лінгвокультурологічної одиниці. Лінгвокультурологічний вектор
аналізу передбачає примат ціннісної складової концепту, що є найбільшим
виразником особливостей національної культури. Своєрідність лінгвокультури
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виражається, насамперед, ієрархією цінностей, які не тільки скеровують
відношення людини до себе та навколишнього світу, але й забезпечують
тотожність ціннісних орієнтацій, які розділяються членами суспільства і
наслідуються у культурі.
1.2. Історико-соціологічний аспект дослідження матеріальних цінностей
в американській культурі
Для американського суспільства лінгвокультурний концепт WEALTH, що
втілює бачення американців про добробут та фінансове благополуччя, є
ціннісною домінантою, яка детермінує їх світосприйняття та оцінку власної
успішності. Відносимо лінгвокультурний концепт WEALTH до категорії
матеріальних цінностей, що включають, перш за все, речі у вигляді майна,
предметів чи товарів, які оцінюються індивідом як необхідні та важливі, тобто
складають цінність. Ідея досягнення фінансової стабільності та матеріального
благополуччя була і залишається рушійною силою для американців та
іммігрантів, які обрали Новий Світ у якості своєї нової домівки.
Звернемося до визначення та розгляду термінів “культура”, “цінності”,
“ціннісні домінанти”. Кожна національна лінгвокультура є унікальною
системою, утвореною концептуальною та мовною картинами світу, що
функціонують у рамках певної культури [1, с. 140]. У нашому науковому
дослідженні ми тлумачимо культуру як упорядковану систему матеріальних і
духовних цінностей, які зберігають культурну пам’ять народу та уможливлюють
спільну інтерпретацію життєвого досвіду. Вважаємо, що у трихотомії “культурамова-свідомість” мова та свідомість включені в культуру, а отже культура є
багатовимірною семіотичною системою, здатною транслювати концептуальну та
мовну картини світу, які засвоюються членами суспільства у процесі соціалізації.
Дослідження свідчать, що соціалізація, тим не менш, не є механічним
процесом “накладання” картин світу наявних у культурі, а індивід виступає не
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тільки об’єктом, але й суб’єктом суспільної активності, ініціатором та творцем
нових культурних та мовних реалій [21, с. 80]. Посередництвом соціалізації
людина адаптується до певної культури та мови, асимілюючи історичноскладений життєвий досвід, звичаї та цінності [18, с. 291]. Таким чином, у процесі
соціалізації, індивід потрапляє у певний лінгвокультурний простір, єдність,
утворену концептуальною та мовною картинами світу, що віддзеркалюють
знання про світ і передають систему ціннісних констант наявних у культурі.
Те, що вирізняє одну національну культуру від іншої, є унікальна система
цінностей, що вербалізуються у формі ключових лінгвокультурних концептів, які
виконують роль механізму соціальної спадковості. Цінності визначаємо як
фундаментальні категорії культури, найбільш вагомі об’єкти та явища
навколишньої реальності, що слугують свого роду “еталонами” поведінки та
діяльності індивіда, які детермінують його цілі та світоглядні орієнтири.
Соціокультурні й ідеологічні установки, сформовані у результаті унікального
історичного досвіду попередніх поколінь, складають систему цінностей, що,
доповнюється індивідуальними ціннісними орієнтаціями кожного окремого
члена суспільства [7; 59; 67]. Ціннісні орієнтації, тобто сукупність цінностей, що
визнаються домінантними у процесі формування життєвих цілей, актуалізуються
у свідомості людини у процесі когнітивної діяльності.
Ціннісні орієнтації пронизують індивідуальний та колективний спосіб життя
людей, формуючим, тим самим національні особливості культури. Як наслідок,
під

поняттям

“цінність”

дослідники

розуміють

також

фундаментальні

характеристики культури, що втілюються у поглядах та ідеалах, які виступають
орієнтирами поведінки, регламентують життя людини у суспільстві [61, c. 19].
Формування цінностей відбувається за допомогою оцінки, яка виступає способом
установлення значимості реалій навколишнього світу [70, c. 465]. Оцінка ж
об’єктивної реальності відбувається у рамках ціннісної ієрархії, що являє
сформовану та упорядковану колективною свідомістю систему знань про
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цінність тих чи інших реалій навколишнього буття, які отримують позитивну
оцінку членами суспільства.
На сьогоднішній день, не існує загальноприйнятої типології цінностей, що
зумовлено складністю визначення сутності та категорій культури. Так, деякі
науковці виділяють індивідуальні (персональні, авторські), мікрогрупові (родина,
друзі), макрогрупові (соціальні), етнічні та загальнолюдські цінності [2; 115; 232;
304; 319]. Якщо в основі цієї типологізації лежить кількісний параметр адептів
тих чи інших цінностей, то інші науковці акцентують увагу саме на якісних
характеристиках цінностей, і розрізнять матеріальні (речі, що мають фізичні
властивості) і духовні (ідеали, уявлення, уподобання) типи цінностей, які, в свою
чергу поділяються на соціальні (соціальний статус, кар’єра, сімʼя, гендерна
рівність тощо); політичні (свобода слова, законність, безпека); моральні (добро,
благо, любов, дружба, честь, порядність); релігійні (божественний закон, віра,
порятунок); естетичні цінності (краса, ідеал, стиль, гармонія) [1; 64; 73; 102].
Виділяючи у системі цінностей ту чи іншу типологію, варто підкреслити, що
кількісні та якісні параметри диференціації є умовними, адже вся сукупність
культурних цінностей існує в свідомості людини в нечіткій ієрархії, і межі між
тими чи іншими групами цінностей можуть бути розмитими. Ці цінності, тією чи
іншою мірою, властиві кожній культурі, однак, саме їх ієрархізація формує
світоглядні позиції людей у суспільстві. Як наслідок, у кожній культурі у процесі
історичного розвитку суспільства виникає своя система цінностей, що детермінує
світогляд та поведінку людей.
Система культурних цінностей формує ціннісну ієрархію з ціннісними
домінантами, які визначаємо як найбільш пріоритетні цінності, що скеровують
світосприйняття та мотиви діяльності членів суспільства. Аналіз ціннісних
домінант, властивих національній культурі, можливо здійснити за допомогою
дослідження мовної картини світу, яка виявляється, на сьогоднішній день
найбільш достовірним способом аналізу складних ментальних утворень, оскільки
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мовні знаки здатні фіксувати когнітивні структури колективної свідомості [322,
c. 55].
Висока номінативна щільність лінгвокультурного концепту WEALTH, що
втілює бачення американців про матеріальний добробут, свідчать про те, що цей
концепт є ціннісною домінантою в американській культурі. Вчені підкреслюють,
що американська культура не є гомогенною та може означати різні речі для
різних людей, адже не має сенсу припускати, що всі американці поділяють одну
громадянську та релігійну історію [68; 212; 237; 292; 325; 327]. Іммігранти не
завжди були згодні відмовлятися від свого походження на користь міфічної
американської культури, яка увібрала в себе англосаксонську, африканську та
іспано-азіатську національну спадщини. Тим не менш, те, що понині об’єднує
всіх американців незалежно від їх походження, є нічим іншим, ніж віра у
можливість досягти фінансової стабільності та успіху в США.
Вважаємо, що орієнтація американської культури на матеріальні цінності
зумовлена як “внутрішніми” пріоритетами та переконаннями американців, що
матеріальні блага є складовими успіху, так і “зовнішнім” впливом, який
проявляються через явище так званого “соціального порівняння” (“social
comparison”), тобто громадської оцінки успішності діяльності. Як зазначають
науковці, люди, які живуть у заможних районах та країнах із розвинутою
економікою, більш схильні до так званого “соціального порівняння” (“social
comparison”), коли людина, оцінюючи власні досягнення, порівнює себе із тим
чи іншим соціальним класом, і на основі цього робить висновок про свою
успішність, престиж своєї діяльності [178; 217; 278; 299].
Під поняттям “престиж” розуміємо позитивно оцінювану суспільством
діяльність, що безпосередньо співвідносить із соціальним статусом, репутацією,
авторитетом особистості, та має значний вплив на мотиви поведінки людини. У
той час як матеріальні блага є об’єктивними феноменами, престиж є
суб’єктивним, адже залежить від оцінки інших членів суспільства [339, c. 72]. І
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хоча престиж є абстрактним явищем, і не таким матеріально осяжним, як гроші
та майно, американці плідно працюють над тим, щоб підвищити свій статус і
авторитет в очах оточуючих [165, с. 75].
Так, за результатами соціологічного опитування проведеного у 2017 році,
78% американців відповіли, що для них важливо, яке враження вони справляють
на оточуючих “care about prestige” [157]. Саме тому власна домівка, автомобіль,
доглянута зовнішність та привітливе спілкування не тільки створюють образ
заможної людини, але й є показниками престижу, високого статусу, певного виду
домінування та успішності, що, як переконані американці, позитивно впливають
на соціальні зв’язки та кар’єрне зростання.
Через призму оцінки матеріального благополуччя відбувається не тільки
формування престижу, але й вироблення системи цінностей особистості. У
зв’язку з цим, на думку вчених, проектування у власній свідомості образу
багатства змушує орієнтуватися на матеріальні блага не тільки людей з низьким
та середнім рівнем доходам, але й представників високого соціального класу [26;
86; 128; 162; 186]. Саме тому в США, де соціальна нерівність є такою гострою
проблемою, все більше американців у гонитві за успіхом згодні працювати
понаднормово, відмовляючись від відпусток, вихідних та лікарняних, працюючи
“24/7” в азарті кар’єрного суперництва та бажанням стати більш успішними і
багатими.
Низка наукових доробків засвідчують той факт, що матеріальні блага є, поперше, важливим компонентом ціннісної системи американців, а, по-друге, є
одними із найбільш характерних рис американської культури [195; 243; 249; 284;
314; 326]. Як свідчить соціологічне опитування проведене у 2017 році, фінанси
та матеріальне майно є тими речами, якими найглибше дорожать американці
[298, c. 45]. Багатство, а отже володіння цінними матеріальними благами
позитивно оцінюється в американській культурі, адже кожен американець вірить,
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що може досягти успіху, стати заможною людиною завдяки працелюбності,
наполегливості та привітливості.
Відома

американська

доктрина,

що

отримала

символічну

назву

“Американська мрія”, окреслює розуміння “ідеального життя американця”, де
заможність та матеріальні цінності, власна домівка, автомобіль та інші предмети
розкоші є показниками успішності, високого соціального статусу та престижу,
про що свідчать приклади взяті з сучасних публіцистичних джерел: The American
dream is the idea that if you come to this country you’re given the opportunity to do
whatever you want with your life, and that you can be whoever you want. The difference
between yourself and past generations is that you can hope to achieve this wealth (The
Hofsta Chronicle, Dec 10, 2019); American society places a premium on individual
success. Becoming rich is a sign of respectability and prestige (Los Angeles Times,
2017).
Бажання мати власну домівку, автомобіль, достатню страховку, особливо
щодо медичного обслуговування, є настільки великим, що навіть якщо це дуже
дорого і не відповідає прибуткам, американець скоріше за все візьме кредит, аніж
відмовиться від мрії. За підрахунками, у 2018 році тільки 1/3 населення, тобто
приблизно 32% американців не мали кредиту, в той час як 55% мали
заборгованість перед банком, що укупі становила $830 мільярдів [267]. За
підрахунками, приблизно 33% фінансів американці витрачають на оплату майна,
17% на засоби пересування, 13% на їжу, 12% на страхування, 8% на медичне
обслуговування, 5% на розваги, 3% на одяг та 2% на освіту [301]. Той факт, що
майже 70% населення США мають кредити свідчить про те, що американець
радше ризикне взяти ще одну позику в банку, наражаючись на фінансові
проблеми, аніж відмовиться від мрії мати власну домівку, машину та інші
матеріальні блага, що гарантуватимуть високий соціальний статус в очах
оточуючих.
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Відтак, ставлення американців до грошей та інших матеріальних благ
співвідноситься, по-перше з внутрішніми переконаннями та мотивами, та подруге, прямо пропорційно залежить від зовнішньої, соціальної оцінки. Визнання
матеріального багатства як ціннісної домінанти в американській культурі не
тільки детермінує поведінку та світосприйняття американців, але й мотивує
заробляти більше та витрачати більше, тим самим, розцінюючи матеріальні блага
як показники успішності та престижу. І хоча рівень доходу та матеріальні блага
є не єдиними критеріями за якими диференціюються соціальні статуси у
суспільстві, для американської культури пріоритет матеріальних цінностей є
невід’ємною складовою і мотивом до самореалізації.
Соціологічне опитування проведене у 2016 році, присвячене дослідженню
ставленню американців до грошей та матеріальних цінностей, показали, що 71%
респондентів зазначили, що гроші дають більше свободи, а 76% опитуваних
погодилися з твердженням, що володіння грошима та майном дає більшу
впевненість у собі та владу [308]. Отже, для більшості американців матеріальне
благополуччя виступає також символом влади та свободи. Як зауважують вчені,
влада є важливим компонентом у системі цінностей американців з тієї причини,
що влада дає можливість мати у розпорядженні матеріальні блага [158; 192; 238].
З історичної точки зору періоди індустріалізації та Золочене століття
піднесення економіки США (The Gilded Age) стимулювали не тільки різке
збагачення деяких верств населення, але й сприяли остаточному укоріненню ідеї,
що американський прогрес та успіх прямо пропорційно залежить від фінансів та
матеріальних ресурсів. Перші американські міліонери розбагатіли після
громадянської

війни,
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індустріалізація

та

прискорений

розвиток

промисловості вимагали робітничу силу, тим самим поглиблюючи соціальну
ієрархію. Коли в 1861 р. вибухнула громадянська війна, один із найзаможніших
людей країни Корнелій Вандербільт, який побудував своє багатство на залізниці
і судноплавстві, мав приблизно $15 мільйонів, у той час, як до 1876 року у
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розпорядженні бізнесмена вже було $100 мільйонів [236, с. 83]. Джон Д.
Рокфеллер

(нафтова

промисловість),

і

Ендрю

Карнегі

(металургійна

промисловість) мали у своєму розпорядженні $300 і $400 мільйонів відповідно
[236, с. 85]. В 1860 році, у США було приблизно 300 мільйонерів, однак до 1900
року ця цифра виросла до 4000-5000 мільйонерів [236, с. 85].
Отже, саме в епоху промислової революції заможні люди почали
уособлювати собою ідею “Американської мрії”, яка виражається у тому, що
кожен здатен збільшити свій статок при наявності необхідної освіти, старанності
та здатності впливати та контролювати інших людей, тобто влади. До прикладу,
у сучасних американських публіцистичних виданнях досить часто матеріальні
цінності визнаються необхідною умовою для досягнення влади:
Having money and influence leads to power which gives you an opportunity to
impact people, organizations, and communities around you (Business 2 Community,
Dec 13, 2019); They had this wealth, and there was an incentive to protect that wealth.
We have to work out how best to challenge its dominance and rebuild, and basically
use that strategy to rebalance power away from capital and towards labor (The Real
News, Dec 20, 2019); Warren and Buttigieg scrap over 'wine caves' and the power of
wealthy ... the billions of irritating and deceptive robocalls that Americans receive each
month (Politico, Dec 20, 2019); This matters because wealth is power. Wealth gives
you a say in how businesses are run and how neighborhoods are developed. It gives
you a say in who gets loans and who doesn't, or who gets hired to do what and for how
much (The Week, Jan 28, 2019).
В американській культурі матеріальне багатство та успіх співвідноситься зі
свободою особистого вибору і свободою підприємництва. Свобода є складним,
багатовимірний феноменом, що займає одне з центральних місць в системі
цінностей американської культури [316, с. 410]. Американські суспільствознавці
вказують на те, що явище свободи, з одного боку, об’єднує американців, а з
іншого, ґрунтується на індивідуалізмі, тобто визнанні переваги “особистого” над
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“колективним”, віри, що кожен американець може досягти успіху не залежно від
соціального статусу [22; 80; 93; 194; 234]. Таким чином, свобода позитивно
оцінюється в американському суспільстві, адже з історичної та культурної
перспективи, саме ідея свободи об’єднала американців у боротьбі за незалежність
та демократичні цінності. До прикладу, в американських публіцистичних
джерелах матеріальні цінності досить часто порівнюються зі свободою:
You have the wealth to buy more freedom of speech than people who don't. So to
me, it makes it such an unfair competition and means that these special interests will
be much more represented than the will of the people (Piers Morgan Tonight, Jul,
2012); In Iran, Venezuela, Saudi Arabia, and Iraq, the GDP per capita today is lower
than it was three decades ago, by 10%, 30%, 40%, and 80%, respectively. The lack of
freedom always destroys wealth (USA Today, Nov, 2008). Plus, starting early lets you
take advantage of compound interest, which helps your wealth grow faster. The key to
your financial freedom in the future is investing when you are young. (CNBC, Nov 25,
2019); Justice, equal opportunity, freedom and liberty are embodied in our
Constitution. Money equals options, wealth creation understandably leads to wealth
protection (The Westerly Sun, Dec 22, 2019).
Отже, свобода в свідомості американців асоціюється не тільки з
демократичними цінностями, але й з матеріальним благополуччям, наявністю
грошей, що гарантують незалежність та впевненість у майбутньому [27; 239;
290]. Люди, які мають заощадження, мають більший рівень свободи, адже у них
є можливість не тільки отримати гарну освіту, але й, до прикладу, інвестувати,
або розпочати свій бізнес. У даному контексті свобода виступає не тільки
символом американського індивідуалізму, але й засобом для досягнення цілей,
матеріального багатства.
З історичної перспективи дослідження американського суспільства варто
зазначити, що стан добробуту населення може здатися важко виміряти
негрошовим способом, та попри той факт, що гроші і ринкові відносини існують

43
вже тисячі років, все ж Америка не завжди оцінювала добробут суспільства з
точки зору матеріального благополуччя або економічного виробництва.
Визнання матеріального благополуччя ціннісною домінантою зумовлюється
національною особливістю американського менталітету та світогляду, що
сформувалися

у

результаті

унікального

історичного

досвіду,

оцінки

матеріальних благ як показника успіху і добробуту.
Матеріальне благополуччя стало основним показником успішності в
Америці не одразу, а у результаті тривалого історичного процесу. Як свідчать
науковці, тільки починаючи з середини ХІХ століття американські соціологи і
політики почали вимірювати добробут суспільства в доларах, зводячи таблиці
соціального статусу населення на основі його фінансового благополуччя, тобто
отриманого прибутку [235; 305]. ХІХ століття стало етапом формування
“американського матеріалізму”, який згодом змінив те, як американці оцінюють
самих себе та власне суспільство.
Дослідження, проведені науковцями, підтверджують той факт, що до 1850х років, фактично домінуючою формою оцінки добробуту американського
населення був набір соціальних показників, відомих тоді як “моральна
статистика” (“moral statistics”), які кількісно оцінювали такі покажчики у
суспільстві, як грамотність, злочинність, рівень освіти, проституція, тюремне
ув’язнення, тривалість життя і хвороби, бідність [168, с. 72]. На початку ХІХ
століття конкуруючі між собою південні та північні штати Америки
користувалися “моральної статистикою”, щоб довести, що їх населення було
більш успішним.
Однак кінець XIX століття відзначився для Америки початком епохи, що
назавжди змінила параметри оцінки доброту та успішності суспільства.
Капіталізм, як новий суспільний лад та економічна система виробництва і
розподілу благ, мав неабиякий вплив не тільки на виробничі відносини у країні,
але й на світогляд американців. Вже з середини ХІХ століття Сполучені Штати
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починають перетворюватися на комерціалізоване суспільство, що орієнтується
на такі цінності як гроші, майно, високий соціальний статус, престиж [236, с. 59].
Вчені сходяться на думці, що одним з основних елементів, який відрізняє
капіталізм від інших форм організації суспільства, є існування ринків та
капіталізованих інвестицій, коли основні елементи суспільного життя,
включаючи природні ресурси, технологічні відкриття, витвори мистецтва та
власне й самі люди, тобто, робоча сила, перетворюються, або “капіталізуються”
в активи, які можна продавати та купувати [191; 206; 220].
Відтак, починаючи з середини ХІХ століття, система оцінки добробуту
населення починає змінюватися, й соціальний статус, гроші й матеріальні блага
отримують особливе значення в американській системі цінностей. Набір
соціальних показників “моральної статистики” витісняється оцінкою рівня життя
суспільства з точки зору матеріального благополуччя, тобто здатністю
заробляти гроші. Детально проблема трансформації американських цінностей
розглядалася у низці наукових розвідок, де вчені прийшли до висновку, що зсув
національної свідомості американців у сторону прагматизму та матеріального
добробуту, відбувався у міру того як заможні американці з півночі та півдня
почали оцінювати своє суспільство як інвестиції, а його жителів (вільних та
поневолених) як людський капітал [226; 262; 271; 315].
У північних штатах інвестиції в основному отримали форму міської
нерухомості і компаній, які займалися будівництвом залізниць [313, c. 72]. Ці
сфери особливо потребували робочу силу, що стала основою для формування
нових товарно-грошових відносин між народом та інвесторами. Інвестори та
бізнесмени все менше дбали про “моральну статистику”, скажімо про кількість
п’яниць чи злодіїв у містах, та все більше акцентували увагу на провідній ролі
промислового виробництва, продуктивності праці та рівня доходу на душу
населення, вартості робочої сили, цін на нерухомість та інших показників [291, c.
322].
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Капіталізація також вплинула на національну свідомість рабовласницьких
південних штатів, де, однак, мова йшла не стільки про інвестиції в залізничні
сполучення чи міську інфраструктуру, скільки про людський капітал. Як
зазначають вчені, поневолені афро-американці, які довгий час вважалися
частиною власності в Сполучених Штатах, у часи капіталізму дійсно стали свого
роду людським капіталом, який можна було закладати, здавати в оренду,
страхувати і продавати на високоліквідних ринках [281, c. 214]. Розцінюючи
рабів, перш за все як інвестиції, що приносять дохід, плантатори з південних
штатів почали уважно стежити за своєю ринковою продукцією і вартістю робочої
сили.
Зсув американської колективної свідомості у кінці ХІХ століття у площину
прагматизму та визнання домінантної ролі матеріальних цінностей можна
продемонструвати на прикладі статті, опублікованої газетою The New York Times
у 1910 році, де були зроблені підрахунки цінності новонародженої дитини як
майбутнього потенційного робітника, здатного приносити дохід. Так, у статті
вказувалося на те, що восьмифунтова дитина має вартість $ 362 за фунт, у той
час, якщо вона досягне повнолітнього віку, то вона зможе у середньому,
приносити на $ 2900 більше багатства для економіки країни [260, c. 36]. Відтак, в
епоху капіталізму американська колективна свідомість зазнає якісних змін, все
більше орієнтуючись на матеріальні блага.
Як наслідок, у кінці ХІХ століття, у міру того, як корпоративна консолідація
і технологічні можливості заводів нарощувалися, все більшу роль для
американської лінгвокультури починають відігравати такі цінності, як гроші,
багатство, матеріальна власність. Бажання мати високий соціальний статус та
володіти великою сумою грошей, майном та іншими речами, які мають цінність,
все це стає частиною американської лінгвокультури, колективною рушійною
ідеєю успіху, що отримує назву великої “Американської мрії”. Уявляється
вірогідним, що саме капіталізація мала вирішальне значення для формування
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національної свідомості американців, де матеріальні цінності стали відігравати
головну роль у системі оцінки благополуччя. По сьогоднішній день для
американців високий соціальний статус та накопичення капіталу стало
синонімічним до власного успіху.
Швидкий економічний ріст у кінці ХХ століття, після Великої депресії та
Другої світової війни, тільки підтвердив переконання американців, що
матеріальне благополуччя є тим орієнтиром, куди необхідно прямувати. Перехід
від фермерських господарств до виробництва товарів та послуг позитивно
вплинув на фінансове становище країни, адже у період з 1950 по 2000 рік
заможність

громадян

та,

як

наслідок,

середньостатистичні

витрати

домогосподарств зросли на 2,3 %, а це означає, що сьогодні американець у
середньому споживає в 3,2 рази більше товарів і послуг [225, c. 34]. В США
середньостатистичний дохід виріс більше ніж втричі, якщо порівнювати,
наприклад, з 1950 роком [225, c. 56].
Однак, через технологічний прогрес число оплачуваних робочих годин
скоротилося, у той час як кількість товарів і послуг, які робітник може виробляти
за годину збільшилася майже на 127 % у період між 1950-80 роками [225, c. 63].
Починаючи з 1970 року американське суспільство вирішило не тільки більше
працювати, але й споживати більше [311]. За підрахунками економістів, у 1970
році, американці у середньому працювали 1786 годин на рік, а в 1990-х, ця цифра
збільшилася до приблизно 2000 годин [225, c. 81]. Кінець ХХ століття
відзначився різким ростом робочого часу, а додані години надходили у вигляді
понаднормового часу, скорочення відпусток та оплачуваних лікарняних [225, c.
82].
Пошук балансу між роботою та особистим життям є досі гострою
проблемою для американців, які, за даними Бюро статистики праці
опублікованими у 2017 році, мають лише 10 днів оплачуваної відпустки на рік
[229]. Все це є не тільки причиною стресу, але й недосипання, адже кожен третій
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американець спить менше ніж 6 годин, а приблизно 40% американців мають
розлади сну [318]. Результати інших досліджень показали, що 74% респондентів
вважають “матеріалізм” гострою соціальною проблемою в США, і приблизно
71% американців зазначили, що вони б хотіли працювати менше якщо б могли
[321, c. 63].
Гонитва американців за матеріальним статком позначилася на тому, що до
середини 1970-х років доходи різних верств населення зростали приблизно
однаковими темпами. Однак, як зауважують вчені, у період між 1977 і 2000
роками різко починає формуватися соціальна нерівність [238, с. 112] І хоча
проблема бідності не нова для Америки, й різниця у доходах була ще більшою у
1920-х роках, однак, у кінці ХХ століття соціальна нерівність в Америці почала
зростати такими темпами, що, сьогодні, майже 40% економічного капіталу
належить найбагатшим людям країни, а це 1% населення [225, c. 72].
За даними Бюро перепису населення за 2017 рік майже 40 мільйонів людей
(12,3%) перебували на межі бідності [163]. Причиною різкого зростання
фінансового дисбалансу в США вчені вбачають у тому, що “білі” американці та
представники інших етносів (азіати, афро-американці, латино-американці,
індіанці та інші) мали неоднаковий доступ до освіти, житла та соціальних
гарантій, що виражається в розмірі зарплатні, пенсійного забезпечення, тощо
[129; 134; 135; 224].
Розглядаючи проблему соціальної нерівності у контексті системи цінностей
американців, вчені стверджують, що фінансовий дисбаланс в США залишається
мотивувальним фактором, який змушує американців порівнювати себе з
багатими верствами населення і орієнтуватися на матеріальні блага [256; 280;
293; 296]. Так, за результатами дослідження проведеного у 2016 році,
американські соціологи дійшли висновку, що проживання у країні з розвинутою
економікою, де мешкає значна кількість заможних людей, може змінити систему
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самооцінки особистості, спонукаючи людину до прагнення матеріальних речей,
багатства та влади [252, с. 122].
Гострий фінансовий дисбаланс у країні стимулює запал американців у
гонитві за щастям, для яких гроші та матеріальні цінності на сьогоднішній день є
складовими успіху [194, c. 189]. Однак матеріальний достаток не корелює з
рівнем щастя. Так, за даними опитування проведеного Американським
інститутом стресу у 2019 році, 55% американців звітували, що вони відчувають
тривогу протягом дня, а це на 20% більше ніж середній показник стресу в світі
[272]. 83% американців відчувають стрес на робочому місці, 13% населення,
тобто кожний сьомий американець, приймає антидепресанти, що на 65% більше
ніж у 1999-2002 роках, коли ця цифра становила 7.7 % [272]. Як наслідок,
орієнтація американського суспільства на матеріальні блага, є причиною гострих
соціальних проблем у суспільстві.
Отже,

у

результаті

унікального

історичного

досвіду

матеріальне

благополуччя стало одним із ціннісних домінант американської культури. Кінець
XIX століття відзначився для США початком епохи індустріалізації, яка, поперше, поглибила соціальну ієрархію, а, по-друге, стала фундаментом для
поступального процесу формування уявлення американців про “ідеальне життя”,
де матеріальне багатство стало асоціюватися з успіхом, метою кожного
американця. Таким чином, вважаємо, що матеріальне благополуччя є однією з
ціннісних домінант американської культури й об’єктивується в мовній картині
світу у формі лінгвокультурного концепту WEALTH, який, втілює уявлення
американців про матеріальне благополуччя і виражається у переконанні, що
матеріальний добробут є показником успіху, високого соціального статусу,
престижу, влади і дає свободу.

1.3.

Інноваційно-дискурсивна

репрезентація
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лінгвокультурного

концепту WEALTH в американській мовній картині світу
Антропоцентричний

вектор

наукових

розвідок

лінгвокультурології

зумовлює спрямування уваги цієї наукової дисципліни на дослідження цінностей
культури, що закріплені знаками мови на сучасному етапі функціонування
суспільства. Високий ступінь “неологізації” американського варіанта англійської
мови привертає увагу лінгвістів, адже номінація, передбачає переведення
позамовної реальності у конкретну мовну форму, а цей процес відбувається
безпосередньо у рамках певної лінгвокультури та є свідченням національнообумовленої специфіки обʼєктивації фрагментів навколишнього світу [10; 39; 56;
111; 148].
Особливий науковий інтерес становить аналіз лінгвокультурних концептів
об’єктивованих

інноваційними

одиницями, що відбивають

актуальність

ментально-мовного конструкта для певної лінгвокультури. Під терміном
“інноваційні одиниці” розуміємо нові лексичні, семантичні та фразеологічні
одиниці, що вирізняються новизною на певному відрізку часу функціонування
мови, та є об’єктом дослідження неології. Погоджуємося з думкою вчених, що
неологізми віддзеркалюють динамічні процеси, які відбуваються у суспільстві і
дають змогу прослідкувати тенденцію розвитку національної культури [17, c. 44].
Номінація передбачає “переведення позамовної реальності у конкретну
мовну форму”, а цей процес відбувається безпосередньо у рамках певної
лінгвокультури та є свідченням національно-обумовленої специфіки обʼєктивації
фрагментів навколишнього світу [41, с. 35]. Вважаємо, що посередництвом
процесу вербокреації лінгвокультурна спільнота не тільки закріплює засобами
мови нові знання та досвід, але й маркує ціннісні пріоритети лінгвокультури, які
можна дослідити за допомогою аналізу концептуальних сфер з найвищою
номінативною щільністю.
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Взаємодія лінгвального та культурологічного аспектів найбільш чітко
простежується в новій лексиці у рамках публіцистичного дискурсу, оскільки
“розвиток словникового складу якраз і відбиває процеси пристосування мовної
системи до нових потреб комунікації у звʼязку з ускладненням позамовного
середовища” [40, с. 163]. У даному аспекті, проаналізований масив інноваційних
одиниць,

що

об’єктивують

лінгвокультурний

концепт

WEALTH

в

американському англійськомовному публіцистичному дискурсі, свідчить про
його високу номінативну щільність та, як наслідок, актуальність для
американської

лінгвокультури,

адже

неологізми

розподіляються

по

концептуальним сферам згідно з ціннісними пріоритетами суспільства.
Опис лінгвокультурного концепту WEALTH проводився на матеріалі
інноваційних одиниць, що об’єктивують цей ментально-мовний конструкт у
рамках

сучасного

американського

англійськомовного

публіцистичного

дискурсу. Аналіз номінативного поля лінгвокультурного концепту WEALTH та
ілюстративного

матеріалу

дозволив

виділити

субконцепти

SOCIAL

INEQUALITY, PROPERTY, STRESS, PRESTIGE, у межах яких профілювалася
найбільша кількість інноваційних одиниць американського варіанта англійської
мови, що апелювала до імені лінгвокультурного концепту WEALTH у
публіцистичному дискурсі США.
Дотримуємося думки, що результати аналізу лінгвокультурного концепту
WEALTH, вербалізованого інноваційними одиницями, дозволять окреслити
відношення американців до матеріального благополуччя на сучасному етапі
розвитку

американського

суспільства,

адже

взаємодія

лінгвального

та

культурологічного аспектів найбільш чітко простежується в новій лексиці.
Погоджуємося

з

твердженням

вчених,

що

релевантність

дослідження

національно-культурного змісту мови обумовлюється актуальністю аналізу
інноваційних одиниць, адже неологізми закріплюють специфіку пізнання і
концептуалізації світу [40; 166; 202].
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Вартує акцентувати увагу на тому, що значна кількість інноваційних
одиниць об’єктивується саме у рамках публіцистичного дискурсу, який є
найбільш відкритою та швидко реагуючою на зміни у суспільстві системою.
Дослідження ж публіцистичного дискурсу у спектрі лінгвокультурологічних
наукових розвідок обумовлене релевантністю аналізу культурного простору тієї
чи іншої лінгвокультури крізь призму “живого” масмедійного спілкування, що
дозволяє дослідити актуальний стан мови та культури.
Аналіз публіцистичного дискурсу дає змогу простежити особливості
національної мови та культури, адже саме у рамках публіцистичного дискурсу
вирішуються найбільш актуальні питання мовного, соціального та культурного
характеру [10, с. 165]. Зі свого боку, дискурсивний аналіз публіцистичних текстів
дозволяє дослідити комунікативні процеси між людиною, культурою і
суспільством, а, отже, відкриває нові перспективи для аналізу цінностей
американської лінгвокультури.
Під терміном “дискурс” розуміємо мовний континуум, що є процесом та
результатом мовленнєво-мисленнєвої діяльності, яка реалізується у мовному,
когнітивному і соціокультурному вимірах [98, с. 112]. Сучасні лінгвістичні студії
розрізняють поняття “текст” та “дискурс”, підкреслюючи динамічність
(процесуальність), антропоцентричність, контекстуальність (ситуативність)
останнього [99, с. 21]. Дискурс – це комунікативне явище, текст, або мовлення в
дії, що абсорбує всі особливості історичної епохи, в якій він розгортається. Зі
свого боку, публіцистичний дискурс є різновидом інформаційно орієнтованого
інституціонального дискурсу, що об’єктивується посередництвом засобів
масової інформації та є соціально детермінованим типом спілкування, який
реалізує інтенцію переконання та впливу.
Відтак, відбір мовних засобів публіцистичного дискурсу зумовлений
головними

комунікативними

стратегіями

інформування

та

впливу, які

передбачають використання різних способів подачі актуального матеріалу, що

співвідносяться

з

явищами

соціально-культурного

життя
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суспільства.

Публіцистичний дискурс об’єктивується посередництвом масмедійних текстів,
які сприймаються учасниками комунікації у контексті сучасних подій, а, отже,
погоджуємося з думкою науковців, що публіцистичний дискурс є динамічною,
відкритою, континуальною та амбівалентною системою [28]. Публіцистика
рясніє інноваційними одиницями, що вербалізуються в умовах конкретної мовної
ситуації з певною комунікативною метою.
Отже,

особливий

публіцистичного

інтерес

дискурсу

лінгвокультурологічних

обумовлений

релевантністю

студій

до

дослідження

актуального стану мови та культури, що об’єктивуються у ньому. Аналіз
публіцистичного дискурсу в рамках лінгвокультурологічних студій дозволяє
більш

детально

дослідити

цінності

культури.

Оскільки

прагматичною

установкою публіцистичного дискурсу є здійснення впливу на читача шляхом
використання різноманітних мовних стратегій та тактик, підкреслимо, що
публіцистичний дискурс є свого роду платформою для об’єктивації інноваційних
одиниць, поява яких, характеризується оказіональністю.
До прикладу, такі інтернаціональні слова, як modem, motel, smog, spam,
утворені шляхом телескопії, спочатку були оказіональними, тобто були створені
для номінації нового явища у конкретному акті мовлення. Тим не менш, як
слушно зауважують вчені, будь-який новотвір є спочатку оказіональним, і
подальше його доля, тобто зникнення чи входження до словникового складу
мови, залежить як від внутрішньомовних законів, так і від зовнішніх, соціальних
чинників, актуальності цієї інновації для певної лінгвокультури [17; 30; 40; 43;
92].
Panasonic Avionics has installed its third generation modem on 1,100 aircraft
and is preparing to support a promised generational leap (Aviation Today, Sept 21,
2019); She met his mother when they were cleaners at a motel, a job that lasted only a
few months before the private contractor hired Thai replacements who would work
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longer hours for much less pay (New Yorker, Oct 6, 2019); But other major stories,
like the smog from Indonesian fires choking Singapore and Malaysia, or China's gunboat diplomacy in the South China Sea, tend to barely reach the inside pages or PBS
(America, March 31, 2014); Fake accounts as well spam accounts will be removed
from the site when they are detected (Business Insider, July 16, 2018).
Для публіцистичного дискурсу характерним є спрощення норм літературної
мови, використання стилістично зниженої лексики з метою інформаційноемоційного впливу на адресата [6, c. 125]. Саме тому, як зауважують дослідники,
публіцистичний дискурс є платформою для розповсюдження соціолектів [98;
116]. Неологізми молодіжного сленгу в силу своєї актуальності часто
розширюють своє функціонування у мові, переходячи із соціолектів до мови
загального вжитку. Прикладом таких сленгізмів можуть слугувати інноваційні
одиниці: knowbie (за аналогією до newbie) “людина, що розуміється на новітніх
інформаційних технологіях”; phubbing (phone + snubbing) “явище, коли людина
знаходячись у колі інших людей, віддає перевагу гаджету, не спілкується з
іншими і, тим самим, виказує до них неповагу”; sneakerhead “фанат спортивного
взуття”.
Neither newbie or knowbie, I count myself among the silver surfers, those geezers
in Dickensian nightshirts who preceded the blogging guys in pajamas (The New York
Times, June 19, 2015); Victorians are being called to revolt against a growing modern
social scourge branded “phubbing” — slang for snubbing others in social settings
while engrossed in a phone (Herald Sun, July 20, 2013); Not surprisingly, sneaker
culture is far from inclusive of women who get down with the hype and love their kicks.
Yet female sneakerheads — women who seriously love and collect sneakers — are a
large and passionate base (The Huffington Post, July 14, 2015).
До прикладу, сленгізм celeb (скорочення від celebrity) “відома людина,
знаменитість” першопочатково виник саме в мовленні молодого покоління, і з
часом, не тільки увійшов до активного словника англомовних масмедіа, але й
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став продуктивним словотворчим фрагментом celebreality (celeb + reality)
“реаліті-телешоу, що демонструє життя відомих людей”; deleb (dead + celeb)
“відома особа, що померла, особливо через вживання певних речовин”; tweleb
(twitter + celeb) “людина, що користується популярністю у Твітері”. Now some
paps are fighting back, and Jennifer Lopez is the latest celeb to be sued for using a
paparazzi photo without permission (USA Today, Oct 7, 2019); To place on this year's
list, a deceased celebrity--or "deleb," as industry insiders have dubbed them--needed
to rake in at least $6 million (Forbes, Oct 27, 2009); Known as ‘twelebs’, a term for
Twitter Celebs, these people are regular people with day jobs and very much among
the crowd (Deccan Chronicle, Aug 10, 2017).
Отже, лінгвокультурний аналіз публіцистичного дискурсу та його мовних
особливостей є актуальним напрямком лінгвістичних студій. Публіцистичний
дискурс виступає головною платформою не тільки для відбиття актуальних
мовних та суспільних змін, але й для закріплення мовних кліше, тобто фігур
мови, для яких характерні звичність звучання, відносно постійний склад
компонентів, відтворюваність готових мовних блоків та вільний зв’язок між
словами [40; 41; 147]. До прикладу, відома фраза американського президента
Дональда Трампа “Make America Great Again” стала не тільки слоганом його
політичної компанії, новою торговою маркою для кепок та одягу, але й мовним
кліше, що стала слугувати аналогією для інших інновацій: Make Earth Great
Again, Make America Rage Again, Make Women Great Again, Make Donald Drumpf
Again, Make America Trap Again, Make America Rock Again.
The hats became a staple at Trump rallies and events during his 2016 presidential
campaign; they're still sold online through the White House Gift Shop and on
donaldjtrump.com, where the slogan “Make America Great Again” is printed on
everything from baseball caps to swimsuits, banners, playing cards, megaphones and
even beer can koozies (Detroit Free Press, Jan 24, 2019); Make Earth Great Again! –
Here’s How. Political conservatives are more likely to care about the environment if
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climate messages focus on restoring the planet to its past state, a study shows (Scientific
America, March 1, 2017).
Відтак, американська лінгвокультура є центром скупчення різноманітної
інформації, що активно генерується у рамках публіцистичного дискурсу. Аналіз
публіцистичного

дискурсу

дозволяє

дослідити

цінності

американської

лінгвокультури крізь призму “живого” масмедійного спілкування. Дослідження
публіцистичного дискурсу у призмі лінгвокультурологічних студій дає змогу
більш детально окреслити особливості американської мовної картини світу на
сучасному етапі функціонування американського суспільсва, адже саме у рамках
публіцистичного дискурсу вирішуються актуальні питання країни. Зі свого боку,
аналіз інноваційних одиниць, що об’єктивуються у публіцистичному дискурсі, і
актуалізують лінгвокультурний концепт WEALTH посередництвом виділених
субконцептів SOCIAL INEQUALITY, PROPERTY, STRESS, PRESTIGE, дає
змогу, не тільки розкрити релевантність цього ментально-мовного конструкта
для американської лінгвокультури, але й проаналізувати тенденції в словотвірних
процесах американського варіанта англійської мови, чому і присвячені наступні
розділи дисертаційної праці.
1.4. Методологія та методика дослідження лінгвокультурного концепту
WEALTH
Теоретико-методологічною

базою

дисертації

стали

здобутки

лінгвокультурологічної парадигми лінгвістики, що зумовило застосування
комплексної

методики

у

процесі

організації

етапів

дослідження

лінгвокультурного концепту WEALTH, актуалізованого в американському
публіцистичному дискурсі. Поставлена мета дослідження лінгвокультурного
концепту WEALTH, що визнається однією із головних цінностей в американській
культурі, зумовило застосування вектора аналізу від загального до окремого й
одиничного, тобто, від розгляду базових цінностей, до найбільш актуальних
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ціннісних домінант в американській культурі. Тим самим, у процесі дослідження
були застосовані такі загальнонаукові методи, як дедукція, аналіз, синтез та
моделювання.
Для моделювання структури лінгвокультурного концепту WEALTH були
залучені лінгвістичні методи: метод суцільної вибірки, метод словникових
дефініцій, метод компонентного аналізу, метод польового моделювання, метод
контекстуального аналізу, аналіз концептуальних метафор, елементи кількісних
підрахунків. За одиницю аналізу обрано інновації американського варіанта
англійської мови, відібрані методом суцільної вибірки, що актуалізувалися в
американському англійськомовному публіцистичному дискурсі за останні 15
років. Обрання у якості матеріалу дослідження інновацій американського
варіанта англійської мови дає можливість аналізу цінностей саме на сучасному
етапі розвитку американського суспільства, та робить внесок у розвиток тих
аспектів неології, які орієнтовані на культурну та ментальну складову значення
нових мовних одиниць.
Алгоритм
актуалізованого

дослідження
у

лінгвокультурного

американському

концепту

англійськомовному

WEALTH,

публіцистичному

дискурсі включає шість послідовних етапів, причому кількість етапів
обумовлена поставленими у роботі завданнями, розв’язання яких необхідне для
досягнення мети. Перший етап присвячений виявленню передконцептуальних
ознак імені лінгвокультурного концепту WEALTH. Другий етап – аналізу
словникових дефініцій лексем номінацій лінгвокультурного концепту WEALTH,
включаючи ім’я концепту, його синоніми та різнорівневі номінаційні одиниці,
структурації номінативного простору всіх вербалізаторів лінгвокультурного
концепту WEALTH. Третій етап – виокремленню образно-асоціативного
компонента лінгвокультурного концепту WEALTH. Четвертий етап –
проведенню експлікації ціннісного складника лінгвокультурного концепту.
П’ятий етап – вибірці фактичного матеріалу, здійсненню аналізу інноваційних
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мовних одиниць, що актуалізують лінгвокультурний концепт WEALTH в
американському англійськомовному публіцистичному дискурсі. Шостий етап –
встановленню

кількісних

показників

розподілу

інноваційних

одиниць-

вербалізаторів лінгвокультурного концепту WEALTH об’єктивованого в
американському англіськомовному публіцистичному дискурсі.
Перший

етап

дослідження

спрямований

на

з’ясування

передконцептуальних ознак імені лінгвокультурного концепту WEALTH.
Шляхом етимологічного аналізу імені лінгвокультурного концепту, встановлено
внутрішню форму імені концепту та його мотивувальні ознаки. У якості джерел
дослідження використано дані словників [152; 180; 199; 263; 270; 282; 283; 317].
Аналіз варіювання змістових компонентів лексеми-імені лінгвокультурного
концепту з історичної перспективи було доповнено даними із суміжних
гуманітарних дисциплін: соціології, філософії, культурології.
Етимологічний аналіз імені лінгвокультурного концепту WEALTH дозволив
розкрити динаміку функціонування концепту в американській лінгвокультурі,
адже саме розвиток форми і значення етимона віддзеркалюють зміни у культурі.
Визначення первинних етимологічних мотивів імені лінгвокультурного концепту
передбачає

встановлення

його

когнітивних

ознак.

У

цьому

аспекті,

етимологічний аналіз дозволяє проаналізувати внутрішню форму імені
лінгвокультурного концепту, що згідно з дослідниками, визначаємо як
найближче етимологічне значення слова, той буквальний смисл, який
складається зі значень морфем, що утворюють слово [12; 31; 89 ;117].
Етимон, або першоназва імені концепту відбиває первинну мотивацію
номінації, а еволюція його внутрішньої форми фіксує найбільш релевантні
змістові компоненти цієї ментальної одиниці [89, с. 274]. Зі свого боку, внутрішня
форма є віддзеркаленням історичної пам’яті лінгвокультури, адже дозволяє
прослідкувати образні мотивації, особливі відтінки значення й асоціації пов’язані
з

ментально-мовною

одиницею.

Відтак,

етимологічний

аналіз

імені
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лінгвокультурного концепту WEALTH дозволив простежити еволюцію його
змістових компонентів, а також встановити одиниці, що так чи інакше по’вязані
з ним, а отже, більш детально окреслити когнітивні ознаки досліджуваного
концепту.
Наступним дослідницьким кроком, після

встановлення та

аналізу

внутрішньої форми імені лінгвокультурного концепту, стало окреслення його
понятійних ознак. Тож, метою другого етапу наукової розвідки став аналіз
словникових дефініцій, компонентний аналіз, що дав змогу встановити
конституенти

ядра

та

навколоядерної

зони

номінативного

поля

лінгвокультурного концепту WEALTH. На основі даних лексикографічних
джерел, які описують семантичні відношення імені лінгвокультурного концепту,
були відібрані та структуровані у формі номінативного поля лексемивербалізатори концепту, проаналізований їх семний склад. Матеріалом
дослідження слугували лексикографічні джерела американського варіанта
англійської мови [152; 180; 199; 263; 270; 282; 283; 317].
На основі даних, отриманих шляхом компонентного аналізу змісту лексемвербалізаторів, актуалізуючих лінгвокультурний концепт WEALTH, були
виділені семантичні ознаки ядра та ближньої периферії, що дозволило
установити межі номінативного поля досліджуваного концепту. У нашій роботі
дотримуємося польової моделі номінативного поля. Згідно з цією моделлю,
кожний концепт як багатовимірний ментально-мовний конструкт об’єктивується
посередництвом номінативних одиниць, які упорядковуються за польовим
принципом, і тим самим формують ядро, приядерну зону та периферію концепту
[2, с. 56]. Відтак, аналіз номінативних одиниць-вербалізаторів дозволяє
визначити когнітивні ознаки концепту, його місце у системі ціннісної ієрархії в
лінгвокультурі.
Номінативне поле є упорядкованою сукупністю мовних засобів, пов’язаних
парадигматично-синтагматичними зв’язками й включає лексико-семантичне,
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лексико-фразеологічне та асоціативні поля [71, с. 370]. Отже, номінативне поле
має комплексний характер та є найбільш достовірним способом опису
поняттєвого складника лінгвокультурного концепту, адже дозволяє встановити
істотні

ознаки

ментально-мовної

одиниці

шляхом

аналізу

смислового

наповнення імені та номінативних одиниць вербалізаторів концепту. Слід
зауважити, що особливу значущість для дослідження лінгвокультурного
концепту становить явище “номінативної щільності”.
Під терміном “номінативна щільність”, вслід за науковцями розуміємо
високу деталізацію описуваного явища дійсності, численність номінативних
вербалізаторів лінгвокультурного концепту, що свідчить про актуальність
ментальної одиниці для лінгвокультури [25; 32; 63; 127]. Дослідження
номінативної щільності лінгвокультурного концепту WEALTH дозволяє
визначити місце цього когнітивно-мовного утворення у системі ціннісної ієрархії
американської лінгвокультури, оскільки концепти, що є релевантними, мають
велике номінативне поле зі значною кількістю вербалізаторів.
Аналіз словникових дефініцій і компонентний аналіз вербалізаторів
лінгвокультурного концепту WEALTH уможливив виділити поняттєвий
складник і виокремити когнітивні ознаки ядра та ближньої периферії
номінативного поля. За допомогою методу польового моделювання будуємо
номінативне поле, виділяємо ядро лінгвокультурного концепту, зони ближньої і
дальньої периферії. Вчені сходяться на думці, що метод польового моделювання
слугує не тільки засобом визначення місця кожного із вербалізаторів
лінгвокультурного концепту у номінативному просторі, але й дає змогу розкрити
смислову структуру мовних одиниць-репрезентантів, їх культурно-специфічний
зміст [123; 130; 213; 254].
Третій етап дослідження присвячений відтворенню символьно-образної
складової лінгвокультурного концепту WEALTH. Методологічною базою для
аналізу образного складника лінгвокультурного концепту стала теорія
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концептуальних метафор. Вона визначає концептуальну метафору як інструмент
за допомогою якого людина встановлює зв’язки між реаліями навколишнього
буття, оцінює та інтерпретує нові знання [98; 216; 228; 241; 248; 336]. Відтак,
концептуальна метафора є когнітивним механізмом пізнання, що віддзеркалює
унікальний спосіб розуміння світу, усталений у межах певної лінгвокультури.
Численні наукові дослідження підтверджують той факт, що концептуальна
метафора виступає єднальною ланкою між елементами мови, свідомості та
культури, а аналіз цього ментально-мовного феномена дозволяє виявити
етноспецифічні образи, в яких актуалізуються знання про світ [38; 98; 149; 233;
253]. Лінгвокультурний концепт, як наслідок, можна охарактеризувати як
ментально-мовний
лінгвокультури

у

конструкт,
формі

що

образів

підтримується
або

у

свідомості

концептуальних

носіїв

метафор,

які

посередництвом асоціативних зв’язків пов’язують між собою всі реалії
об’єктивного світу. Отже, методика аналізу лінгвокультурних концептів
передбачає дослідження їхньої образно-ціннісної проекції, що фіксується
посередництвом метафори.
Образний складник лінгвокультурного концепту виокремлюємо, керуючись
положенням, доведеним у когнітивній лінгвістиці, що концептуальна метафора
актуалізується посередництвом взаємодії “висхідного” (джерела) та “цільового”
концептів. Цільовий концепт, що актуалізується за допомогою метафори являє
собою концептуальний референт, у той час як порівнюваний з ним висхідний
концепт слугує концептуальним корелятом [187; 228; 241; 253]. Корелятивнореферентний зв’язок, процес метафоричного переносу або проекції висхідного
концепту на цільовий називають метафоричним мапуванням (metaphorical
mapping), результатом якого є встановлення унікальних асоціативних зв’язків
між концептами, що утворюють концептосферу [248, c. 72].
Оскільки концептосфера являє собою сукупність всіх ментальних
конструктів (концептів), наявних у свідомості носіїв певної культури,
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метафоричне мапування відбувається на фоні окремої області знання, тобто
домена (domain). У цьому розумінні вчені зазначають, що домен виступає як
тематично відокремлений комплекс знань, об’ємне ментальне інформаційне
утворення, на тлі якого актуалізуються дрібніші ментальні одиниці [31; 117; 204;
209; 245; 253]. За даними аналізу концептуальних метафор, що входять до
діапазону метафоричної актуалізації лінгвокультурного концепту WEALTH у
американському публіцистичному дискурсі, вдалося виділити такі корелятивні
домени: WEALTH is LIVING BEING, WEALTH is BUILDING, WEALTH is
JOURNEY, WEALTH is POWER. WEALTH is OBJECT, WEALTH is DREAM,
WEALTH is SPORT, та референтні домени FAMILY is WEALTH, FREEDOM is
WEALTH, HEALTH is WEALTH, SUCCESS is WEALTH, BEAUTY is WEALTH.
На четвертому етапі наукової розвідки виокремлюємо та розкриваємо
специфіку ціннісного складника лінгвокультурного концепту WEALTH.
Ціннісний компонент лінгвокультурного концепту визначаємо за допомогою
аналізу концептуальних метафор та методу контекстуального аналізу, що
розкриває прямі та непрямі способи апеляції оцінки до імені концепту. Вважаємо,
що

валоративний

(ціннісний)

епістрат

є

найвагомішим

складником

лінгвокультурного концепту, адже саме цінності є тими унікальними елементами
культури, що несуть історичну пам’ять народу, об’єднують та підтримують
відчуття солідарності, приналежності до певного суспільства, а отже цінності
виступають свого роду “фільтрами”, крізь які сприймається та оцінюється світ.
Валоративність реалізується посередництвом оцінки, під якою розуміємо
особливий когнітивний процес визначення цінності, результатом якої є
кваліфікація реалій світу та формування відношення до них [100, с. 43]. Зі свого
боку, цінність є системою аксіологічних критеріїв, посередництвом яких
відбувається процес оцінювання [1, c. 141]. З одного боку, оцінка грає значну
роль у пізнавальній діяльності людини і залежить від об’єктивних та
суб’єктивних факторів, які так чи інакше, знаходяться під впливом ціннісних
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орієнтирів наявних у певній лінгвокультурі. З іншого боку, дослідження оцінки,
що розкривається шляхом контекстуального аналізу, дає змогу визначити
цінності, існуючі у суспільстві, адже оцінювання реалій буття як позитивних,
амбівалентних

чи

негативних

відбиває

унікальну,

властиву

певній

лінгвокультурі, систему цінностей.
Отже, застосовуючи метод контекстуального аналізу, що базувався на
визначенні

спектра

оцінювання

асоціативно-образної

складової

лінгвокультурного концепту WEALTH у публіцистичному дискурсі, була
розроблена шкала оцінки, що включала зони “позитивна оцінка”, “амбівалентнопозитивна оцінка”, “негативна оцінка”. Результати профілювання цього
ментально-мовного конструкта на шкалі оцінки, засвідчили варіювання від
позитивної до негативної, і амбівалентно-позитивної оцінки лінгвокультурного
концепту WEALTH. Крім оцінки,

дослідження

ціннісного компонента

лінгвокультурного концепту передбачає також аналіз обсягу його номінативної
щільності, що є свідченням релевантності. Висока деталізація та численність
одиниць-вербалізаторів
актуальність

[209,

с.

лінгвокультурного
495].

Відтак,

концепту,

висока

засвідчує

номінативна

його

щільність

лінгвокультурного концепту WEALTH віддзеркалює цінність цього позамовного
явища для американської лінгвокультури.
П’ятий етап спрямований на відбір фактичного матеріалу дослідження,
інноваційних одиниць-вербалізаторів лінгвокультурного концепту WEALTH.
Застосовуючи метод суцільної вибірки, було відібрано 1170 інноваційних
лексичних та фразеологічних одиниць, що актуалізують лінгвокультурний
концепт WEALTH в американському публіцистичному дискурсі. Метод
компонентного аналізу інноваційних вербалізаторів лінгвокультурного концепту
в американському англійськомовному публіцистичному дискурсі дав можливість
виявити субконцепти у складі лінгвокультурного концепту WEALTH. У процесі
наукової

розвідки

було

виділено

субконцепти

SOCIAL INEQUALITY,
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PROPERTY, STRESS, PRESTIGE, які актуалізують окремі когнітивні ознакихарактеристики досліджуваного лінгвокультурного концепту в сучасному
публіцистичному дискурсі США.
Погоджаємося з думкою науковців, що лінгвокультурний концепт
конструюється посередництвом субконцептів, які співвідносяться з його
окремими когнітивними ознаками, є складовими концепту і утворюють його
об’ємну, цілісну когнітивну структуру об’єктивовану мовними засобами у
дискурсі [11; 24; 32; 51; 90]. Аналіз зібраного фактичного матеріалу свідчить про
те, що в американському публіцистичному дискурсі лінгвокультурний концепт
WEALTH актуалізується посередництвом субконцептів SOCIAL INEQUALITY,
PROPERTY, STRESS, PRESTIGE, утворених інноваційними одиницями, що
апелюють до тих чи інших ознак-характеристик лінгвокультурного концепту
WEALTH.
Вибір у якості фактичного матеріалу дослідження інноваційних одиниць
зумовлений тим фактом, що процес вербокреації відбувається, насамперед, під
впливом екстра лінгвістичних факторів, і тим самим, є проявниками змін у
лінгвокультурі [78; 85]. Інноваційні одиниці слугують мовними засобами
об’єктивації національно-специфічного способу концептуалізації нових реалій
навколишнього буття. Згідно з ціннісними домінантами, функціонуючими у
лінгвокультурі, неологізми розподіляються по різним концептосферам, що, на
основі даних про номінативну щільність концепту, дозволяє визначити його
релевантність для лінгвокультури. Відтак, процес вербокреації є результатом
взаємодії концептуальної та мовної картин світу, де мовні знаки фіксують новий
культурний досвід, і відбивають характер і напрямок процесів у системі
цінностей.
Застосований компонентний аналіз та метод польового моделювання
уможливив упорядкування інноваційних одиниць-конституентів у субконцептах
SOCIAL INEQUALITY, PROPERTY, STRESS, PRESTIGE, що апелюють до
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окремих когнітивних ознак лінгвокультурного концепту WEALTH, виявлених у
процесі конструювання його номінативного поля. Виходячи із положення, що
неологізми закріплюють національно-культурний зміст мови і відбивають
специфіку пізнання і концептуалізації світу певною лінгвокультурою, був
застосований метод контекстуального аналізу, що дозволив розкрити
семантичні властивості нових мовних одиниць, включаючи дослідження
цілісного смислу тексту з їхнім уживанням. П’ятий етап наукової розвідки
включав також аналіз шляхів, способів та засобів інноваційної актуалізації
лінгвокультурного концепту WEALTH в публіцистичному дискурсі США.
На шостому етапі дослідження згідно з отриманими результатами
застосовуємо метод кількісних підрахунків та встановлюємо кількісні та
відсоткові

показники

розподілу

інноваційних

одиниць-вербалізаторів

лінгвокультурного концепту. Квантитативний метод дозволив проаналізувати
номінативну щільність лінгвокультурного концепту WEALTH, об’єктивованого
у американському публіцистичному дискурсі, визначити цінність цього
ментально-мовного

конструкта

для

американської

лінгвокультури.

За

результатами кількісних підрахунків вдалося дослідити шляхи, способи та засоби
актуалізації

лінгвокультурного

концепту

WEALTH

в

американському

публіцистичному дискурсі та встановити тенденції розвитку і функціонування
американського варіанта англійської мови.
Висновки до розділу 1
Розглянуті теоретико-методологічні засади дослідження лінгвокультурного
концепту WEALTH в американській мовній картині світу, викладені у цьому
розділі, дають підстави для наступних висновків.
На сьогоднішній день розширення кордонів мовного та культурного
простору є вже незаперечною реальністю. Американська лінгвокультура,
виступаючи свого роду плацдармом для розгортання міжкультурних контактів,
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не тільки вбирає в себе знання та цінності інших культур, але й сама активно
екстраполює власний образ світу. Цей образ існує у формі сукупності переконань
та знань про навколишню дійсність, що закріплюються та упорядковуються у
мовній картині світу. Під терміном “мовна картина світу” розуміємо зафіксовані
мовними знаками уявлення народу про реалії об’єктивного світу, що є засобом, і
одночасно, результатом пізнання дійсності.
У нашій науковій праці розмежовуємо поняття мовна та концептуальна
картина світу, вважаючи, що концептуальна картина світу, або концептосфера, є
більш широким утворенням, яке являє собою упорядковану сукупність знань про
навколишній світ, що знаходить своє вираження у колективній свідомості, і не
обмежене мовною інформацією. Дотримуємося думки, що в той час, як мовна
картина світу є національно-специфічною, концептуальна картина світу –
інваріантна, тобто, опирається на загальноприйняті, наукові знання. У цьому
аспекті культура здійснює величезний вплив на концептуальну і мовну картини
світу, посередництвом екстраполяції норм та цінностей, що функціонують у
суспільстві.
За нашими переконаннями, “симбіоз” концептуальної та мовної картини
світу, який існує у межах певної культури, підтримуючи національну свідомість
та відчуття національної ідентичності шляхом прищеплення цінностей, наявних
у суспільстві, можна визначити як лінгвокультурний простір, або лінгвокультуру.
Ціннісні засади національних культур, а отже, культуро-мовну кореляцію та її
проекцію у свідомості людини засобами мови аналізуємо на основі
лінгвокультурного концепту, який визначаємо як ментальну проекцію цінностей
культури, об’єктивовану засобами мови, що віддзеркалюють національнокультурну

специфіку

інтерпретації

об’єктів

та

явищ

буття

певною

лінгвокультурою. У нашому дисертаційному дослідженні, дотримуємося
тривимірної моделі лінгвокультурного концепту, запропонованої науковцями,
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яка включає поняттєвий (семантичний), когнітивний (образний) і валоративний
(ціннісний) сегменти.
Лінгвокультурний концепт WEALTH, що втілює бачення американців про
матеріальний добробут, аналізуємо на матеріалі інноваційних одиниць,
вербалізованих

у

публіцистичному

дискурсі

США.

Вважаємо,

що

публіцистичний дискурс є живим комунікативним процесом і виступає джерелом
культурної інформації на сучасному етапі функціонування суспільства. Нова
лексика та фразеологія відображає всі інновації як у соціальному, економічному,
політичному, так і в духовному житті американського суспільства. Висока
номінативна щільність лінгвокультурного концепту WEALTH, об’єктивованого
інноваційними

одиницями

в

американському

англійськомовному

публіцистичному дискурсі, свідчить про актуальність цього ментально-мовного
конструкта, оскільки неологізми розподіляються по концептуальним сферам
згідно з ціннісними пріоритетами суспільства.
Результати

дослідження

підтверджують

справедливість

віднесення

лінгвокультурного концепту WEALTH до категорії матеріальних цінностей, що
включають, перш за все, речі у вигляді майна, предметів чи товарів, які
оцінюються індивідом як необхідні та важливі, тобто складають цінність. На наш
погляд, для американського суспільства лінгвокультурний концепт WEALTH,
що втілює бачення американців про добробут та фінансове благополуччя, є
ціннісною домінантою, яка детермінує їх світосприйняття та оцінку власної
успішності. Під поняттям “ціннісна домінанта” розуміємо найбільш пріоритетні
цінності, що скеровують світосприйняття та мотиви діяльності членів
суспільства.
Поставлена мета дослідження лінгвокультурного концепту WEALTH,
зумовила вектор аналізу цього ментально-мовного конструкта. Теоретикометодологічною базою дисертації стали здобутки лінгвокультурологічного
напрямку лінгвістики. У ході дослідження були застосовані загальнонаукові,
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зокрема дедукція, аналіз, синтез та моделювання та лінгвістичні методи, серед
яких аналіз словникових дефініцій, компонентний і контекстуальний аналіз,
метод польового моделювання, аналіз концептуальних метафор, а також
процедуру кількісних підрахунків.
За одиницю аналізу обрано інновації американського варіанта англійської
мови, відібрані методом суцільної вибірки, що актуалізувалися в американському
публіцистичному дискурсі за останні 15 років. Алгоритм дослідження
лінгвокультурного концепту WEALTH включав в себе шість послідовних етапів:
(1) виявлення передконцептуальних ознак імені лінгвокультурного концепту
WEALTH; (2) структурування номінативного простору усіх вербалізаторів
лінгвокультурного концепту WEALTH; (3) виокремлення символьно-образного
компонента лінгвокультурного концепту WEALTH; (4) експлікація ціннісного
складника лінгвокультурного концепту; (5) вибірка фактичного матеріалу та
аналіз інноваційних мовних одиниць, що актуалізують лінгвокультурний
концепт WEALTH в публіцистичному дискурсі США; (6) встановлення
кількісних

показників

розподілу

інноваційних

одиниць-вербалізаторів

лінгвокультурного концепту WEALTH об’єктивованого у американському
англійськомовному публіцистичному дискурсі.
Результати та положення розділу висвітлено в наступних публікаціях автора
[2], [8], [9], [10].

РОЗДІЛ

2.

ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ

КОНЦЕПТ

WEALTH
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В

АМЕРИКАНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
2.1.

Етимологічні

характеристики

і

номінативне

поле

лінгвокультурного концепту WEALTH в американській мовній картині
світу
Процес моделювання лінгвокультурного концепту ґрунтується на виявленні
характеристик

його

змісту,

де

етимон,

або

вихідна

форма

імені

лінгвокультурного концепту, слугує виразником найсуттєвіших когнітивних
ознак-характеристик закарбованих в концептуальній і мовній картині світу [89,
c. 274]. Розкриття передконцептуальних підвалин лінгвокультурного концепту
дає змогу прослідкувати не тільки еволюцію змісту та форми мовних засобів його
вербалізації, але й відіграє значну роль у процесі структурування поняттєвого,
образного та ціннісного сегментів ментально-мовного конструкта.
Як зазначають науковці, попри той факт, що етимон, як першоформа імені
концепту несе, у певному сенсі, мертві знання, які, частіше за все, не
усвідомлюються носіями лінгвокультури, все ж визначення вихідної форми імені
концепту дає повнішу інформації про поняттєвий компонент [69; 96; 148]. Вчені
також акцентують увагу на наявності безпосереднього зв’язку між внутрішньою
формою імені лінгвокультурного концепту і оцінкою, адже вона відбиває
асоціативно-образні уявлення носіїв лінгвокультури та слугує мотивом для
актуалізації валоративного компонента [95; 101; 124].
Етимологічний аналіз імені лінгвокультурного концепту WEALTH дозволяє
розкрити динаміку функціонування цього ментально-мовного конструкта в
американській лінгвокультурі та процес його становлення у ролі ціннісної
домінанти.

Виявлення

передконцептуальних

підвалин

лінгвокультурного

концепту відбувається шляхом аналізу етимологічних словників англійської
мови,

які

дозволили

реконструювати

змістові

характеристики

імені

лінгвокультурного

концепту,

дослідити

образно-асоціативні
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зв’язки

об’єктивовані в американській мовній картині світу.
Згідно з етимологічними словниками англійської мови етимоном лексеми
wealth

(n.),

імені

лінгвокультурного

концепту

WEALTH,

вважається

протоіндоєвпропейський корінь wel- “благо, добро”, який у прагерманській мові
оформився в іменник welÃ´, що розширив своє значення й став позначати
“добробут, достаток; процвітання, багатство” (well-being, prosperity in abundance
of possessions or riches) [199; 152; 282]. В англійській мові лексема wealth уперше
була зафіксована в середині ХІІІ ст. як іменник welth, welthe, weolthe, який було
створено за аналогією до слова health від староанглійського слова weal (wel) зі
значенням “благо”, “стан щастя та благополуччя”, “у доброму здоров’ї” (wellbeing; the condition of being happy and prosperous) [199; 152; 282].
У кінці XIV ст. відбулася міжкатегоріальна транспозиція і утворення
прикметника wealthy, зі значення “багатий, щасливий, процвітаючий” (rich,
happy, prosperous), наприклад: In our days the samin wes abusit amang mony in
idilnes and welthy lyfe [152 , c. 222]; If the wife have skill to rule an house … then shal
al the mariage be more wealthy and fortunate [152, c. 222]. У тому ж столітті іменник
welth, wealth розширює значення і починає номінувати не тільки заможний
фінансовий стан людини, але й суспільні блага, ресурси, стан заможності,
процвітання щодо країни, міста або суспільства, наприклад: The world stod thane
in al his welthe [152, c. 221]; When Egypt with Assyria strove in wealth and luxurie
[152, c. 221].
Таким

чином,

за

результатами

аналізу

етимона

лексеми

wealth,

мотиваційним стрижнем цієї мовної одиниці вважаємо семи “добробут”,
“матеріальне благополуччя, багатство”, “володіння речами, що мають цінність”,
які присутні в усіх значеннях імені концепту wealth (як іменника, так і
прикметника). Варто відзначити, що на час виникнення у XIII ст., лексема wealth
включала сему “щастя” (happiness), що співвідносилась з інтегральною, або
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архісемою “благо” (well-being). Сема “щастя” (happiness) прослідковується в
значенні лексеми wealth в XVI століття, коли лексична одиниця welthe починає
позначати духовний стан людини, духовне благополуччя (часто у виразах “for the
wealth of (one’s) soul”), наприклад: For the helthe of her owne sowle and the welthe
of her husbond [152, c. 222]; She..procured both suche as was for the welthe of his
soule, and prepared holsome meates for his body [152, c. 222]. Отже, інтегральні
семи “благо” та “щастя” (well-being, happiness) разом з семою посесивності
“володіння речами, що мають цінність” (prosperity consisting in abundance of
valuable possessions), свідчать про позитивну оцінку матеріальних благ та
багатства, та його зв’язок з щастям.
Розглянемо номінативне поле лінгвокультурного концепту WEALTH на
сучасному

етапі

розвитку

американського

варіанта

англійської

мови.

Номінативним центром лінгвокультурного концепту WEALTH виступає лексема
wealth, що слугує мовним знаком, який об’єктивує концепт в американській
мовній картині світу. Лексема wealth актуалізує основні когнітивні ознаки
досліджуваного лінгвокультурного концепту і слугує засобом його закріплення у
свідомості

носіїв

американської

лінгвокультури.

Лексема-ім’я

лінгвокультурного концепту є ядром номінативного поля, адже включає суттєві і
загальновідомі для всіх носії лінгвокультури ознаки-характеристики ментальномовного конструкта [132, с. 173]. Номінативне поле лінгвокультурного концепту
WEALTH структуруємо у вигляді польової моделі, де за принципом зменшення
вираження когнітивних ознак були виділені центральна ядерна, приядерна та
периферійна зони досліджуваного ментально-мовного конструкта.
У нашій праці під поняттям “когнітивні ознаки” розуміємо основні,
найважливіші

риси-характеристики

лінгвокультурного

концепту,

які

усвідомлюються носіями лінгвокультури, і об’єктивуються посередництвом
семантичного наповнення лексичних одиниць, що апелюють до ментальномовного конструкта. Погоджуємося з науковцями, що семантика номінантів
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лінгвокультурного концепту тільки частково здатна відбити його складну
когнітивну структуру [14; 69; 127]. Однак, номінативне поле лінгвокультурного
концепту віддзеркалює його поняттєву складову, що, зі свого боку, репрезентує
найсуттєвіші характеристики, те, як цей ментальний конструкт актуалізується у
мовній картині світу.
Моделювання номінативного поля лінгвокультурного концепту, як свідчать
науковці, передбачає процес ієрархізації змістових елементів мовних одиниць,
що апелюють до когнітивних ознак концепту, які виокремлюються на основі сем,
що збігаються або є близькими за значенням і, в результаті, можуть трактуватися
як узагальнена когнітивна ознака концепту, віддзеркалена в семантиці мовного
знака, що об’єктивує його у мовній картині світу [38; 96; 98]. Оскільки когнітивна
структура

лінгвокультурного

концепту

вербалізується

через

сукупність

смислових елементів мовних одиниць, до ядерної зони лінгвокультурного
концепту входить ім’я-репрезентант концепту та його деривати, що закріплюють
за мовним знаком його головні когнітивні ознаки. Периферійна зона
лінгвокультурного концепту конструюються на основі виділення суттєвих, але не
основних когнітивних ознак, а отже інтенсивність проявлення когнітивних ознак
у мовних одиницях, що апелюють до лінгвокультурного конструкта, спадає.
Зміст лінгвокультурного концепту WEALTH розкривається в значеннях
багатозначної лексеми wealth, які утворюють ієрархію семантичних ознак,
відомих носіям мови й відображених у словниках і тезаурусах американського
варіанта англійської мови. Компонентний аналіз дефініцій лексеми wealth у
лінгвістичних тлумачних словниках американського варіанта англійської мови
(семи підкреслені):
1)

a large amount of money or property someone has [180];

2)

a) a large amount of money and other valuable things; b) the state of being

rich [263];

3)
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a) abundance of valuable material possessions or resources; b) all property

that has a money value or an exchangeable value; c) all material objects that have
economic utility [270];
4)

a) a large amount of money, property, etc. that a person or country owns;

b) the state of being rich; c) wealth of something a large amount of something [283];
5)

a) an abundance of valuable material possessions or resources; riches; b)

goods and resources having value in terms of exchange or use; c) a great amount; a
profusion [317].
За результатами аналізу дефініцій лексеми wealth, виокремлено архісему
та диференційні семи лексичного значення імені лінгвокультурного концепту
WEALTH. Відносимо диференційні семи (гіпосеми) до різних мікрополів.
Вважаємо, що виділені мікрополя дозволяють структурувати диференційні семи,
які визначають і конкретизують архісему.
Архісема: VALUABLE POSSESSION
Диференційні семи (гіпосеми), що конкретизують архісему:
“money”, “property with money/exchange value”, “resources having value”,
“goods having value”; “valuable things”, “material objects with economic utility” у
межах мікрополя Objects of Possession;
“being rich”, “riches”, “profusion”, “large / great amount”, “abundance” у
межаї мікрополя Result of Possession / State.
Розгортання номінативного поля відбувається у формі ієрархії мовних
засобів-репрезентантів

лінгвокультурного

концепту

WEALTH,

що

упорядковується навколо домінанти, представленої іменем концепту. Вважаємо,
що лексеми wealthy (adj.), the wealthy (n.) також входять до ядра номінативного
поля лінгвокультурного концепту WEALTH, адже вони збігаються з іменем
досліджуваного лінгвокультурного концепту за денотативним, сигніфікативним
і прагматичним аспектами значення, різняться за приналежністю до лексикограматичної категорії. Варто також зазначити, що виділена архісема VALUABLE

73
POSSESSION імплікована етимоном “добробут”, “благополуччя” (well-being), що
дозволяє припустити наявність загальнопозитивної оцінки до цього ментальномовного конструкта в американській лінгвокультурі.
Мовні одиниці, груповані за спільними семами, утворюють номінативний
простір концепту. Ієрархізація мовних засобів-вербалізаторів лінгвокультурного
концепту, а саме вирішення про їх включення до приядерної зони чи периферії
номінативного поля відбувається посередництвом аналізу зв’язків між
об’єднаними інтегральними ознаками, що більшою чи меншою мірою,
презентують досліджуваний ментально-мовний конструкт. Так, ті мовні одиниці,
що мають більшу спільність змісту, включають до свого семного складу архісему
VALUABLE POSSESSION, відносимо до приядерної зони номінативного поля.
Окремі мовні засоби, які мають меншу спільність змісту, і хоча мають у своєму
змісті архісему, різняться за диференційними ознаками відносимо до периферії
номінативного поля.
Згідно з моделлю номінативного поля приядерну зону (ближню периферію)
лінгвокультурного концепту WEALTH формують мовні одиниці, об’єднанні
архісемою VALUABLE POSSESSION, яка, тим самим, актуалізує головні
когнітивні ознаки цього ментально-мовного конструкта в американській мовній
картині світу. Дотримуємося думки, що архісема є ієрархічно центральною
смисловою одиницею номінативного поля, що одночасно виступає головною,
домінантною когнітивною ознакою лінгвокультурного концепту. Зі свого боку,
вважаємо, що диференційні семи або гіпосеми, які відбивають відмінні ознаки
у змісті одиниць-репрезентантів, визначають і конкретизують архісему, а
отже є додатковими когнітивними ознаками лінгвокультурного концепту, які
входять до периферії і відбивають оцінки та інтерпретації мовних
репрезентантів концепту.
Ядро номінативного поля лінгвокультурного концепту WEALTH, як було
попередньо зазначено, формують лексеми wealth (n.), wealthy (adj.), the wealthy
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(n.). Подальше впорядкування мовних засобів-репрезентантів у номінативному
полі лінгвокультруного концепту WEALTH відбувається посередництвом їх
експлікації у межах виділених мікрополів Objects of Possession, Result of
Possession / State, які конкретизують архісему VALUABLE POSSESSION, дані
про склад яких наведені у табл. А.1. (див. табл. А.1., Додаток А). Розширення цих
мікрополів деталізують диференційні ознаки лексеми-імені wealth та її синонімів.
Так, мікрополе Objects of Possession включає розширення “money”, “property”.
До мікрополя Result of Possession / State входять розширення “richness”, “noble
lineage”. Узагальнені дані про структуру номінативного поля лінгвокультурного
концепту WEALTH представлені на рис. 1.

Рисунок 1. Модель упорядкування мовних засобів-репрезентантів
лінгвокультурного концепту WEALTH
Як видно на рис. 1., кожне мікрополе характеризується наявністю
компонентів (розширень), що деталізують архісему VALUABLE POSSESSION,
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котра, як було зазначено, виступає ієрархічно центральною смисловою одиницею
номінативного поля, і визначається нами головною, домінантною когнітивною
ознакою лінгвокультурного концепту WEALTH. Варто також відзначити, що не
існує чітких меж між мікрополями, як було відмічено науковцями, окремі мовні
одиниці-репрезентанти концепту можуть потрапляти до різних мікрополів, що
свідчить

про

“семантичну

дифузність”

поля,

тобто

взаємозв’язок

і

взаємозалежність його компонентів [64; 138; 150].
За нашими даними аналізу словників і тезаурусів американського варіанта
англійської мови [180; 263; 270; 283; 317], усі компоненти номінативного поля
лінгвокультурного концепту WEALTH були структуровані у вигляді двох
мікрополів, які конкретизують архісему VALUABLE POSSESSION.
Мікрополе Objects of Possession включає мовні одиниці-репрезентанти
лінгвокультурного

концепту,

що

деталізують

архісему

VALUABLE

POSSESSION, через розширення “money”, “property”. До складу розширення
“money” входять номінативні одиниці, що позначають гроші як об’єкт володіння,
ресурс, за допомогою якого можна досягти матеріального достатку. Розширення
“money”

включає

лексико-фразеологічні

одиниці,

що

профілюються

у

приядерній зоні номінативного поля лінгвокультурного концепту WEALTH:
fortune (n.), cash (n.), change (n.), bills (n.), pile (n.), gold (n.), windfall (n.), payout
(n.), big money (bucks) (n.), megabucks (n.), substantial (adj.), a small fortune, a king’s
ransom, a pot/crock of gold, a/the princely sum.
Через розширення “property” до приядерної зони номінативного поля
досліджуваного лінгвокультурного концепту входять лексико-фразеологічні
одиниці, які номінують майно, речі, що мають цінність і демонструють
матеріальний статок: goods (n.), asset (n.), bricks and mortar (n.), capital asset (n.),
real estate (n.), landed (adj.), belongings (n.), valuables (n.), chattel (n.), effects (n.),
status symbol (n.), trappings (n.), crown jewels (n.), (everything but) the kitchen sink,
goods and chattels, bits and pieces/bobs, someone’s worldly goods/possessions.
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Мікрополе Result of Possession / State включає розширення “richness”,
“noble lineage”. Розширення “richness” поєднує мовні одиниці, що входять до
приядерної зони лінгвокультурного концепту WEALTH, і номінують багатство:
rich (adj.), opulent (adj.), affluent (adj.), prosperous (adj), well-being (n.), welfare (n.),
well-off (adj.), better off (adj.), comfortably-off (adj.), well-to-do (adj.), moneyed (adj.),
cash-rich (adj.), leisured (adj.), landed (adj.), propertied (adj.), doing (very) nicely,
money is no object, deep pockets, on easy street, as rich as Croesus, set for life, in the
money, made of money, money is no object. Розширення “noble lineage” включає
лексико-фразеологічні одиниці, які позначають стан приналежності до
шляхетського роду, заможної родини: well-born (adj.), high-born (adj.), well-bred
(adj.), blue-blooded (adj.), well-to-do (adj.), landed (adj.), aristocratic (adj.),
advantaged (adj.), privileged (adj.), in-funds.
Усі компоненти мікрополів Objects of Possession, Result of Posession / State
упорядковуються у приядерній зоні лінгвокультурного концепту WEALTH за
наявністю у їх змісті спільної семи, архісеми VALUABLE POSSESSION, яка
виступає домінантою у їх плані вираження. Оскільки, як зазначають науковці, до
приядерної зони лінгвокультурного концепту відносяться мовні одиниці, що
профілюються за чіткою, домінантною когнітивною ознакою ментально-мовного
конструкта, периферія номінативного поля включає мовні засоби, що
актуалізують відмінні ознаки у змісті одиниць-репрезентантів, а отже відбивають
оцінки та інтерпретації лінгвокультурного концепту [2; 37].
Дотримуємося думки, що, оскільки змістові елементи мовних одиниць,
апелюють до когнітивних ознак концепту, архісема VALUABLE POSSESSION є
головною когнітивною ознакою лінгвокультурного концепту WEALTH, за якою
упорядковуються усі мовні конституенти номінативного поля. Компонентний
аналіз змісту мовних одиниць-репрезентантів лінгвокультурного концепту дав
змогу виділити додаткові когнітивні ознаки досліджуваного ментально-мовного
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конструкта, мовні вербалізатори яких, ми відносимо до периферії номінативного
поля.
Так, мовні одиниці, що входять до приядерної зони номінативного поля
fortune (n.), prosperous (adj.), windfall (n.), doing (very) nicely, профілюючись у
мікрополі Objects of Possession, розширенні “money”, окрім архісеми
VALUABLE POSSESSION, включають диференційні семи success, luck (див.
табл. А.1., Додаток А), що актуалізують додаткові когнітивні ознаки SUCCESS,
LUCK, які відбивають загальнопозитивні оцінки лінгвокультурного концепту

WEALTH. Додаткова когнітивна ознака SUCCESS говорить про кореляцію між
матеріальною забезпеченістю, багатством та успіхом, тобто позитивно
оцінюваними досягненнями у житті. У той самий час додаткова когнітивна
ознака LUCK свідчить про те, що наявність матеріального достатку не завжди
залежить від вкладених зусиль, а може співвідноситися із щасливим перебігом
обставин.
Fortune smiled on me (= I had good luck) [263 ]; He made a fortune in real estate
[263 ]; She inherited a share of the family fortune [180]; He has got wealth and success,
which is not a problem [270]; With economic expansion comes the promise of a more
prosperous future [270]; hitting the lottery jackpot was an incredible windfall for the
recently laid-off worker [270]; He started his own business and he is doing very nicely
[270].
Семантична спільність за архісемою VALUABLE POSSESSION властива
мовним одиницям blue-blooded, advantaged, privileged, які профілюються у
мікрополі Result of Posession / State і входять до розширення noble lineage,
додатково включають диференційну сему benefit (див. табл. А.1., Додаток А), тим
самим актуалізуюючи у лінгвокультурному концепті WEALTH додаткову
когнітивну ознаку BENEFIT. Додаткова когнітивна ознака BENEFIT свідчить про
наявність кореляції між матеріальним достатком, що гарантує високий
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соціальний статус, та привілеями у суспільстві, які мають вихідці з заможних
родин.
There is irony in this, because Gonzaga was himself born a blue blood — and
rejected the privilege [270]; He comes from an advantaged community [180]; Paying
for college doesn’t fully address the early gap that opens up between advantaged and
disadvantaged families [270]; The Americans, by contrast, come off as a bit hysterical,
privileged — even condescending [270]; That some of the concepts disputed over fancy
wine, such as the justification of violence or how leaders abuse their powers, leave the
hypothetical for the practical under their privileged noses, stands as the film’s most
compelling observation [270].
Мовні одиниці well-being, welfare профілюючись у мікрополі Result of
Possession / State, розширенні “richness”, у своїй семантиці містять окрім
архісеми VALUABLE POSSESSION, гіпосеми happy, healthy (див. табл. А.1.,
Додаток А). Додаткові когнітивні ознаки HAPPINESS, HEALTH відбивають
загальнопозитивну

асоціацію

з

лінгвокультурним концептом WEALTH.

Наприклад: Intervention practices show ways of regaining a sense of well-being via
safe -- one may even say “healthy” -- public space [270]; Among the purposes of a
nation is its promotion of the welfare and happiness of human beings [270].
Отже, мовні одиниці success (n.), luck (n.), benefit (n.), happy (adj.), healthy
(adj.) відносимо до периферії номінативного поля лінгвокультурного концепту
WEALTH. Як зазначають науковці, саме периферія номінативного поля є дуже
велика, а то й нескінчена, адже вона включає суб’єктивний досвід та асоціативнообразні репрезентації [48; 54; 84]. У той час як ядро і приядерна зони
номінативного поля містять прямі номінації концепту, до периферії входять
номінації окремих когнітивних ознак концепту, що розкривають його зміст в
різних комунікативних ситуаціях [27; 107; 124]. Вважаємо, що наведений перелік
мовних одиниць, які ми відносимо до периферії, не є вичерпним, а тільки вказує
на певні асоціативи до лексеми wealth, і, зі свого боку, периферія номінативного
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поля продовжує розширюватися за рахунок системних і контекстуальних
синонімів, фразеосполучень, паремій, порівнять, індивідуально-авторських
номінацій, що апелюють до імені лінгвокультурного концепту та інших
конституентів номінативного поля.
2.2. Образний складник лінгвокультурного концепту WEALTH в
американській мовній картині світу
Спираючись на теорію тривимірної моделі лінгвокультурного концепту,
вважаємо, що образний складник ментально-мовного конструкта відбиває
образно-асоціативні кореляції, існуючі в лінгвокультурі на певному етапі
історичного розвитку [72, c. 11]. Використаний на цьому етапі дослідження аналіз
концептуальних метафор дозволяє відтворити образні асоціації, існуючі в
американській лінгвокультурі, де лінгвокультурний концепту WEALTH виступає
корелятом або референтом концептуальних метафор. Ці асоціативні кореляції є
своєрідними образами взаємозв’язку між предметами та явищами об’єктивної
дійсності,

культурними

установками

американців

щодо

матеріального

благополуччя [71, с. 368]. Під поняттям установки розуміємо спонукальну силу,
мотиви поведінки людини, що й визначають її прагнення, наміри, інтереси,
бажання та переконання.
За даними аналізу метафоричних виразів у сучасному американському
публіцистичному

дискурсі

до

діапазону

метафоричної

об’єктивації

лінгвокультурного концепту WEALTH входять корелятивні домени: WEALTH is
LIVING BEING, WEALTH is BUILDING, WEALTH is JOURNEY, WEALTH is
POWER, WEALTH is OBJECT, WEALTH is DREAM, WEALTH is SPORT, та
референтні домени FAMILY is WEALTH, FREEDOM is WEALTH, HEALTH is
WEALTH, SUCCESS is WEALTH, BEAUTY is WEALTH. Метафоричний
потенціал вищезазначених корелятивних і референтних доментів та кількість
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уживання метафоричних виразів (частотність у %) подана у Таблиці 2.1. і Таблиці
2.2.
Таблиця 2.1.
Метафорична об’єктивація лінгвокультурного концепту WEALTH в
сучасному американському публіцистичному дискурсі
Референт

Корелятивні домени

Частотність (%)

LIVING BEING

33

BUILDING

17

JOURNEY

12

POWER

12

OBJECT

10

DREAM

10

SPORT

6

WEALTH is

Усього
Корелят

LIVING

100%

BEING,

що

репрезентований

концептуальною

метафорою WEALTH is LIVING BEING, об’єктивує лінгвокультурний концепт
WEALTH як живу істоту, з певними фізичними здібностями, характеристиками,
ознаками:
- жива істота, що здатна рухатися, приходити та йти, наприклад: wealth
comes (back), wealth goes/gives:
Mr. Zhou called American democracy a nightmare for the whole human race,
“since” all America's wealth comes from squeezing the rest of the world (Christian
Science Monitor, Nov, 2014);
It's going to be a lot different. The notion that wealth comes back, that it's a return
to where we were is simply fiction. (NBC MeetPress, March, 2009);
And I believe that any candidate, Secretary Clinton, Bernie Sanders, who is
prepared to stand up say, you know what, we have to take on the billionaire class, that
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it's absurd that almost new income and wealth goes to them (CBS FACE THE
NATION, May, 2016);
Their wealth came, in part, from their family's ownership in Hyatt hotels. Other
billionaires in the family include Hyatt Corp (Chicago Sun-Times, March, 2017);
Pritzker, the Chicago entrepreneur and philanthropist who's considering a run for
governor, saw his fortune rise to $3.4 billion, up from $3.2 billion the previous year.
His wealth could transform the race for governor, should he jump in (Chicago SunTimes, March, 2017);
Emerson's maxim «Wealth gives freedom» is connected with another one:
spiritual wealth is founded on material wealth. (American Studies International, Feb,
2003).
- жива істота, що може мати вік, наприклад: early days of wealth, old wealth:
In her early days of wealth she set up a foundation, like most fabulously rich
philanthropists. But she shut it down -- too much paperwork (Washington Post, Aprl,
2004);
A Sloane Ranger would be somebody who might not be a lady or a duchess or
have a title, but might be from landed gentry, from old money, from old wealth (US
Today, March, 2011);
You can see the old wealth in the form of the splendid Victorian homes along Main
Street. (Washington Post, May, 2012).
- жива істота, що може мати расову приналежність, наприклад: white
wealth, black wealth:
The result is a wealth gap where African Americans have the equivalent of 5
percent of white wealth, far larger than the income gap where African Americans earn
an average of 60 percent of white incomes (Slate Magazine, June, 2017);
What right have we to be here? Strangers on the outside; strangers on the inside.
The skin of our wealth is white. Also, show that white wealth isn't consistently higher
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than that or people of color and that educational opportunities aren't tied to wealth in
America. (Christian Science Monitor, Aprl, 2015);
But the persistence of the gap between white wealth and black wealth, white
income, black income, is something that has stayed almost constant for the last two
decades (ABC, Aug, 2013).
- жива істота, що може підійматися або падати, наприклад: (rise/fall of)
wealth (rises, falls):
Chicago businessmen Sam Zell and J.B. Pritzker, who rank second and third
among Illinois billionaires, saw their wealth rise too. (Chicago Sun-Times, March,
2017);
But the real target is the dramatic rise of wealth inequality in America, which has
essentially divided the country into two societies (US Catholic, Vol 79, 2014);
Despite the long odds against striking it rich, many millionaire wannabes remain
deluded by the lottery fantasy, believing that wealth will fall their way if their luck stays
golden (US Today, Jun, 2006);
- жива істота, що здатна прийти та покинути місце, наприклад: wealth
enters/leaves:
Well-connected conservative merchants (known as bazaaris) with established
trading networks also used some of their accrued wealth to enter industry, which had
been the preserve of the state in early revolutionary Iran. (Foreign Affairs, Nov/Dec,
2004);
Moreover, because much of the West's extractive industry is dominated by national
and multinational corporations located outside of the region, the greatest share of the
wealth is likely to leave. (Environment, Dec, 2009).
Корелятивний

домен

BUILDING

об’єктивований

концептуальною

метафорою WEALTH is BUILDING:
- споруда, яку можна побудувати, возвести своїми руками, наприклад:
building wealth:
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You spend a lifetime building wealth, yet success and failure can come down to a
handful of years those just prior to and after you stop collecting a paycheck (Money,
Vol 44, May, 2015).
- споруда, в будівництво якої можна інвестувати, наприклад: investors to
building wealth:
So what will give investors the confidence to take chances with their cash again?
Confidence in the future, mainly in the form of jobs and better pay, will provide a new
foundation for investors to start building wealth again (USA Today, Sept, 2012).
- споруда, що передбачає будівництво за певним проектом, наприклад:
wealth building (is) a project:
Even if you hang up your hat within the decade, wealth building is a longer-term
project. Yet only one in five pre-retirees uses a 20-plus-year time horizon when making
big financial decisions, according to a Society of Actuaries survey (Money, Vol 42,
May, 2013).
- споруда, в якій може хтось жити, наприклад:
It is a place whose occupants are primarily preoccupied with building wealth as
opposed to character (New York Times, Sept, 2006).
- споруда, якою можна володіти і здавати в аренду, наприклад: wealth
owner/ rented wealth:
<…> assumed to be owned by the wealth owner and rented to producers and
yields a rate of return (American Economist, Oct, 2017).
- споруда, в яку можна війти та вийти, наприклад: in wealth, into wealth,
into rich, out of wealth/money.:
Such an order promises the most rapid increase in wealth for the citizen, but this
virtue contains the seed for its own destruction, and we do not mean in the Marxist
sense (American Economist, Oct 2017);
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I got started in politics very young because my life was different from hers as a
kid. I wasn't born with a silver spoon. I didn't marry into wealth or anything (Chicago
Sun-Times, 16 Oct, 2016);
The Obama administration hoped to erase language, adopted at the Kyoto, Japan,
summit a quarter-century ago, dividing the world into rich and poor countries
(Wasington Post, Nov, 2015);
The two fell out of wealth (and then favor) and lived out their lives in a dilapidated
estate in East Hampton on Long Island (Chicago Sun-Times, Jul, 2007).
Корелятивний домен JOURNEY об’єктивує лінгвокультурний концепт
WEALTH з такими образними асоціаціями:
- подорож, місце призначення, до якого людина іде, наприклад: way to
wealth:
The pundits say that a sure way to wealth is to find a need and fill it. There you
go! I've identified lots of needs (Saturday Evening Post, Sep/Oct, 2009)
- подорож, місце призначення, яке людина покидає/залишає позаду,
наприклад: leave wealth:
They were not able to leave wealth to me. They were not able to give me power to
inherit (SPOK, Feb, 2012).
- подорож, що має кінець та початок, наприклад: wealth starts, ends/end of
wealth:
Wealth Starts at Home outlines 10 strategies that lead readers toward securing a
bright financial future. Thirty million people, currently working full or part time from
the comfort of their own homes, have realized that a home business is not only
convenient (Building Wealth One House at a Time, June 13, 2016);
At the family level, wealth ownership varies significantly, with those at the upper
end of the wealth distribution enjoying most of the gains (Social Issues in America,
2015).
- з/до якого веде дорога, наприклад: road/way to wealth:
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The next 12 pages will teach you the one key move you must make to get to $1
million no matter which road to wealth you've chosen, from investing in real estate or
stocks, to climbing the corporate ladder, running your own business, or power saving
now that the kids have left (Money, Aug, 2012);
The modern way to create wealth is to increase productivity, expand physical
capital, improve management efficiency, and most importantly, increase the education
and skill level of workers (US Catholic, Jul, 2014).
Корелятивний домен POWER активує концептуальну метафору WEALTH
is POWER, яка об’єктивує лінгвокультурний концепт WEALTH як:
- сила, яку можна отримати маючи багатство, статок, наприклад: give
more power by increased wealth, power stems from wealth:
But the changed ways of life developed by the Civil War and Reconstruction period
also generated new and enduring conflicts and apprehensions as society, given more
mobility and power by increased wealth, widened breaches with needed means to
demonstrate the newly acquired privileges (Journal of Popular Culture, Feb, 2014);
Power stems from relative wealth. In a society dripping with wealth, nobody wants
to be ruled by their more affluent, and therefore more economically potent, neighbors.
We know how powerless we are, all of us, against the power of wealth and government
and industry and science. The powers of this world are overwhelming. (U.S. Catholic,
Nov, 2010);
But if the gross power of wealth is all we focus on, we may miss the chance for
making real change. Because the greatest power of elites has been their ability to make
us think like them (Mother Jones, May/Jun, 2005);
He was the individual who possessed the power of wealth and big ancestral names
and in whose name feasts and potlatches were sponsored. He was also the well-spoken
individual who others looked to for advice (American Indian Quarterly, Sum/Fall,
2004).
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- політична сила, яка може бути отримана, якщо ти маєш багатство,
наприклад: political power derived from wealth, wealth to gain political power:
Political power derived from wealth should make participation more efficacious,
and high levels of financial assets should make the policy stakes higher (Political
Science Quarterly, Sept, 2014);
Religion can establish the means by which a person can use wealth to gain
political power (Anthropological Quarterly, Fall, 2005).
Корелятивний домен WEALTH is OBJECT, вербалізується у такій
концептуальній метафорі, як WEALTH is OBJECT:
- об’єкт, що може бути виміряний та має певну форму, структуру, рівні,
наприклад: frame wealth, levels/degrees of wealth:
While Roberts framed his wealth of options as " the beauty of our' pen, " it also
highlighted the possibility that the Dodgers could acquire a more traditional eighthinning pitcher (OCRegister, Jul, 2017);
Mr. de Brum had been able to bridge divides among countries of different levels
of wealth and responsibility for causing climate change and convince them that
everyone must act (New York Times, Aug, 2017);
Tribes are differently situated in important ways: their degree of wealth or
poverty, the characteristics of the land they occupy, the demographics of their
members, and virtually any other quality that might be relevant to choosing
governmental policies (Washington Law Review, Vol 92, 2017).
- об’єкт, який можна заховати чи знайти, наприклад: hide / find wealth:
This is how journalist and author Andrew Sullivan put it in New York Magazine:
" Hedid not hide his wealth in the late 20th century - he flaunted it in a way that
connected with the masses (Scientific American, Nov, 2016);
Can a young girl (Anne Hathaway) from a campus newspaper out in the Midwest
find wealth and happiness as the assistant of a rich and imperious Manhattan editor
(Chicago Sun-Times, Jun, 2006).
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Корелятивний домен DREAM активує концептуальну метафору WEALTH
is DREAM, яка вербалізує лінгвокультурний концепт WEALTH як:
- мрія, те, чого бажають більше за все, наприклад: the dream of wealth,
desire for wealth:
In fact, Jenny plans to give some money to Margaret, whom she pronounces " a
clumsy animal butting at a gate she was not intelligent enough to open, " assuming that
the Baldry wealth is all the working poor could desire (Journal of Modern Literature,
Vol 40, 2017);
The dream of achieving material wealth through hard work ran deep in Western
societies in the twentieth century and led to better living standards than the world has
ever seen (Futurist, Sep/Oct, 2013);
That's homeownership in a nutshell: the dream of wealth, self-reinvention and
security, combined with the faintest fear that something in your backyard may just come
back to bite you (Time, Jun, 2007);
Then a napping Mei Lin has a dream of wealth and influence, in which she learns
that the hunger for power feeds on itself (New York Times, Jul, 2010);
Ecclestone had a love of deal making and a desire for wealth - his personal fortune
is valued today at around $4.5 billion (New York Times, Jul, 2015).
Корелятивний домен SPORT активує концептуальну метафору WEALTH
is SPORT, що об’єктивує лінгвокультурний концепт WEALTH як:
- спортивну гру, наприклад: game of wealth:
One of you sells image; the other, performance. How do all these differences
change the game of wealth creation? (Fortune, Dec, 2005).
- спортивну гру, що можна виграти, або програти, наприклад: win a
fortune, lose wealth:
I'm not going to win a fortune or a throne. I am going out for justice,' even though
he knew he was going to be sacrificed (Smithsonian, Dec, 2003);
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If his venture fails, he and other investors who shared his confidence in the
business may well lose wealth, and the project will sooner or later be halted, no matter
how commendable and morally uplifting it is. (Forbes, Dec, 2012).
У результаті нашої наукової розвідки були встановлені концептуальні
метафори, де лінгвокультурний концепт WEALTH є корелятом, а отже виступає
джерелом для актуалізації референтних доменів. Загалом, було виділено п’ять
референтних доменів, де лінгвокультурний концепт WEALTH є корелятом
метафоричних виразів: FAMILY is WEALTH, FREEDOM is WEALTH, HEALTH
is WEALTH, SUCCESS is WEALTH, BEAUTY is WEALTH.
Таблиця 2.2.
Метафорична актуалізація лінгвокультурного концепту WEALTH у
сучасному американському англомовному публіцистичному дискурсі
Референтні домени

Корелят

Частотність (%)

FAMILY

28

FREEDOM

21

HEALTH

is WEALTH

19

SUCCESS

17

BEAUTY

14

Усього

100 %

Концептуальна метафора FAMILY is WEALTH актуалізує референтний
домен FAMILY, де лінгвокультурний концепту WEALTH об’єктивується як:
- сімейний бюджет, що має безпосередній вплив на якість сімейного
життя та задоволення партнерів від стосунків, наприклад:
For one thing, simply comparing household income and consumption doesn't
present a full picture of a family's wealth because it leaves out factors such as studentloan debt, standard of living and the social safety nets, such as welfare and social
security, available in a country (Market Watch, Aprl 14, 2016);
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Research shows that talking with a spouse or partner about money increases
relationship satisfaction; Money is never just money, said McCoy. It's connected with
an idea or a feeling that is often established early on in your life. "We often don't realize
that other people see money differently than we do," she said. "Some see it as safety
and protection, others as something to give away (CNN, March, 2019).
- накопичений родиною капітал, наявність якого дає власнику привілеї,
наприклад:
He is currently trading with his family's wealth. If he is successful as a hedge fund
manager, it would be the latest career comeback for a man who was ousted from both
the top seat at Goldman Sachs and the New Jersey governor's mansion (CNBC, 2012);
Meurisse was born to a family of little wealth in Roye, in the French region of
Picardy, where he entered the Franciscan order (Art Bulletin, Jun 2013).
- домівка, зовнішній вигляд якої, демонструє соціальний статус родини,
наприклад:
For most people, " wealth " means " home equity. " Even after stripping out the
effects of occupation, education, income, age and family structure, the wealth gap
between black and white is apparent (Market Watch, June 28, 2017).
- домівка, утримання якої, корелює з фінансовим благополуччям
родини, наприклад:
A home "turns into wealth for the family, " he explains. (Environmental Magazine,
2005);
Especially because so many Americans put their value, their wealth in their home
(America, 2011);
But to really profit, move to a low-cost town like Lexington, one of our Best Places
to Retire. You'll unleash more wealth from your home... (Money, Nov 2013).
Концептуальна метафора FREEDOM is WEALTH актуалізує референтний
домен FREEDOM де лінгвокультурний концепту WEALTH осмислюється як:
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- економічна свобода, що веде до матеріального благополуччя нації,
наприклад:
Its rulers have discovered that economic freedom leads to national wealth. The
next lesson is that political and religious freedom leads to national greatness (White
House, 2012);
- свобода, без якої матеріальне благополуччя буде зруйноване,
наприклад:
The lack of freedom always destroys wealth. The story of the destruction of
freedom in my own country, Russia, is sad, but this story should be told, known, and
remembered-to avoid repeating it and in order one day to reverse it First, there was an
assault on the people of Chechnya and, more recently, Georgia (USA Today, Nov
2008);
- свобода, що дозволяє накопити матеріальне благополуччя, наприклад:
American society assumes a common cultural foundation for sharing similar
values about protection of property, individual rights, the freedom to accumulate
wealth, and others (American Indian Quarterly, Summer 2007);
Концептуальна метафора HEALTH is WEALTH актуалізує референтний
домен HEALTH, де лінгвокультурний концепту WEALTH осмислюється як:
- здоров’я, як цінність, що дозволяє людині відчувати себе комфортно,
наприклад:
They say your health is your wealth. Here's the most important question How
much do you need to be comfortable? (NBC News, Feb 28, 2017);
TOOLONG contact him today for any sickness or infections for 100% guarantee
cure, your health is your wealth (Phys.org, May 02, 2019);
- здоров’я, що потребує певний стиль життя, наприклад:
Ever since we were children, we were taught that health is wealth. So goes the
litany of a healthy lifestyle -- the right foods to eat, the need for regular exercise and
abstinence from alcohol, cigars and illegal drugs (Autoinsurance Pennsylvania, 2012).
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Концептуальна метафора SUCCESS is WEALTH актуалізує референтний
домен SUCCESS, де лінгвокультурний концепту WEALTH виступає як:
- символ успіху, наприклад:
James chooses three symbols of success: - wealth, clothes and precious metals.
The word' wealth' can refer to cereal crops like corn and wheat. Garments were a
common form of wealth, and finally there is gold and silver. So James had taken the
most recognisable evidences of financial security (Times, March 14, 2012).
- складова успіху; успіх, який може бути виміряний за допомогою
матеріального благополуччя, наприклад:
Most people measure success in wealth. I believe that you can not put a price on
doing what you love. I also believe that if you do what you love and you aspire to
become great at that thing, the money will also come (Training for Warriors, 2012).
Концептуальна метафора BEAUTY is WEALTH актуалізує референтний
домен BEAUTY, де лінгвокультурний концепту WEALTH об’єктивується як:
- краса, що віддзеркалює успішне, позбавлене турбот життя, як фактор
на який звертають уваги, при оцінці соціального статусу людини, наприклад:
The confounding ways race, class and genre intertwine on American movie
screens emerge today in a story set in an affluent enclave on Long Island, where a selfmade young man pursues the woman he loves, a seductive beauty of wealth, refinement
and impeccable breeding (Washington Post, May 10, 2013);
BEAUTY IS WEALTH: CEO APPEARANCE AND SHAREHOLDER VALUE.
Based on the literature summarized above, it is not surprising that the literature finds
more attractive people attaining better social and economic achievements, including
better academic performance, higher income, and more favorable hiring decisions
(SSRN, Dec, 2014);
- краса, що дає власнику певні привілеї, наприклад:
Beauty justifies wealth. The glamour of good design creates an aura of legitimacy
around Steve Jobs' massive fortune (The Economist, Aug 25, 2011).

Отже, лінгвокультурний концепт WEALTH має

92
високий образно-

асоціативний потенціал, що свідчить про актуальність цього ментально-мовного
конструкта в американській лінгвокультурі. До діапазону метафоричної
об’єктивації лінгвокультурного концепту WEALTH входять корелятивні домени:
WEALTH is LIVING BEING, WEALTH is BUILDING, WEALTH is JOURNEY,
WEALTH is POWER. WEALTH is OBJECT, WEALTH is DREAM, WEALTH is
SPORT, та референтні домени FAMILY is WEALTH, FREEDOM is WEALTH,
HEALTH is WEALTH, SUCCESS is WEALTH, BEAUTY is WEALTH.
2.3. Об’єктивація ціннісного компонента лінгвокультурного концепту
WEALTH в американській мовній картині світу
Ціннісна складова лінгвокультурного концепту розуміється нами як
компонент, що знаходить своє вираження в категорії оцінки та актуальності
(номінативної щільності) ментально-мовного конструкта. Номінативна щільність
лінгвокультурного концепту визначається за допомогою аналізу кількості
мовних засобів його об’єктивації, та є показником релевантності концепту для
лінгвокультурної спільноти [88, c. 160]. Зі свого боку, оцінка реалізується
посередництвом процесу сприйняття явищ дійсності через призму системи
цінностей функціонуючих у певній лінгвокультурі та установлення їх значимості
[100, c. 74]. Оцінка та номінативна щільність є важливими характеристиками
лінгвокультурного концепту, адже вони не тільки відбивають позитивне або
негативне відношення членів лінгвокультури до явищ позамовної реальності, але
й визначають місце концепту в ієрархії цінностей культури.
Ціннісний аспект значення мовних одиниць актуалізується через оцінку, яка
включає такі основні елементи, як суб’єкт оцінки, об’єкт оцінки, підстава або
мотив оцінки [102, c. 108]. Об’єктом оцінки є явище позамовної дійсності, що
підлягає оцінюванню зі сторони суб’єкта оцінки, яким може виступати індивід,
колектив або соціум у цілому [118, с. 58]. Підставою або мотивом оцінки
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слугують переконання, усталені установки суб’єкта оцінки, який здійснює
процес оцінювання на підставі співвіднесення оцінюваного явища з “нормою”,
стандартизованого орієнтиру, що слугує основою для формування шкали оцінки
[139, с. 107]. Оцінювання відбувається через порівняння об’єкта оцінки з нормою,
де ознаки об’єкта інтерпретуються як позитивні, негативні, амбівалентні, та, як
наслідок, слугують основою для формування судження про об’єкт оцінювання.
Не всі елементи оцінки знаходять своє експліцитне вираження. Так, вчені
акцентують увагу на тому, що суб’єкт та підстава оцінки можуть бути реалізовані
як в експліцитному, так і в імпліцитному виді, у той час, як об’єкт оцінки зазвичай
виражається експліцитно [101, с. 298]. Віднесення лінгвокультурного концепту
WEALTH до об’єкта оцінки дозволяє виділити у складі ментально-мовного
конструкта культурно-специфічну інформацію, що слугуватиме основою для
розуміння національних особливостей бачення американцями матеріального
добробуту та фінансового благополуччя. Оскільки формування цінностей
пов’язане, насамперед, з процесом оцінювання, дослідження ціннісного
компонента лінгвокультурного концепту WEALTH відбувається шляхом
виявлення етимологічних характеристик, компонентного та контекстуального
аналізу мовних одиниць з оцінною семантикою, що апелюють до імені
лінгвокультурного концепту.
Погоджуємося з науковцями, що оцінний компонент може локалізуватися в
денотаті та конотаті значення мовних одиниць [4; 21; 100; 102]. У нашому
дослідженні ми спираємося на думку, що оцінка знаходить вираження в денотаті
імені лінгвокультурного концепту WEALTH, та мовних одиницях, що апелюють
до імені wealth у американському публіцистичному дискурсі. Вважаємо також,
що оскільки оцінка у структурі конотата мовних засобів об’єктивації
лінгвокультурного концепту WEALTH має імпліцитну природу, культуроспецифічна або ціннісна інформація може бути виділена на тлі образного
компонента лінгвокультурного концепту, що об’єктивується посередництвом
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профілювання лінгвокультурного концепту WEALTH у корелятивних та
референтних доменах концептуальних метафор.
Так, етимологічні характеристики імені лінгвокультурного концепту
WEALTH та результати компонентного аналізу дали змогу виділити оцінні семи
із загальнопозитивним значенням “майно, речі, що мають цінність” (valuable
possessions, things), “речі, що приносять користь” (supply of useful things),
мотиваційним стрижнем яких виступає етимон “добробут”, “благополуччя”
(well-being). Аналіз образного компонента досліджуваного концепту дав змогу
виділити корелятивні та референтні домени, у межах яких профілюється
лінгвокультурний концепту WEALTH. Систематизуючи метафоричні вирази, до
діапазону метафоричної об’єктивації лінгвокультурного концепту WEALTH
входять корелятивні домени LIVING BEING, BUILDING, JOURNEY, POWER,
OBJECT, DREAM, SPORT та референтні домени FAMILY, FREEDOM, HEALTH,
SUCCESS, BEAUTY.
Вважаємо також за необхідне зазначити, що у нашому дослідженні ми
спиралися на думку висловлену науковцями, що оцінку можна розглядати як вид
модальності, що накладається на весь зміст висловлювання і виражає позитивне
або негативне відношення до явища, що підлягає оцінюванню [100, с. 12]. Оцінна
модальність як наслідок виявляється посередництвом аналізу цілого змісту
висловлювання, що апелює до імені лінгвокультурного концепту WEALTH.
Аналіз оцінних модальностей, об’єктивованих концептуальними метафорами в
американському публіцистичному дискурсі, дав змогу дійти висновку, що
ціннісний складник лінгвокультурного концепту WEALTH включає переважно
негативну

(53%),

позитивну

(24%)

та

амбівалентно-позитивну

(23%)

характеристику цього ментального-мовного конструкта (більш детально – див.
табл. А.2., Додаток А).
Корелят

LIVING

BEING,

що

репрезентований

концептуальною

метафорою WEALTH is LIVING BEING, актуалізує лінгвокультурний концепт як
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істоту, здатну рухатися, наприклад: wealth comes, wealth goes, transference of
wealth upward; ранити або завдавати болю: wealth scars; давати або забирати,
наприклад: wealth gives, wealth takes. Оцінна модальність концептуальної
метафори WEALTH is LIVING BEING, об’єктивованої в американському
англійськомовному

публіцистичному

дискурсі,

віддзеркалює

негативне

ставлення до багатства та матеріального благополуччя, адже воно:
- дає перевагу певним верствам населення, та, як наслідок, призводить
до соціальної нерівності, наприклад:
I wouldn't say it's wealth that gives the advantage. Wealthy candidates donate to
their own campaigns (The Moderate Voice, Sep 27, 2012);
If we remain passive as we undergo the largest transference of wealth upward in
American history, our open society will die (Fire Dog Lake, 2012);
And I believe that any candidate, Secretary Clinton, Bernie Sanders, who is
prepared to stand up say, you know what, we have to take on the billionaire class, that
it's absurd that almost new income and wealth goes to them (CBS News, May, 2016).
- ранить суспільство, здавлює, пригнічує, до прикладу:
Our political leaders are using the economic downturn to push through a
neoliberal agenda that will dismantle the welfare state, public services and extend the
huge inequality of wealth and power that scars our society (New Statesman, Oct, 2013);
Mr. Zhou called American democracy a nightmare for the whole human race,
“since” all America's wealth comes from squeezing the rest of the world (Christian
Science Monitor, Nov, 2014).
Ціннісний компонент лінгвокультурного концепту WEALTH реалізується
також

у

корелятивному

домені

BUILDING,

який

актуалізований

концептуальною метафорою WEALTH is BUILDING. Споруда, яку можна
побудувати, наприклад build wealth, foundation to build wealth; в будівництво
можна інвестувати, наприклад: wealth to invest; споруда в яку можна ввійти,
вийти, наприклад: into wealth, fell out of wealth. Оцінна модальність

концептуальної

метафори

WEALTH

is

BUILDING,
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об’єктивованої в

американському англійськомовному публіцистичному дискурсі, віддзеркалює
переважно негативну та амбівалентно-позитивну оцінку багатства та
матеріального благополуччя, адже воно:
- дає змогу досягнути успіху, за умови, що людина є порядною,
наприклад:
Let's talk fairness: If you can build wealth, good for you, but remember you got
that money because of a social/economic system and you have a responsibility to help
others in that same system (Forbes, March, 2012);
Doing an honest evaluation of your expectations will arise a solid foundation to
build wealth and achieve your goals of financial independence (Business Finance
Online, 2012).
- вселяє страх втрати майна та інших цінних речей, наприклад:
The biggest fallacy of the monopoly game economy that the wealthy use to stay in
power is that they help others to build wealth. They build support for their power by
making people believe that their survival depends on them for their jobs so the majority
of players willingly support these wealthy because they fear losing their jobs, homes
and toys that they believe would go away without the wealthy (ABC News, Oct, 2011);
The two fell out of wealth (and then favor) and lived out their lives in a dilapidated
estate in East Hampton on Long Island (Chicago Sun-Times, Jul, 2007);
- можна заробити нечесним шляхом, злочинною діяльністю, наприклад:
With the help of profiteering industrialists they found yet a new way to build
wealth on the bound labor of black Americans: the convict lease system. Here's how it
worked. Black men -- and sometimes women and children -- were arrested and
convicted for crimes enumerated in the Black Codes, state laws criminalizing petty
offenses and aimed at keeping freed people tied to their former owners’ plantations and
farms (Salon, Feb, 2018);
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- стає причиною соціальної нерівності, дає переваги окремим верствам
населення, наприклад:
It would also discourage computer trading in the stock market and day trading in
general by people with great wealth to invest, which provides unearned income to these
rich folks, but provides no product or service to the public, nor does it create many jobs
for unemployed Americans (St Louis Post Dispatch, 11 Jan, 2014);
I got started in politics very young because my life was different from hers as a
kid. I wasn't born with a silver spoon. I didn't marry into wealth or anything (Chicago
Sun-Times, Oct 16, 2016).
- породжує егоїзм та зазнайство, наприклад:
Surrounded by yes-men and yes-woman his entire professional life, born into
great wealth and ego, Trump doesn't seem to accept the criticism that comes with public
life (The Atlantic, 2016).
- не приносить щастя, наприклад:
Aquinas explains that wealth can not contain happiness because the true value
of wealth is that it can be used to buy other things (America, 2014);
One thing that money can not buy is happiness. Wealth and joy don't always go
hand in hand (Golf Magazine, 2015).
Корелятивний домен JOURNEY активує концептуальну метафору
WEALTH is JOURNEY, яка об’єктивує лінгвокультурний концепт як подорож,
місце призначення, до якого веде певний шлях, наприклад way to wealth, short way
to wealth; подорож, що має кінець, наприклад wealth ends up. Оцінна модальність
концептуальної

метафори

WEALTH

is

JOURNEY,

об’єктивованої

в

американському англійськомовному публіцистичному дискурсі, віддзеркалює
амбівалентно-позитивну та негативну оцінку багатства та матеріального
благополуччя, адже воно:
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- залежить від позитивних чи негативних якостей самої людини, може
допомогти досягнути успіху або змінити суспільство на краще, за умови, що
людина є порядною, наприклад:
Some of them went with honest purposes, some with very bad ones, and all of them
with the very commonplace wish to find a short way to wealth. But Nature watches over
all, and turns this malfaisance to good. California gets peopled and subdued, -civilized
in this immoral way, -and, on this fiction, a real prosperity is rooted and grown
(Transcendentalism, 2012);
Never dwell on the feeling of fear and other negativity and consciously make
yourself think positively. It will become habitual if you keep doing that. Sometimes
making radical changes is the only way to wealth and success to some people (Personal
Development Coach, 2012);
- можна досягти нечесним шляхом, протиправними діями, наприклад:
The advantage of creating wealth, as a way to get rich, is not just that it's more
legitimate (many of the other methods are now illegal) but that it's more
straightforward. You just have to do something people want (Paul Graham, 2012);
Otherwise, the graph of the distribution of wealth ends up with such a wacko scale
that it looks like a ridiculously impossible cartoon shape!). The real world is the result
of the runaway triumph of frauds, to such an extent that what should seem to be
preposterous and impossible, actually exists (Zero Hedge, Oct, 2012).
Ціннісний компонент лінгвокультурного концепту WEALTH реалізується у
корелятивному домені POWER, який актуалізований концептуальною
метафорою WEALTH is POWER. Сила, яка робить людину гордовитою proud of
wealth; сила, що здатна пригнічувати інших wealth and power to bully; сила, що
допомагає уникнути відповідальності за злочин wealth can insulate the guilty,
wealth and power to avoid prison; сила, що має негативний вплив на суспільство
wealth and power slaughtered millions. Оцінна модальність концептуальної
метафори

WEALTH

is

POWER,

об’єктивованої

в

американському
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англійськомовному публіцистичному дискурсі, віддзеркалює негативну оцінку
багатства та матеріального благополуччя, адже воно:
- робить

людину

гордовитою

та

наділяє

силою,

що

здатна

пригноблювати інших, наприклад:
And I think there is a sense that the United States has become too arrogant, too
dominant, too self-satisfied, proud of our wealth, believing that we deserve to be the
richest and most powerful and influential nation in the world (CNN King, 2002);
Donald has had a long career of using great wealth and power trying to bully
others. Whenever anyone points to their actual record, the response of both Donald
Trump and Marco Rubio is to yell the word liar (Meet The Press, 2016);
They still rule us, and their great wealth would make you proud but for the fact
it's of rapine and defalcation. Destitution, war, destruction, these visited the lands (New
African, 2016).
- дає перевагу, може допомогти уникнути відповідальності за незаконну
діяльність, наприклад:
Without the candle power of the Miami Herald's probe of the Epstein plea deal,
we remain in the dark about how every day great wealth can insulate the guilty, no
matter heinous their crime, from really being held accountable (Salo, July 19, 2015);
With sentencing a week away, the federal government is urging a judge to lock up
the convicted widow of UAW boss General Holifield, claiming she’s trying to use? her
status and wealth to avoid prison for her misdeeds (Detroid Free Press, July 18, 2007).
- стає причиною негараздів у суспільстві та країні через переслідування
власної вигоди, корупції чиновників та бізнесменів, наприклад:
Democracy and the rule of law being undermined by those with wealth and power
for their own gain (Mother Jones, May 17, 2019);
Such mindsets have been fed to humanity by the cabals and by those in power for
so very long, as it is perceived that only those with money or wealth can make changes
to your world in any way and unfortunately, many of those with wealth have taken to
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enacting devastating change on your world, the majority of which they still attempt but
will no longer get away with, provided their actions are not in alignment with the
collective density that needs to be cleared (Aquarius Channel, 2012);
But it is NOT America which sucks, it’s the fact that our culture is drifting into a
typical fascist society where human life is meaningless, only wealth and power can
make you happy and corporations have more civil rights than fleshy citizens. Our
record on human rights sucks hugely, nobody can deny we have slaughtered millions
to take over the mid section of this continent (Post Masculine, 2012).
Ціннісний компонент, актуалізований у корелятивному домені WEALTH
is OBJECT, вербалізується у концептуальній метафорі WEALTH is OBJECT, де
досліджуваний лінгвокультурний концепт постає як об’єкт, який можна заховати
чи знайти, наприклад: hide/find wealth; поставити, наприклад: put wealth. Оцінна
модальність концептуальної метафори WEALTH is OBJECT, об’єктивованої в
американському публіцистичному дискурсі, віддзеркалює позитивне та
негативне ставлення до багатства та матеріального благополуччя, адже воно:
- може бути використане на благо суспільству, принести користь,
наприклад:
Each of these relationships, however, are shaped and constrained by society's
broad expectations for foundations and philanthropy to use private wealth for public
good, to provide resources to civil society independent of the state and market spheres,
and to be transparent and accountable (Journal of Health and Human Services
Administration, 2016);
And now, he uses all his wealth for good causes. We visited a charity project in
one of the slums, and he's just tried to stay away from the spotlight because he gets
mobbed so much (Connect the World, 2013).
- пов’язане зі злочинною діяльністю, тіньовими схемами ведення
бізнесу, наприклад:
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That's millions of documents leaked from a law firm in Panama that specialized
in helping rich people in businesses hide their wealth in shell companies (Fresh Air,
May, 2016);
It amazes me as to how these folks manage to hide such wealth and why do they
do that!? A human need to hoard, maybe? Adding up the numbers from the top ten, I
arrive at a figure of $316.1 billion (CBS News, Oct, 2012);
They have a vested interest in the government tax code, since it provides them with
the loopholes to hide their wealth, and the bailout if their investments go south. So they
pay lobbies to influence policy and tax attorneys to minimize their liabilities (Michelle
Malkin, Sept 16, 2011).
- стає причиною соціальної нерівності, дає переваги окремим верствам
населення, наприклад:
When you put your wealth into the hands of other people, they are placed in a
privileged position. They can very easily take advantage of you (Saturday evening Post
Nov/Dec 2014);
Yet, inequality matters, depending on the use to which wealth is put. And that in
turn depends on the economic and social profile of the accumulating classes (The
Nation, Sept, 2012).
Корелятивний домен DREAM активує концептуальну метафору WEALTH
is DREAM, що об’єктивує досліджуваний лінгвокультурний концепт як мрію, яку
можна здійснити тільки тяжкою працею, наприклад: dream of achieving material
wealth through hard work; мрія, що дає свободу купувати те, що хочеться,
наприклад: they dream of wealth and prosperity <…> buy freedom. Оцінна
модальність концептуальної метафори WEALTH is DREAM, віддзеркалює
амбівалентно-позитивну оцінку багатства та матеріального благополуччя, адже
воно:
- дає кращий рівень життя, хоча, може бути досягнуте тільки через
важку працю та самовіддачу, наприклад:
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The dream of achieving material wealth through hard work ran deep in Western
societies in the twentieth century and led to better living standards than the world has
ever seen (Futurist, Sept/Oct 2013);
With this wealth came the American Dream as it existed in the 1960s and' 70s.
The big house. The three children. The country club. The tennis wife. The Mercedes
(Sothern Review, Winter 2015);
It's the American dream to have enough wealth that you can make more money
using your money instead of using your back and the sweat off your brow (Mediate,
2012);
- дає змогу купляти будь-що для задоволення, хоча не може купити
щастя, любові та інших нематеріальних речей, наприклад:
This is what most people aspire to when they dream of wealth and prosperity. The
whole point is to buy freedom. But as you and I know all too well, there are some things
money cannot buy... real love, peace, and yes, emotional freedom. If you've got these
then you're richer than the richest man (Sivers, 2012);
The American dream - that wealth transmutes success into happiness -- always
ends in bitter disappointment (Psychology Today, May/June 2003).
Корелятивний домен SPORT активує концептуальну метафору WEALTH
is SPORT, що об’єктивує лінгвокультурний концепт як спортивну гру, яку можна
виграти чи програти winners and losers in the game of wealth; гра в якій
порушуються правила bend/break the rules. Оцінна модальність концептуальної
метафори

WEALTH

англомовному

is

SPORT,

публіцистичному

що

об’єктивована

дискурсі,

в

віддзеркалює

американському
амбівалентно-

позитивну та негативну оцінку багатства та матеріального благополуччя, адже
воно:
- залежить від удачі, та не гарантує, що шлях до мети буде легким,
наприклад:
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In the game of wealth, as in the game of life, there are winners and losers. Some
play well, some poorly. Some are lucky, some not so much. If there is pain, suck it up
like everyone else (Reuters, Dec, 2011);
- може стати причиною надмірної уваги та тиску на власника багатства,
наприклад:
Many lottery winners and gamblers who gain sudden wealth can not handle the
glaring fame and pressures (USA Today, 2006);
- може бути зароблене на нечесній грі, що призводить до негараздів у
країні, наприклад:
Those who profit thru speculation, financial gimmicks, not putting skin in the
game regarding wealth creation but a skimming routine -- have effectively short
circuited the real economy/wealth creation (Naked Сapitalism, 2012);
Elevated wealth status seems to make you want even more, and that increased
want leads you to bend the rules or break the rules to serve your self-interest (CNN
Health, Feb 27, 2009).
Референтний домен FAMILY активує концептуальну метафору FAMILY is
WEALTH, родина, що має щасливе та безтурботне життя, наприклад family is
wealth <…> have every opportunity in life; попри стрес, робить людину
щасливішою, наприклад: wealthy families are generally happier <…> deal with the
stress of work; дає переваги, привілеї, наприклад favors the children of tremendous
wealth. Оцінна модальність концептуальної метафори FAMILY is WEALTH,
об’єктивована в американському публіцистичному дискурсі, віддзеркалює
позитивну та амбівалентно-позитивну оцінки багатства та матеріального
благополуччя, адже воно:
- може принести щастя та безтурботне життя, наприклад:
We were a very happy family. Wealthy. My husband had a good job. We had
money, a house, car and servants (Washington Post, 2006);
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The family is wealthy and they would have every opportunity in life. She even
provided him with a video link so that he could see what the prospective parents were
like (Washington Times, Jan 21, 2017);
Some amount of money could just buy you and your family happiness, claims a
new study published in Nature Human Behavior led by Andrew T. Jebb, a doctoral
student in the Department of Psychological Sciences at Purdue University. “We found
that the ideal income point is $95,000 for life evaluation and $60,000 to $75,000 for
emotional well-being” for an individual, Jebb told Purdue, and more for a family
(CNBC Make it, Feb 28, 2018).
- робить людину щасливішою, хоча й завдає значного стресу, наприклад:
People born into extremely wealthy families are generally happier. Sure, their
parents have to deal with the stress of work but they are free of the stress. They are
raised in an environment with a lot of money without the need to work for it. Their
families can afford all sorts of luxuries such as an extremely large mansion and
vacation homes (Reddit, 2017);
- дає переваги та певні привілеї, особливо дітям заможних людей, що з
іншого боку, не є чесним, наприклад:
The Harvard god of rich things also favors the children of tremendous wealth,
and of people who are so important that even mighty Harvard wants to have them in its
sphere of influence (The Atlantic, Nov 19, 2018);
How can a process meant to democratize an institution still valorize the children
of wealth and privilege? (The Atlantic, Nov 19, 2018).
Референтний домен FREEDOM, що об’єктивує концептуальну метафору
FREEDOM is WEALTH, актуалізує лінгвокультурний концепту WEALTH як
свободу, яку можна купити, наприклад wealth to buy more freedom; свобода, що
дає людині матеріальне благополуччя та навпаки, наприклад wealth is freedom,
freedom that comes with wealth, freedom in the expenditure of wealth. Оцінна
модальність

концептуальної

метафори

FREEDOM

is

WEALTH,

що
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об’єктивована в американському англомовному публіцистичному дискурсі,
віддзеркалює амбівалентно-позитивну та негативну оцінку багатства та
матеріального благополуччя, адже воно:
- може стати рушійною силою для боротьби з безробіттям, відновлення
економіки через стимуляцію приватного бізнесу, наприклад:
Freeing trillions in capital otherwise sent to Washington and allowing each
individual freedom of choice in the expenditure of wealth will fuel private sector
growth, greatly reducing unemployment and restoring economic opportunity and
upward mobility (USA Today, May, 2013);
Freeing trillions in capital otherwise sent to Washington and allowing each
individual freedom of choice in the expenditure of wealth will fuel private sector
growth, greatly reducing unemployment and restoring economic opportunity and
upward mobility (USA Today, May, 2013).
- не гарантує щастя, однак відкриває можливість для заняття
улюбленою справою, наприклад:
Financial success doesn’t guarantee happiness, she said, but it provides a kind of
freedom. “Wealth means loving what you do and the contributions that you make (The
New York Times, Nov 10, 2017).
- поглиблює соціальну нерівність, дає переваги окремим верствам
населення, наприклад:
I feel, but correct me if you disagree - then you'll find that a more accurate formula
is “wealth = freedom” - and as capitalism tends to concentrate wealth to whatever
extent it is not prevented by regulation from doing so, it looks quite clear that capitalism
restricts freedom for the vast majority of us (Fool, Oct 28, 2011);
Taking half the income of a poor person cripples his ability to provide even basic
necessities, let alone be upwardly mobile. A more meaningful definition isn't about
applying an equal percentage to all people, it's about recognizing the burden that
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comes with poverty (and the freedom that comes with wealth) and applying a
calculation of burden (Reason, Oct 19, 2011);
- дає можливість купити свободу слова, що є нечесним, наприклад:
You have the wealth to buy more freedom of speech than people who don't. So to
me, it makes it such an unfair competition and means that these special interests will
be much more represented than the will of the people (CNN News, August 11, 2012).
Ціннісний компонент лінгвокультурного концепту WEALTH реалізується у
референтному

домені

HEALTH,

який

актуалізується

концептуальною

метафорою HEALTH is WEALTH, як здоров’я, що покращує якість життя,
наприклад wealth is the reasons for the improvement of the world's health overall;
wealth can get rid of a lot of sources of unhappiness; є метою яку людина повинна
досягти, наприклад attaining health, wealth; дає змогу займатися улюбленою
справою, наприклад: being healthy and financially free to do things you love; може
бути використано на благодійність та розвиток країни у цілому, наприклад wealth
will improve the quality of life for all Americans. Оцінна модальність концептуальної
метафори

HEALTH

is

WEALTH,

об’єктивованої

в

американському

публіцистичному дискурсі, віддзеркалює позитивну оцінку багатства та
матеріального благополуччя, адже воно:
- покращує якість життя, що виражається у якості їжі, умовах
проживання, сервісах та товарах, тощо, що отримує заможна людина,
наприклад:
Advances in hygiene, sanitation, nutrition and wealth status are the obvious
reasons for the improvement of the world's health overall (The Forbidden Knowledge,
2012);
As for wealth, it may not buy happiness, but it surely can get rid of a lot of sources
of unhappiness. Here’s a few just off the top of my head. Hunger, lack of access to very
good medical care, lack of access to influential people whom you need to get things
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done, inability to get bureaucracies working for you, inability to help people you love,
inability to purchase things you want, like or need (The New Black Magazine, n.d.);
- є показником успіху, позитивним результатом діяльності, мети до якої
людина йде, наприклад:
The image of health, wealth, prosperity, peace and prestige are just a few imagine
you should visualize yourself as attaining on a daily base. When you hold such imagines
of yourself, you will be able to overcome every obstacle and challenge that arises
against you (Empowernetwork, 2012);
- дає змогу займатися улюбленою справою, мати краще життя,
піклуватися про родину, наприклад:
It means being able to be financially free to do the things you love, to live the way
you want to live. But it also means being healthy, and to know that your family and the
ones you care about are healthy and spiritually whole, and that they’re contributing
(The New York Times, Nov 10, 2017);
Wealth is about community, good health and service to others. I know we are
blessed financially because we have the freedom to do the things that we want not only
today but tomorrow (The New York Times, Nov 10, 2017).
- може бути використано на допомогу людям, благодійність, розвиток
країни у цілому, наприклад:
There was a Count in Germany, a very benevolent Count, hundreds of years ago,
who was really good to the impoverished people, and spread most of his wealth around,
and helped fight disease, and all sorts of great things (Scienceblog, July 07, 2008);
With this new economic policy, trillions and trillions of dollars will start flowing
into our country. This new wealth will improve the quality of life for all Americans. We
will build the roads, highways, bridges, tunnels, airports, and the railways of tomorrow
(PBS NewsHour Election Special for July 21, 2016).
Референтний домен SUCCESS активує концептуальну метафору SUCCESS
is WEALTH, яка об’єктивує лінгвокультурний концепт WEALTH як успіх, якого
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можна досягти зусиллями wealth /success is defined <…> bleeding for the happiest
and healthiest way; wealth can lead to more satisfying life if viewed as a sign of success;
спричиняє соціальну нерівність, наприклад: wealth or success against anyone; стає
причиною корупції, наприклад the wealthy buy the government. Оцінна
модальність концептуальної метафори УСПІХ є WEALTH, що об’єктивована в
американському публіцистичному дискурсі, віддзеркалює

амбівалентно-

позитивну та негативну оцінку багатства та матеріального благополуччя, адже
воно:
- є довготривалим шляхом до кращої якості життя, хоча й не гарантує
щастя, наприклад
There is a common misconception out there that wealth = success. In today’s
capitalistic society, we often measure our success and self-worth by our assets and
income; Unfortunately, true success is not measured by a dollar value. True success is
defined by the individual as they go through life looking, searching and bleeding for
the happiest and healthiest way to take each waking step (Robbsulton, 01 Dec, 2009);
Wealth can lead to more satisfying life if viewed as a sign of success vs. happiness.
Money can't buy you happiness, but it could motivate you to live a better life. A new
study featuring researchers at Binghamton University, State University of New York
found that viewing wealth and material possessions as a sign of success yields
significantly better results to life satisfaction than viewing wealth and possessions as a
sign of happiness (Phys org, September, 2019);
- провокує соціальну нерівність, наприклад:
I don’t hold wealth or success against anyone. However, at the same time, there
seems to be something innately wrong with only these folks running our government.
How about we have term limits and regular folks actually making some decisions. These
folks don’t live in the same world as the rest of the population which is why they are so
often accused of being " out-of-touch " (The Blaze, 2012).
- стає причино корупції, наприклад:
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No, Democrats don't hate wealth and success especially when they are honestly
acquired. What we do not like is a slanted playing field where the wealthy buy the
government to ensure that only the wealthy remain wealthy (NBC NEWS, 2012).
Референтний домен BEAUTY активує концептуальну метафору BEAUTY
is WEALTH, як красу, що може дати привілеї у вигляді кращої роботи, кар’єрного
росту, академічної успішності, тощо, наприклад: beauty is wealth, <…> attaining
better social and economic achievements, <…> higher income; робить людину
щасливішою та вродливішою, наприклад: people with money tend to live happier,
less anxious lives <…> well-being differences are actually reflected in people’s faces.
Оцінна

модальність

концептуальної

метафори

BEAUTY

is

WEALTH,

об’єктивована в американському публіцистичному дискурсі, віддзеркалює
позитивну оцінку багатства та матеріального благополуччя, адже воно:
- дає

кращі

умови

життя,

кращу

освіту

та

робить

людину

привабливішою для оточуючих, наприклад:
BEAUTY IS WEALTH: CEO APPEARANCE AND SHAREHOLDER VALUE.
Based on the literature summarized above, it is not surprising that the literature finds
more attractive people attaining better social and economic achievements, including
better academic performance, higher income, and more favorable hiring decisions
(SSRN, Dec, 2014).
- робить людину щасливішою та вродливішою, наприклад:
Most people can tell if you’re rich just by looking at your face. In general, people
with money tend to live happier, less anxious lives compared to those struggling to
make ends meet. She and her team demonstrated “that these well-being differences are
actually reflected in people’s faces.” (CNBC Make it, March 2, 2018).
- дає змогу оточуючим судити про людину як багату, успішну, наприклад:
Many people associate a person’s wealth with his appearance. It is like judging a
book by its cover. I believe that it shows some truth because people only realized that
you actually “have” that amount of money only after you spent it! You bought a Porsche
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and drive it to work. Your colleague saw you in the new vehicle. This make you look
wealthier (KClau, July 13, 2007).
Висновки до розділу 2
Результати дослідження етимологічних характеристик і номінативного поля
лінгвокультурного концепту WEALTH, а також аналіз образного та ціннісного
компонентів цього ментально-мовного конструкта дали змогу дійти наступних
висновків.
Розкриття передконцептуальних підвалин лінгвокультурного концепту
WEALTH, що проводилося на основі компонентного етимологічного аналізу
семантичного розвитку імені концепту – іменника wealth, дало змогу визначити
його мотиваційний стрижень, яким вважаємо семи “добробут”, “матеріальне
благополуччя, багатство”, “володіння речами, що мають цінність”. Інтегральні
семи “благо, добробут” та “процвітання” (well-being, prosperity) разом з семою
посесивності “володіння речами, що мають цінність” (prosperity consisting in
abundance of valuable possessions) свідчать про позитивну оцінку матеріальних
благ та багатства в американській мовній картині світу.
У процесі структурування номінативного поля лінгвокультурного концепту
WEALTH у вигляді польової моделі були виділені центральна ядерна, приядерна
та периферійна зони досліджуваного ментально-мовного конструкта, що
дозволило визначити його когнітивні ознаки. Під поняттям “когнітивні ознаки”
розуміємо найважливіші риси-характеристики лінгвокультурного концепту, які
усвідомлюються

носіями

певної

лінгвокультури

і

об’єктивуються

посередництвом семантичного наповнення лексичних одиниць, що апелюють до
ментально-мовного конструкта. Дотримуємося думки, що когнітивні ознаки
лінгвокультурного концепту виокремлюються на основі сем, що збігаються, або
є близькими за значенням (архісеми або інтегральні семи), і, в результаті, можуть
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трактуватися як узагальнена когнітивна ознака концепту, віддзеркалена в
семантиці мовного знаку, що об’єктивує його у мовній картині світу.
За нашими переконаннями, архісема є ієрархічно центральною смисловою
одиницею номінативного поля, що одночасно функціонує як головна,
домінантна

когнітивна

ознака

лінгвокультурного

концепту,

за

якою

профілюються номінативні одиниці у приядерній зоні. У цьому аспекті
уявляється вірогідним, що диференційні семи, або гіпосеми відбивають відмінні
ознаки у змісті одиниць-репрезентантів, визначають і конкретизують архісему, а
отже є додатковими когнітивними ознаками ментально-мовного конструкта, і
входять до периферії номінативного поля.
Відтак, результати компонентного аналізу мовних одиниць-репрезентантів
лінгвокультурного концепту WEALTH дали змогу виокремити головні та
додаткові когнітивні ознаки цього ментально-мовного конструкта, за якими
відбувалося їх розподілення по зонам номінативного поля. Виявлена головна
когнітивна ознака VALUABLE POSSESSION об’єктивуються у значній кількості
мовних одиниць, які відносимо до приядерної зони номінативного поля
лінгвокультурного концепту. Впорядкування мовних засобів-репрезентантів у
номінативному полі лінгвокультруного концепту WEALTH, відбувається
посередництвом їх експлікації у межах мікрополів Objects of Possession
(розширення “money”, “property”), Result of Possession / State (розширення
“richness”,

“noble

lineage”),

які

конкретизують

архісему

VALUABLE

POSSESSION. Зі свого боку, мовні одиниці, що включають до свого семного
складу диференційні семи (гіпосеми), які (про що вже зазначалося, ми
визначаємо як додаткові когнітивні ознаки концепту) входять до периферіїї
номінативного поля. Вважаємо, що виділені додаткові когнітивні ознаки
SUCCESS, LUCK, BENEFIT, HAPPINESS, HEALTH відбивають позитивну оцінку

лінгвокультурного концепту WEALTH в американській мовній картині світу.
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Застосувавши аналіз концептуальних метафор, було виділено образний
складник лінгвокультурного концепту WEALTH, що дозволило виокремити
національно-специфічні

образні

асоціації,

існуючі

в

американській

лінгвокультурі, де лінгвокультурний концепту WEALTH виступає корелятом або
референтом концептуальних метафор. Результати аналізу метафоричних виразів,
актуалізованих у сучасному американського публіцистичному дискурсі, дали
змогу

дійти

висновку,

що

до

діапазону

метафоричної

об’єктивації

лінгвокультурного концепту WEALTH входять корелятивні домени: WEALTH is
LIVING BEING, WEALTH is BUILDING, WEALTH is JOURNEY, WEALTH is
POWER, WEALTH is OBJECT, WEALTH is DREAM, WEALTH is SPORT, та
референтні домени FAMILY is WEALTH, FREEDOM is WEALTH, HEALTH is
WEALTH, SUCCESS is WEALTH, BEAUTY is WEALTH.
Вважаємо, що ціннісний, валоративний складник лінгвокультурного
концепту знаходить своє вираження у категорії оцінки і номінативної щільності
ментально-мовного

конструкта.

Висока

номінативна

щільність

лінгвокультурного концепту WEALTH, підтверджує справедливість його
розцінення у ролі ціннісної домінанти в американській культурі. Дотримуємося
думки, що оцінний компонент може локалізуватися в денотаті та конотаті
значення мовних одиниць. Включення до денотата імені лінгвокультурного
концепту WEALTH оцінних сем із загальнопозитивним значенням “майно, речі,
що мають цінність” (valuable possessions, things), “речі, що приносять користь”
(supply of useful things), що вмотивовані етимоном “добробут”, “благополуччя”
(well-being), відбивають позитивну оцінку.
Оскільки конотат має імпліцитну природу, виділення оцінного компонента
у структурі конотата мовних засобів об’єктивації лінгвокультурного концепту
WEALTH проводилося на основі образно-асоціативного складника. Результати
аналізу оцінної модальності, де лінгвокультурний концепт WEALTH виступає
корелятом або референтом концептуальних метафор, дали змогу дійти висновку,
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що у сучасному публіцистичному дискурсі, лінгвокультурний концепт WEALTH
отримує негативну (53%), позитивну (24%), амбівалентно-позитивну (23%)
оцінки.

Уявляється

вірогідним,

що

превалювання

негативної

оцінки

досліджуваного лінгвокультурного концепту, яка втілює бачення американців
про матеріальний добробут, корелює з нагальними проблемами американського
суспільства, а саме з соціальною нерівністю та дискримінацією, що
безпосередньо впливає на рівень освіти, розмір заробітної плати та умови
проживання.
Результати та положення розділу висвітлено в наступних публікаціях автора
[3], [5], [7].

РОЗДІЛ

3.

ІННОВАЦІЙНІ

ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО

ЗАСОБИ

КОНЦЕПТУ
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АКТУАЛІЗАЦІЇ
WEALTH

В

ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ США
3.1. Лінгвальна актуалізація субконцепту SOCIAL INEQUALITY
Значну групу репрезентантів лінгвокультурного концепту WEALTH
складають інноваційні одиниці, що відносяться до субконцепту SOCIAL
INEQUALITY (38% від загальної кількості вибірки). Власність та фінанси мають
нерівномірне розподілення серед різних соціальних класів, що безпосередньо
впливає на формування соціальної нерівності, яка притаманна будь-якому
суспільству. Навіть у США, попри той факт, що зусилля політиків спрямовані на
підтримку соціальної рівності та наданні всім громадянам однакових
можливостей, все ж за даними Бюро перепису населення за 2017 рік майже 40
мільйонів американців (12,3%) перебувають на межі бідності [163]. У
Сполучених Штатах соціальна нерівність є настільки разючою, що майже 40%
економічного капіталу належить найбагатшим людям країни, які, між іншим,
складають 1% від загальної кількості населення, із середнім статком у $17.6
мільйонів [155].
Більше того, за даними, опублікованими інститутом Economic Policy, у
період з 2009-2015 роки, прірва між багатими та бідними, що отримала назву
wealth disparities, income chasms, почала зростати, адже прибутки міліонерів
збільшуються швидше, ніж доходи решти 99% населення [222, c. 9]. Найбільш
помітним показником соціальної нерівності в Америці може стати список
журналу Forbes за 2018 рік, до якого належить 400 найбагатших людей США
[277]. Так, якщо сумувати статки трьох людей, що очолюють список, а саме
засновника Amazon Джеффа Безоса, засновника компанії Microsoft Білла Гейтса
та інвестора Уоррен Баффета, то отримана цифра буде навіть більшою, якщо
сумувати статки щонайменше 50% населення Америки. Якщо ще 30 років тому
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“найбідніший” мільйонер повинен був мати принаймні $210 мільйонів щоб
увійти до списку журналу Forbes, то у 2018 році ця сума стартує від $7.2
мільярдів, причому середня заробітна плата в Америці складає $865 в неділю за
умови повної занятості [277].
Аналіз інноваційних одиниць, що актуалізують субконцепт SOCIAL
INEQUALITY уможливив виділення когнітивних ознак EDUCATION (15%), RACE
AND ETHNICITY (12%), GENDER (11%) та групування неологізмів на основі

відповідних архісем. Вважаємо, що для американського мультинаціонального
суспільства саме такі показники, як рівень освіти, гендерна та расово-етнічна
приналежність є ключовими у формуванні соціальної нерівності. На основі
нерівності створюється ієрархія соціальних класів, яка, зі свого боку,
вирізняється за рівнем освіти, статевими, етнонаціональними, релігійними та
іншими характеристиками. Так, за даними перепису населення за 2017 рік,
середньостатистична заробітна плата чоловіків становила $52,146, в той час, як
прибуток жінок був майже на 20% нижчий та складав $41,977 [173]. Соціальна
нерівність між представниками різних рас є найбільш критичною для
латиноамериканців, 47% з яких, згідно з даними за 2015 рік, не має навіть
середньої освіти, і тільки 11% мають ступень бакалавра [240].
Отже, серед основних факторів, що впливають на існування соціальної
нерівності в Америці, можна виокремити непропорційний рівень освіти
населення, що безпосередньо корелює з розміром заробітної плати. Когнітивна
ознака EDUCATION актуалізується у значній кількості інноваційних одиниць з
відповідною архісемою (15% від загальної кількості вибірки). Попри той факт,
що американські вузи займають лідируючі позиції у всіх світових рейтингах і
пропонують якісні освітньо-професійні програми, дозволити собі навчатися в
престижному вузі може не кожен американець. Це, зі свого боку стає причиною
розриву у рівні освіти, що отримало назву education gap, educational achievement
gap, та, як стверджують проведені дослідження, це явище прямопропорційно
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пов’язано з соціальним статусом родини [268, c. 283]. One of the clearest
manifestations of growing economic inequality in our nation today is the widening
educational achievement gap between the children of the wealthiest and the children
of everyone else (Washington Center for Equitable Growth, Sept, 2014).
Як зауважує професор Мічиганського університету К. Айрленд, низький
рівень кваліфікації є найбільшим серед представників бідних верств населення
[230]. Так, станом на 2015 рік тільки 10% студентів, які навчалися у найкращих
146 університетах США, походять з родин з низького або середнього класу [172].
На думку вчених, існують дві основні причини, чому мільйони американців так і
не закінчують коледж або університет, а решта 60% школярів навіть не подають
документи на вступ до вищого навчального закладу з професійною підготовкою
[177; 247; 252; 264]. По-перше, ціни на навчання в державному університеті
стартують від $25,620, і від $34,740 у приватному, не враховуючи витрати за
винайм житла, а це приблизно від $11,198 за кімнату, та у середньому $1,048 на
книжки та допоміжні навчальні матеріали [184]. Враховуючи й інші витрати, у
середньому, американські студенти “віддають” приблизно $60,000 на рік [184].
По-друге, навіть попри можливість взяти кредит на навчання, що отримав
назву education mortgage, або влаштуватися на роботу з неповною занятістю, як,
між іншим, більшість американців і робить, не всі студенти витримують такий
темп життя, і з часом роблять свій вибір в сторону роботи з повною занятістю, не
закінчивши університету. Існує й певна частина студентів, що після закінчення
навчального закладу повертається до батьківського дому. Таких “дорослих дітей”
почали

називати

boomerang

kid,

boomeranger.

Варто

зазначити,

що

словосполучення education mortgage, student mortgage стало також позначати
заборгованість молодих людей, змушених виплачувати позику вже після
закінчення навчального закладу. Student mortgages are the second-biggest kind of
debt in America behind home loans and often more expensive to service relative to the
amount owed because interest rates are generally higher (Bloomberg, 5 May 2018).
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Не дивлячись на те, що абітурієнти мають право на отримання фінансової
допомоги від держави, яка за даними 2018 року, становила у середньому від $1520,000 на рік, більше ніж 20% студентів вже на першому році навчання не
отримують допомоги, і цей відсоток зростає [184]. Як наслідок, в США
сформувалася соціальна верства молодих американців, що отримали назву
disconnected youth, NEET (not in employment, education or training), які не мають
ні освіти, ні роботи і практично нічим не зв’язані з суспільством, у якому вони
живуть. Скрутну ситуацію, в якій опинилася молодь Америки, почали називати
quarterlife crisis за аналогією до існуючого фразеологізму midlife crisis, що
вербалізує відчуття розгубленості та невпевненості у майбутньому. I was in the
throes of a quarter-life crisis, dropping out of a Wharton MBA ... It's not a one-time
decision; it's a lifetime decision. ... I spent the next few months interviewing and found
a dream job in New York (The Washington Post, 11 April, 2019).
Показовими є дані, опубліковані Американським національним центром
статистики освіти за 2018 рік, де від загальної кількості учнів, які розпочали
навчання у 2010 році, а це 49,5 мільйонів дітей, тільки 40% планують подавати
документи на вищого навчального закладу [289, c. 1037]. З них тільки 60%
навчатимуться на денній формі навчання, що свідчить про те, що більшість
студентів не можуть забезпечити собі навчання в університету без додаткових
заробітків [310, c. 142]. Саме такий спосіб життя сучасної молоді стимулював
створення неологізму wait-learning (while you wait learning), що позначає
навчання на роботі, або у перерві між іншими справами. In the future, CSAIL
researchers plan to explore opportunities to create technologies for other waitlearning situations, such as Wi-Fi seeking, email loading, and even elevator waiting
(Phys.org, May 15, 2015).
Швидкий темп життя та інноваційні технології стимулювали створення
цілого ряду неологізмів для вербалізації спеціальних онлайн курсів, що
розраховані на велику кількість слухачів. Такі курси почали називати MOOC
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(massive open online course), а інтенсивні курси навчання певної дисципліни, по
закінченню якої видається сертифікат, отримали назву nano degree. Тим не менш,
як свідчать науковці, binge-learning, що позначає альтернативні способи
навчання, а саме процес багатогодинного перегляду онлайн лекцій, не є
ефективним і може призвести до того, що навіть маючи дипломи, випускники не
будуть достатньо кваліфікованими. Khan Academy founder Salman Khan explains
why binge-learning doesn’t work…To learn something, you need to make a
commitment and hold yourself to that commitment, says Khan Academy founder Salman
Khan. You can’t binge learn something for three hours the first day and then taper off
(Money, February 29, 2016).
За підрахунками, у 2020 році, більше ніж 65% вакансій передбачатимуть
вимогу наявності диплому, що засвідчує професійну підготовку [335, c. 72].
Високий відсоток американців, які не мають професійної освіти, стимулював
створення ряду неологізмів для позначення некваліфікованих працівників. Так,
інноваційні одиниці Noob, illiterati позначають людей, які мають замало досвіду
у користуванні Інтернетом, чи є погано обізнаними у іншій сфері діяльності. Зі
свого боку, страх, що люди можуть розцінити тебе невихованим і неосвіченим,
отримало назву rube-aphobia.
Расова приналежність досі залишається “ключовою перешкодою” в
отриманні вищої освіти. Ще на початку нового сторіччя, американський уряд
почав активно впроваджувати програми, що отримали назву equity education. Ці
програми були спрямовані на повагу та забезпечення однакових умов навчання
для всіх верств населення, незалежно від соціального походження чи раси.
Дійсно, за даними Національного центру статистики освіти, 51% студентів, що
розпочали навчання у 2015 році, були представниками неєвропеоїдної раси [230].
Відтак, це демонструє ефективність вжитих заходів, однак, тим не менш не
вирішує проблему освітньо-расової сегрегації в США, яка за результатами
дослідження, проведеними професором Єльського університету, М. Краусом, у
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2017 році стала навіть більшою ніж за останні 50 років [242]. Принцип separated
but equal, ще досі існує в американському суспільстві, і це явище безпосередньо
корелює з етнічними гетто, або районами міст, де переважна кількість мешканців
є неєвропеоїдної раси. На сьогоднішній день число таких районів в Америці, що
ще називають poor segregated ghettos, перевищує 70,000, причому у цьому списку
лідирують такі штати, як Меріленд, Іллінойс, Техас, Індіанаполіс, Канзас та
Оклахома [212, c. 76].
Варто зазначити, що слово ghetto має пейоративний конотат та існує
тенденція до використання евфемістично нейтрального слова ethnoburb
(ethno+suburb). Однак, з метою привернути увагу суспільства до проблеми
расової сегрегації все частіше журналісти використовують словосполучення poor
segregated ghettos, poor segregated schools. For black families, this meant their
country engineered for them a second-class experience — one that put them in poor,
segregated ghettos and poor, segregated schools, and that’s not getting better. Black
children are now more likely to grow up in poor neighborhoods than they were 50 years
ago. (Vox, May 5 , 2018).
Багато науковців висловлюють думку, що расова нерівність в Америці
зберігається частково через те, що чорношкірі люди значно частіше, ніж інші
американці, живуть у районах з високим рівнем бідності [210; 218; 255; 281].
Навіть попри той факт, що “житлова” сегрегація (residential segregation) в
Америці повинна була припинити своє існування після хвилі демонстрацій на
захист рівноправності чорношкірих американців, а саме після 1966 року, коли
американський уряд прийняв закон на заборону дискримінації при оренді житла
[215, c. 37]. Все ж, за даними перепису населення, у 2010 році кожен четвертий
афро-американець походить з району, де рівень бідності становить 40% або вище
[169, c. 175]. Ці околиці міст характеризуються бідними школами з низькою
якістю освіти та високим відсотком учнів, що так і не закінчують навчальний
заклад. Для номінації таких шкіл було навіть створено неологізм dropout factory.
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It’s a nickname no principal could be proud of: “Dropout Factory,” a high school
where no more than 60 percent of the students who start as freshmen make it to their
senior year. That dubious distinction applies to more than one in 10 high schools across
America (Associated Press, October 29, 2007).
Різний рівень підготовки учнів ще на шкільному етапі створює, вже власне
академічні перешкоди для представників расових меншин до вступу в елітні вищі
навчальні заклади. Як стверджує професор Мічиганського університету К.
Айрленд, невідповідність знань абітурієнтів до вимог престижних університетів
корелює з низькою платоспроможністю батьків та сегрегацією в житловому
секторі [230]. Враховуючи важливість досвіду раннього дитинства та умов
проживання, бідні райони, що історично були гетто для расових меншин, завжди
характеризувались високим рівнем криміногенного ризику та неякісним рівнем
освіти, що, вже від народження, призводить до нерівності можливостей дітей,
прогалин у навчанні, та, як наслідок, до низької “конкурентоспроможністі” у
порівнянні з білими американцями. Так, у 2017 році за даними вступу до
Гарвардського університету, 42.9% абітурієнтів були білими американцями, 6.9%
- афро-американцями, 11.4% - латиноамериканцями, 17.4% - азійцями, 0.2% індіанцями та прадставники інших меншинств [230].
Варто також підкреслити, що на сьогоднішній день існує тенденція до
“фемінізації” вищої освіти, адже, як свідчать дані опубліковані за 2017 рік,
більше ніж 57% студентів є жінками, у той час як ще 30 років тому ситуація була
повністю протилежна і жіноча частина студентів становила тільки 42% [264].
Гендерний розрив є ще більшим для афроамериканців, де 62% чорношкірих
абітурієнтів жінок, та 38% чоловіків [264]. Науковці навіть стверджують, що
представники сильної статі можуть стати новою меншиною в американських
коледжах (new college minority) [157; 184; 294]. У зв’язку з цим навчальні заклади
вдаються до залучення маскулінної верстви населення. Такі заходи отримали
назву spermative action. The numbers send booksellers reeling, begging writers for

121
novels friendly to women’s book clubs. More women apply to college today than men,
leading to male affirmative action, so-called “spermative action.” (Yale Daily News,
Apr. 11, 2006).
Таким чином, соціальна нерівність в Америці залежить від рівня освіти та
расово-етнічної приналежності. Саме ці два фактори відіграють вирішальну роль
у “шкільній” та “житловій” сегрегації меншин. Нерівна якість освіти ще на
шкільному етапі створює порочне коло бідності, що виражається фінансовою
неспроможністю батьків забезпечити дітям гідну академічну підготовку до
вступу в престижні американські Вузи. Різна якість освітніх послуг в США
корелює не тільки з тим фактом, чи є школа приватною, чи державною, але
навіть, у більшій мірі, з заможністю району, міста та штату, де школи
розташовані.
За даними опублікованими за 2018 рік, попри той факт, що більше ніж 50.7
мільйонів дітей навчаються у державних школах, які є безкоштовними, адже
фінансуються державою, все ж, не завжди вибір батьків падає саме на цей тип
навчальних закладів [230]. Це, на думку вчених, зумовлено, по-перше, тим, що
гарні державні школи завжди знаходяться в багатих районах, де ціна за житло
може бути навіть більшою у розрахунку на вартість приватних шкіл, а по-друге,
менш визнані державні школи розташовані у районах, де, хоча й ціни на житло
менші, але якість освітніх послуг нижча [258]. Зі свого боку, за даними на 2014
рік, ціни на гарні приватні школи стартують від $10,740 за 1 дитину, в той час як
середньостатистичний річний прибуток сім’ї складає $53,657, а це майже 20% від
прибутку [171]. Більше того, для представників чорношкірого населення
середньостатистична заробітна плата становить $36,651, і цей розрив у заробітках
безпосередньо впливає на вибір навчального закладу [261].
Як і у випадку з вищими навчальними закладами, родини, що мають низький
рівень заробітної плати, вдаються до позики грошей, але вже на навчання дітей у
гарній школі. З одного боку, такі позики полегшують фінансове становище
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батьків, але з іншого, призводять до того, що навіть після закінчення школи
колишні учні іноді змушені виплачувати кредит. Це явище в американському
варіанті англійської мови вербалізувалося у таких неологізмах, як sad grad, який
номінує випускників з боргом за навчання, та school poor, що характеризує
родину, яка має фінансові труднощі через те, що віддала дитину до престижної
та коштовної школи. Not quite our family, as it happens, and not that it’s anything to
be ashamed of; indeed, the school-poor families are probably the ones who are
sacrificing the most for their children’s educations (The Washington Post, September
2, 2014).
Розуміючи

прямо

пропорційну

залежність

академічної

успішності,

професійної освіти, гарного працевлаштування та подальшої кар’єри, батьки,
починаючи ще ж з дошкільного віку, все частіше вдаються до реєстрації дітей у
різноманітних програмах, отримавших назву jump start program, і які спрямовані
на розвиток інтелектуальних здібностей. Бажання батьків отримати державний
ваучер (voucher program) на безкоштовне навчання в престижних школах
стимулює “інвестування” в дошкільну освіту. Це явище почали називати kid
credentialing, що позначає будь-які види програм, конкурсів або змагань, у яких
дитина

бере

участь

задля

підняття

власного

рейтингу

та

“конкурентоспроможності” у порівнянні з іншими. У той самий час дітей, що
дійсно демонструють високі розумові здібності і вирізняються поміж однолітків,
стали іменувати trophy child, trophy kid. The fact is, these so-called “jump start”
programs are a huge waste of money and time. They appeal to parents who are
desperate for what I call “trophy children” — children they can show off, brag about,
and (it should go without saying) live through (The Charlotte Observer, October 30,
2002).
Досить поширеною є зовсім протилежна практика так званого домашнього
виховання, яку іменують redshirting, і яка, тим не менш, передбачає ті ж самі цілі,
а саме покращення академічної успішності у школі. З цим неологізмом
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пов’язаний й новотвір hot house, що також вербалізує інтенсивні методи навчання
дитини вдома. Таким чином, батьки ще з раннього дитинства виховують у дітях
амбіціність, дух суперництва та привчають їх до самомотивації. Саме таке
навчання вербалізувалося у формі неологізму heutagogy (heut + agogy). There is a
lot of reflection involved and a need to think through what it is you are doing and how
you are going about it. Heutagogy goes one step beyond self-directed learning — it is
self-determined (Sixteenth Century Scholars, November 8, 2013).
У даному контексті варто ще раз підкреслити, що діти представників
расових меншин, чверть з яких проживає у бідних районах та гетто, не в змозі
конкурувати з білими американцями, чиї батьки ще на дошкільному етапі
“інвестують” в майбутнє свої дітей. Як стверджують науковці, расово-освітня
нерівність створює довгострокові проблеми для економіки країни, де більш
високий рівень кваліфікації все більше цінується, а заробітна плата доступна
менш кваліфікованим робітникам погіршується.
Різний рівень академічної успішності ще на етапі дошкільної і шкільної
підготовки, та фінансовий фактор є ключовими бар’єрами в здобутті як
початкової, так і вищої освіти в Америці. Розрив у рівні прибутків між білими
американцями та представниками расових меншин є настільки разючий, що, за
даними інститут економічної політики Америки, лише 10% білих сімей є
бідними, й більше того, статистично, на кожні $100, що отримує білий
американець, афроамериканці заробляють тільки $5.04 [323; 324].
Тим не менш, показовим є той факт, що навіть афроамериканці, які мають
вищу або професійну освіту, заробляють у середньому на $20 000 менше ніж білі
випускники університетів [169]. Науковці пояснюють такий розрив у заробітній
платі явищем расової дискримінації, яка досі дає про себе знати в Америці. Так,
сучасне положення чорношкірих у США почали називати neo-slavery, що
позначає новий етап життя расових меншин в Америці, коли дискримінація
заборонена і карається законом, однак де факто, керівні посади и влада належить
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білим американцям. Given that slavery and neo-slavery exist in the world today and
are the result of the power of a few individuals to dominate many others, political forces
are at the heart of the situation, so being “not political” implicitly supports the injustice
of the status quo (Research in Hospitality Management, Vol 8, no.1, 2018).
Вже від народження на людині ставиться клеймо “расової приналежності”,
про що свідчить ряд дискримінаційних неологізмів, вербалізуючих расову
приналежність, актуалізуючи тим самим когнітивну ознаку RACE AND ETHNICITY
(12% від загальної кількості вибірки) у субконцепті SOCIAL INEQUALITY. Так,
наприклад, новотвір one-drop rule позначає явище коли достатньо однієї краплі
афроамериканської крові для того, щоб віднести дитину до категорії
чорношкірої.

Дітей

народжених

від

батьків

афроамериканського

та

мексиканського походження називають blaxican (black Mexican), у той час, як
людина, у якої батько чи мати є афроамериканцем іменують Halfrican (half
African). At this point, you are probably wondering who am I and how I managed to re
concile this harmony I call my life. I did too and at the time felt I had to pick a side but
I soon realized that being a Halfrican is getting the best of both worlds (OkayAfrica,
06 Jul, 2017).
Дітей нелегальних іммігрантів називають illegimmigrant (illegitimate +
immigrant), а людей, що за походженням належить до декількох рас іменують
multiracial. Не оминають презирливого ставлення зі сторони білих американців й
африканська культура, зокрема африканські ім’я, які отримали назву afronym
(African acronym), та навіть фізичні характеристики, такі, як наприклад, запах,
що, за даними вчених, може мати певні індивідуальні особливості. Так, було
створено неологізм odortype, який від початку позначав здатність ссавців
розрізняти запахи один одного, або здатність домашніх тварин відрізняти
індивідуальних запах кожного члена родини. Однак, неологізм odortype з часом
перейшов у сферу расово-етнічних досліджень, й почав позначати специфічний
запах представників різних рас. Our results, however, suggest that the control of odor
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production is not so straight forward. Examination of 30 male individuals of three
diverse ethnic/racial backgrounds (African-American, Caucasian, and East Asian)
revealed that key characteristic axillary odortypes vary with respect to ethnic origin
(Journal of chemical ecology, Vol 42, no. 1, 2016).
Внаслідок сформованого стереотипу про афроамериканців як про злочинців
та наркоторговців, досі існує практика зупинки поліцією чорношкірих водіїв, що
отримала назву racial profiling, DWB (driving while black). Більше того, після
сумнозвісних подій 11 вересня 2001 все частіше під підозру поліції почали
потрапляти представники арабських країн. Особливо детальній перевірці
підлягають араби, що мандрують літаком, тому це явище вербалізувалося у
словосполученні (FWM) flying while Muslim, за аналогією до DWB. Упередженому
ставленню підлягають не тільки чоловіки, але й жінки. Так, наприклад, неологізм
misogynoir (misogyny + noir (“black”), позначає будь-який вияв неповаги або
ненависті до чорношкірих жінок. Recalling the social media whirlpool of anguish
after Michelle Obama’s jubilant, self-affirming speech of black womanhood at BET’s
Black Girls Rock event last month — cries of reverse racism and even a #metoo hashtag
that proclaimed #whitegirlsrock — it’s obvious that America is past-due for getting
over its centuries of misogynoir (Time, May 13, 2015).
На початку нового століття за аналогією до словосполучень Uncle Tom,
Uncle Tom syndrome, які було створено у соціально-етнічному діалекті
чорношкірих, та позначали слухняного та покірного афроамериканця, почали
формуватися неологізми, що іменують представників інших етнічно-расових
меншин. Так, Uncle Tomahawk почали використовувати щодо індіанців, а людей
мексиканського походження називають Mexican Uncle Tom, tios tacos (де слово
tios перекладається з іспанської як Uncle, а tacos це назва національної страви).
I’m not a racist, so I don’t have these phrases at my fingertips. I wonder if the left has
a phrase for a Mexican Uncle Tom, because this guy is getting the “you’ve wandered
off the plantation” treatment on social media (IotwReport, 7 June, 2016).
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Попри той факт, що такий дерогатив, як nigger вважається табуйованим
словом для білих американців, все ж на початку нового століття було створено
ряд неологізмів з цією лексичною одиницею. До прикладу, словосполучення sand
nigger було створено для позначення представників арабського населення, а щодо
індіанців була навіть сформована ціла низка неологізмів, що вказують саме на
місце їх проживання: desert nigger (штат Арізона), timber nigger (північні штати
Америки), prairie nigger (степові штати Америки) та інші. Вихідців з Азіатських
країн почали називати rice nigger, slant-eyed niggers, а тих білих американців, які
мають чорношкірих друзів, іменують nigger-lover.
Нетерпимість зі сторони білих американців іноді досягає такої межі, що вони
переїжджають до інших міст або штатів, де проживає менша кількість етнічнорасових меншин. Практика зміни місця проживання з етнічних причин отримало
в американському варіанті англійської мови назву new white flight. Тільки за
період з 2000 по 2010 роки більше ніж 25% білих американців змінили своє місце
проживання з етнічно-расових міркувань [323]. За словами вчених, це явище
пов’язане не тільки із ксенофобськими настроями серед білих американців, але й
з тим, що історично у “мультикультурних районах” рівень злочинності є вищим,
а якість соціальних послуг є нижчою (житлово-комунальні умови, меддопомога,
освіта, тощо) [153; 174; 185]. Резиденціальна сегрегація, як уже зазначалося
раніше, стає причиною соціальної нерівності, що, зі свого боку, прямо
пропорційно залежить від різних “стартових” можливостей етнічно-расових
меншин та білого американського населення.
Чи не найбільш разючою є расова дискримінація на робочому місці. Так,
працюючи в інтернаціональних колективах, людині необхідно мати soft skills,
тобто “м’які” уміння і навички, що дозволяють уникати конфліктних ситуацій з
представниками інших культур. Будь-які необдумані вчинки, або коментарі, які
можуть бути сприйняті як дискримінаційні, отримали назву microaggression:
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The most sought-after skills in the United States in 2016 were all tied to
technology. In addition to those so-called hard skills, job retraining efforts often
include the development of soft skills (The New York Times, 28 June, 2017); Race
alone is not the focus of such microinvalidations and micro-aggressions but can be
based on other minority social identities such as sexual orientation, gender, class, and
so on. These can often be ignored in the workplace because there is no explicit intent
to degrade, exclude or to discriminate (Forbes, 29 March, 2019).
Були навіть розроблені спеціальні курси для тренування “навичок”
толерантності, що іменували diversity training. Варто відзначити, що на базі слова
diversity були створені неологізмів, які характеризують мультикультуралізм в
Америці. Так, наприклад, словосполучення diversity fatigue позначає стрес або
відчуття розгубленості чи тривоги, що виникає у процесі роботи з
представниками інших культур. На відміну від тілесних відмінностей, новотвір
neurodiversity (neurological + diversity) вербалізує відмінності у поведінці та
особливості мислення людей різних рас. Нині багатонаціональність притаманна
не тільки американському суспільству. Глобальна тенденція до диверсифікації
суспільств та мультикультуралізму спровокувала створення цілого ряду
досліджень сучасних принципів міграції, що отримали назву super-diversity.
Super-diversity is a summary term proposed also to point out that the new migration
patterns not only entailed variable combinations of these traits, but that their
combinations produced new hierarchical social positions, statuses or stratifications.
(Ethnic and Racial Studies, vol. 42, 2019); In diversity training, people learn to
recognize and prevent discrimination in the workplace and in communications with
clients (Rallyware, 7 June, 2018).
Расова нетерпимість є настільки гострою проблемою у США, що у 2017 році
Комісія з рівних можливостей у сфері зайнятості зареєструвала 84,254 позови
проти американських компаній через расову дискримінацію. За даними комісії,
$398 мільйони були виплачені жертвам упередженого ставлення. Різного роду
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перешкоди, що не дозволяють розширювати свій діловий досвід та стоять на
шляху кар’єрного росту перед жінками та представниками етнічних меншин
отримали назву glass ceiling, glass wall, до прикладу: Every time I ponder this glass
ceiling issue and why it has not resolved itself, I can’t help but think about my own
personal and professional journey over the past 20 years of my career (Forbes, 25 Aug,
2018).
Практику відмови представникам етнічних меншин у кредитах почали
називати red-liking, в той час як відсутність підвищення та, власне, той факт, що
керівні посади переважно займають білі американські чоловіки, вербалізувався в
словосполученні sticky floor. The ﬁndings show that women and racial minorities are
less likely than their white male counterparts to be promoted. For both white women
and minority women, the disadvantage is most severe at the lower rungs of the
organizational hierarchy, lending support to the “sticky ﬂoor” hypothesis (Industrial
Relations, vol 64, December, 2009).
Навіть попри те, що понад півстоліття тому назад у США був прийнятий
закон про рівність оплати, згідно з даними Бюро перепису населення за 2017 рік,
американська жінка в середньому заробляє 80,7 центів за кожен долар, який
отримує чоловік [163]. У 2017 році середній річний дохід жінок на $9909 менше,
ніж у чоловіків, і, як стверджує Інститут досліджень жіночої політики, рівності в
оплаті праці не буде досягнуто ще до 2059 року [163]. Розрив у розмірі заробітної
плати є ще більшим для іспаномовних і чорношкірих жінок, і становить 49% і
59%, відповідно, порівняно з білими чоловіками. Такі сучасні реалії життя в
США не могли не позначитися на словниковому складі мови, про що свідчить
входження значної кількості неологізмів, які були нами виділені за архісемою
GENDER (11% від загальної кількості вибірки), когнітивною ознакою субконцепту

SOCIAL INEQUALITY.
В останні роки через проблему дискримінації жінок на робочому місці, та за
аналогією до образного словосполучення glass ceiling, було створено ряд інших
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неологізмів, які почали позначати будь-якого роду перепони у діловій кар’єрі. До
прикладу silicon ceiling (перешкоди у кар’єрі жінок або представників
національних меншин в галузях інформаційних технологій), glass floor (барʼєри,
що не дають жінкам розширювати свій діловий досвід), glass wall (упереджене
ставлення до жінок які тільки розпочинають карʼєру), glass cliff (явище, коли
жінці доручають виконання роботи або проекту які завідома приречені на
поразку), grass ceiling (дискримінаційні барʼєри, що перешкоджають жінкам
займатися грою в гольф як способом підтримки бізнес-контактів):
“Why are women so awful to each other?’ ‘Do Men Make Better Bosses?’
‘Nurturer or Queen Bee?’ - these are some recent headlines that suggest something is
wrong with women in senior leadership and management positions.The barriers to
women’s progress in leadership and management are well known - from the ‘glass
ceiling’ or ‘glass cliff’ to the ‘Mommy track’. But how should women support each
other to reach senior positions? (Personnel Today, August 8, 2006).
З

будь-якого

роду

дискримінацією

жінок

у

професійній

сфері

співвідноситься і нове словосполучення breakthrough generation, що стало
позначати жінок які долають упереджене до них ставлення і прагнуть займати
керівні посади, маючи намір реалізовуватись навіть у тих спеціальностях, що
вважалися чоловічими: Breakthrough Generation' needed to end culture of violence
against women: Encouraging men to hold others to account is another key part of their
work, for example through the campaign "Be That Guy", which was featured at
NASCAR motor races in the United States with its call on men to act against sexual
harassment (Thomson Reuters Foundation News, Thursday, 14 April, 2016 ).
У зв’язку з рухом жінок за гендерну рівність до англійської мови ввійшла
значна кількість інновацій, що позначають різні види упередженого ставлення до
них. З проблемою сексизму в американському суспільстві співвідносяться значна
кількість нових лексем, серед них, наприклад, retro-sexism (сучасна форма
сексизму, що головним чином висміює існуючі феміністичні настрої у
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суспільстві); sageism (дискримінація літніх жінок), Matilda effect (систематична
недооцінка внесків жінок у науку, де перевага надається чоловікам).
Gender stereotyping of women in the sciences has been shown in what is called
the Matilda Effect. The Matilda Effect credits men for the scientific contributions of
women. This means that women are being overlooked and receiving little to no credit
for their scientific achievements because of gender, not because of the quality of the
scientific work (Women in Science, August 9, 2012).
Зауважимо також, що прагнення жінок досягнути рівності з чоловіками у
суспільстві, а особливо у професійній сфері, спровокувало створення гендерно
маркованих неологізмів, що номінують незаміжніх жінок, які не хочуть
материнства, а навпаки реалізовуються в кар’єрі. Категорію таких жінок стали
називати словом otherhood та career-commited group підкреслюючи, таким чином,
їх відмінність від жінок з дітьми (family-commited group): Among the salient
findings of the study, women of the “otherhood” are “thriving career-wise,” and 75%
of them had some college education or above, compared to 67% of women with kids,
according to a report on the research (Forbes, May 10, 2014). Поняття “жінки, яка
присвячує своє життя кар’єрі”, відбивається ще й наступними абревіатурами:
PANK (professional aunt no kids), NoMo(not mother): Now there is even a new word
for people like myself, Jennifer and the one in five women who find themselves in their
mid-40s without children: NoMos, short for “not mothers.”(Daily Express, September
4, 2014).
Категорія одружених жінок, у яких є діти, але піклування про них та їх
виховання є для них нецікавим, адже вони прагнуть реалізувати себе й в
професійній діяльності, стала позначатися абревіатурою SMUM (smart, middleclass, uninvolved, mother), за аналогією було створено й неологізм SCAM (smart,
child-centered, active moms), що номінує жінок, які навпаки люблять материнство:
So now it’s on between the SMUMs and the SCAMs (Smart, Child-Centered, Active
Moms — my coinage). SCAMs are the superachieving moms who hand-letter birthday
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invitations, spend their days in imaginative play with their toddlers, bake from scratch
and joyfully embrace each moment spent with their supergifted offspring (Los Angeles
Times, August 5, 2006).
Через професійну активність жінок на початку нового століття в англійську
мову ввійшла велика кількість неологізмів, які стали позначати посади, що
займають представниці слабкої статі: chef mom (жінка, яка працює шеф-поваром
у ресторані), adminatrix (жінка, яка вміло і добре веде адміністративні справи);
womanpreneur (жінка яка є приватним підприємцем) та ін, до прикладу: An
ambitious ‘womanpreneur’, she says the EDHEC MBA is providing her with the strong
business skillset and the network to do so (Business Because, 24 Sept, 2018).
Для американського суспільства проблема гендерної нерівності й понині є
гострою. Та й хоча можна спостерігати позитивні зрушення у цьому напрямку,
адже, як зазначають вчені, той факт, що “жінка балотувалась, та мала реальні
шанси стати президентом країни, є дивовижним і свідчить про те, який
величезний крок у свободі слова зробила американська нація”, все ж бажана для
країни гендерна рівність ще не настала [325 с. 553]. Нинішній етап боротьби
жінок за свої права називають ще “третьою хвилею фемінізму” (the third wave
feminism), що характеризується прагненням представниць слабкої статті в умовах
сучасного ритму життя поєднувати кар’єрні досягнення, сімейні обов’язки та
громадську діяльність: Rebecca Walker, a 23-year-old, bisexual African-American
woman born in Jackson, Mississippi, coined the term “third-wave feminism”. Walker
is in many ways a living symbol of the way that second-wave feminism has historically
failed to incorporate the voices of many young women, non-heterosexual women, and
women of color (ThoughtCo, Feb. 19, 2017).
Як наслідок активного суспільного руху жінок та відстоювання позицій
гендерної рівності, однієї з головних цінностей сучасних американок стало
пропагування використання “інклузивної” мови як такої, що може включати
тільки гендерно-нейтральну лексику. Викорінення статево дискримінаційної

132
мови розпочалося з заміни суфіксів, які звично використовувались для
позначення осіб жіночої статі (-ess, -ette). Цей процес особливо торкнувся
професійної сфери, адже за даними Американського Бюро перепису населення
було змінено назви 52 професій і спеціальностей, як от наприклад seamstress –
sewist, laundress – launderer, airline stewardess – flight attendant, наприклад: Flight
attendants don't make a dime during any of that. We also don't get paid during layovers
or when flights get delayed — so while you're agonizing about having to wait, trust me,
we are too (Cosmopolitan, 26 Jan, 2016).
Більше того, активно відбувається процес перейменування назв, що
включають в себе словотворчі елементи, які безпосередньо вказують на статеву
приналежність (boy, man), наприклад fireman – firefighter, busboy – assistant waiter,
наприклад: I have just been promoted to the position of Waiter and I am loving it. My
first contract was as a busboy, also called assistant waiter. Now I am getting to use my
excellent skills in service, and of course I will earn more money (Cruise, 22 July, 2013).
Так, наприклад, за аналогією до слова one-upmanship було створено
неологізм one-upwomanship, який позначав бажання жінок довести свою перевагу
над іншими представницями слабкої статі, а згодом у мову ввійшла й гендерно
нейтральна версія one-uppersonship: Is MP Barbara Kuriger playing oneuppersonship with party leader Bill English? After the PM's “shear-off' with Sir David
Fagan in Invercargill last week, Kuriger revealed at the Waitara Vintage Hay Day that
she had milked a cow the old-fashioned way, and even drank some of the product
straight from the bovine (The Dominion Post, 22 Feb. 2017). Тим не менш, навіть
подібні мовні заміни, як от наприклад зі словотворчим елементом – person, все
одно стали сприйматися як дискримінаційні, адже вони використовувались
виключно щодо жінок.
Професор соціології Гарвардського університету Брінтон M. серед основних
причин соціальної нерівності між чоловіками ті жінками вбачає гендерні
стереотипи та підсвідоме, або навіть явне небажання американських чоловіків
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об’єктивно оцінювати професійні якості жінок [173]. Навіть попри той факт, що,
як вже зазначалося раніше, існує тенденція до “фемінізації” вищої освіти, адже
більше ніж 57% студентів є жінками, все ж навіть наявність диплому не вирішує
проблему розриву в оплаті праці, що, тим не менш, є перешкодою не тільки для
американських жінок, але й для представників етнічних меншин [173]. Висока
номінативна щільність субконцепту SOCIAL INEQUALITY, який вважаємо
частиною лінгвокультурного концепту WEALTH, свідчить про актуальність
явища соціальної нерівності в американському суспільстві, яка безпосередньо
корелює з нерівномірністю розподілення матеріальних благ.
3.2. Лінгвальна актуалізація субконцепту PROPERTY
Дослідження інноваційних одиниць, що об’єктивують лінгвокультурний
концепт WEALTH в американському публіцистичному дискурсі, дало змогу
виділити у його когнітивній структурі субконцепт PROPERTY (29% від загальної
кількості вибірки). Аналіз змістового складу словникових дефініцій субстантиву
property, імені субконцепту PROPERTY в словниках американського варіанта
англійської мови уможливив виокремлення архісем, що, у нашій науковій праці
розцінюються як головні когнітивні ознаки субконцепту, віддзеркалені в
семантиці

мовного

публіцистичному

знаку.

дискурсі

Так,

у

субконцепт

американському
PROPERTY

англомовному

актуалізується

у

лінгвокультурному концепті WEALTH з такими когнітивними ознаками, як
HOUSE, CAR. Ці когнітивні ознаки стали основою для відбору та групування

інноваційних мовних одиниць, у змістовому складі яких присутні відповідні
архісеми.
Когнітивна ознака HOUSE актуалізується у 15% від загальної кількості
інноваційних одиниць, виявлених методом суцільної вибірки в публіцистичному
дискурсі, що свідчить про високу номінативну щільність та актуальність цього
явища для американської лінгвокультури. Так, образ будинку, а саме уявлення
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про те, яким він повинен бути, відображають особливості американського
національного менталітету. Саме домівка є місцем повсякденного сімейного
життя і сховищем предметів і спогадів. У цьому контексті важливо відзначити,
що уявлення американців про ідеальне життя втілюється в мрії мати великий
будинок. На думку вчених, відомий вираз “dream big” чи не найкраще
характеризує більшість американців, адже замість того, щоб мати домівку, що
задовольняє поточні потреби, більшість купує великий будинок, який відповідає
уявленню про майбутній успіх [215; 246; 261; 297].
Згідно з даними Бюро перепису населення США, станом на 2017 рік молоді
люди віком від 28 до 35 років більш охочі придбати велику домівку, аніж старше
покоління [208]. Це зумовлено, по-перше, тим, що саме у цьому віці людина
планує створення сім’ї та народження дітей, й по-друге, ті, хто в змозі придбати
великий будинок, чи принаймні виплачувати іпотеку, є представниками багатих
верств населення, які закінчили коледж та мають перспективну роботу.
Так,

згідно

з щорічним

опитуванням

Бюро

перепису

населення,

середньостатистичний розмір американських новобудов продовжує зростати
[323]. У 2015 році розмір будинку на одну родину у середньому становив 2505
квадратних метрів, а станом на 2017 рік, 31% нових будинків мають 3000
квадратних метрів або більше [244]. Будівництво розкішних будинків, що
вирізняють своїми розмірами від сусідніх, спровокувало створення цілої низки
інноваційних одиниць в американському варіанті англійської мови, зокрема big
hair house, monster home:
We take the approach that this is a house built for you, and let’s see if we can
make it more efficient,“ Ms. Cheatham said. As an environmentalist, she said, she tells
clients that if they believe in sustainability, they should consider using fewer resources
to build their houses. “If I didn’t believe that,” she said, ”I would be doing ‘big hair
houses“’ — a reference to the overornamented McMansions that have proliferated
around Dallas (The New York Times, May 22, 2005); A task force examining the issue
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of monster homes in Port Moody will pay particular attention to the effects of its
findings on waterfront residences along Alderside Road. The closer look was sparked
by city council’s decision Jan. 14 to approve a bylaw amendment that will allow a
homeowner to replace an older home at 804 Alderside with a 5,494-sq. ft. house (Tri
City News, January 20, 2019).
За аналогією до назви відомого індійського монумента, розкішні
американські будинки з великим гаражем та присадибною ділянкою почали
називати Garage Mahal. Бажання мати будинок великих розмірів навіть не
перешкоджає власникам невеликих земельних ділянок будувати розкішні
домівки, відмовляючись, тим самим, від саду, або зносити старі менші будинки,
та на їх місці будувати більші. Такі будинки почали називати starter castle або
McMansion, а власне процес ліквідації та будівництва нових споруд одержали
назву mansification або tear-down mania.
Будинки розраховані на одну родину, або людину, що мешкає одна отримали
назву alpha home та snout house. Howard’s return to the alpha world. The time Emily
Prime gets with her other is part of a deal that also sends Howard back to his alpha
home (Vulture, Feb 10, 2019); A $3.2 million San Diego mansion with a 20-car garage
larger than the house is up for sale. The house can hold over 20 vehicles and has been
featured on shows like "Garage Mahal" and "Dream Garages," according to the real
estate company (Business Insider, Dec 13, 2019); The "Keeping Up With the
Kardashians" star and her husband, Kanye West, opened up their McMansion-turnedminimalist dream hometo Architectural Digest magazine (ABC News, 4 Feb, 2019).
Як зауважують вчені, той факт, що американські домівки такі великі,
свідчить про те, що більша частина населення може собі їх дозволити [269]. За
даними щорічного звіту Credit Suisse про стан національного добробуту країн,
тільки у 2017 році 1,1 мільйонів американців стали новими міліонерами [286].
Таким чином, загальне число мільйонерів в США досягло приблизно 15 356 000
людей, а це, зі свого боку, кожний двадцятий американець. Саме в Америці
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прагнуть жити багаті люди, та 43% від загальної кількості міліонерів по всьому
світу проживають у США [329].
Багаті американські пригороди або райони з надвисокою концентрацією
розкішних домівок отримали назву golden ghetto. Зазвичай відгороджені багаті
райони почали називати privatopia (private + utopia), а житловий масив біля
приватного аеропорту де власники можуть залишати свої літаки неподалік від
дому, отримав назву fly-in community. В американському варіанті англійської
мови навіть було створено новотвір placemaking для позначення процесу
проектування та будівництва новобудов, що відповідають не тільки запитам
замовників, але й вдало гармонізують з “екстер’єром” багатих районів міста. Зі
свого боку для позначення людини, яка переїжджає на околиці міста для того,
щоб мати будинок з більшою присадибною ділянкою, було створено фразу real
estate refugee.
More than that, I had the foreboding feeling that placemaking might now be on
the same slippery linguistic slope as “gentrification” — a word that Jason Segedy, in
a recent City Observatory article, suggested has become “useless,” with no agreed
upon meaning (Brookings, Jan 16, 2019); The increase of gated communities and
homeowners associations, what the political scientist Evan McKenzie calls
“privatopia,” also led to the privatization of recreation (The Conversation US, July 9,
2019); A new survey shows that the spacious hangar lot that this custom-built home is
sitting on in the Spruce Creek Fly-In Community has almost 2600 square feet (Daytona
Beach News-Journal, Jan 17, 2019).
Тим не менш, той факт, що в Америці така велика кількість заможних людей,
не значить, що кожен може досягти високого соціального статусу. Розрив між
багатими і бідними в США продовжує зростати від 1970-х років, і, як свідчить
більшість американців, економічний успіх країни непропорційно корисний
тільки для найбагатших верств населення [333, c. 309]. Нерівність прибутків є
гострою проблемою, що безпосередньо пов’язана з майновою нерівністю, яка
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призводить до великої кількості безхатченків. За даними Департаменту з питань
житлового будівництва та міського розвитку, станом на 2018 рік кількість
безпритульних в Америці становить більше півмільйона осіб [323]. Причому
тільки 65% людей перебувають у притулках [323]. Найбільша кількість
безпритульних у таких штатах, як Каліфорнія (129 972 людини), Нью-Йорк
(91,897), Флорида (31 030), Техас (25 310) і Вашингтон (22 304) [323].
Думки науковців розходяться щодо причин високої вартості житла і
зростаючих ставок по іпотеці в США. За даними досліджень, попри те, що у
період кризи 2008-2009 року ринок нерухомості Америки пережив чи не
найбільш значний спад у світі, продаж новобудов у США знову нестабільний, і
наприклад у січні 2018 р знизилися на 7,8% (до 593 тис) в порівнянні з попереднім
місяцем [323]. Навіть попри той факт, що період кризи 2008-2009 рр на
іпотечному ринці та ринці нерухомості завершився, володіння власною домівкою
для багатьох американців й досі залишається мрією [176; 208].
Багато людей й досі не можуть собі дозволити власну домівку через зависокі
ціни. Нове словосполучення generation rent чи не найкраще віддзеркалює реалії
сучасного американського життя. Згідно з даними опублікованими Бюро
переписів дослідницького центру Pew, більше ніж 75 мільйонів американців
орендують домівку, а це 36 % населення [269]. За даними дослідницького центру
Гарвардського університету, однією з причин чому так багато американців
вимушені орендувати домівку, є той факт, що станом на 2016 рік 45%
американців можуть собі дозволити тільки орендувати житло отримуючи
середній заробіток $857 у неділю [207]. Ms Williams said the idea of owning her
own property still seems “a long way off” and says she feels part of Generation Rent,
who cannot get a foot on the property ladder as they are unable to afford the hefty
deposits demanded by mortgage providers (The Independent, May 16, 2014).
Навіть попри те, що, такі штати, як Каліфорнія, Нью-Йорк, Флорида та Техас
надають більше можливостей для заробітку, та є найбільш густо заселеними, ті
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міста, які були перенаселені до фінансової кризи, знову почали переповнюватися.
Забудовники, обмежені географічними кордонами міст та законами, що
регулюють зонування землекористування в США, змушені зосередитися на
центральних районах, де допускається будівництво з високою щільністю, тим
самим роблячи ціни на оренду нерухомості дуже високими. Та й навіть якщо
людина здатна дозволити собі оренду житла, саме орендатори є найбільш
вразливими верствами населення, адже 65% орендаторів-американців - це молоді
люди віком до 35 років [207].
Такі соціальні негаразди спровокували створення цілої низки інновацій в
американському варіанті англійської мови для позначення людей, що не в змозі
більше оплачувати житло. Так, новотвір homedeptor, створений за аналогією до
слова homeowner, номінує домовласника з надзвичайно великою іпотекою, яку
навряд можна буде виплатити. Через велику кількість безпритульних та задля
забезпечення порядку на вулицях управління деяких міст було змушено навіть
встановити спеціальні конструкції, які не дозволяють бездомним людям спати у
громадських місцях. Такі перешкоди отримали назву homeless deterrent. Інновації
motor-homeless та vehicularly housed були створені для позначення людини, яка є
бездомною, за винятком будиночка на колесах або звичайної машини.
Welcome to Venice Beach, California, where tensions are rising between
homeowners and the motor homeless who take over entire streets living out of campers,
vans, buses, trucks and RVs (Fox News, August 12, 2010); It has been encouraging to
see the outrage over the London spikes. But the spikes that caused the uproar are by no
means the only form of homeless-deterrent technology; they are simply the most
conspicuous (The Atlantic, June 19, 2014); San Francisco 2012 Ban Targets
Vehicularly Housed Homeless. Understand first, that this new legislation was from the
start aimed at ridding San Francisco of one large class of it’s homeless population,
those lucky enough to be able to live in a vehicle of pretty much any kind (No Less than
You, July, 2016).
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Оскільки, як було зазначено раніше, саме молодь складає найбільший
відсоток орендаторів житла і, як наслідок, є однією із найбільш незахищених
соціальних груп, було створено новотвори couch-hopping (couch-hopper, to couchhop) для позначення ситуації, коли людина перед тим, як знайти нове житло,
змушена шукати притулку у друзів, переїжджаючи з місця на місце. За аналогією
до новотвору було створено й вирази couch surfing (to couch surf та couch surfer)
для номінації виду подорожей, де люди безкоштовно або за незначну плату
надають місце для ночівлі. The stranger — Paco, a Mexican native getting his
doctorate in Spain — and I became acquainted a few weeks earlier on a website called
Couchsurfing, where travelers, known as “couchsurfers,” can connect with local hosts
willing to put them up for a few nights free of charge (Chicago Tribune, Sept 5, 2018).
Той факт, що явище “заборгованості” не є поодиноким, спровокувало
створення неологізму debt porn (debt pornography) для номінації будь-якого роду
розповідей про людей, які набирають величезні суми боргу. Зі свого боку, явище,
коли наймач висилає ключі від домівки поштою, бо не в змозі оплатити будинок
і змушений його залишити, отримало назву jingle mail. In the past year economists
have reported an increase in the number of people who are just walking away from
their homes, because it's now often easier to abandon a mortgage than a credit-card
bill. The practice has even been given a name — "jingle mail," because people simply
send their keys back in an envelope (The New Yorker, April 7, 2008).
Саме практика зниження попиту на ринці нерухомості отримала назву
brickor mortis, де новотвір виник за аналогією до виразу rigor mortis. Загалом,
тенденція зниження якості життя представників бідних верств населення
внаслідок підвищення податків і зменшення державної фінансової допомоги
отримала назву welfare wall. В США для представників бідних верств населення
був навіть відведений окремий вхід у багатоквартирний будинок, який має
дискримінаційну назву poor door. Tenants who were chosen to live in one of the 55
low-income units in Extell’s ritzy 33-story building recently started trickling in through
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the poor door — and many are disturbed by the glaring disparities (New York Post,
Jan 17, 2016); The Welfare Wall blocks a welfare recipient from moving off social
assistance into paid employment. This wall is created through the impact of direct and
indirect taxes that people on welfare have to carry when they supplement their welfare
benefits with employment income (Aims on Campus, Nov 18, 2017).
Більшість науковців серед основних причин зростання цін на житло бачать
існуючі у США закони, що регулюють зонування нової забудови. Хоча політики
вдаються до різного роду субсидій або грошових стимулів для місцевих органів
влади для створення житлових районів з високою щільністю забудови, все ж це
не вирішує нинішньої кризи доступності житла [160; 183; 203; 279]. Тим не менш,
у таких штатах, як Каліфорнія, Нью-Йорк, Флорида, Техас та Вашингтон, де
щільність житла і так зависока, почали будуватися окремі невеликі будиночки на
ділянках, де вже є будинок. Такі житлові споруди отримали назву granny unit. Не
винятком стали і забудови багатоповерхівок на невеликій ділянці землі, що стали
причиною багатьох проблем в інфраструктурі міст. Такі будинки здобули назву
vertical sprawl. “Cookie Cutter Condos” and “Vertical Sprawl” have become
ubiquitous terms in describing contemporary architecture in Vancouver over the last
two decades (Urbanized, Oct 24, 2018); Granny units (mother in law suite plans) are
detached structures that usually offer a small kitchen, living, bathroom, and bedroom
(House Plans, 2019)
Як інформує видання The Bloomberg, проблема з житлом в Америці полягає
в тому, що не вистачає ділянок, на яких можна будувати, принаймні в тих місцях,
де люди хочуть жити [208]. У найдорожчих містах Америки нові напрямки
будівництва були зосереджені на приміських кластерах, де правила зонування
дозволяють забудову з високою щільністю. Ці міста зупинили розширення свого
географічного кордону кілька десятиліть тому, в результаті чого будівельники
почали шукати рішення всередині міста [236, c. 42]. Оскільки ціни на землю
ростуть, забудовники прагнуть компенсувати ціни на землю, побудувавши житло
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більш щільно [231]. Останнім часом спостерігається надлишок нових квартир, що
змушує орендодавців в Нью-Йорку і Сан-Франциско знижувати ціни в
престижних районах. Однак, загальна тенденція продовжує зберігатися, і
орендна плата залишається зависокою для більшості американців [302, c. 191].
Значну

групу

репрезентантів

субконцепту

PROPERTY

складають

інноваційні одиниці, що профілюються у цьому ментально-мовному конструкті
за когнітивною ознакою CAR (14% від загальної кількості вибірки), тобто мають
у своєму семному складі відповідну архісему. Для американської лінгвокультури
автомобіль, по суті, є невід’ємною частиною життя. Згідно з американським
Бюро статистичних даних, тільки за 2015 року американці витратили 15,5
мільйонів доларів на автотранспортні засоби, причому середня вартість авто
складала $32,452 [323]. Зі свого боку, у 2018 році ця цифра виросла до 17.2
мільйонів доларів [323].
Соціологи намагаються пояснити цінність автомобіля для американців,
вказуючи на історію та географію США, адже більшість міст і передмістя були
побудовані після 1950-х років, коли автомобіль став домінуючим засобом
пересування [165; 175; 211; 300]. По-перше, це зумовлено географічними
причинами, адже Америка, через високу розлогість території, придатних для
ведення фермерського господарства, давала американцям право будівництва на
ділянках землі, що могли знаходитися за декілька кілометрів один від одного. Як
наслідок, це не тільки стимулювало автопромисловість, але й активну розбудову
дорожньої інфраструктури.
У даному аспекті важливо буде також акцентувати увагу на тому, що у 50-ті
роки ХХ століття саме автомобільний та нафтовий бізнес приносив
Американській економіці найбільший прибуток. Як стверджують вчені, це стало
причиною того, що від загальної суми державних грошей на інфраструктурну
тільки 1% з казни бюджету США виділявся на публічний транспорт і відкриття
нових пунктів сполучення, і майже 75% на розбудову автомагістралей [250; 331].
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Таким чином, автомобіль став необхідною інвестицією кожного американця,
який міг собі це дозволити.
По-друге, не останню роль для активізації автобуму в Америці зіграли
закони зонування, які, про що зазначалося раніше, й понині мають негативний
вплив на ціни на житло. Так, замість “щільної сітки” більшість американських
міст мають “кульову” структуру, що значно ускладнює сполучення громадського
транспорту між різними районами міста [330, c. 172]. Автомобільні дороги, що
мають вигнуту форму, ускладнюють доступ до автобусних зупинок, станцій
метро та інших напрямків, якщо йти пішки. Офісні будівлі, житлові райони і
торгові центри також побудовані з урахуванням потреб автомобіля, адже, на
відміну від європейських країн, де у житлових кварталах дозволено будувати
кафе, магазини, або, навіть, лікарні, за законами США цей вид закладів повинен
виноситися за межі житловий районів, а це, передбачає повсякденне
використання транспортних засобів.
По-третє, для американців мати гарне авто – це престижно. Перші автомобілі
на вулицях США почали з’являтися на початку 1900-х років і вважалися
метушливими іграшками для заможних людей, адже їхня вартість і
непрактичність зробили їх недоступними для звичайного американця [295, c. 72].
Генрі Форд першим зрозумів, що, хоча більшість американців не могли
дозволити собі автівку, практично всі вони хотіли цього.
Саме автомобіль Ford Model T, відомий ще як Tin Lizzie, зробив доступним
цей вид транспорту для американців середнього класу, і люди почали
переселятися з переповнених міст в охайні передмістя, де можна було купити собі
окремий

будинок

з

гаражем

і

галявиною

для

барбекю.

Передмістя

розширювалися, і з 1945-го по 1960-й роки кількість автомобілів в США
збільшилася з 26 млн до 62 млн, а частка сімей, які володіють автомобілем, зросла
з 56% до 77% [211; 337]. Вже у 1950-х роки післявоєнний бум породив покоління
підлітків з достатнім доходом, щоб купити власні автомобілі [308, c. 363]. Ці
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автомобілі стали набагато більше, ніж просто транспортними засобами, адже
вони втілювали у собі американський спосіб життя.
За даними опитування, проведеного в 2017 році, американці проводять 85%
своїх щоденних поїздок за кермом власної автівки, у той час, як, наприклад,
тільки 50-65% європейців використовують авто для потреб міста [175]. Більше
того, майже 70% коротких поїздок у Європі здійснюють на велосипеді, пішки або
на громадському транспорті, в Америці ж віддають перевагу автомобілю [198].
Ці реалії американського способу життя не могли не відбитися в мові, де виникли
численні неологізми. До прикладу, той факт, що американці так багато часу
проводять за кермом автомобіля, почало асоціюватися з “життям на колесах” і
стимулювало появу неологізму windshield time. "Windshield time" is all the
unproductive time that your technicians spend in the car traveling to and from remote
sites. If your company operates in a large rural service area, or a busy urban center
with heavy traffic, your windshield time can add up to hours (DPS Telecom, Jan, 2019).
В американському варіанті англійської мови з’явилася ціла низка
інноваційних одиниць для позначення різних видів занять за кермом автомобіля.
Так, новотвір carcooning (car + cocooning) та похідний від нього to carcoon
узагальнює будь-які операції за кермом автівки, наприклад, розмова по телефону,
робота, прослуховування музики, тощо. Інновація car-schooling позначає процес
повчання дітей на шляху до школи, в той час, як вживання їжі за кермом отримало
назви carfast (car+breakfast), cup-holder cuisine, one-handed food, drive-time dining,
dashboard dining. As it happens, the Grays’ dashboard dining can go intercontinental.
Last week, the family drove around Spain and France. True to form, Gray took with
her some bits from a stopover in New York (The Washington Post, Aug 30, 2011);
Everytime we take a trip we come up with more carschooling ideas. Carschooling is a
method of learning where you use the experiences around you as you travel and your
time in the car itself to learn (The BEarth Institute, April 7, 2015).
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Неологізми intexticated, DWT (driving while texting) позначають процес
листування у смартфоні під час керування авто, в той час, як розмову по телефону
вербалізує створений за аналогією новотвір DWY (driving while yakking). У
відповідь на порушення правил користування автомобілем та з метою
дисциплінарного впливу було прийнято рішення заборонити розмови по
телефону у деяких видах публічного транспорту США. Ця заборона іменується
словосполученням quiet cars: To give passengers some peace and quiet during their
commute, Metra has designated Quiet Cars on all morning inbound and evening
outbound rush-hour (Metra Rail, 2019); Are You Guilty of DWT – Driving While
Texting? More than 150 billion text messages are sent annually, and a substantial
percentage of those are sent from the driver’s seat (SMD Insurance, March 20, 2018).
У даному аспекті листування, розмови по телефону й інші види діяльності,
заборонені при керуванні авто, є причинами неуважності водіїв та призводять до
нещасних випадків, особливо, якщо водій не помічає пішоходів або інших
учасників дорожнього руху. Для позначення такого явища навіть було створено
абревіацію SMIDSY (Sorry, mate, I didn’t see you). Зі свого боку водія, який, з
необачності, відкриваючи дверці авто, збиває велосипедиста, почали називати
doorer, а сам процес to door. A new word has been coined in the Big Apple to cover
an increasingly common cause of death or injury — doorers. That means someone
opens the door of a stationary motor vehicle and sends a cyclist flying in to the path of
a passing car or bus usually with dire consequences (The Record, October 5, 2012).
Той факт, що американці проводять так багато часу за кермом автомобіля,
навіть спровокував створення неологізму sleep-driving, sleep driver для
позначення стану людини, яка не може розслабитися та навіть уві сні водить
автівку.

Відчуття

тривоги

та

незадоволення

економічністю

власного

транспортного засобу вербалізувалося у неологізмі hypermilling, а самого водія
почали називати hypermiler. Незручне сидіння в автомобілі, а точніше відчуття
дискомфорту, що викликає довге перебування за кермом отримало назву
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repetitive driving injury (RDI), яке було створено за аналогією до існуючого виразу
repetitive stress injury.
The New York Times recently published an article that dealt with the abuse of
sleep medication in the United States. In some of the incidents described, the people for
whom the drug was prescribed had allegedly engaged in sleep-driving. In an unusual
phenomenon, these people woke up in the middle of the night after taking a controlled
substance sleep aid and drove their motor vehicles (Pharmacy Times, Jan 5, 2006);
What is hypermiling? According to a a fantastic August 2006 story in the Washington
Post, it is a method of increasing your car's gas mileage by making skillful changes in
the way you drive, allowing you to save gas and thereby have an easier time
withstanding the rising oil and gas prices (Andy’s Auto Sport, Aug, 2010).
Велика кількість авто у місті є причиною заторів на дорозі та проблем з
паркуванням. Так, наприклад, процес очікування на вільне місце на парковці
вербалізувався в неологізмі perching. Більше того, паркування транспортного
засобу зі двигуном внутрішнього згорання на місця, виділенні для підзарядки
електромобілей, отримало назву ICEing (internal combustion engine-ing). While not
as egregious as an able-bodied driver parking in a handicap spot, a fine should be
imposed for ICErs (Chicago Tribune, September 23, 2013). “Perching” on someone
who is about to exit a parking spot adds stress for both parties. Begin the parking search
in a lot that is farther from the door (Today’s Auto News, November 23, 2011).
Електромобілі, хоч і мають переваги у порівнянні зі звичайними
транспортними засобами, та все ж можуть викликати у водіїв відчуття тривоги та
розчарування, коли виникає необхідність зарядити авто, й необхідно знайти
вільну публічну зарядну станцію. Подібні ситуації отримали назву range anxiety,
а випадки, коли поблизу дійсно немає вільних зарядних станцій, вербалізувалися
у неологізмі charge rage. Варто відзначити, що електромобіль чи не найкраще
відповідає потребам міста, та є “екологічним рішенням” наявних на сьогоднішній
день проблем з навколишнім середовищем, які отримали назву eco-anxiety.
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Переповнені американські міста потребували виробництво маленьких, легко
маневрених електромобілів, які в американському варіанті англійської мови
отримали назву NEV (neighborhood electric vehicle).
‘Charge rage’: Too many electric cars, not enough workplace chargers. Eager to
reduce energy use, German software company SAP installed 16 electric vehicle
charging ports in 2010 at its Palo Alto campus for the handful of employees who owned
electric vehicles (The Mercury News, Jan 19, 2014); Washington provides for the use
of Neighborhood Electric Vehicles (NEVs) and Moderate-S peed Electric Vehicles
(MEVs) under certain conditions. These vehicles are often referred to as "golf carts."
Golf carts are called "golf cars" in the industry and are not classed as low-speed
vehicles under federal motor vehicle safety standards (MRSC Local Government
Success, Jun 1, 2019).
Зі свого боку, технологічні інновації відкрили для американського маркету
новий вид автомобіля, устаткованого необхідними для безпеки водія
програмами, що отримав назву nanny car, nanny-mobile, nagmobile. Більше того,
автомобілі, обладнані програмами та сенсорами, здатними керувати за
допомогою смартфона, вербалізувалися у формі неологізмів whistlecar, sleeper
car, тобто як такі, що не потребують втручання водія взагалі. ‘Sleeper cars’ will
become available for long journeys where you’ll simply set off at night, tuck yourself
into the incorporated bed, with blacked-out windows if there are windows at all, and
wake up right outside your destination, be it Land’s End to John O’Groats, or a crossEurope trip (Factor, June 29, 2015); While the full benefit of robocar technology comes
when they drive passengers around, a great deal of that benefit might come earlier
through what I've called a "Whistlecar." This is a car which people still drive, but
which is permitted to move around streets while vacant, so that it can deliver itself to
drivers, as well as park and refuel itself (Templetons, 2019).
Затори на дорозі вже стали невід’ємною складовою американського життя.
З цим явищем пов’язане створення такого неологізму, як dashboard drum, що
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вербалізує процес, коли водій в очікуванні барабанить по приладовій панелі
автомобіля. Поширеними є випадки, які позначаються неологізмом car-panning
(car + panhandling), коли люди просять милостиню у водіїв, що стоять у
транспортних заторах. Зі свого боку, американські радіостанції, щоб скрасити
процес перебування в автівках, практикують використання спеціальних типів
розважальних радіопрограм, які змушують слухачів залишатися в своїх
автомобілях навіть після того, як вони приїхали додому, або до іншого пункту
призначення. Подібні радіопрограми почали асоціюватися з новотвором driveway
effect. Cohost Tony Kahn says the program aims for the “driveway effect,” a story so
compelling that a listener arriving home stays in the parked car after a commuting trip
to hear the end of it on the car radio and then repeats it to someone at home (Columbia
University Press, August 20, 2013).
Достатньо своєрідними є способи подолання автомобільних заторів, що
полягають у використанні смуг швидкісного руху, призначених для публічних
транспортних засобів або таких автомобілей, де всі пасажирські місця вже заняті.
Щоб мати право проїзду на смугах швидкісного руху, водії вдаються до того, що
підбирають усіх бажаючих пасажирів. Цей процес почали називати словом
slugging, в той час, як водії, що практикують підбирання попутників, отримали
назву body-snatcher, scraper, land-shark.
Instead, the passenger gets a free ride from the Northern Virginia suburbs into
downtown Washington, and the driver gets to use the HOV lanes along the I-95
corridor. The process is called “slugging” (WAMU, 15 Dec, 2017); Body snatchers
and slugs part of carpooling culture. It’s a U.S. phenomenon that’s happening in just
three cities. Tens of thousands of people congregating in crowded parking lots. In some
circles they call themselves either “body snatchers” or “slugs,” and their motive is
simple: they want to save time and money (Texas A&M Transportation Institute, 19
June, 2012).
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Тим не менш, такі хитрощі водіїв не зісталися непоміченими, і для того, щоб
у певному сенсі “урівняти” можливості проїзду як для транспортних засобів з
пасажирами, так і для автомобілів без пасажирів, американським урядом було
прийнято рішення ввести оплату за використання дороги в часи пікового трафіку.
Це рішення майже одразу почало критикуватися та отримало принизливу назву
Lexus lane, BMW lane підкреслюючи тим самим, що введення платного проїзду у
години пік тягне за собою певний вид обмеження, але вже соціального характеру,
адже цією смугою зможуть користуватися більш заможні американці. До
прикладу: Aside from anecdotal car-counting, there aren't real numbers to say who is
driving in the 95 express lanes. But researchers at Georgia Tech University recently
tested a very literal interpretation of the “Lexus Lanes” nickname by looking at the
makes and models of vehicles on their own express lane system on I-85 in Atlanta
(WLRN Miami South Florida, 23 Jun, 2014).
Затори на дорогах і велика кількість автівок в Америці ускладнюють життя
й пішоходів. Так, наприклад, у години пік, коли мегаполіси “гудуть” від
скупчення машин та людей, пішоходи майже не мають можливості вільно
рухатися та змушені вартувати біля світлофорів. Це явище в американському
варіанті англійської мови отримало назву pedlock, що є усіченою (телескопічною)
формою слів pedestrian + gridlock. Щоб трохи “розгрузити” вулиці міст від
натовпу пішоходів, у країні все частіше почали вводитися в експлуатацію нові
типи світлофорів, що зупиняють автівки у всіх чотирьох напрямках руху. Нові
світлофори та, власне, сам спосіб переходу перехрестя, отримали назву pedestrian
scramble. Derek Liecty, a Montclair resident, is spearheading the fight to block the
stoplight. He is convinced that it, along with a proposed pedestrian scramble crossing
system, will create more problems than it will solve (Contra Costa Times, February 22,
2008).
Деякі автомобільні інновації американського варіанта англійської мови
віддзеркалюють соціальний статус власників транспортних засобів. Власні назви
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автомобілів класу люкс, такі, як Lexus, BMW та інші на основі метонімічного
переосмислення стають основою для фразеологізмів, що вказують на високе
матеріальне положення. Так, наприклад, як уже зазначалося раніше, інновації
Lexus lane, BMW lane вербалізують перевагу, що надається представникам
високого соціального класу у подоланні заторів. Неологізм Lexus Liberal позначає
політиків, чия діяльність та розкішний спосіб життя суперечать пропагованими
ними ж самими ідеями соціальної рівності та підтримки робітничого класу. До
прикладу: The Sierra Club’s Lexus liberals can afford a future with less growth, fewer
jobs and higher costs for everything. The middle class can’t. Democrats have
abandoned the financial interests of these Americans (The Daily Signal, 26 April,
2015).
Саркастично-презирливий неологізм SUV Democrat вербалізує явище, коли
політик, відстоюючи ідеї економії енергії, має неекономічний спортивний
автомобіль. Було також створено неологізми Volvoid, Volvo Democrat, що,
вказуючи на автомобіль нижчої цінової категорії, шляхом метонімії номінують
представників середнього класу та ліберальних поглядів. Евфемізм middle-crisis
car номінує чоловіків середнього віку, що не в змозі дозволити собі нове авто, і
купують уживаний транспортний засіб. У сучасному американському варіанті
англійської мови процесу евфемізації зазнають й власне раніше використовувані
авто, вербалізуючись у таких фразеологізмах як experienced cars, previously owned
cars.
In contrast to the blue-collar union members whose predominantly Roman
Catholic background made them conservative on some social issues, he said, the new
New Hampshire Democrat is a “Volvo Democrat,” well off and socially liberal. Twenty
years ago, about a quarter of Democratic primary voters here labeled themselves
liberal, Mr. Smith said; in 2000, more than half did (The New York Times, January 25,
2004); Perfect mid-life crisis cars. We say everyone should embrace the freedom of
their middle years. We had a bit of trouble with this article because buying a sports car
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when you hit middle-age doesn't necessarily mean a mid-life crisis (Cat Buzz, 7 Jul,
2019).
Таким чином, субконцепт PROPERTY об’єднує номінативні одиниці, які
апелюють до когнітивних ознак лінгвокультурного концепту WEALTH і
відбивають номінації матеріального майна, зокрема будинку та автомобіля.
Гостра конкуренція та бажання досягти успіху є рушійними мотивами
американців отримати перемогу в “соціальних” перегонах, адже покращення
статусу завжди асоціювалося з Американською мрією [338, c. 299]. Свій власний
будинок та автомобіль чи не найкраще віддзеркалюють соціальний статус та є
одними із головних матеріальних цінностей американців. Висока номінативна
щільність субконцепту PROPERTY, об’єктивованого інноваційними одиницями
у американському публіцистичному дискурсі, свідчить про цінність таких типів
матеріальної власності, як будинок та автомобіль для американців, які є
виразниками соціального статусу та успіху.
3.3. Лінгвальна актуалізація субконцепту STRESS
Значну групу репрезентантів лінгвокультурного концепту WEALTH
складають інноваційні одиниці, що відносяться до субконцепту STRESS (17% від
загальної кількості вибірки). Аналіз інноваційних одиниць у сучасному
американському публіцистичному дискурсі, що профілюються у складі
субконцепту STRESS, дав змогу виділити когнітивні ознаки WORKAHOLISM (7%),
INSOMNIA (5%), DISMISSAL (5%). За когнітивною ознакою WORKAHOLISM

субконцепту STRESS, актуалізується 7% інноваційних одиниць від загальної
кількості вибірки.
США міцно тримають пальму першості країн трудоголіків, адже в Америці
немає законів, що встановлюють максимальну тривалість робочого дня. Як
наслідок, за даними Американського бюро статистики за 2018 рік, американці
працюють на 137 годин на рік більше ніж, наприклад, японські працівники, на

151
260 годин на рік більше ніж британці та на 499 годин на рік більше, ніж французи
[163]. В Америці також немає законів, що вимагають від роботодавців надавати
оплачувану декретну відпустку, або лікарняні [188]. Американський спосіб
життя вже давно асоціюється з майже аддиктивною відданістю роботі, стресом,
жорсткою конкуренцією та гонитвою за кар’єрним успіхом, що вербалізувався у
словосполученні rat race.
У кожній країні, окрім Канади та Японії, працівники отримують принаймні
20 днів оплаченої відпустки, у Франції та Фінляндії вони отримують 30 днів на
рік. У США, в 2017 році ця цифра складала, в середньому, 10 днів на рік, хоча у
2015 відпустка тривала 16 днів [163]. Більше того, деякі американці настільки
зайняті роботою, що навіть відмовляються від відпочинку, а за даними
Американського бюро статистики праці, 52% американців навіть не використали
усіх днів своєї відпустки [219]. Для вербалізації цього явища було створено
словосполучення vacation deprivation, що позначає добровільну відмову від
відпусток. Такий графік роботи чи не найкраще вербалізувався у виразі 24/7
(twenty-four-seven), що іменує цілодобову занятість американців протягом усього
тижня. One reason may be the increasing globalization and technology use, which
compel 24/7 connectivity, creating an environment in which it is almost impossible to
disengage from work. (NBC News, 28 May, 2019).
Як стверджує професор Східного Каролінського університету Мойер Ф.,
трудоголізм американців корелює, насамперед, з жагучим бажанням досягнути
кращої “якості життя”, а отже реалізувати свою Американську мрію [275, c. 215].
Виражений американський прагматизм призводить до високого психоемоційного
навантаження нервової системи, а отже до постійного стресу. Надмірна
матеріальна зацікавленість американців навіть отримала назву affluenza
(affluent+influenza), що позначає виснажливу працю яка неодмінно веде до
стресу. After a Texas teen from a wealthy family avoided jail time, many are wondering
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whether the case has set a precedent for "affluenza," the affliction a psychologist cited
in the trial (USAToday, 14 Dec, 2013).
За словами бізнес аналітиків, Американська мрія завжди була побудована на
ідеалі, що важка праця веде до успіху [170; 292]. Так, прагнення американців як
найбільше часу проводити на роботі з метою підвищення, вербалізувалося у
новотворі presenteeism, а власне явище, коли людина добровільно наймається на
виснажливу і нервову роботу після звільнення з більш спокійної, отримало назву
upshift, upshifting, а для позначенн самої людини – upshifter, до прикладу: There’s
a lot of Upshifters who are working for $12 to $13 an hour right now who are the
hardest-working people in the world (Soapbox Cincinnati, 15 Jan, 2019).
За даними опитування, проведеного у 2017 році, більше половини
американців впевнені, що відпустки шкодять кар’єрі, й саме тому у середньому
американці працюють 34.4 години на тиждень, в той час, як більше ніж 86%
чоловіків та 66 % жінок мають зайнятість від 47 до 50 годин у неділю [219].
Американців, що настільки завзято готові працювати та більше того, люблять
свою роботу, почали називати clockless worker, zero drug, engaged workaholics.
Engaged workaholics may dodge some or all of those nasty repercussions for one
simple reason: They love what they do (Los Angeles Times, February 13, 2012).
Більше того, американці настільки не звикли відпочивати, що, на відміну від
європейців, для яких понеділок є завжди стресовим, для американців початок
нової неділі асоціюється зі змогою заробляти. Так в американському варіанті
англійської мови було створено неологізм TGIM (Thank god it’s Monday; thank
goodness it’s Monday), що чи не найкраще віддзеркалює американський
менталітет. Показовим є також той факт, що за останні 10 років число
американців, що мають одночасно дві роботи, або, щонайменше, підробітки,
збільшилось з 4.4 до 6.5 мільйонів. Neon signs demand they “Hustle harder,” and
murals spread the gospel of T.G.I.M. Even the cucumbers in WeWork’s water coolers
have an agenda. “Don’t stop when you’re tired,” someone recently carved into the
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floating vegetables’ flesh. “Stop when you are done.” Kool-Aid drinking metaphors are
rarely this literal (The New York Times, 26 Jan, 2019).
У даному контексті було створено цілу низку неологізмів, шо позначають
мультизайнятість американців, яка позначається телескопізмом miltipational
(multi+occupational),

тобто

“мультизайнятість”

американців.

Так,

словосполучення go plural вказує на одночасну зайнятість у кількох проектах, а
інноваційна одиниця slashie (від символу “/”), номінує людину, що працює на
двох або більше робіт. Maybe you’ve heard the term “slashie” a creative person
whose day job isn’t her real job. Like a writer/barista, or a painter/social media
manager (The Huffington Post, June 22, 2015).
Для середньостатистичного американця не винятком є виконання додаткової
роботи вдома після робочого дня або на вихідних. Процес праці ночами або у
вікенди, коли порушується “біологічний годинник”, вербалізувалося у
фразеологізмі beat the clock, а виконання додаткової оплачуваної роботи вдень
отримало назву sunlighting. Зі свого боку, стан коли людина відчуває тривожність
та стрес, адже ні вдома, ні на роботі не може розслабитися, вербалізувалося у
новотворі third place, для позначення певного “третього місця”, як такого, де
можна не думати про робочі справи. До прикладу: ’Third places’ refer to social
spaces that are distinct from the traditional categories of ’home’ and ’workplace’. They
are both places to work and places to meet up. Third places, or spaces, are
characterised by a collective approach, both in terms of organisation and philosophy
(Equal Times, 14 Aug, 2019).
У цьому аспекті вільний час, який заповнюється роботою, почали називати
weisure (work+leisure), а, власне, саме явище, коли робоча неділя стає довшою,
адже людина виконує певні робочі обов’язки понаднормово, вербалізувалося у
неологізмі workweek creep. It’s a jargon-filled jungle out there. Just as soon as you
master “cankles” and “e-commerce,” up pop “cheapuccinos” and “workweek creep”
(Star Tribune, January 1, 2011); New York University sociologist Dalton Conley
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recently coined the term: "weisure" – the result of blurring the line dividing work and
leisure (Management Issues, 08 Jun, 2009);
Напружений робочий графік корелює не тільки з психоемоційний станом
американців, що отримав назву emotional labor, але й має безпосередній
негативний вплив на особисте життя. Так, до прикладу, стан, коли партнери дуже
втомлюються на роботі, і вже на мають часу на романтичні стосунки,
вербалізувалося у новотворі DINS (double income no sex): DINS. Double Income No
Sex. Long hours and unending pressure kill sex drive and no sex ultimately ruins
relationships, but ironically, one of the best stress relievers? Yeah, sex (Fatherly, 29
Jan, 2019).
Зі свого боку, надмірне психологічне та фізичне навантаження, спричинене
необхідністю “балансувати” між роботою та родиною, відтворилося у
словосполученнях work-life balance, work-life overload : This trend is demonstrated
by an almost 400-per-cent increase in fathers taking parental leave during the period
1998-2004. They are equally likely as mothers to report work-life conflict and high
work-life overload (Vancouver Sun, February 9, 2013).
Нерідко напруження на роботі та швидкий ритм життя американців
призводить до стресу та психоемоційного дисбалансу, що корелює зі станом,
коли людина не може розслабитися. Приблизно 5% неологізмів від загальної
кількості вибірки складають інновації, що входять до субконцепту STRESS за
когнітивною ознакою INSOMNIA. Так, в американському варіанті англійської
мови був створено кілька неологізмів, що позначають стан хронічного
недосипання, що отримав назву sleep debt. До прикладу, словосполучення sleep
camel позначає людину, яка недосипає протягом тижня та компенсує свою
фізіологічну

необхідність

на вихідних. Негативні

наслідки

хронічного

недосипання та стресу, що впливають на якість життя, вербалізувалися у
неологізмі semisomnia, у той час як психоемоційний стан людини, що
характеризується дратівливістю та емоційним виснаженням, отримав назву busy
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brain “When the mind is racing and stressed out, it can be difficult to focus and think
clearly during the day, or sleep well at night. We call this ‘misfiring,’ or ‘busy brain.’
(EarthTimes, November 17, 2010).
За даними опитування, проведеного Американським інститутом стресу у
2018 році, 40% американців зазначили, що вони мають роботу з високим рівнем
стресу, у той час, як 65% респондентів повідомляють про проблеми зі здоров’ям
та постійне відчуття тривоги [318]. Так, явище, коли людина постійно відчуває
втому через умови роботи, отримало назву social jet lag, а емоційне та психічне
виснаження через необхідність гарно виглядати та завжди бути люб’язними з
колегами по роботі, клієнтами та начальством, вербалізувалося у неологізмі
perfection fatigue. I think we’re collectively rebounding from perfection fatigue,“ said
Pamela Grossman, the director of visual trends at Getty Images. ”Everyone knows
what Photoshop is now. Everyone’s seen the wizard behind the curtain in advertising,
in Hollywood. We know how the machine works. And so we’re gravitating toward
people, images and experiences that we deem to be authentic, unvarnished and real
(The New York Times, February 21, 2014).
Жорстка конкуренція мотивує американців працювати з більшим завзяттям
та повністю присвячувати себе та свій вільний час роботі. Однак, саме
конкуренція стає причиною стресу через страх бути звільненим. Так, за
підрахунками Американського центру статистики, у середньому за місяць
звільнюється від 2,5 до 3 млн осіб [318]. Тільки за квітень 2019 року ця цифра
склала 2,65 мільйони американців [272]. Звільнення з роботи є досить стресовою,
й саме тому в американському варіанті англійської мови були створені
евфемістичні позначення для цього явища. Так, наприклад, сам процес
звільнення людей з роботи отримав назву decruitment. Словосполучення career
change opportunity іронічно вказує на те, що перед звільненою людиною нібито
відкриваються нові можливості професійного пошуку, а семантичний неологізм
uninstalled вказує радше на тимчасову не працевлаштованість.
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Значна кількість інноваційних одиниць (5% від загальної кількості вибірки)
входять до складу субконцепту STRESS за когнітивною ознакою DISMISSAL. Як
свідчать соціологічні опитування, не всі люди витримують американський темп
життя, адже високе психологічне навантаження стає причино того, що
американці звільнюються з гарно оплачуваних, однак занадто стресових робіт за
власним бажанням [266; 273]. Таке явище отримало назву post-traumatic job
switcher, downshifting, на основі якого були створені похідні downshifter, to
downshift, що позначають перехід на простішу менш стресову роботу. The Blue
Zones Project Power 9 are the nine principles for living your best, most-balanced life.
They are: move naturally, purpose, downshift, 80% rule, wine at five, belong, family
first, right tribe, and plant slant. A healthy balance of all nine of these helps individuals
live their healthiest life (Naples Daily News, 14 March, 2019).
Зміна роботи з причини стресу, й власне плинність кадрів почав також
характеризувати неологізм strain drain, а стиль життя з меншим стресом отримав
назву mouse race. Цей стиль став антиподом до швидкозмінної конкурентної
гонитви, що, як вже зазначалось раніше, позначають словосполученням rat race.
Бажання перейти до більш спокійного та урівноваженого темпу повсякденних
справ чи не найкраще відтворює неологізм voluntary simplicity, що номінує
добровільний та свідомий вибір спокійної роботи, та загалом позиції “вимагати
від життя менше” та насолоджуватися дріб’язковими речами. Voluntary
simplicity, or simple living, is a way of life that rejects the high-consumption,
materialistic lifestyles of consumer cultures and affirms what is often just called ‘the
simple life’ or ‘downshifting (Journal of Business Research, vol. 62, no. 2, 2009).
Звільнення з роботи також може стати приводом для заняттям більш
креативними видами діяльності, що отримали назву protirement (pro+retirement).
У той час як період життя безробітної людини, коли вона компенсує час,
витрачений на стресову роботу за рахунок розваг, вербалізувався у неологізмі
funemployment. На основі словосполучення working class, були створені
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неологізми, що вказують на зайнятість американців. Так, наприклад,
словосполучення overworking class, позначає людей, що завзято та тяжко працює,
у той час як новотвір underworking class є антонімічним у цьому відношенні:
Underworking can have downsides for the work as well. As Mr. Roberts says: “One
can certainly choose to work sub-40 hours per week, but that never comes without a
professional price. It’s all about figuring out what you want to optimize for and then
living with the consequences of that choice.” (Utah Business, May 22, 2019).
Звільнення з роботи безпосередньо корелює з необхідністю економити,
допоки не влаштувалися но нову роботу. Так, наприклад, період часу, коли
людина “з розумом” витрачає гроші тільки на ті речі, які дійсно необхідні,
отримало назву spending fast. Антиподом до цього явища можна назвати
неологізм latte factor, коли щоденні витрати на дріб’язкові речі насправді
приводять до ще більших затрат. Таким чином, необхідність заощаджувати також
стає стрес-фактором сучасного американця. Словосполучення frugal fatigue
позначає відчуття тривоги та психоемоційного виснаження унаслідок потреби
економити. It started creeping into the lexicon last spring, and now frugal fatigue —
the idea that we’re getting worn down and stressed out by constantly watching our
budgets — may as well be an officially diagnosed psychiatric disorder (The Boston
Globe, November 19, 2009).
Напруга на робочому місці, тим не менш, не завжди стає приводом для
звільнення.

Як

стверджуть

американські

дослідження,

насправді

жага

американців до успіху та високого соціального статусу є набагато більшою, аніж
може здаватися. За даними опитування, проведеного у 2017 році, менеджери та
голови компаній у середньому працюють 72 години на тиждень, включно з
вихідними та роботою вдома [164; 205; 227; 265]. Це явище отримало назву
teleworkaholic syndrome, що позначає “неможливість розслабитися”, та, як
наслідок, жертвування вільним часом на користь роботи. “Closet telecommuters”
or ”guerrilla telecommuters“ have only their bosses’ permission to work at home.
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Perhaps managers’ greatest fear about the ”office-free“ lifestyle is that ”teleworkers“
may be ”teleloafing,“ but generally people put in longer hours at home than at the
office,

the

”teleworkaholic

syndrome”

(The

Berkshire

Eagle

(Pittsfield,

Massachusetts), April 3, 2010).
Особливої популярності серед американців набувають різні способи
релаксації на роботі, які почали називати словом destressing. Такі практики
зменшують нервову напругу та “дають сил”, щоб працювати більше. Так,
наприклад, використання певної частини свого робочого часу для прогулянок,
або відвідування магазинів отримало назву undertime, а тип релаксації, коли
людина взагалі нічого не робить, вербалізувалося у новотворі zero-tasking. Як
відомо, фізична активність також є дієвим способом боротьби зі стресом, тому
деякі американці вдаються до такого способу релаксації, що вербалізувався у
неологізмі behaviorceutical (behavior + pharmaceutical): “I made up this term called
‘behaviorceuticals,’ instead of pharmaceuticals, in the sense that when we move and
when we engage in activities, we change the neurochemistry of our brain in ways that
a drug can change the neurochemistry of our brain,” said Kelly Lambert, a
neuroscientist at the University of Richmond (CBS News, March 18, 2018).
Роботодавці, зі свого боку, з метою підвищення продуктивності праці та
зменшення відтоку працівників, створюють спеціальні кімнати, де робітники
можуть подрімати та розслабитися. Такі кімнати відпочинку отримали назву
spent tent, nap nook, у той час, як сам офіс, де робочі місця розташовані таким
чином, щоб забезпечити комфортні умови праці для всіх робітників,
вербалізувалися у словосполученні healthy office lifestyle: Whether you are looking
to maintain goals that were set as New Year’s Resolutions, combat that 3PM slump, or
simply find a way to change up your day, following any (or all) of these four tips for a
healthy office lifestyle can help in your daily productivity and overall wellbeing
(Nimble, 2019).
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3.4. Лінгвальна актуалізація субконцепту PRESTIGE
Для американців велику роль відіграє громадська оцінка успішності їх
діяльності. Тим не менш, американці не надто охочі до того, щоб демонструвати
свій соціальний статус та статки, й іноді працюючи у великому колективі, важко
розрізнити заможну людини та звичайного робітника. Все ж, як не
парадоксально, саме американці найбільше турбуються про престиж, тобто
позитивну оцінку їх професійної діяльності, досягнень, та загалом, того, яке
враження вони справляють на інших.
Варто зазначити, що слово prestige було запозичене з французької мови у
XVII столітті, й першопочатково мало пейоративне значення, тобто виражало
негативну оцінку. Так з французької мови prestige перекладається як “хитрість,
обман, ілюзія” [199 ]. Дерогативний компонент значення зберігається до XIX
століття, і тільки у ХХ столітті англійські соціологи вводять поняття престижу у
науковий обіг зі значенням “позитивна оцінка суспільством певних видів
професійної діяльності чи професійних категорій населення” [199; 282]. Аналіз
словникових дефініцій іменника prestige в тлумачних словниках американського
варіанта англійської мови дав змогу виділити основні когнітивні ознаки
субконцепту PRESTIGE, що актуалізує 16% інноваційних одиниць від загальної
кількості

вибірки

американському

у

складі

лінгвокультурного

англомовному

публіцистичному

концепту
дискурсі

WEALTH.

У

субконцепт

PRESTIGE об’єктивується у лінгвокультурному концепті WEALTH з такими
когнітивними ознаками як SUCCESS AND SOCIAL STATUS (10%), APPEARANCE
(6%).
Варто

зазначити,

що

субконцепт

PRESTIGE,

профілюючись

у

лінгвокультурному концепті WEALTH, включає в себе оцінку саме професійної
діяльності, репутацію та авторитет людини, яка має високий соціальний статус,
і, як наслідок, розцінюється як успішна та авторитетна. Когнітивна ознака
SUCCESS AND SOCIAL STATUS актуалізується у значній кількості інноваційних
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одиниць в сучасному американському публіцистичному дискурсі (10% від
загальної кількості вибірки). На думку вчених, для американського суспільства
надзвичайно важливим є саме професійний престиж (occupational prestige), що
безпосередньо пов’язаний з соціальним статусом людини, заробленим власною
працею, завзяттям та зусиллями [320; 182]. Не дивно, що саме в американському
варіанті англійської мови з’явився метафоричний вираз eat what you kill, що
вербалізує діловий принцип того, що фінансова винагорода кожної людини
прямо пропорційно залежить від виду професійної діяльності, й того, скільки
зусиль було вкладено. Life only tastes good when you eat what you kill. When you
hustle for what you earn and someone pays you money in proportion to the service
you've offered, the idea you've created, your ability to execute on it, and their ability to
consume it in a way that benefits them (Business Insider, Jul 14, 2014).
Явище працеголізму, попри свій негативний аспект аддиктивності,
сприймається в американському суспільстві не як вада, а як необхідність.
Людина, яка багато працює, викликає захват і повагу зі сторони оточуючих, адже
така особистість демонструє такі якості, як лідерство, витривалість, готовність
брати на себе відповідальність за родину і власний успіх. Американське
суспільство є нацією трудоголиків, тобто overworking class, клас, що багато
працює.
Так, за даними Американського бюро статистики праці, у 2018 році, 89 %
американців витрачають щонайменше 5,4 години на роботу у вихідні дні, і більше
ніж 31% американців працює на свята [163]. Людину, що багато часу проводить
часу за роботою, навіть почали називати iron pants, а субстантив power у
американському публіцистичному дискурсі зазнав семантичної деривації й став
словотворчим елементом для таких новотворів, як power dinner, power lunch,
power suit, що має значення “діловий”, “елітний”, “такий, що пов’язаний зі світом
бізнесу”. I would say Zillow has one of the most flawed business models I’ve seen in a
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very, very long time,” he said during a “Power Lunch” appearance (CNBC, Aug 8,
2019).
Бажання досягти успіху в професійній діяльності безпосередньо корелює з
Американською мрією, що змушує американців не зупинятися на досягнутому,
та намагатися не піддаватися емоціям, навіть якщо людина зіткнулася з рядом
невдач, або, наприклад народилася у бідній сім’ї. Реальні історії успіху
американців міліардерів, наприклад, Марка Цукерберга, Стіва Джобса, Джеффа
Безоса, Опри Уінфрі, Ливай Страусса та інших, які розпочали свій бізнес та
кар’єру, не маючи ні досвіду ні початкового капіталу, надихають американців
працювати не покладаючи рук.
На

думку

вчених,

демонстрація

біографії

успішних

людей,

що

обговорюється на різноманітних телешоу, мотивує віру у власні сили й стимулює
бажання досягти успіху й матеріального благополуччя [193; 327]. Так, було
навіть створено неологізм oprahization (Oprah Winfrey + -ization), від прізвища
відомої американської телеведучої, що позначає сучасну тенденцію людей
публічно говорити про свої невдачі та успіхи, надихаючи тим самим глядачів.
Her ability to get celebrities and average people alike to pour out their emotions and
confess all manner of indiscretions to an audience of strangers gave rise to the term
Oprahization (CNBC, 29 Apr, 2014).
Американський кінематограф має великий вплив на суспільство. В
американському варіанті англійської мови було навіть створено неологізм на
позначення надмірного інтересу до життя зірок, що отримало назву celebrity
worship syndrome, у той час як особу, яка присвячує своє життя вивченню способу
життя кумирів, називають celebrader. Інтернет простір стає платформою не
тільки для підтримки інтересу до відомих людей, але й для отримання
популярності.
Так, до прикладу, особа, яка відома тільки користувачам Інтернету,
отримала назву cewebrity, blogebrity, а блог зірки ще називають celeblog. Не
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винятком стає й активна громадська позиція відомих людей, які “ведуть” за
собою своїх шанувальників, тим самим створюючи певну громаду людей, які
підтримують своїх кумирів. Це явище вербалізувалося у неологізмі celebrity
advocacy. Варто також зазначити, що американці одними із перших помітили, що
залучення зірки або використання її імені у рекламній компанії, значно підвищує
довіру до певної продукції чи послуг. Така практика об’єктивувалася у неологізмі
celebing, to celeb.
“Celebing” has taken off as a sort of slang messaging. Instead of sending someone
the message “Fancy a beer?” on their wireless phone or — heaven forbid — calling
and asking, people are sending pictures of Britney Spears. When they’re hungry, they
send a photo of Hank Marvin (The Seattle Times, March 19, 2013). If you’ve ever
purchased a supermarket tabloid to see photos of Katie’s baby … If you took sides in
Jen vs. Angelina … You might have Celebrity Worship Syndrome. (The Desert Sun,
January 21, 2007). His blogebrity status earned him a political column in 2003 on
Gaper’s Block, a local news and events Webzine (Chicago Tribune, April 18, 2007).
Nevertheless, because celebrity advocacy also works well with political and business
elites it may still be a good vehicle for pursuing some of the goals of development
advocates (International Journal of Cultural Studies, vol. 18, no. 4, 2015).
Особливою повагою та авторитетом користуються американці, які змогли
розбагатіти завдяки власній винахідливості та силі характеру. Так, здатність
досягти успіху після тривалих невдач вербалізувалося в американському варіанті
англійської мови у формі неологізма bouncebackability, а людей, які попри
негаразди знаходять сили добиватися перемоги, називають Charlie Brown, за
назвою однойменного відомого американського коміксу, який одним з перших
почав публікуватися на сторінках The New York Times ще у 1948 році.
На думку вчених, персонаж Чарлі Браун є одним із архетипів
американського суспільства, що об’єктивує надзвичайно вольову людину, здатну
долати перешкоди [178; 306]. Чарлі Брауна можна описати як людину, що часто
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страждає, і, як результат, нервує і не має впевненості в собі. Однак, протагоніст
демонструє як песимістичну, так і оптимістичну позицію, адже у кожній серії
коміксу він сподівається на краще і намагається зробити все можливе, щоб
досягти запланованого. Charlie Brown is the comic’s everyman (“Of all the Charlie
Browns in the world, you’re the Charlie Browniest,” Linus complains in a 1965
“Peanuts” TV film), adept at losing one day and still rising the next to see things
through (The New Yorker, Aug 6, 2019).
Бажання рухатися вперед настільки укорінилося в американській культурі,
що навіть людина, яка досягла своєї мети, не завжди може відчути себе
щасливою. Це явище вербалізувалося у неологізмі dog that reached the car, що
позначає особу, яка, інакше кажучи, завжди змушена ставити перед собою цілі та
рухатися вперед. Американські таблоїди, телешоу, книги та кінофільми настільки
переповнені “ідеєю блискучого професійного успіху”, що навіть було створено
серію неологізмів зі словотворчим елементом pornography, що підкреслює
надмірну розповсюдженість медійного контенту на тему, як досягти фінансового
та

професійного

тріумфу.

Наприклад

investment

pornography,

financial

pornography. William Berstein devotes a well-deserved chapter to the financial press
and its weakness for “financial pornography” – lurid coverage of star money
managers (The Seattle Times, August 4, 2012). Investment Pornography refers to the
tendency of mass media to excite its readers/listeners about short-term fluctuations in
the market (Assante Wealth Management, June, 2013).
Не тільки медіа, але й соціальні мережи виступають засобом публічної
демонстрації свого успіху. Так, наприклад, явище, коли людина використовує
соціальні мережі для створення образу багатої людини, хоча, насправді це може
бути не так, отримало назву success theatre. Досить поширеною є також практика
купувати щось з метою продемонструвати свій високий соціальний статус, що
актуалізувалася у новотворі snob effect. Товари та послуги, що демонструють
високий соціальний статус, отримали назву billionaire bait, bling-bling, stealth bag,
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vanity capital, а власне, критерії, за якими оцінюється людина як успішна,
наприклад, кількість лайків у соціальних мережах, об’єктивувалося у неологізмі
vanity metric.
Use the social web and all the popular social media channels to connect with
people who you know, and people you would like to meet — your target audience. The
trick with this is all about finding the correct people to connect with. Don’t be fooled
with vanity metrics such as followers or the number of likes (Memeburn, April 28,
2015). We’ve become better at choreographing ourselves and showing our best sides
to the screen, capturing the most flattering angle of our faces, our homes, our evenings
out, our loved ones and our trips. It’s success theater, and we’ve mastered it. (The New
York Times, December 28, 2012).
Як зазначають учені, демонстрація брендових аксесуарів чи одягу допомагає
не тільки створити престижний образ, але й зайняти більш високу позицію в
соціальній ієрархії [167; 181]. Людину, що гарно виглядає, має дорогий одяг та
аксесуари, більше поважають та довіряють, адже вона вже вирізняється серед
інших. Тому, як зауважуть дослідники, американець, як ніхто інший,
орієнтований на створення образу успішної, авторитетної та вродливої людини
[161; 274]. Варто зазначити, що поряд з предметами розкоші, не останню роль
для американців відіграє й зовнішній вигляд, про що свідчить значна кількість
інноваційних одиниць, виділених з американського публіцистичного дискурсу за
наявністю у їх семному складі архісеми APPEARANCE (6% від загальної кількості
вибірки), яку вважаємо когнітивною ознакою субконцепту PRESTIGE.
Так, за даними Американського товариства пластичної хірургії, станом на
2018 рік 17,7 мільйонів американців скористалися косметичними послугами, які
включали хоча б мінімальне операційне втручання, що на 2% більше ніж у 2017
році [156]. В американському суспільстві удаватися до пластичних операцій
вважається не тільки звично, але й престижно. Результати звіту Американського
товариства пластичної хірургії свідчать, що серед найбільш популярних
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хірургічних втручань американців залишаються збільшення розміру та
пропорцій грудей і сідниць, так звана bikini medicine, а також ліпосакція та
корекція обличчя [156]. У зв’язку з тим, що хірургічне втручання, як і раніше,
залишається доволі дорогою послугою, в американському варіанті англійської
мови навіть з’явився вираз cosmetic underclass, що номінує категорію людей, які
не можуть собі дозволити пластичні операції.
For many women coming from “cosmetic underclass” the main goal for altering
their bodies is to succeed professionally (Health Care Analysis, Vol 26, no 3, Sept
2018). Today, we speak with a leader in the field of women’s health and when you hear
that term, you could be forgiven if you thought reproductive health. Some people even
called it bikini medicine because, for so long, the focus of research and medical
practice seemed to be almost exclusively on the areas of the body you’d cover with a
bikini (NPR, March 25, 2013).
Пластична хірургія та косметичні процедури є настільки поширеним явищем
в Америці, що практикуються навіть певні заходи, де всім бажаючим учасникам
робляться, наприклад, ін’єкції ботоксу чи силікону. Такі зібрання отримали
назви, відповідно, Botox party, pumping party. Досить поширеними є також
хірургічні втручання, спрямовані на відновлення еластичності м’язових волокон
після пологів, такі процедури почали називати mommy makeover.
So-called mommy makeovers can involve a variety of procedures, but often
involve tummy tucks to tighten stretched abdominal muscles, liposuction to remove
excess fat and a breast lift, with or without implants. The American Society of Plastic
Surgeons reports that demand for those three procedures rose by 11 percent for women
ages 20-39 between 2005 and 2006 (The Houston Chronicle, September 16, 2007);
Chris said. “Or, you know these underground ‘pumping parties’ you hear about, where
people go for plastic surgery on the cheap? Well, they look like pumping-party victims”
(The New Yorker, December 4, 2006).
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Попри той факт, що досить популярними серед американців є процедури по
висвітленню зубів, ця практика може викликати обсесивне бажання мати білі
зуби. Такий стан отримав назву bleachorexia, а людину з таким психологічним
порушенням називають bleachorexic. Зі свого боку, до доволі незвичних
пластичних операцій можна віднести, наприклад, операції по зменшенню розміру
ноги чи пальця на нозі, що об’єктивувалися, відповідно, у неологізмах Cinderella,
toebesity (toe+obesity). Вирізняються також хірургічні втручання, спрямовані на
корекцію голосу, що отримали назву voice lift (за аналогією до face lift), та
операції на пупку – umbilicoplasty (umbilical + -plasty).
For Dr. Sadrieh (who was wearing made-to-order Gucci brogues), foot surgery is
a fusion of medicine and fairy tale. At his practice, you don’t have a bunionectomy; you
have a Cinderella procedure. The point of the Cinderella: being able to put a shoe on
that didn’t fit comfortably before” (The New York Times, April 22, 2014); People who
want teeth whiter than nature intended, reaching repeatedly for the peroxide, suffer
from “bleachorexia,” a word coined by the American Dental Association (The Globe
and Mail, September 24, 2009); First it was the Botox craze, then umbilicoplasty (that’s
belly button surgery). Here’s a tip: Nobody else stares at you as much as you stare at
yourself (Austin American-Statesman, January 9, 2013).
Загалом, захоплення пластичними операціями нерідко може призвести до
нав’язливої ідеї все більше вдосконалювати власне тіло. Для позначення такого
психологічного

стану

в

американському

варіанті

англійської

мови

використовуються такі новотвори, як perfection fatigue, surgeholic (surgeon +
alchoholic). Особу ж, яка підтримує молодий зовнішній вигляд вдаючись до
пластичних операцій, називають perma-youth. У даному контексті варто також
зазначити, що за даними Американського товариства пластичної хірургії, 92%
клієнтів є жінки, з яких 49% віком від 40-54 років [156]. Косметичні процедури
чи хірургічні втручання для цієї вікової категорії отримали назву cougar lift, адже
вони підвищують шанси жінок середнього віку зустріти молодшого чоловіка.
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The number of women age 45 and over choosing to have breast enhancements has
doubled. Procedures popular among cougars include facial fillers and buttock
implants. Leading the ‘Cougar Lifts’ trend are stars like Demi Moore, Kylie and
Madonna (MMD Newswire, June 28, 2010); I think we’re collectively rebounding from
perfection fatigue,” said Pamela Grossman, the director of visual trends at Getty
Images. “Everyone knows what Photoshop is now. Everyone’s seen the wizard behind
the curtain in advertising, in Hollywood (The New York Times, February 21, 2014).
Тим не менш, не тільки жінки прагнуть мати гарний зовнішній вигляд. Хоча
представниці слабкої статі й досі залишаються цільовою аудиторією багатьох
американських клінік пластичної хірургії, все більшої популярності набирають
косметичні

та

хірургічні

процедури

для

чоловіків.

За

підрахунками

Американського товариства пластичної хірургії, у 2018 році більше ніж 1,3
мільйони чоловіків скористалися косметичними або хірургічними послугами
[156]. Серед найбільш актуальних чоловічих процедур є корекція та підтяжка
обличчя, трансплантація волосся та різноманітні косметичні процедури. Так
наприклад, віск, що використовують чоловіки у зоні бікіні, отримав назву
boyzilian (boy + Brazilian), а спеціальна підводка під очі ,розроблена для
чоловіків, вербалізувалася у неологізмі guyliner. Особливою популярністю також
користуються салони краси, що пропонують майстерні перукарські послуги для
чоловіків, що іменуються manscaping (man + landscaping).
Guyliner looks best with a tan ( smoky eyes and white skin can look a little Gothic
( so invest in a bronzer for the complete look (The Journal, July 20, 2006); It turns out
that there is a hair-removal waxing procedure called the “Boyzilian,” the male
equivalent of the Brazilian bikini wax, for which you would have to put your ankle
behind your head in order to do it yourself, and we never want to think about that again
(The Washington Post, May 12, 2007).
Людина, що не слідкує за своїм зовнішнім виглядом, також отримує
номінацію в американському варіанті англійської мови. Так, наприклад, вираз eye
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broccoli використовують щодо некрасивої, недоглянутої людини, у той час як
чоловіка з небездоганною фігурою, а особливо з так званим “пивним
животиком”, називають dadbod (dad + body). Особливої популярності набувають
спеціалізований одяг для чоловіків у формі корсетів, які допомагають приховати
проблемні ділянки тіла, отримали назву mirdle (man + girdle).
The result was not always happy, it seems, as Wilson’s Kimmie as well as Marika
(Lauren Ash) and Helen-Alice (Liza Lapira) face insults and snobbery such as being
called “eye broccoli.” (HitFix, August 4, 2013); Thus, we’ve witnessed the growth of
shapewear for men, including the mirdle (a girdle for men), over the past decade (The
Georgia Straight, August 15, 2014). The dadbod is a new trend and fraternity boys
everywhere seem to be rejoicing. Turns out skipping the gym for a few brews last
Thursday after class turned out to be in their favor (The Odyssey, March 30, 2015).
Серед засобів догляду за власним тілом особливе місце займають послуги,
що надають косметичний ефект без операційного втручання чи ін’єкцій. До
неінвазійних методів естетичної медицини можна віднести, наприклад,
спеціальні речовини, що випускаються переважно у формі пігулок або рідини, які
покращують зовнішність. Такі речовини отримали назву nutricosmetics. Зі свого
боку словом fassage (face + massage), позначають масаж обличчя, покликаний
покращити еластичність шкіри та розгладити зморшки. Особливої впевненості в
собі додають нові предмети одягу чи аксесуари, що покращують настрій і
трансформують зовнішність. Це явище об’єктивувалося у неологізмі dopamine
dressing.
We’ve looked at serotonin-boosting food, and happiness workouts, but did you
know that the so-called dopamine dressing trend, which is all about fashion choices
that make you feel happy, actually has its roots in solid scientific research? – In other
words, wearing “happy clothes” genuinely can make you feel happier (Lumity,
February 23, 2017); Already feeling pretty Zen, I zombie-walked into the relaxation
area and to a private room to try a Fassage, whatever that was. Apparently, it’s the
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single most blissful experience one human can apply to another (Orlando Business
Journal, March 4, 2015).
Таким

чином,

субконцепт

PRESTIGE

об’єднує

неологізми,

які

профілюються у лінгвокультурному концепті WEALTH за такими когнітивними
ознаками, як SUCCESS AND SOCIAL STATUS, APPEARANCE, тобто включають до
свого семного складу відповідні архісеми. Результати аналізу інноваційних
одиниць дають підстави стверджувати, що в американській культурі матеріальне
благополуччя розцінюється як показник успішності та високого соціального
статусу. Зі свого боку, той факт, що значна кількість американців, як жінки так і
чоловіки, пильно стежать за своїм зовнішнім виглядом, свідчить про те, що вони
розцінюють власну зовнішність у якості невід’ємного атрибуту для створення
образу заможної людини.
3.5.

Шляхи,

лінгвокультурного

способи

та

концепту

засоби
WEALTH

інноваційної
в

актуалізації

американському

англійськомовному публіцистичному дискурсі
Створення інноваційних одиниць здійснюється, перш за все, на основі
потреб суспільства у вербалізації нових понять, що формуються у результаті
розвитку науки, культури, суспільних відносин та інших факторів, що
безпосередньо впливають на мову. До числа неологізмів можуть бути віднесені
як абсолютно нові за формою і за змістом слова, лексичні одиниці, створені з
наявних у мові елементів, так й інноваційні одиниці, що розвинули нові значення.
Основні способи формування нової лексики американського варіанта англійської
мови – телескопія, афіксація, словоскладання, абревіація мають високу
продуктивність, про що свідчать численні неологізми, що актуалізуються у
субконцептах SOCIAL INEQUALITY, PROPERTY, STRESS, PRESTIGE, які
вважаємо складовими лінгвокультурного концепту WEALTH. Варто також
зазначити, що проаналізовані лексико-фразеологічні інноваційні одиниці

170
американського варіанта англійської мови, що об’єктивують лінгвокультурний
концепт WEALTH, були створенні виключно за рахунок власних мовних
ресурсів.
Самим продуктивним із способів формування нових слів в американському
варіанті англійської мови є компресійний спосіб словотвору, тобто телескопія.
Створення телескопійних одиниць можна вважати одним із проявів закону
мовної економії, адже серед неологізмів останніх десятиліть існує тенденція до
збільшення контамінацій, що формуються на основі злиття двох або більше
скорочених основ слів, які повністю або частково зберігають значення вихідних
словотвірних елементів [40; 43; 92].
У нашій науковій роботі дотримуємося класифікації телескопізмів на три
типи: повні, часткові та гаплологічні телескопізми. За результатами аналізу
телескопізмів, що профілюються у рамках субконцептів лінгвокультурного
концепту WEALTH, нами було встановлено, що тип повної телескопії є найбільш
продуктивним. Під терміном “повні телескопізми” розуміємо інноваційні
одиниці утворенні на основі злиття двох усічених основ: акопопи (схематично
позначаються ab), тобто початкового фрагмента слова та аферези (схематично
позначаються cd), кінцевого фрагмента лексичної одиниці [29; 43]. У результаті
дослідження

типів

механізмів

творення

телескопізмів,

актуалізуючих

лінгвокультурний концепт WEALTH у американському публіцистичному
дискурсі, вдалося виділити такі найбільш продуктивні моделі.
Модель ab+cd = ad (акопопно-аферезний тип). За цією моделлю була
створена найбільша кількість лексичних інновацій, наприклад, неологізми
affluenza (affluent + influenza), що позначає “надмірну матеріальну зацікавленість
сучасних американців, яка тим не менш, призводить до перевтоми та стресів”;
mirdle (man + girdle) “спеціальний пояс для чоловіків або спідня білизна
покликана візуально зменшити недоліки тіла”; protirement (profession +
retirement) “звільнення з роботи у наслідок стресу з метою відпочинку, або на
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користь заняття більш креативними видами діяльності”; weisure (work + leisure)
“вільний час, який, тим не менш, присвячується виконанню певних робочих
питань”; fassage (face + massage) “масаж обличчя”, до прикладу:
Affluenza (af-loo-en-zuh) affluence + influenza is a growing phenomenon that
affects more than children of over-indulgent parents. This extreme form of materialism
impacts people of all ages and income levels and the other name for the condition
include “the new wealth effect (Forbes, Aug 16, 2019); Thus, we’ve witnessed the
growth of shapewear for men, including the mirdle (a girdle for men), over the past
decade (The Georgia Straight, August 15, 2014); “Protirement Not Retirement,”
Katsof explores protirement through the eyes of 100 baby boomers and pre-boomers,
from all walks of life; men and women who’ve reached the next chapter of their lives
and were left wondering, “What’s next?” (Niagara This Week, May 23, 2019); Weisure
time is fitting fun around work, rather than fitting work around fun. It’s kind of like
eating lunch at your desk. We used to call people who embraced this sort of behavior
workaholics. Now we call them crackberries (Valley News, May 30, 2009).
Серед інноваційних одиниць, що актуалізують лінгвокультурний концепт
WEALTH, достатньо представленими є часткові телескопізми. Під терміном
“часткові телескопізми” розуміємо похідні неологізми, що утворилися у
результаті злиття одного повного компонента і фрагмента іншого компонента. За
результатами аналізу неологізмів такого типу було виділено дві моделі:
Модель ab + cd = abd. Злиття повної форми першого слова з аферезою
другого, наприклад, womenomics (women + economics) “теорія, що жінки
відіграються ключову роль у рості економіки”; lucrepath (lucre + psychopath)
“людина, переконана в тому, що головне у житті це гроші та матеріальні
цінності”; boyzilian (boy + Brazilian) “віск, що використовується чоловіками у зоні
бікіні”; manscaping (man + landscaping) “послуги по майстерному голінню та
підстриганню чоловічого волосся на тілі”; facekini (face + bikini) “маска для
обличчя щоб попередити засмагу”.
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Mayyada Abu Jaber is an analyst of ‘womenomics’, looking at how women’s
advancement in the labour market benefits economy. She was a keynote speaker at
WPP’s event in Amman, and shared her view that working with all members of society
is the key to female empowerment (Euronews, 13 September, 2019); Universities are a
fruitful source of neologisms — I once had a couple of philosopher colleagues who
coined the word “lucrepath” for an individual consumed by the desire for money — so
I decided to look up “disinvestment.” (Inside Story, March 18, 2010); Body grooming
rules are inconsistent. The manscaping technique that works best on your chest hair is
less ideal for your back, or even your junk. You’ll also prepare and treat your skin
differently with waxing (Men’s Journal, 24 May, 2018).
Модель ab + cd = acd, злиття акопопа першого компонента та повної форми
слова другого компонента, наприклад eracism (erasing + racism) “суспільний рух
за викорінення будь-яких проявів расизму в Америці”; femachism (female +
machismo) “переконання в тому, що жінки здатні досягнути кращих успіхів, ніж
чоловіки”; nutricosmetics (nutritional + cosmetics) “певні речовини, що мають
косметологічний ефект та покращують зовнішній вигляд”; misogynoir (misogyny
+ noir) “відкрита зневага до чорношкірих жінок”; permayouth (permanent + youth)
“особа, яка підтримує молодий зовнішній вигляд, користуючись послугами
пластичної хірургії”;
Undoubtedly one of the most accomplished and charming actors of our time, Lou
Gossett Jr. is a modern-day hero. At 83 years young, he has plenty left in the tank, as
evidenced by his recently formed Eracism Foundation (the elimination of racism),
which he hopes will inspire a new generation of actors and activists (Rollingout, 30
Aug, 2019). Recalling the social media whirlpool of anguish after Michelle Obama’s
jubilant, self-affirming speech of black womanhood at BET’s Black Girls Rock event
last month — cries of reverse racism and even a #metoo hashtag that proclaimed
#whitegirlsrock — it’s obvious that America is past-due for getting over its centuries
of misogynoir (Time, May 13, 2015); The movie “The Age of Adaline” seems less
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interested in the scientific possibility of her perma-youth than in the endless parade of
era-specific gowns and sweaters the twist of fate allows (The Georgia Straight, 24
April, 2015).
Певну частину вибірки неологізмів, актуалізуючих лінгвокультурний
концепт WEALTH, становлять гаплологічні телескопізми. У нашій науковій
роботі під терміном “гаплологічні телескопізми” розуміємо похідні слова,
отримані в результаті часткового накладення фрагмента одного компонента
слова на фрагмент іншого. За результатами аналізу неологізмів цього типу було
виділено дві моделі:
Модель ab + cd = abod, де o – спільний елемент, наприклад nillionaire (nill +
millionaire) “людина, що не має грошей”; manny (man + nanny) “чоловік - нянька”;
beditate (bed + meditate) “думати про щось, знаходячись у ліжку, роздумувати
перед сном”, до прикладу: When Patrick lost all his money in the stock market, he
became a nillionaire (Rollingout, 10 April, 2016); A “manny” is a male version of a
female nanny. Mannies perform the same child care duties and expectations as their
female nanny counterparts, with the only difference being gender (Verywell Family,
July 25, 2019).
Модель ab + cd = aocd, наприклад, econnoisseur (economic + connoisseur)
“бережлива людина, що скрупульозно ставиться до витрат та прагне отримувати
гарну якість товарів та послуг за низькою ціною”: Being an econnoisseur I bought
the ten dollar chilean wine instead of the fifty dollar french (Inside Story, February 12,
2014).
За розглянутими нами моделями утворюється найбільша кількість
телескопізмів, що вербалізують лінгвокультурний концепт WEALTH в
американському публіцистичному дискурсі. Проте, можна виділити й інші, менш
продуктивні моделі, наприклад: ab + cd = ac – bobu (bohemian + businessman)
“бізнесмен, що веде богемний спосіб життя”; ab + cd = bd – netpreneur (Internet +
entrepreneur) “підприємець, який веде свій бізнес у мережі Інтернет”; tooty (hoity-
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toity + snooty) “такий, що є зарозумілим та хвалиться своїми досягненнями чи
статками”; ab + cd = abc – dadbod (dad + body) “чоловік з небездоганною фігурою,
часто з ожирінням у ділянці живота”; ab + cd = acb – cewebrity (celebrity + web)
“людина, що користується популярністю у мережі Інтернет”.
Welcome to the world of the Bobu — bohemian businessman — the new breed of
freedom-seeking creative entrepreneur. He either rejects the world of conventional
employment or has been rejected by it (Time, September 25, 2016); We established the
eFounders Fellowship, in partnership with UNCTAD, to cultivate young digital
entrepreneurs and the Netpreneur programme, in partnership with RDB, to train SMEs
who aspire to digitize their businesses (World Economic Forum, September 03, 2019);
"In case you haven't noticed lately, girls are all about that dadbod," wrote Clemson
University sophomore Mackenzie Pearson a few weeks ago. A dadbod, as she defines
it, "is a nice balance between a beer gut and working out. The dadbod says, 'I go to the
gym occasionally, but I also drink heavily on the weekends and enjoy eating eight slices
of pizza at a time” (The Washington Post, May 11, 2015).
Як свідчать наведені вище приклади, більшість телескопізмів формується на
базі двох компонентів. Достатньо рідкою є трьохкомпонентна модель ab + cd +
ef = acf, наприклад afflufemza (affluent + female + influenza) “стрес, спричинений
необхідністю жінки робити вибір між кар’єрою та сімейними обов’язками”.
Найбільш продуктивною є двокомпонентна модель іменник + іменник (N + N),
наприклад lucrepath (lucre + psychopath) “людина, переконана в тому, що головне
у житті це гроші та матеріальні цінності”, Amerindian (American + Indian)
“американець індійського походження”. Менш представленими є моделі
прикметник + іменник (Adj + N), наприклад permayouth (permanent + youth)
“особа, яка часто користується послугами пластичної хірургії”, bobu (bohemian +
businessman) “бізнесмен, що веде богемний спосіб життя”; іменник + прикметник
(N + Adj), наприклад misogynoir (misogyny + noir) “зневага до чорношкірих
жінок”; займенник + іменник (P + N), наприклад he-vage (he + cleavage) “стиль
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одягу чоловіків з розстібнутою сорочкою, коли видно торс”; shehemoth (she +
behemoth) “жінка з надмірною вагою”; дієслово + іменник (V + N) eracism (erasing
+ racism); іменник + дієслово (N + V), наприклад beditate (bed + meditate)
“розмірковувати, знаходячись у ліжку”.
Lying in bed the other night, cradling some seltzer water, my stomach gurgling,
the word for my malaise suddenly came to me: “afflufemza,” wherein the problems of
affluence are recast as the struggles of feminism, and you find yourself in a dreamlike
state of reading firstperson essays about it, over and over again (Atalntic Monthly, May
1, 2006); In what must appear to be the strangest manoeuvre in the age-old battle of
the sexes, men, after centuries of contemplating the feminine cleavage with a mixture
of lust, envy, and aesthetic detachment, have finally decided enough is enough, and
gotten themselves their own cleavage — a ‘male cleavage’ — best showcased through
the he-vage T-shirt (DNA, September 26, 2010); The first technique I used was
admittedly a little less hardcore than some of the recommended ones, because it was
an app. Beditate is one among many sleep aid meditation apps available on smart
phones, and the one I ultimately chose because it had a lucid dreaming option (Bustle,
February 19, 2016).
Варто також зазначити, що телескопія є не тільки продуктивним способом
збагачення словникового складу американського варіанта англійської мови, але
й телескопічні формації беруть активну участь у подальших словотворчих
процесах. Так, до прикладу, неологізм celeb став активним словотворчим
фрагментом, що утворився у наслідок процесу усічення слова celebrity. На основі
фрагмента celeb, що зберіг своє значення “зірка, відома особа”, було створено
низку неологізмів, наприклад: celebrader (celeb + rader) “особа, що займається
вивченням способу життя відомих людей”; celebreality (celeb + reality) “реалітітелешоу, що демонструє життя відомих людей”; deleb (dead + celeb) “відома
особа, що померла, особливо через вживання певних речовин”; tweleb (twitter +
celeb) “людина, що користується популярністю у Твітері”.
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Images of deceased stars have long been used in advertising. The most recent
trend is for digital enhancement of images, seamlessly integrating “delebs” into current
situations and, in some cases, putting words into their mouths (Marketing Week, April
30, 2009); Garay says that, although he plans to set up a general celeblog, which will
cover Brit as needed, “it’s clear I believe Britney is unfortunately done (for me at least)
(The Philadelphia Inquirer, December 29, 2006); Celebreality’s genius, and indeed the
often derided genius of reality TV in general, is not that it’s fake, but that it lives
uniquely between truth and fabrication (see my full, albeit somewhat dated, take here)
(Decider, Jul 20, 2016); Celebrities with a fan following from the city aren’t restricted
to actors anymore. There’s a new line of celebrities who are winning hearts and minds
with their wit, humour and catchy phrases all within 140 characters. Known as
‘twelebs’, a term for Twitter Celebs, these people are regular people with day jobs and
very much among the crowd (Deccan Chronicle, 10 Aug, 2017).
Явище “вторинної телескопії”, тобто повторне використання усічених
фрагментів для створення інших інноваційних одиниць, можна спостерігати й на
прикладі слова celebutante (celeb + débutante) “презирливе позначення людини,
яка стала відомою завдяки збігу обставин чи своїми ексцентричними діями”. Так,
телескопізм celebutante став основою для створення неологізму celebutard
(celebutante + retard) “зірка, що не відзначається особливим інтелектом, або
зарекомендувала себе як неосвічена”. На базі фрагментів celeb, cele були створені
гаплологічні телескопізми celeblog (celeb + blog) “блог, що ведеться
знаменитістю”; celesbian (cele + lesbian) “зірка нетрадиційної орієнтації”. Власне
й сам неологізм celeb у результаті конверсії став позначати процес рекламування
товарів чи послуг зірками або відомими людьми. Таким чином, телескопізми не
тільки активно збагачують словниковий склад англійської мови, але й сприяють
формуванню нових словотворчих елементів, які починають функціонувати у
якості афіксів чи стають елементами процесу словоскладання.
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That is why today's Internet Pioneers "are less likely to reward self-absorbed
instant celebutantes" like Paris Hilton, Myers writes, "who depend more on sensation
and controversy than talent." Moreover, as fame becomes easier to achieve, it will
become less desirable as a goal, "a commodity unworthy of [Internet Pioneers'] time,
attention and money." (Big Think, 04 Dec, 2012); Sofia Coppola interprets France’s
last queen as a kind of 18th-century celebutard. Luckily, Kirsten Dunst is a smart
enough actress to bring more than that to the Versailles party (Los Angeles Daily
News, September 17, 2006). In 2017, there’s a new generation of famous lesbians and
bisexual women (celesbians, if you will) who are casually living out a real-life version
of The L Word in front of our eyes, inspiring mass social media followings from fans
hungry for the latest celesbian gossip — including for the many celebrities who aren’t
confirmed to be sleeping with other people of the same gender, but are the subjects of
constant, frantic speculation (Buzz Feed, October 11, 2017).
Серед інноваційних одиниць, вербалізуючих лінгвокультурний концепт
WEALTH, певна кількість неологізмів створена за допомогою словоскладання
(композиції). Найпродуктивнішою моделлю процесу словоскладання виявилася
субстантивна схема N+N. Так, за цією моделлю були створені такі неологізми, як
funemployment “період життя людини, що займається пошуком нової роботи та
може собі дозволити витрачати певний час на розваги”, dress correctness “стиль
жіночого одягу, який вважається відповідним для ділової жінки, що прагне
зробити кар’єру”, nap nook “спеціальні кімната для відпочинку, де робітники
можуть подрімати протягом робочого дня”, doorbuster “товар з низькою ціною,
що виставляється ближче до входу чи вітрин з метою заманювання покупців”.
A growing group of jobless across the nation are joining a self-proclaimed
movement: ‘funemployment.’ It’s a group of jovial unemployed who say they’re finally
doing what they’ve always wanted to do — whether it is blogging or starting a nonprofit
(Fox News, July 18, 2010); You can now book a nap nook in New York City. New York
might be the city that never sleeps, but its residents need to catch some Zs every now

178
and then—even at times when it's least convenient (Mental Floss, July 17, 2018); “We
know Black Friday shopping is a tradition for so many of our customers, and we’re
thrilled to announce an amazing lineup of Black Friday deals and doorbusters as
families begin preparing for the holiday season,” said Greg Revelle, Kohl’s chief
marketing officer, in a news release, noting there will be "more deals than ever before
leading up to the Black Friday shopping event.” (USA Today, Nov. 1, 2019).
Менш представленими є композити, створені за моделями, що включають в
себе різні частини мови. До прикладу, Prep + N: downshift “практика залишати
стресову роботу на користь більш спокійного життя”, upshift “практика після
звільнення з легшої і спокійнішої роботи найматися на більш стресову й
виснажливу, яка, тим не менш, приносить більший прибуток”, undertime
“використання певної частини свого робочого часу для відпочинку, прогулянок
чи інших способів релаксації”; Num + N: zero-tasking “певний тип релаксації,
коли людина взагалі нічого не робить”; Adj + N: perma-youth “людина, що часто
вдається до пластичних операцій”, red-lining “практика відмови представникам
певних етнічних меншин у кредитах”.
But when you reverse direction and want to take a step downwards, employers
tend to react with skepticism. They worry that downshifting is code for “tired and
checked out.” (It doesn't help that a Gallup survey last year found that workers in their
50s and 60s are America's least engaged.) (Forbes, Jun 30, 2014); For most managers,
it is important to maintain balance in scheduling hours across employees. However, it
can sometimes become a Herculean task to keep track of who’s working when,
especially when an organization has dynamic shifts. This is further complicated when
considering employee overtime and undertime. It is for this reason that we’d
introduced overtime/undertime handling as part of our conflict notifications
(Humanity, Aug 1, 2011); What is zero-tasking? It means being, not doing. It means
taking those 60 minutes and just doing nothing. Simply rest, relax, de-stress and deload (the opposite of overload) (Make a Change Blog, November 3, 2013).
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Аналізуючи афіксальні способи словотвору, варто зазначити, що серед
неологізмів, вербалізуючих лінгвокультурний концепт WEALTH, найбільшу
активність проявляють такі словотворчі елементи як -ism, -er, -ing, mini-, micro-,
multi. До прикладу, presenteeism “прагнення більше часу проводити на роботі,
розраховуючи таким чином на підвищення або кар’єрний ріст”, flexism
“дискримінація робітників з гнучким графіком роботи”, singlism “дискримінація
людей без пари, неодружених”, mini-job (mini-jobber) “робота, що не приносить
значного прибутку та не вимагає значних зусиль чи навичок”, sunlighting
“виконувати додатково оплачувану роботу в неробочий час”, rocketing
“витрачати велику суму грошей на неважливі речі”, microagression “необдуманий
вчинок, що може бути розцінений як прояв дискримінації”, microcredit “невелика
позика, що дається на короткий проміжок часу”; multi-dadding “мати дітей від
різних чоловіків”; multi-skilling “мати професійні навички у декількох сферах”.
How many times have you gone in to work when you're really not up to it? The
CIPD said more than four-fifths (83%) of its respondents had observed presenteeism
in their organisation, and a quarter (25%) said the problem had got worse since the
previous year (BBC News, 14 April, 2019); If you have other opportunities, steer clear
of sunlighting. Extremely unprofessional/management creates uncomfortable work
environment. Office politics is beyond your worst nightmare. They do not value their
employees and is evident by extremely high turnover (Glass Door, 18 Aug, 2019); What
is a microaggression? It is an unconscious expressions of racism or sexism. That
unconscious bias is everywhere — especially in the workplace (Business Insider, Sep
10, 2018); I have witnessed a broad spectrum experience this week, as I have been on
a journey to discover what makes a modern British family. I have been to visit a group
of single mums in Bristol and a “multi-dad” in Derby who claims 18 children by at
least five partners (BBC News, August 17, 2007); Career stagnation, layoffs pushing
IT professionals to go in for multi-skilling. The recent IT layoffs have spurred software
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professionals with three-eight years of experience towards having multiple skills in
their kitty (The Economic Times, May 30, 2017).
Достатньо продуктивним виступає й запозичений з німецької мови префікс
uber-, що вступає в синонімічні відношення з англійським префіксом super-. Так,
в американському варіанті англійської мови були створені неологізми з
елементами uber-, super-, зі значенням головування, першості, високо рівня:
ubermomming, “здатність жінки вдало поєднувати подружні обов’язки, доглядати
за дітьми та мати гарну кар’єру”, ubersexual “гетеросексуальний чоловік, що
слідкує за зовнішнім виглядом та впевнений у собі”, uber-oligarch “олігарх, що
серед інших заможних людей вирізняється ще більшими статками”, über-rich
“дуже заможна людина”, superdiversity “явище разючої соціальної нерівності,
притаманне багатьом сучасним країнам”, super-gentrification “явище, коли дуже
заможна людина переїздить у багатий район міста, тим самим сприяючи його ще
більшій модернізації”.
I'm not saying my ubermomming is special. I'm saying it's worth talking about
because I'm not special. This is motherhood now. This is what we do. And we're going
to do it forever and be ubergrannies (Chicago Now, April 4, 2014); Indeed, it seems
what Trump really pursued was not the Presidency itself but the uber-oligarch status
that a hotly contested and highly lucrative but failed presidential bid would afford
(Social Science, 15 March, 2018); Are ubersexuals the gentlemen of our time? The
term ubersexual is associated with a modern man. He is passionate without being
obsessive. In addition to being well read, cultured and educated, he is also a man of
class and means (The Gentlemen’s Clinics, 13 March, 2013); For once think about how
these massive projects will impact the community, strangling it with dense development,
overwhelming its already strapped infrastructure, and bringing the destructive
consequences of super-gentrification to existing residents and neighborhoods (New
York YIMBY, 2 May, 2018).
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Певна кількість інновацій, актуалізуючих лінгвокультурний концепт
WEALTH, представлена абревіатурами та скороченнями. До прикладу HENRY
(high earner, not rich yet) “людина, що має гарний дохід, але ще не є заможною”,
NINJA (no income, no job or assets) “безробітний без будь-яких видів прибутку”,
SMUM (smart, middle-class, uninvolved mother) “безробітна жінка середнього
класу з освітою та дітьми”, SCAMs (smart, child-centered, active moms) “освічена
активна жінка, зосереджена на дітях”, Sindie

(single income now divorced)

“розлучена жінка, яка сама заробляє”, TWAG (tech wife and girlfriend) “дружина
або дівчина підприємця у сфері інформаційних технологій”, NEET (not in
employment, education, or training) “людина, що не має постійного місця роботи,
не навчається та не проходить професійні курси”, DINS (double income no sex)
“стан коли обидва партери втомлюються на роботі та вже не мають часу на
романтичні стосунки”, DWB (driving while black) “явище упередженого ставлення
до чорношкірих водіїв”, FWM (flying while Muslim) “явище упередженого
ставлення до пасажирів літаків мусульманського походження”.
“My bonus is ‘shameful’ — but I worked hard to get it,” said John Konstantinidis,
a wholesale insurance broker, lunching Friday at Harry’s at Hanover Square. “I’m a
HENRY,” Mr. Konstantinidis added. “High Earner but Not Rich Yet.” (The New York
Times, January 31, 2009); So now it’s on between the SMUMs and the SCAMs (Smart,
Child-Centered, Active Moms -- my coinage). SCAMs are the superachieving moms
who hand-letter birthday invitations, spend their days in imaginative play with their
toddlers, bake from scratch and joyfully embrace each moment spent with their
supergifted offspring (Los Angeles Times, Aug 6, 2006); Currently, DINS (Double
Income/No Sex) is getting interest from the press and is surely the topic of many
conversations between friends. When we have a sexual problem, we gratefully grab any
explanation of what might be the cause of our distress (Smart Sex Talk, Dec 2, 2011).
Серед скорочень, можна насамперед виокремити інноваційні одиниці, які
представлені скороченням двох або одного компонента у словосполученні,
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наприклад, tech bro (technology brother) “людина, що працює у сфері технологій”,
pass-agg (passive and aggressive) “явище, коли людина дивиться у агресивній
манері, проте не вживає ніяких заходів”, sigother (significant other) “коханка або
коханець, партнер романтичних відношень”. This new era ushered in a wave of
Millenial “tech bro” creators, such as Elon Musk, Mark Zuckerberg and Jack Dorsey.
Silicon valley types. White collar programmers, coders and engineers- the architects of
Internet 2.0. Channers, Shitposters, Spammers, Hackers and Memelords (Medium, Mar
23, 2019); But does this pass agg approach to enforcement actually work? The short
answer is no. The long answer is also no, but some context might help explain a few
imperfections (City Metric, June 21, 2018).
Значну кількість інновацій, актуалізуючих лінгвокультурний концепт
WEALTH, складають фразеологізми. У призмі синтаксичної моделі сталих
сполук, найбільш продуктивною є субстантивна схема N + N: eye broccoli
“негарна людина”, success theater “явище, коли людина використовує соціальні
мережі для демонстрації своєї успішності, багатства, хоча насправді це може бути
неправда”, lifestyle office “робочі місця у офісі, які є комфортними для всіх
працівників”, stealth bag “сумочка, стилізована таким чином, щоб замаскувати її
вартість”, recession chic “стиль одягу, що вирізняється своєю демократичністю,
відсутністю коштовних речей”, billionaire bait “спеціальний предмет одягу чи
аксесуар, що вказує на високий соціальний статус власника”, trophy child
“дитина, що своїми досягненнями сприяє престижу батьків”.
The result was not always happy, it seems, as Wilson’s Kimmie as well as Marika
(Lauren Ash) and Helen-Alice (Liza Lapira) face insults and snobbery such as being
called “eye broccoli.” (HitFix, August 4, 2013); We’ve become better at
choreographing ourselves and showing our best sides to the screen, capturing the most
flattering angle of our faces, our homes, our evenings out, our loved ones and our trips.
It’s success theater, and we’ve mastered it. (The New York Times, December 28,
2012); The house was classic billionaire bait: outrageous candy room, a garage for
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about a million vehicles with a car turntable, a replica of the Transformer Bumblebee
that was about as tall as a human, a handful of arty, chrome-covered weapons, an
infinity pool (Curbed Los Angeles, July 13, 2015); The trophy child is the long-term
effects of maternal favoritism. The cultural myths about mothers would have us believe
not just that all mothers are loving and instinctively nurturing, but that they love each
of their children equally (Psychology Today, May 10, 2017).
Певну частину бінарних фразеологічних утворень було створено за
моделями Adj +N, V+N, V+Adj: busy brain “психічний та емоційний стан
виснаженої людини, яка має проблеми з відпочинком”, iron pants “людина, яка
багато працює”, linguistic profiling “особливий стиль мовлення людини, що вказує
на її високий соціальний статус”, talking hairdo “занадто сконцентрований на
власній зовнішності телеведучий або тележурналіст”, golden ghetto “певний
район у місті де проживають заможні люди та знаходяться найдорожчі бутики”,
go plural “працювати над декількома проектами або у кількох фірмах одночасно”,
beat the clock “працювати понаднормово, особливо вночі”.
We have increasingly busy lives, and when your day is rammed full of hectic
commutes, endless emails, high-pressure meetings, and lively social engagements, it
can be so hard to switch off when the time comes for bed. Experts have called this "busy
brain syndrome" (Bustle, Aug 31, 2018); John Baugh, a linguist at Washington
University in St. Louis, was the first to document the "linguistic profiling" some
minorities face over the phone (Business Insider, Jul 9, 2018); There is, in fact, a
spanking new 1,070-seat event venue called City Springs Theatre smack dab in the
center of those suburbs (in Sandy Springs, which used to be nicknamed “the Golden
Ghetto” and fought annexation by Atlanta for many years) that looked perfect for a
debate (New York Intelligencer, Nov 4, 2019); Beat the clock! Your sleep-wake cycle
is regulated by a protein called PER. The protein level rises and falls each day, peaking
in the evening and plummeting at night. When PER levels are low, your blood pressure
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drops, heart rate slows, and thinking becomes foggier (Mental Floss, November 19,
2013).
Серед інноваційних фразеологізмів, що актуалізують лінгвокультурний
концепт WEALTH, можна виділити і сталі багатокомпонентні словосполучення,
наприклад, dog that caught the car “людина, що досягла своєї мети та не знає що
робити далі”, eat what you kill “принцип, що фінансова винагорода кожної людини
прямопропорційно залежить від виду професійної діяльності, й того, скільки
зусиль було вкладено”, sudden loss of wealth syndrome “відчуття розгубленості та
стрес від втрати заощаджень”, wife acceptance factor “явище фемінізації певних
речей, які вважалися до цього чоловічими”. До прикладу:
He entered office in a state of sublime ignorance — “the dog that caught the car
knew a lot more about what to do with the car than I knew about what to do with the
governor’s office” — but he learned fast and had two rather successful terms (The
Washington Post, February 16, 2003); In addition, “eat what you kill” compensation
systems may have aggravated the temptation to give client-pleasing advice. These
systems have made individual lawyers more dependent on particular clients (Harvard
Journal of Law and Public Policy, December 1, 2003); My wife, she’s always had sort
of a tentative take on the home automation. In Atlanta, things never quite worked right
or I was always experimenting. But now she’s grown to depend upon it. In the home
automation community, which is mostly males, there’s a coined acronym: W.A.F., the
Wife Acceptance Factor. People are always trying to find automation routines that
have a high W.A.F (The New York Times, February 21, 2013).
Варто відзначити високий рівень генерації нових фразеологізмів певними
лексичними

одиницями,

які

шляхом

аналогії

сприяють

формуванню

семантичних “гнізд” нових сталих словосполучень. Так, до прикладу, слово
vanity стало семантичним центром для фразеологізмів, що вказують на бажання
людини демонструвати свою успішність, високий соціальний статус: vanity
capital “певні товари або послуги, що купує людину з метою підкреслення своєї
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заможності”, vanity metric “певні показники, за якими особу оцінюють інші люди
та розцінюють її як заможну”, vanity height “частина будинку, що не
використовується мешканцями та існує тільки для надання статусності”, vanity
sizing “практика, коли на одязі, переважно коштовному, вказується розмір
менший за стандартний, що, лестить його власнику”.
Of course, when the student paper pointed out such a large vanity capital
expenditure in a year when the University was begging to increase tuition, a budgetary
emergency emerged which forced the University to cut all funding to the paper
(Pharyngula, March 2, 2016); Use the social web and all the popular social media
channels to connect with people who you know, and people you would like to meet —
your target audience. The trick with this is all about finding the correct people to
connect with. Don’t be fooled with vanity metrics such as followers or the number of
likes (Memeburn, April 28, 2015); Dubai’s Burj Khalifa — currently the world’s tallest
building at 2,717 feet — is topped by 800 feet of unusable ornamentation. That means
almost 30 percent of the world’s tallest building is “vanity height.” (Chicago Tribune,
November 13, 2013).
Високою фразеологічною продуктивністю відзначається словосполучення
glass ceiling “професійні бар’єри для представників етнічних меншин”, яке
згодом стало патерном для інших сталих сполук, що позначають будь-який вид
упередженого ставлення та дискримінації соціальних меншин: glass floor
“бар’єри,

що

перешкоджають

жінкам

працевлаштуватися”,

glass

wall

“перешкоди, що не дозволяють жінкам будувати кар’єру та розширювати свій
професійний досвід”, glass closet “явище, коли людина не хоче розголошувати
свою сексуальну орієнтацію”, brass ceiling “упереджене ставлення до жінок, що
займаються військовою кар’єрою”, stained-glass ceiling “упереджене ставлення до
жінок, що будують кар’єру у церковній ієрархії”, marble ceiling “перешкоди, що
стоять перед жінками у політичній сфері”, glass cliff “безперспективний проект
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або посада, що дається жінкам або представникам інших соціальних меншин”, hit
the glass ceiling “зіткнутися із упередженим ставлення”.
It is not only “glass ceilings” limiting women’s career progress but also “glass
floors” and “glass walls” blocking gender equality in the workplace. These hurdles
actually limit the entry and mobility of both women and men in predominately genderdefined jobs (Medium, Dec 7, 2016); The challenges facing women seeking to gain
elected office are evident at both executive and legislative levels. The last two decades
have registered some notable gains for some women leaders, shattering the marble
ceiling at the highest levels of state (Harvard University Report, Jan 13, 2008); Women
still hit the glass ceiling – despite operational promotion of equal opportunities. There
is a large wage gap between women and men. The search for explanations and solutions
must start exactly where wages are decided: in the enterprises (IAB- Forum, Aug 29,
2018).
Поширеними є також нові фразеологізми, що утворилися із лексичними
одиницями mommy, mom. Варто зазначити, що першопочатково лексема mommy
ввійшла до словосполучення mommy track, мала пейоративне значення, та
номінувало недалекоглядну жінку, яка сконцентрована на подружньому житті.
Однак, з часом лексема mommy шляхом меліорації отримала позитивну оцінку, й
стала позначати жінок, які встигають реалізувати себе не тільки як матір та
дружина, але й в професійній сфері. Таке значення отримали неологізми
ubermomming, mamisma. Високою виявилася й фразеологічна активність із
лексемою mom: cutting-edge mom “жінка матір, що цікавиться сучасними
технологіями та слідкує за усіма модними тенденціями”, security mom “жінка, що
є соціально активною та опікується проблемами безпеки країни”, mortgage mom
“жінки, що переймаються за фінансове становище власної родини”, soccer mom
“жінка, представниця середнього соціального класу, що активно займається
вихованням дітей”, waitress mom “жінка, представниця низького соціального
класу, що встигає поєднувати декілька виховання дітей з працею на кількох
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роботах”, mommy makeover, mommy job “пластична операція для жінок, що
народили дитину та прагнуть повернути фізичну форму”.
In the end, the mix that emerged is what WEIB calls “cool jazz, smooth sounds,
and a touch of soul, which my cutting-edge mom helped me to find.” “But it took me a
while to commit to that,” she added, with the process entailing copious research,
attending broadcasting conferences, and plenty of soul searching. “I wanted something
anyone can listen to.” (Business West, October 19, 2019); Michelle Matheson is a
genuine soccer mom, and proud of it. “There are a lot of miles on my soccer-mom
vehicle,” she said over coffee at Cutter’s Point. She is wearing no-nonsense half-rim
glasses and a small gold pendant that says, “Go Harbor.” (The News Tribune, October
16, 2019); So-called mommy makeovers can involve a variety of procedures, but often
involve tummy tucks to tighten stretched abdominal muscles, liposuction to remove
excess fat and a breast lift, with or without implants. The American Society of Plastic
Surgeons reports that demand for those three procedures rose by 11 percent for women
ages 20-39 between 2005 and 2006 (The Houston Chronicle, September 16, 2007).
Значна кількість неологізмів, що об’єктивують лінгвокультурний концепт
WEALTH, утворена за допомогою лексичної одиниці alpha, що вирізняється
високою продуктивністю й стала основою для формування цілої низки
фразеологізмів, вербалізуючих людину з якостями лідера, або предмет, що
вирізняє його власника серед інших: alpha home “розкішний будинок великого
розміру, в якому, однак, мешкає невелика родина”, alpha earner “член родини,
особливо жінка, що заробляє більше чоловіка і забезпечує родину”, alpha geek
“робітник, що вирізняється високим рівнем знань у галузі комп’ютерних
технологій”, alpha consumer, “споживач, що вважається законодавцем моди”,
alpha male “чоловік, що займає позицію лідера”, alpha teen “підліток з
лідерськими якостями”:
Howard’s return to the alpha world. The time Emily Prime gets with her other is
part of a deal that also sends Howard back to his alpha home (Vulture, Feb 10, 2019);
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I recently came across the term “Alpha Geek” in “The Manager’s Path”. The Alpha
geek is usually an excellent, effective engineer who is driven to always have the right
answers, and solve hard problems (Hackernoon, Aug 11, 2018); It was the alpha
consumers in the age group of 25 to 45 years who gave us insights to come up with this
product. Traditionally, the commodity market has lacked the much needed focus on
product design and form (Business Standart, Dec 9, 2015); York believes that leaders
such as Johnson and Donald Trump like to present themselves as “alpha males” and
cater to, and reinforce, notions of toxic masculinity – which is part of a “cluster of
fears” that has contributed to their rise. “It is a real contributor to political
inflections,” he says (Byline Times, 24 October, 2019).
Враховуючи, що швидкий темп життя та ненормований робочий графік
американців настільки став частиною їх повсякденного життя, ми вже зазначали,
що все більше людей мають проблеми зі сном та відпочинком. Про це свідчить
висока продуктивність лексеми sleep, яка стала основою для формування цілого
ряду фразеологізмів: sleep camel “людина, що хронічно недосипає протягом
робочого тижня, і тому надолужує потребу в сні у вихідні дні”, sleep debt
“хронічне недосипання”, sleeper car “безпілотні авто або автомобілі, що
вимагають мінімального втручання зі сторони водія у процес керування, що, тим
самим, дозволяє розслабитися та подрімати”, junk sleep “неякісний сон, що
порушується сторонніми звуками від телефону, комп’ютера, телевізора чи інших
приладів”, sleep inertia “відчуття дезорієнтації, що відчуває людина тільки
прокинувшись”.
Silicon Valley has bred “sleep camels”, who store up sleep at the weekends then
work long hours all week. A sleep camel is a person who makes a habit of getting little
sleep during the week and tries to make up for it by napping and sleeping in over the
weekend (The Toronto Star, 17 March, 2015). Being whisked from point A to point B in
a robot-chauffeured vehicle has some obvious attractions: one can imagine reading,
chatting, working, or even sleeping during the daily commute. Alternatively, picture
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retiring for the night in a sleeper car in one city, and waking up well-rested at your
destination hundreds of miles away (The American Interest, July 8, 2015); Researchers
fear an entire generation is suffering from the effects of this “junk sleep,” disrupted
sleep blamed on electronic devices, whether it be a computer game played into the wee
hours or a cell phone tucked under a pillow (The Star-Ledger, February 26, 2008).
Таким чином, варто зазначити, що аналогія є одним із найбільш
продуктивних механізмів процесу неологізації, адже словотвору властиве
моделювання мотивованих, вторинних найменувань. У даному контексті
формування нових лексичних одиниць у переважній більшості випадків,
відбувається за певними моделями, зразками, які, як було продемонстровано
попередньо, можуть створювати семантичні “гнізда” або лексико-фразеологічні
центри нових сталих словосполучень, мотивованих однією лексемою.
Зауважимо також, що подібні моделі мають високий рівень абстрагування й
характеризуються узагальненим категоріальним змістом, адже дозволяють
“наповнювати” існуючі у мові зразки різним лексичним матеріалом, створюючи
тим самим, як синонімічні, так і антонімічні пари, до прикладу: make up – make
under “зміна зовнішнього вигляду на більш натуральний макіяж”, rat race – mouse
race “спокійне, позбавлене стресів життя”, one-upmanship – one-upwomanship
“прагнення жінок довести свою перевагу над іншими жінками”, stay-at-home mom
– stay-at-work mom “практика, коли жінка не бере довгу декретну відпустку і дуже
швидко повертається до роботи”, do smth oneself – do it herself “жінка, що виконує
як жіночі, так і чоловічі обов’язки у домашньому господарстві”, sleep walking –
sleep driving “стан втомленої людини, коли вона навіть уві сні не може
розслабитися та марить, що кудись їде, займається справами”:
Consumerist relates the complaints of a reader irate about Home Depot’s ‘Do-ItHerself’ workshops: women-only sessions on home repair and home improvement
topics. Home Depot is far from alone in offering sessions of this kind (Business Ethics
Highlights, Jan 8, 2016); How to give yourself a make-under. If you’ve been doing it
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at home on your own, book in with a beautician who will know the best eyebrow shape
to frame and flatter your face (Vogue, March 12, 2015); Even though Dinah (Juliana
Harkavy) is on the case and completely capable of handling the murder of a drug
dealer, Hill crashes her crime scene and engages the feather-haired off-duty Canary in
a bit of one-upwomanship that clearly sets off Det (March 29, 2018); Now, she’s come
out with a new memoir about parenting called “Don’t Wait Up: Confessions of a Stayat-Work Mom,” about work and parenting her now 12-year-old son and 9-year-old
daughter, and her own childhood experiences (Jewish Journal, Aug 28, 2019).
Аналізуючи механізми створення нових фразеологізмів, вербалізуючих
лінгвокультурний концепт WEALTH, варто також підкреслити провідну роль
метафорики. Широке використання метафори у процесі фразотворення, як
зауважують вчені, свідчить, що усвідомлення людиною реалій навколишнього
буття базується на переосмисленні понять людського досвіду, тобто людська
концептуалізація має метафоричний характер [216; 228; 233]. Серед нових сталих
сполук відзначимо найбільш розповсюджені: stealth wealth “особливий стиль
життя заможної людини, яка не демонструє свій високий соціальний статус”,
billionaire bait “дорогі товар або послуги, якими можуть користуватися тільки
заможні люди”, falling knife “нерухомість, що падає у ціні”, digital nomad
“людина, що працює фрілансером, дистанційно”, human cloud “робітники,
найняті через Інтернет, для виконання певного проекту чи тимчасових завдань”,
fiscal hemorrhaging “постійні фінансові витрати”.
A lot of early retirees wouldn’t be identifiable if you saw them on the street. They
practice something called “stealth wealth”, the act of being undercover wealthy.
That’s great and all but I recommend you take it to the extreme and practice extreme
stealth wealth (Five Year Fire Escape, 4 Sept, 2019); A falling knife describes a stock
which has experienced a rapid decline in value in a short amount of time. Just like a
falling knife, you don't want to catch these companies on their way down (Investing
Answers, Oct 1, 2019); People often interchangeably use remote worker to describe a
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digital nomad, but this is not entirely accurate. Remote workers are professionals who
work remotely but that typically stay in one given place; they are sedentary (Running
Remote, Aug 22, 2019); But just as on-demand services like Uber and Lyft have
disrupted the taxi industry, human cloud platforms have the potential to disrupt
traditional staffing intermediaries (UpWork, Sept 18, 2018).
Достатньо представленими є фразеологізми, що виникли завдяки механізму
метонімії. До прикладу, слово silver, у результаті метонімічного переносу стало
основою для створення нових сталих сполук, що об’єктивують дискримінаційне
ставлення по відношення до літніх людей: silver ceiling “упереджене ставлення
до людей похилого віку на робочому місці, що перешкоджає їх кар’єрі”. Певну
частину фразеологізмів було створено на основі символьних метонімічних
асоціацій, пов’язаних зі сферою роботи та відпочинку, до прикладу: clockless
worker “робітник, що може працювати без відпочинку, вдень та вночі”, opencollar worker “людина, що виконує роботу вдома”, windshield time “частина
робочого часу, яку людина проводить за кермом авто”, couch commerce “явище,
коли людина замовляє товари або послуги не виходячи із дому”, Sofa Sunday
“неділя після свята Дня Подяки у США, коли люди купують товари та послуги із
дому через Інтернет”:
Unfortunately, I have encountered the "silver ceiling" -- a barrier that keeps older
people from rising past a certain point. A barrier that is transparent and, therefore,
invisible until the person crashes into it. And this barrier cannot be broken (The
Sentinel-Record, Sept 4, 2016); Back when we had just started dating, my husband
introduced me to the idea of “windshield time”. Knowing is half the battle — knowing
the idea of windshield time allows us to intentionally use it with each other (Medium,
June 27, 2019); In this transformation process, context is key: Computer users are
sitting right in front of their screen, highly focused on their task (finding the best deals),
while tablet users are relaxing on the couch, enjoying nice content (pictures, videos,
stories). We can describe this context as couch-browsing, and by extension describe the
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act of browsing a catalogue or shopping through a tablet app as couch-commerce
(Forbes, October 25, 2011).
Значну роль у процесі інноваційного фразотворення відіграє механізм
евфемізації. Маємо підкреслити, що евфемістичні фразеологізми, об’єктивуючі
лінгвокультурний концепт WEALTH, переважно концентруються навколо
етнічних, гендерно-маркованих номінацій. У якості прикладу можна навести
лексеми diversity, same-sex, з якими було створено цілу низку евфемізмів
меліоративного характеру з метою нейтралізації дискримінаційного підтексту до
етнічних та сексуальних меншин: diversity fatigue “стрес, що виникає у процесі
роботи з багатонаціональним колективом”, diversity training “спеціальні тренінги
спрямовані на вироблення необхідних знань та навичок у роботі з
мультикультурним колективом”, diversity factor “чинник, пов’язаний з расовоетнічною різноманітністю”, diversiphile “людина, що відстоює принципи
міжнаціональної

толерантності”,

same-sex

couple

“одностатева

пара,

гомосексуалісти”, same-sex marriage “одностатевий шлюб”, same-sex person
“гомосексуаліст”.
Some may wonder why organizations don’t put a focus or an emphasis on diversity
until it’s too late. Ineffective programs along with the timing of implementation can
lead to feelings of diversity fatigue. Diversity fatigue can be thought of as a feeling of
exhaustion in regard to diversity and inclusion issues (Forbes, June 18, 2019);
Company human resources departments and managers of various departments face
innumerable such scenarios day in and day out. To handle such issues, many companies
incorporate diversity training in their training agenda (Infopro Learning, Feb 28,
2017); Christina Fenn had already carried three babies — including a set of twins —
for two other same-sex couples, when a surrogacy agency matched her to Wiedenfeld
and Johnson. Before becoming a surrogate, Fenn and her husband, Brian, had two sons
of their own (The Washington Post, Oct 26, 2019).
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Певну кількість евфемізмів складають інноваційні одиниці, що номінують
процес звільнення з роботи, або період, коли людина непрацевлаштована. До
прикладу: uninstalled “звільнений з роботи, непрацевлаштований”, decruitment
“звільнення людей з роботи”, career change opportunity “явище, коли людина
звільнена з роботи і займається пошуком нової позиції”, bangalored “звільнений
з роботи через те, що бізнес перенесений у іншу країну, де є дешева робоча сила”:
When it comes to the decruitment of employees, there are several options including
firing them which is a permanent involuntary termination, layoffs which are temporary
involuntary terminations, may only last a few days or even years, attrition which means
not filling openings create by voluntary resignations or normal retirements (Velti
Media, Apr 06, 2017); Wilding says she likes thinking of a career change opportunity
to reset and be intentional about crafting your career to fit who you are. Start creating
a plan. Sketch out a calendar of how many people you will reach out to each week
(CNBC, Jun 4, 2019).
Висновки до розділу 3
Розглянуті інноваційні засоби актуалізації лінгвокультурного концепту
WEALTH в американському публіцистичному дискурсі, викладені у цьому
розділі, дають підстави для наступних висновків.
Лінгвокультурний концепт конструюється посередництвом субконцептів,
які є складовими лінгвокультурного концепту, співвідносяться з його окремими
когнітивними ознаками, і утворюють об’ємну, цілісну когнітивну структуру
об’єктивовану мовними засобами у дискурсі. Аналіз зібраного ілюстративного
матеріалу

лінгвокультурного

концепту

WEALTH

дозволив

виділити

субконцепти SOCIAL INEQUALITY, PROPERTY, STRESS, PRESTIGE, у межах
яких профілювалася найбільша кількість інноваційних одиниць, що апелює до
імені лінгвокультурного концепту, а отже, актуалізує окремі когнітивні ознаки-

характеристики

досліджуваного

ментально-мовного
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конструкта
в

американському англійськомовному публіцистичному дискурсі.
Найбільша

кількість

інноваційних

одиниць,

що

об’єктивує

лінгвокультурний концепт WEALTH в американському публіцистичному
дискурсі, профілюється у межах субконцепту SOCIAL INEQUALITY (38% від
загальної кількості вибірки). Аналіз інноваційних одиниць субконцепту SOCIAL
INEQUALITY уможливив виділення когнітивних ознак EDUCATION (15%), RACE
AND ETHNICITY (12%), GENDER (11%), та групування неологізмів на основі

входження до їх семного складу відповідних архісем. Для американського
мультинаціонального суспільства саме такі показники, як рівень освіти, гендерна
та расово-етнічна приналежність є ключовими факторами у формуванні
соціальної нерівності, яка безпосередньо корелює з високим розривом у розмірі
зарплатні серед різних верств населення, а отже матеріальним благополуччям.
Аналіз неологізмів, що об’єктивують лінгвокультурний концепт WEALTH в
американському публіцистичному дискурсі, дав змогу виділити субконцепт
PROPERTY (29% від загальної кількості вибірки). Цей субконцепт актуалізується
у лінгвокультурному концепті WEALTH за такими когнітивними ознаками, як
HOUSE (15%), CAR (14%), які стали основою для відбору та групування

інноваційних мовних одиниць, у змістовому складі яких присутні відповідні
архісеми. Висока номінативна щільність субконцепту PROPERTY свідчить про
цінність матеріального майна, зокрема будинку та автомобіля для американської
культури. У цьому аспекті правомірним буде припущення, що бажання досягти
успіху є рушійним мотивом американців отримати перемогу в “соціальних”
перегонах, а свій власний будинок та автомобіль чи не найкраще віддзеркалюють
соціальний статус, та є одними із головних матеріальних цінностей американців.
Субконцепт STRESS, у межах якого профілюється близько 17%
інноваційних одиниць, був виділений у складі лінгвокультурного концепту
WEALTH за когнітивними ознаками WORKAHOLISM (7%), INSOMNIA (5%),
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DISMISSAL (5%). Результати аналізу неологізмів, що актуалізуються у
субконцепті STRESS, свідчать, що американський спосіб життя можна
охарактеризувати майже аддиктивною відданістю професійній діяльності.
Відсутність законів, що регулюють тривалість робочого дня та жорстка
конкуренція не тільки змушують американців не збавляти швидкий темп життя,
але й призводять до фізичного та емоційного виснаження. Відтак, трудоголізм
американців супроводжується професійним стресом, про що вказує входження
значної кількості неологізмів до складу лінгвокультурного концепту WEALTH в
американському публіцистичному дискурсі.
Чимала кількість інноваційних одиниць (16% від загальної кількості
вибірки) профілюється у складі субконцепту PRESTIGE, що актуалізується у
лінгвокультурному концепті WEALTH за такими когнітивними ознаками, як
SUCCESS AND SOCIAL STATUS (10%), APPEARANCE (6%). Для американської

культури успіх та соціальний статус безпосередньо корелює з рівнем
матеріальної забезпеченості. Людина, яка багато працює, заради мети викликає
захват, саме тому, американські ЗМІ активно пропагують ідею блискучого
професійного успіху, ставлячи у приклад знаменитостей, які змогли змінити свій
соціальний статус завдяки власній винахідливості, наполегливості та силі
характеру. Не останню роль у створенні образу успішної людини для
американців відіграє доглянутий зовнішній вигляд, що є показником високого
соціального статусу та матеріального благополуччя.
Результати аналізу шляхів, способів та засобів інноваційної актуалізації
лінгвокультурного концепту WEALTH в американському публіцистичному
дискурсі дозволяють резюмувати, що високу продуктивність формування нових
мовних одиниць в американському варіанті англійської мови проявляють
телескопія, афіксація, словоскладання, абревіація. За нашими спостереженнями,
телескопія

є не

тільки

найбільш продуктивним способом збагачення

американського варіанта англійської мови, але й, примітно, що телескопічні
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формації беруть активну участь у подальших словотворчих процесах.
Найпродуктивнішою моделлю процесу словоскладання виявилася субстантивна
схема N+N, у той час, як серед афіксального способу словотвору найбільшу
активність проявляють такі словотворчі елементи, як -ism, -er, -ing, mini-, micro-,
multi-.
Певна кількість неологізмів, актуалізуючих лінгвокультурний концепт
WEALTH, представлена абревіатурами та скороченнями. Значну кількість
інноваційних одиниць складають фразеологізми, де найбільш продуктивними
залишаються

бінарні

синтаксичні

моделі,

і

менш

представленими

є

багатокомпонентні моделі сталих сполук. Аналогія залишається одним із
найбільш ефективних механізмів у процесі неологізації, що сприяє формуванню
семантичних “гнізд”, або лексико-фразеологічних центрів нових сталих
словосполучень,

мотивованих

однією

лексемою.

Серед

механізмів

фразотворення, провідну роль відіграють також метафоричний та метонімічний
перенос, евфемізація.
Результати та положення розділу висвітлено в наступних публікаціях автора
[1], [4], [6].
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У сучасному глобалізованому світі американська лінгвокультура є
потужним транслятором цінностей. Дисертаційна праця виявляє специфіку
змісту та структуру лінгвокультурного концепту WEALTH, який вважаємо
ціннісною домінантою американської лінгвокультури, що відбиває бачення
американців про матеріальний добробут та успішність, скеровує світосприйняття
та мотиви їх діяльності. Відбір у якості матеріалу дослідження інноваційних
одиниць

американського

варіанта

англійської

мови,

що

об’єктивують

лінгвокультурний концепту WEALTH в публіцистичному дискурсі, дозволив
проаналізувати цей ментально-мовний конструкт в сучасні американській мовній
картині світу.
Вважаємо, що лінгвокультурний концепт є проекцією цінностей культури,
об’єктивованих засобами мови, що віддзеркалюють національно-культурну
специфіку інтерпретації об’єктів та явищ буття певною лінгвокультурою, а отже,
інформативно і наочно здатні відобразити структуру і зміст ментально-мовного
конструкта. Дотримуємося думки, що попри “дифузність” лінгвокультурного
концепту, тобто відсутність чіткої структури та меж між його змістовими
компонентами, ментально-мовний конструкт має тривимірну модель, що
включає понятійний, образний та ціннісний складники. У той час як понятійний
складник відбиває дефініційну інформацію, яка фіксує найбільш істотні змістові
ознаки явища, включаючи вихідну форму (етимологію), образно-ціннісні
компоненти відбивають асоціативні характеристики концепту, ті унікальні
образи та оцінки, існуючі в свідомості мовців, що й роблять цей ментальномовний конструкт фактом культури.
Змістові
американській

характеристики
мовній

картині

лінгвокультурного
світу

задані

концепту
етимоном

WEALTH

в

лексеми-імені

лінгвокультурного концепту wealth, мотиваційним стрижнем семантичного
розвитку якої виступає архісема “благо, добробут (well-being)”. Аналіз
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семантичного розвитку лексеми імені лінгвокультурного концепту WEALTH
дозволив виділити також семи “матеріальне благополуччя”, “володіння речами,
що мають цінність”, які співвідносяться з інтегральною, або архісемою “благо”
(well-being), присутньою в вихідному значенні етимона-імені концепту, що
свідчить про наявність загальнопозитивної оцінки матеріального добробуту,
багатства в американській лінгвокультурі.
Зміст лінгвокультурного концепту WEALTH розкриваємо на основі
дослідження номінативного поля цього ментально-мовного конструкта, який
структуруємо у вигляді польової моделі, де ядром виступає лексема-ім’я
концепту wealth та її деривати. Аналіз семантики багатозначної лексеми wealth
дозволяє виділити архісему VALUABLE POSSESSION, яку розцінюємо як
семантичну ознаку імені лінгвокультурного концепту WEALTH, що актуалізує
головну

когнітивну

ознаку,

усвідомлювану

носіями

американської

лінгвокультури.
Під поняттям “когнітивні ознаки” розуміємо основні, найважливіші рисихарактеристики

лінгвокультурного

концепту,

що

об’єктивуються

посередництвом семантичного наповнення лексичних одиниць, які апелюють до
ментально-мовного конструкта. За нашими переконаннями архісеми або
інтегральні семи, можуть трактуватися як головні когнітивні ознаки, у той час як
диференційні семи, або гіпосеми, відбивають відмінні ознаки у змісті одиницьрепрезентантів, визначають і конкретизують архісему, а отже є додатковими
когнітивними ознаками концепту, і профілюються у периферії номінативного
поля.
Головна когнітивна ознака VALUABLE POSSESSION актуалізується у
численному ряді мовних одиниць, які входять до приядерної зони номінативного
поля лінгвокультурного концепту в межах мікрополів Objects of Possession
(розширення “money”, “property”), Result of Possession / State (розширення
“richness”,

“noble

lineage”),

які

конкретизують

архісему

VALUABLE
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POSSESSION. Мовні засоби, які мають у своєму семному складі диференційні
семи (гіпосеми), що визначається нами, як додаткові когнітивні ознаки концепту,
входять до периферіїї номінативного-поля. Додаткові когнітивні ознаки SUCCESS,
LUCK,

BENEFIT,

HAPPINESS,

HEALTH

відбивають

позитивну

оцінку

лінгвокультурного концепту WEALTH в американській мовній картині світу.
Образний складник лінгвокультурного концепту WEALTH, виділяємо
керуючись

переконанням,

що

концептуальна

метафора

актуалізується

посередництвом взаємодії “висхідного” (джерела) та “цільового” концептів, де
цільовий концепт, що актуалізується за допомогою метафори являє собою
концептуальний референт, у той час як порівнюваний з ним, висхідний концепт
слугує концептуальним корелятом. У результаті метафоричного переносу, що
відбиває

корелятивно-референтний

зв’язок,

встановлюються

унікальні

асоціативні кореляції, які об’єктивуються на фоні окремої області знань, тобто
доменів, що є більш узагальненими, об’ємними інформаційними утвореннями.
Аналіз

образно-асоціативних

кореляцій,

наявних

в

американській

лінгвокультурі, де лінгвокультурний концепту WEALTH виступає корелятом або
референтом концептуальних метафор, дозволив дійти висновку, що до діапазону
метафоричної (образної) об’єктивації лінгвокультурного концепту WEALTH
входять корелятивні домени: WEALTH is LIVING BEING, WEALTH is
BUILDING, WEALTH is JOURNEY, WEALTH is POWER, WEALTH is OBJECT,
WEALTH is DREAM, WEALTH is SPORT, та референтні домени FAMILY is
WEALTH, FREEDOM is WEALTH, HEALTH is WEALTH, SUCCESS is
WEALTH, BEAUTY is WEALTH.
Ціннісна складова лінгвокультурного концепту WEALTH відбивається у
категорії оцінки і номінативній щільності ментально-мовного конструкта.
Результати наукової розвідки засвідчили високу номінативну щільність
лінгвокультурного концепту WEALTH, що підтверджує справедливість його
віднесення до категорії ціннісної домінанти американської культури, адже мовні
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засоби розподіляються по концептуальним сферам згідно з ціннісними
пріоритетами суспільства. Аналіз категорії оцінки, що локалізується у денотаті
та конотаті змісту імені лінгвокультурного концепту, дав змогу дійти висновку,
що до денотата імені лінгвокультурного концепту WEALTH входять оцінні семи
із загальнопозитивним значенням “майно, речі, що мають цінність” (valuable
possessions, things), “речі, що приносять користь” (supply of useful things), які
вмотивовані етимоном “добробут”, “благополуччя” (well-being), а отже,
відбивають позитивну оцінку цього ментально-мовного конструкта.
Оскільки оцінка у структурі конотата мовних засобів актуалізації
лінгвокультурного концепту WEALTH має імпліцитну природу, культуроспецифічна інформація може бути виділена на тлі образно-асоціативного
складника лінгвокультурного концепту, що об’єктивується посередництвом
профілювання лінгвокультурного концепту WEALTH у корелятивних та
референтних доменах концептуальних метафор. Вважаємо, що оцінка є видом
модальності,

яка

виявляється

посередництвом

аналізу

цілого

змісту

висловлювання, що апелює до лінгвокультурного концепту.
Підсумки дослідження оцінної модальності, де лінгвокультурний концепт
WEALTH виступає корелятом або референтом концептуальних метафор, дали
змогу

дійти

висновку,

що

у

сучасному

публіцистичному

дискурсі,

лінгвокультурний концепт WEALTH отримує негативну (53%), позитивну (24%)
та амбівалентно-позитивну (23%) оцінки. Дотримуємося думки, що переважання
негативної оцінки досліджуваного лінгвокультурного концепту, який втілює
бачення американців про матеріальний добробут, співвідноситься з гострими
соціальними проблемами в американському суспільстві, а саме соціальною
нерівністю та дискримінацією, що безпосередньо впливає на рівень освіти,
розмір заробітної плати та умови проживання населення.
Дослідження інноваційних одиниць, що актуалізують лінгвокультурний
концепту WEALTH в американському публіцистичному дискурсі, уможливив
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виокремлення у складі ментально-мовного конструкта субконцептів SOCIAL
INEQUALITY, PROPERTY, STRESS, PRESTIGE, у межах яких профілюється
найбільша кількість неологізмів. Вважаємо, що лінгвокультурний концепт
конструюється посередництвом субконцептів, що співвідносяться з його
окремими когнітивними ознаками, і утворюють об’ємну, цілісну когнітивну
структуру, об’єктивовану мовними засобами у дискурсі.
За результатами кількісних підрахунків, інновації, що об’єктивують
лінгвокультурний концепт WEALTH в американському публіцистичному
дискурсі, профілюються у субконцептах з такими показниками від загальної
кількості вибірки: SOCIAL INEQUALITY (38%), PROPERTY (29%), STRESS
(17%), PRESTIGE (16%). Змістовий аналіз інновацій-номінантів дав змогу
виділити та групувати неологізми на основі входження до їх семного складу
архісем, які вважаємо когнітивними ознаками субконцептів.
Так, розподілення інноваційних одиниць у межах субконцепту SOCIAL
INEQUALITY (38%) здійснюється за такими когнітивними ознаками, як
EDUCATION (15%), RACE AND ETHNICITY (12%), GENDER (11%). Субконцепт

PROPERTY (29%) актуалізується за такими когнітивними ознаками, як

HOUSE

(15%), CAR (14%). Субконцепт STRESS (17%) актуалізується за когнітивними
ознаками WORKAHOLISM (7%), INSOMNIA (5%), DISMISSAL (5%). Неологізми, що
об’єктивують

субконцепт

PRESTIGE

(16%),

розподіляються

у

межах

субконцепту за когнітивними ознаками SUCCESS AND SOCIAL STATUS (10%),
APPEARANCE (6%).

Відзначимо, що серед шляхів, способів та засобів інноваційної об’єктивації
лінгвокультурного концепту WEALTH в американському англомовному
публіцистичному дискурсі, високу продуктивність відіграють телескопія,
афіксація, словоскладання, абревіація. Зібраний і проаналізований фактичний
матеріал дозволяє констатувати певні зміни у функціональній активності
способів словотвору, адже, як зауважують науковці, ще кілька десятиліть тому
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афіксація та словоскладання займали першість, однак, за нашими кількісними
підрахунками, компресійний спосіб словотвору, тобто, телескопія, є найбільш
активним способом вербокреації. Варто також зазначити, що проаналізовані
лексико-фразеологічні інноваційні одиниці американського варіанта англійської
мови, що об’єктивують лінгвокультурний концепт WEALTH, були створені
виключно за рахунок власних мовних ресурсів, тобто можна відзначити
тенденцію до зниження ролі запозичень.
У

результаті

дослідження

механізмів

творення

телескопізмів

актуалізуючих лінгвокультурний концепт WEALTH найбільш продуктивною
моделлю є акопопно-аферезний тип (ab+cd = ad), який відносимо до “повних
телескопізмів”, тобто інновацій, утворених на основі злиття двох усічених основ:
акопопи (ab), тобто початкового фрагмента слова, та аферези (cd), кінцевого
фрагмента лексичної одиниці. Менш представленими, однак, достатньо
продуктивними, є часткові та гаплологічні телескопізми. Відзначимо також, що
хоча більшість телескопізмів формується на базі двох компонентів переважно за
моделлю іменник + іменник (N + N), можна відмітити тенденцію до формування
трьохкомпонентних моделей (ab + cd + ef = acf). Примітним є також повторне
використання усічених фрагментів для створення інших усічених інноваційних
одиниць, тобто для “вторинної телескопії”.
Серед афіксальних способів словотвору мовних одиниць, вербалізуючих
лінгвокультурний концепт WEALTH, найбільшу активність проявляють такі
словотворчі елементи, як -ism, -er, -ing, mini-, micro-, multi, у той час як
найпродуктивнішою моделлю процесу словоскладання виявилася субстантивна
схема N+N. Певна кількість інновацій, актуалізуючих лінгвокультурний концепт
WEALTH, представлена абревіатурами та скороченнями.
Маємо підкреслити високу продуктивність фразотворення, де метафора
залишається одним із найбільш активних механізмів процесу неологізації. Варто
також відзначити високий рівень генерації нових фразеологізмів певними

лексичними

одиницями,

які

шляхом

аналогії

сприяють
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семантичних “гнізд” нових сталих словосполучень із власними семантичними
центрами для фразеологізмів, до прикладу alpha, celeb, glass, mommy (mom), sleep,
vanity. Серед інновацій, що об’єктивують лінгвокультурний концепт WEALTH,
достатньо представленими є також фразеологізми, що виникли завдяки
механізму метонімії та евфемізації.
Отримані результати наукової розвідки відкривають перспективи для
дослідження лінгвокультурного концепту WEALTH в інших дискурсах
американської лінгвокультури. Це дозволить більш детально та всебічно
проаналізувати ментально-мовний конструкт, що є ціннісною домінантою
американської культури і відбиває ставлення американців до матеріального
благополуччя. Перспективним напрямом цієї наукової праці є також зіставне
дослідження лінгвокультурного концепту WEALTH, як з віддалено-, так і
близькоспорідненими лінгвокультурами.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Таблиця А.1.
Конституенти номінативного поля лінгвокультурного концепту WEALTH
в американській мовній картині світу
Мікрополе

Розширення

Лексичні і
фразеологічні одиниці

fortune (n.)
cash (n.)
change (n.)

money

Objects of Possession

bill (n.)
pile (n.)
gold (n.)

windfall (n.)
payout (n.)
success (n.)

luck (n.)

big money, bucks
(n.)
megabucks (n.)
substantial (adj.)
a small fortune
a king’s ransom
a pot/crock of gold
a/the princely sum

Семний склад мовної одиниці

1. a very large amount of money;
2. money and success
1. money for use when needed
1. extra money given back after
paying
1. piece of paper money
1. large amount of money
1. general word for money
2. jewellery, coins etc. made of
gold
1. money received unexpectedly
1. large amount of money paid to
someone
1. the achievement of something 2.
the fact that you are successful in
your career or profession,
especially when you become rich,
famous, respected etc
1. success that you have by chance
and not because of anything that
you do
1. a lot of money
1. a very large amount of money
1. used about large amounts of
money
1. large amount of money
1. very large amount of money
1. large amount of money that
makes someone rich
1. large amount of money
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goods (n.)
asset (n.)
bricks and mortar
(n.)
capital asset (n.)
estate (n.)

property

real estate (n.)
landed (n.)

belongings (n.)
valuables (n.)
chattel (n.)
effects (n.)
status symbol (n.)

trappings (n.)

crown jewels (n.)
(everything but) the
kitchen sink
goods and chattels

1. objects someone owns that can
be moved
1. something that a person or
company owns;
1. a house, flat, or other building
considered as property
1. something a company owns and
uses
1. all the property and money that
belongs to someone, especially
someone who has just died
1. land and the buildings on it
1. including or relating to a large
area of land with one owner
2. used for describing people who
own a lot of land, especially when
their family has owned it for a long
time
1. the things one owns
1. small possessions worth a lot of
money
1. something that one owns
1. the things that belong to you
1. a possession that someone is
proud of and considers to be a
symbol of their money or power
1. possessions that show that
someone is rich, powerful, or
important
1. the most impressive or valuable
possessions that you have
1. nearly everything that you own

1. someone’s possessions, not
including any houses or land that
they own
bits and pieces/bobs 1. someone’s possessions or
furniture
someone’s worldly 1. all the things that someone owns
goods/possessions
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rich (adj.)
opulent (adj.)
affluent (adj.)
prosperous (adj)
well-off (adj.)
better off (adj.)
comfortable (adj.)

moneyed (adj.)
cash-rich (adj.)

richness

Result of Possession / State

comfortably-off
(adj.)
well-to-do (adj.)

leisured (adj.)
landed (adj.)

propertied (adj.)
well-being (n.)
welfare (n.)

happiness (n.)
health (n.)

money is no object

1. owning a lot of money, property,
or valuable possessions
1. owning a lot of money
1. rich enough to buy things for
pleasure
1. rich and successful
1. rich, or having enough money to
live well
1. having more money
1. rich enough to pay for
everything you need
1. rich enough
1. rich and belonging to an upper
class family
1. rich, owning a lot of money,
property
1. a cash-rich person, business or
economy has a lot of money
available to spend and invest
1. rich and spending life doing
enjoyable things
1. used for describing people who
own a lot of land, especially when
their family has owned it for a long
time
1. owning a lot of property,
especially land
1. the state of being happy, healthy,
or prosperous
1. the state of doing well especially
in respect to good fortune,
happiness, well-being, or
prosperity
1. a state of well-being and
contentment
1. the condition of being sound in
body, mind, or spirit 2. the degree
of success that something has
1. used for saying you have enough
money, rich
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deep pockets
doing (very) nicely
on easy street
as rich as Croesus
set for life, in the
money
made of money
money is no object
in the lap of luxury

in-funds
well-born (adj.)
high-born (adj.)
well-bred (adj.)

well-to-do (adj.)

noble lineage

blue-blooded (adj.)

aristocratic (adj.)
advantaged (adj.)

privileged (adj.)

benefit (n.)

in funds

1. used for saying that a person is
rich
1. to be rich and successful
1. a rich person
1. extremely rich
1. successful and usually earning a
lot of money
1. a person that is very rich
1. rich, used for saying you have
enough money
1. to be rich and live in very
comfortable and expensive
conditions
1. have a lot of money, especially
from birth
1. born to rich or high class family
1. belonging to family of high
social class
1. someone who is rich, has been
given a good education and is often
from a high social class
1. rich and belonging to an upper
class family
1. someone who is blue-blooded,
has some benefits and comes from
a royal family, or a family of a very
high social class
1. rich, belonging to or typical of
the aristocracy
1. rich and belonging to a high
social class 2. having benefits that
others do not have
1. a rich person, who had money
from birth 2. having special
advantages and opportunities
1. something that produces good or
helpful results or effects or that
promotes well-being
1. if someone is in funds, they have
a lot of money, especially from
birth
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Таблиця А. 2.
Відсотковий розподіл даних аналізу оцінних модальностей метафоричної
об’єктивації лінгвокультурного концепту WEALTH в американському
англомовному публіцистичному дискурсі
Оцінка
Концептуальна метафора

негативна

позитивна

амбівалентно
-позитивна

WEALTH is LIVING BEING

(25) 7,3%

WEALTH is BUILDING

(40) 11,7%

(9) 2,7%

WEALTH is JOURNEY

(11) 3,2%

(14) 4%

WEALTH is POWER

(43) 12%

WEALTH is OBJECT

(23) 7,3%

(7) 2,1%

WEALTH is DREAM
WEALTH is SPORT

(29) 8,1%
(16) 4,4%

FAMILY is WEALTH
FREEDOM is WEALTH

(13) 3,3
(15) 4,4%

HEALTH is WEALTH
SUCCESS is WEALTH

Кількість прикладів

(8) 2,7%

(14) 4,2
(31) 9,1

(9) 2,8%

BEAUTY is WEALTH
Загалом

(8) 2,1%

(20) 5,4%
(11) 3,2

(182) 53%

(84) 24%
346 (100%)

(80) 23%
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Додаток Б
Таблиця Б.1.
Кількісний та відсотковий розподіл інновацій об’єктивуючих
лінгвокультурний концепт WEALTH в американському англомовному
публіцистичному дискурсі
Субконцепт /
когнітивні ознаки
SOCIAL INEQULITY
Когнітивні
ознаки

EDUCATION
RACE AND
ETHNICITY
GENDER

PROPERTY
Когнітивні HOUSE
CAR
ознаки
STRESS
WORKAHOLISM
INSOMNIA
DISMISSAL

Когнітивні
ознаки
PRESTIGE
AND
Когнітивні SUCCESS
SOCIAL
STATUS
ознаки
APPEARANCE

Усього

Інноваційні
одиниці
(кількість)
445
176
140

Частотність (%)

129
338
173
165
203
87
59
57
184
112

11 %
29 %
15 %
14 %
17 %
7%
5%
5%
16 %
10 %

72
1170

6%
100%

38 %
15 %
12 %
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Додаток В
СЛОВНИК ІННОВАЦІЙНОЇ ЛЕКСИКИ І ФРАЗЕОЛОГІЇ
affluenza (affluent+influenza) (n.) явище надмірної матеріальної зацікавленості,
що позначає виснажливу працю, яка неодмінно веде до стресу.
After a Texas teen from a wealthy family avoided jail time, many are wondering whether
the case has set a precedent for "affluenza," the affliction a psychologist cited in the
trial (USA Today, Dec14, 2013).
alpha home величезний будинок, що відрізняється своїми розмірами.
Howard’s return to the alpha world. The time Emily Prime gets with her other is part
of a deal that also sends Howard back to his alpha home (Vulture, Feb 10, 2019).
alpha male чоловік, що займає позицію лідера.
York believes that leaders such as Johnson and Donald Trump like to present
themselves as “alpha males” and cater to, and reinforce, notions of toxic masculinity
– which is part of a “cluster of fears” that has contributed to their rise. “It is a real
contributor to political inflections,” he says (Byline Times, October 24, 2019).
alpha geek робітник, що вирізняється високим рівнем знань у галузі
комп’ютерних технологій.
I recently came across the term “Alpha Geek” in “The Manager’s Path”. The Alpha
geek is usually an excellent, effective engineer who is driven to always have the right
answers, and solve hard problems (Hackernoon, Aug 11, 2018).
beat the clock (v.) працювати понаднормово, особливо вночі.
Beat the clock! Your sleep-wake cycle is regulated by a protein called PER. The protein
level rises and falls each day, peaking in the evening and plummeting at night. When
PER levels are low, your blood pressure drops, heart rate slows, and thinking becomes
foggier (Mental Floss, November 19, 2013).
behaviorceutical (behavior + pharmaceutical) спосіб релаксації, що базується на
фізичній активності, виконанні фізичних вправ, а не спокійному відпочинку.
“I made up this term called ‘behaviorceuticals,’ instead of pharmaceuticals, in the
sense that when we move and when we engage in activities, we change the
neurochemistry of our brain in ways that a drug can change the neurochemistry of our
brain,” said Kelly Lambert, a neuroscientist at the University of Richmond (CBS News,
March 18, 2018).
big hair house розкішний будинок, що відрізняється від сусідніх своїми
розмірами.

243
We take the approach that this is a house built for you, and let’s see if we can make it
more efficient,“ Ms. Cheatham said. As an environmentalist, she said, she tells clients
that if they believe in sustainability, they should consider using fewer resources to build
their houses. “If I didn’t believe that,” she said” I would be doing ‘big hair houses“’
— a reference to the overornamented McMansions that have proliferated around
Dallas (The New York Times, May 22, 2005).
binge-learning прискорений спосіб навчання, коли за невеликий проміжок часу
необхідно вивчити багато інформації.
Khan Academy founder Salman Khan explains why binge-learning doesn’t work…To
learn something, you need to make a commitment and hold yourself to that commitment,
says Khan Academy founder Salman Khan. You can’t binge learn something for three
hours the first day and then taper off (Money, February 29, 2016).
bobu (bohemian + businessman) (n.) бізнесмен, що веде богемний спосіб життя.
Welcome to the world of the Bobu — bohemian businessman — the new breed of
freedom-seeking creative entrepreneur. He either rejects the world of conventional
employment or has been rejected by it (Time, September 25, 2016).
body snatcher водій, що підбирає попутників на смугах швидкісного руху.
Body snatchers and slugs part of carpooling culture. It’s a U.S. phenomenon that’s
happening in just three cities. Tens of thousands of people congregating in crowded
parking lots. In some circles they call themselves either “body snatchers” or “slugs,”
and their motive is simple: they want to save time and money (Texas A&M
Transportation Institute, June 19, 2012).
breakthrough generation явище, коли жінка, яка прагне побудувати кар’єру,
змушена долати перешкоди та упереджене ставлення на роботі.
Breakthrough Generation' needed to end culture of violence against women:
Encouraging men to hold others to account is another key part of their work, for
example through the campaign "Be That Guy", which was featured at NASCAR motor
races in the United States with its call on men to act against sexual harassment
(Thomson Reuters Foundation News, Thursday, April 14, 2016).
busy brain психоемоційний стан людини, що характеризується дратівливістю та
емоційним виснаженням.
“When the mind is racing and stressed out, it can be difficult to focus and think clearly
during the day, or sleep well at night. We call this ‘misfiring,’ or ‘busy brain.’
(EarthTimes, November 17, 2010).
сelebing (n.) практика залучення зірки, або використання її імені у рекламній
компанії з метою підвищення довіри до певної продукції чи послуг.
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“Celebing” has taken off as a sort of slang messaging. Instead of sending someone the
message “Fancy a beer?” on their wireless phone or — heaven forbid — calling and
asking, people are sending pictures of Britney Spears. When they’re hungry, they send
a photo of Hank Marvin (The Seattle Times, March 19, 2013).
celebrity advocacy явище активної громадської позиції відомих людей, які
“ведуть” за собою своїх шанувальників, тим самим, створюючи певну громаду
людей, які підтримують своїх кумирів.
Nevertheless, because celebrity advocacy also works well with political and business
elites it may still be a good vehicle for pursuing some of the goals of development
advocates (International Journal of Cultural Studies, vol. 18, no. 4, 2015).
celebreality (celeb + reality) реаліті-телешоу, що демонструє життя відомих
людей.
Celebreality’s genius, and indeed the often derided genius of reality TV in general, is
not that it’s fake, but that it lives uniquely between truth and fabrication (see my full,
albeit somewhat dated, take here) (Decider, Jul 20, 2016).
celebutante (celeb + débutante) (n.) презирливе позначення людини, яка стала
відомою завдяки збігу обставин чи своїми ексцентричними діями.
That is why today's Internet Pioneers "are less likely to reward self-absorbed instant
celebutantes" like Paris Hilton, Myers writes, "who depend more on sensation and
controversy than talent." Moreover, as fame becomes easier to achieve, it will become
less desirable as a goal, "a commodity unworthy of [Internet Pioneers'] time, attention
and money." (Big Think, 04 Dec, 2012).
celebutard (celebutante + retard) (n.) зірка, що не відзначається особливим
інтелектом, або зарекомендувала себе як неосвічена.
Sofia Coppola interprets France’s last queen as a kind of 18th-century celebutard.
Luckily, Kirsten Dunst is a smart enough actress to bring more than that to the
Versailles party (Los Angeles Daily News, September 17, 2006).
cewebrity (celebrity + web) (n.) людина, що користується популярністю у мережі
Інтернет.
Upcoming Web Redemption and CeWEBrity Profile segments to be spotlighted
include. Popstar Nima - Daniel has burgeoning pop phenom, Popstar Nima, over to his
coffee shop for open mic night (The Futon Critic, March 12, 2020).
cosmetic underclass категорія людей, які не можуть собі дозволити пластичні
операції через їх коштовність.
For many women coming from “cosmetic underclass” the main goal for altering their
bodies is to succeed professionally (Health Care Analysis, Vol 26, no 3, Sept 2018).
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dashboard dining процес споживання їжі за кермом автомобіля.
As it happens, the Grays’ dashboard dining can go intercontinental. Last week, the
family drove around Spain and France. True to form, Gray took with her some bits
from a stopover in New York (The Washington Post, Aug 30, 2011).
deleb (dead + celeb) (n.) відома особа, що померла, особливо через вживання
певних речовин.
Images of deceased stars have long been used in advertising. The most recent trend is
for digital enhancement of images, seamlessly integrating “delebs” into current
situations and, in some cases, putting words into their mouths (Marketing Week, April
30, 2009).
DINS (double income no sex) стан, коли партнери дуже втомлюються на роботі і
вже на мають часу на інтимні стосунки.
DINS. Double Income No Sex. Long hours and unending pressure kill sex drive and no
sex ultimately ruins relationships, but ironically, one of the best stress relievers? Yeah,
sex (Fatherly, 29 Jan, 2019).
diversity fatigue стрес або відчуття розгубленості, що виникає під час роботи з
представниками інших культур.
According to a 2017 article in The New Yorker, “The Year in ‘Diversity Fatigue,’” the
term was used to describe the feelings of stress and exhaustion associated with trying
to recruit talent from diverse pools and create opportunities for more diversity within
companies (Chief Learning Officer, Jan 28, 2019).
diversity training спеціальні курси для тренування “навичок толерантності”.
In diversity training, people learn to recognize and prevent discrimination in the
workplace and in communications with clients (Rallyware, June 7, 2018).
doorbuster (n.) товар з низькою ціною, що виставляється ближче до входу чи
вітрин з метою заманювання покупців.
“We know Black Friday shopping is a tradition for so many of our customers, and
we’re thrilled to announce an amazing lineup of Black Friday deals and doorbusters
as families begin preparing for the holiday season,” said Greg Revelle, Kohl’s chief
marketing officer, in a news release, noting there will be "more deals than ever before
leading up to the Black Friday shopping event.” (USA Today, Nov. 1, 2019).
doorer (n.) водій, який, з необачності, відкриваючи дверці авто, збиває
велосипедист або наносить пошкодження.
A new word has been coined in the Big Apple to cover an increasingly common cause
of death or injury — doorers. That means someone opens the door of a stationary motor
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vehicle and sends a cyclist flying in to the path of a passing car or bus usually with dire
consequences (The Record, October 5, 2012).
dopamine dressing нові предмети одягу чи аксесуари, купуючи які, людина
покращує собі настрій.
We’ve looked at serotonin-boosting food, and happiness workouts, but did you know
that the so-called dopamine dressing trend, which is all about fashion choices that
make you feel happy, actually has its roots in solid scientific research? – In other words,
wearing “happy clothes” genuinely can make you feel happier (Lumity, February 23,
2017).
downshift (n.) явище, коли людина звільняється зі стресової, однак, добре
оплачуваної роботи, і наймається на ту, де менше стресу.
The Blue Zones Project Power 9 are the nine principles for living your best, mostbalanced life. They are: move naturally, purpose, downshift, 80% rule, wine at five,
belong, family first, right tribe, and plant slant. A healthy balance of all nine of these
helps individuals live their healthiest life (Naples Daily News, March 14, 2019).
driveway effect радіопрограми, які змушують слухачів залишатися в своїх
автомобілях навіть після того, як вони приїхали до місця призначення.
Cohost Tony Kahn says the program aims for the “driveway effect,” a story so
compelling that a listener arriving home stays in the parked car after a commuting trip
to hear the end of it on the car radio and then repeats it to someone at home (Columbia
University Press, August 20, 2013).
dropout factory школи із низькою якістю освіти та високим відсотком учнів, що
так і не закінчують навчальний заклад.
It’s a nickname no principal could be proud of: “Dropout Factory,” a high school
where no more than 60 percent of the students who start as freshmen make it to their
senior year. That dubious distinction applies to more than one in 10 high schools across
America (Associated Press, October 29, 2007).
DWT (driving while texting) процес листування у смартфоні під час керування
авто.
Are You Guilty of DWT – Driving While Texting? More than 150 billion text messages
are sent annually, and a substantial percentage of those are sent from the driver’s seat
(SMD Insurance, March 20, 2018).
eat what you kill діловий принцип того, що фінансова винагорода кожної людини
повинна прямопропорційно залежати від виду професійної діяльності, й того,
скільки зусиль було вкладено.
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Life only tastes good when you eat what you kill. When you hustle for what you earn
and someone pays you money in proportion to the service you've offered, the idea you've
created, your ability to execute on it, and their ability to consume it in a way that
benefits them (Business Insider, Jul 14, 2014).
econnoisseur (economic + connoisseur) (n.) бережлива людина, що скрупульозно
ставиться до витрат та прагне отримувати гарну якість товарів та послуг за
низькою ціною.
Being an econnoisseur I bought the ten dollar chilean wine instead of the fifty dollar
french (Inside Story, February 12, 2014).
education gap (educational achievement gap) розрив у рівні освіченості населення,
який можна спостерігати у США.
One of the clearest manifestations of growing economic inequality in our nation today
is the widening educational achievement gap between the children of the wealthiest
and the children of everyone else (Washington Center for Equitable Growth, Sept,
2014).
engaged workaholics працелюбність людей, які, завзято готові працювати, та
більше того, люблять свою роботу.
Engaged workaholics may dodge some or all of those nasty repercussions for one
simple reason: They love what they do (Los Angeles Times, February 13, 2012).
emotional labor робота, що вимагає від робітників виявлення фальшивих
позитивних емоцій, особливо у сфері обслуговування.
Twitter has been in a frenzy for the last 24 hours over a now-viral tweet thread from
feminist wellness educator Melissa A. Fabello that brought the often-misunderstood
concept of "emotional labor" screaming back into The Discourse (Vogue, Nov 20,
2019).
eye broccoli некрасива людина.
The result was not always happy, it seems, as Wilson’s Kimmie as well as Marika
(Lauren Ash) and Helen-Alice (Liza Lapira) face insults and snobbery such as being
called “eye broccoli.” (HitFix, August 4, 2013).
eracism (n.) суспільний рух за викорінення будь-яких проявів расизму в Америці.
Undoubtedly one of the most accomplished and charming actors of our time, Lou
Gossett Jr. is a modern-day hero. At 83 years young, he has plenty left in the tank, as
evidenced by his recently formed Eracism Foundation (the elimination of racism),
which he hopes will inspire a new generation of actors and activists (Rollingout, 30
Aug, 2019).
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fly-in community житловий масив біля приватного аеропорту де власники
можуть залишати свої літаки неподалік від дому.
A new survey shows that the spacious hangar lot that this custom-built home is sitting
on in the Spruce Creek Fly-In Community has almost 2600 square feet (Daytona Beach
News-Journal, Jan 17, 2019).
funemployment (n.) період життя людини, що займається пошуком нової роботи
та може собі дозволити витрачати певний час на розваги.
A growing group of jobless across the nation are joining a self-proclaimed movement:
‘funemployment.’ It’s a group of jovial unemployed who say they’re finally doing what
they’ve always wanted to do — whether it is blogging or starting a nonprofit (Fox
News, July 18, 2010).
frugal fatigue відчуття тривоги та психоемоційного виснаження у наслідок
потреби економити.
It started creeping into the lexicon last spring, and now frugal fatigue — the idea that
we’re getting worn down and stressed out by constantly watching our budgets — may
as well be an officially diagnosed psychiatric disorder (The Boston Globe, November
19, 2009).
FWM (flying while Muslim) явище упередженого ставлення до мусульман в
аеропорту або літаку.
Still, removing a mother from her children, or arresting a father in front of his child,
for the “crime” of immigrating to this country, or detaining someone on the suspicion
of FWM, “Flying While Muslim” — is that the America in which we want to live?
(Phoenix New Times, March 23, 2017).
garage Mahal величезний за розмірами будинок.
A $3.2 million San Diego mansion with a 20-car garage larger than the house is up for
sale. The house can hold over 20 vehicles and has been featured on shows like "Garage
Mahal" and "Dream Garages," according to the real estate company (Business Insider,
Dec 13, 2019).
generation rent явище, що описує сучасне покоління людей, нездатних придбати
власний будинок і вимушених орендувати житло.
Ms Williams said the idea of owning her own property still seems “a long way off” and
says she feels part of Generation Rent, who cannot get a foot on the property ladder
as they are unable to afford the hefty deposits demanded by mortgage providers (The
Independent, May 16, 2014).
glass ceiling явище упередженого ставлення до жінок на робочому місці.
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In addressing gender equality in the workplace, efforts have focused mostly on the
imbalances in professions and glass ceilings encountered by women in highly
professional sectors, such as doctors, lawyers, engineers, scientists, business
executives, board members and elected government representatives (Medium, Dec 7,
2016).
glass floor барʼєри, що не дають жінкам розширювати свій діловий досвід.
Similarly, glass floors present invisible barriers limiting the entry of men into
traditional occupations of women, such as secretaries, receptionists, teaching
associates, administrative assistants, nursery-school teachers, home-health aides,
eldercare providers and hotel/motel room cleaners (Medium, Dec 7, 2016).
glass wall упереджене ставлення до жінок, які тільки розпочинають карʼєру.
Comparatively few efforts have been made to achieving gender equality at lower levels
of the occupational scale, which are often dominated by one sex, resulting in glass walls
that hinder lateral mobility (Medium, Dec 7, 2016).
glass cliff явище, коли жінці доручають виконання роботи або проекту, що
завідома приречені на поразку
“Why are women so awful to each other?’ ‘Do Men Make Better Bosses?’ ‘Nurturer
or Queen Bee?’ - these are some recent headlines that suggest something is wrong with
women in senior leadership and management positions.The barriers to women’s
progress in leadership and management are well known - from the ‘glass ceiling’ or
‘glass cliff’ to the ‘Mommy track’. But how should women support each other to reach
senior positions? (Personnel Today, August 8, 2006).
go captive (v.) перейти на постійну роботу (про людину, яка до того працювала
тимчасово або “на себе”).
How and when to go 'captive'. Just because you decide you want to take IT work
offshore doesn’t mean you need to outsource it. Many companies wanting to tap into
the global talent pool have decided to set up so-called “captive” offshore operations
instead of working with an offshore vendor (Info World, Aug 25, 2005).
golden ghetto певний район у місті де проживають заможні люди та знаходяться
найдорожчі бутики.
There is, in fact, a spanking new 1,070-seat event venue called City Springs Theatre
smack dab in the center of those suburbs (in Sandy Springs, which used to be nicknamed
“the Golden Ghetto” and fought annexation by Atlanta for many years) that looked
perfect for a debate (New York Intelligencer, Nov 4, 2019).
healthy office lifestyle офіс, де робочі місця розташовані таким чином, щоб
забезпечити комфортні умови праці для всіх робітників.
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Whether you are looking to maintain goals that were set as New Year’s Resolutions,
combat that 3PM slump, or simply find a way to change up your day, following any (or
all) of these four tips for a healthy office lifestyle can help in your daily productivity
and overall wellbeing (Nimble, 2019).
heutagogy (heut + agogy) (n.) підхід до навчання, що характеризується розвитком
навичок самонавчання та самомотивації.
There is a lot of reflection involved and a need to think through what it is you are doing
and how you are going about it. Heutagogy goes one step beyond self-directed learning
— it is self-determined (Sixteenth Century Scholars, November 8, 2013).
HENRY (high earner, not rich yet) людина, що має гарний прибуток, але ще не є
заможною.
“My bonus is ‘shameful’ — but I worked hard to get it,” said John Konstantinidis, a
wholesale insurance broker, lunching Friday at Harry’s at Hanover Square. “I’m a
HENRY,” Mr. Konstantinidis added. “High Earner but Not Rich Yet.” (The New York
Times, January 31, 2009).
hypermiling відчуття тривоги через незадоволення економічністю власного
транспортного засобу.
What is hypermiling? According to a fantastic August 2006 story in the Washington
Post, it is a method of increasing your car's gas mileage by making skillful changes in
the way you drive, allowing you to save gas and thereby have an easier time
withstanding the rising oil and gas prices (Andy’s Auto Sport, Aug, 2010).
layoff lust сильне бажання втратити роботу внаслідок скорочень робочих місць,
щоб позбавитися стресу.
A new term has entered the language: "layoff lust," the sudden desire to be sent away
with a severance package, providing time at last to search for meaning and cultivate
the soul. (The Atlantic Monthly, April, 2012).
linguistic profiling особливий стиль мовлення людини, що вказує на її високий
соціальний статус.
John Baugh, a linguist at Washington University in St. Louis, was the first to document
the "linguistic profiling" some minorities face over the phone (Business Insider, Jul 9,
2018).
lottery mentality прагнення не заробити своєю працею, а здобути гроші; віра в те,
що велика сума грошей може вирішити усі проблеми.
I call it the “lottery mentality”: people just go through life doing the bare minimum to
survive, wasting their time watching TV or day-dreaming, and all they’re waiting for is
“one thing”. This “one thing” is perfectly exemplified by the lottery: people really do
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expect to have a good chance to hit it big in the lottery, win millions, and enjoy living
a life of luxury without work for the rest of their lives. (Medium, Jan 12, 2017).
lucrepath (lucre + psychopath) (n.) людина, переконана в тому, що головне у житті
це гроші та матеріальні цінності.
Universities are a fruitful source of neologisms — I once had a couple of philosopher
colleagues who coined the word “lucrepath” for an individual consumed by the desire
for money — so I decided to look up “disinvestment.” (Inside Story, March 18, 2010).
Matilda effect явище систематичної недооцінки внесків жінок у науку, де
перевага надається чоловікам.
Gender stereotyping of women in the sciences has been shown in what is called the
Matilda Effect. The Matilda Effect credits men for the scientific contributions of
women. This means that women are being overlooked and receiving little to no credit
for their scientific achievements because of gender, not because of the quality of the
scientific work (Women in Science, August 9, 2012).
microaggression (n.) явище, коли необдумані вчинки або коментарів можуть бути
сприйняті як дискримінаційні.
Race alone is not the focus of such microinvalidations and micro-aggressions but can
be based on other minority social identities such as sexual orientation, gender, class,
and so on. These can often be ignored in the workplace because there is no explicit
intent to degrade, exclude or to discriminate (Forbes, 29 March, 2019).
middle-crisis car уживаний транспортний засіб, який купують чоловіки
середнього віку, що не в змозі дозволити собі нове авто.
Perfect mid-life crisis cars. We say everyone should embrace the freedom of their
middle years. We had a bit of trouble with this article because buying a sports car when
you hit middle-age doesn't necessarily mean a mid-life crisis (Cat Buzz, 7 Jul, 2019).
misogynoir (misogyny + noir (“black”) вияв неповаги до чорношкірої жінки.
Recalling the social media whirlpool of anguish after Michelle Obama’s jubilant, selfaffirming speech of black womanhood at BET’s Black Girls Rock event last month —
cries of reverse racism and even a #metoo hashtag that proclaimed #whitegirlsrock —
it’s obvious that America is past-due for getting over its centuries of misogynoir (Time,
May 13, 2015).
monster home величезний будинок, що відрізняється своїми розмірами.
A task force examining the issue of monster homes in Port Moody will pay particular
attention to the effects of its findings on waterfront residences along Alderside Road.
The closer look was sparked by city council’s decision Jan. 14 to approve a bylaw
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amendment that will allow a homeowner to replace an older home at 804 Alderside
with a 5,494-sq. ft. house (Tri City News, January 20, 2019).
multi-skilling (n.) явище, коли людина має професійні навички у декількох
сферах.
Career stagnation, layoffs pushing IT professionals to go in for multi-skilling. The
recent IT layoffs have spurred software professionals with three-eight years of
experience towards having multiple skills in their kitty (The Economic Times, May 30,
2017).
Muslim ban 2.0. дискримінаційна політика американської влади, що включає
різного роду обмеження для мусульман.
Last week, two federal judges, one in Hawaii and one in Maryland, issued temporary
restraining orders blocking what critics have called Trump’s “Muslim ban 2.0.”
(Phoenix New Times, March 23, 2017).
neo-slavery (n.) явище, що позначає новий етап життя расових меншин в Америці,
коли дискримінація заборонена і карається законом, однак де факто керівні
посади и влада належать білим американцям.
Given that slavery and neo-slavery exist in the world today and are the result of the
power of a few individuals to dominate many others, political forces are at the heart of
the situation, so being “not political” implicitly supports the injustice of the status quo
(Research in Hospitality Management, Vol 8, no.1, 2018).
NEV (neighborhood electric vehicle) новий тип маленьких, легко маневрених
автомобілей, розрахованих на потреби міста.
Washington provides for the use of Neighborhood Electric Vehicles (NEVs) and
Moderate-S peed Electric Vehicles (MEVs) under certain conditions. These vehicles
are often referred to as "golf carts." Golf carts are called "golf cars" in the industry
and are not classed as low-speed vehicles under federal motor vehicle safety standards
(MRSC Local Government Success, Jun 1, 2019).
netpreneur (Internet + entrepreneur) (n.) підприємець, який має свій бізнес у
мережі Інтернет.
We established the eFounders Fellowship, in partnership with UNCTAD, to cultivate
young digital entrepreneurs and the Netpreneur programme, in partnership with RDB,
to train SMEs who aspire to digitize their businesses (World Economic Forum,
September 03, 2019).
new white flight явище, коли людина змінює місце проживання з етнічних
причин, формуючи тим самим “білі райони” в США.
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It’s what you would think of midcentury white flight, but often in the suburbs,” Stancil
said. In his view, the biggest indicator of why white residents leave is that non-white
residents are moving in. (Public Source, June 12, 2019).
NoMo (not mother) жінка, що присвячує своє життя кар’єрі.
NoMo(not mother): Now there is even a new word for people like myself, Jennifer and
the one in five women who find themselves in their mid-40s without children: NoMos,
short for “not mothers.”(Daily Express, September 4, 2014).
odortype (n.) специфічний запах, що відрізняє представників різних рас
(дерогативне позначення).
Our results, however, suggest that the control of odor production is not so straight
forward. Examination of 30 male individuals of three diverse ethnic/racial
backgrounds (African-American, Caucasian, and East Asian) revealed that key
characteristic axillary odortypes vary with respect to ethnic origin (Journal of chemical
ecology, Vol 42, no. 1, 2016).
one-uppersonship (n.) бажання довести свою перевагу над іншими у кар’єрних
перегонах.
Is MP Barbara Kuriger playing one-uppersonship with party leader Bill English? After
the PM's “shear-off' with Sir David Fagan in Invercargill last week, Kuriger revealed
at the Waitara Vintage Hay Day that she had milked a cow the old-fashioned way, and
even drank some of the product straight from the bovine (The Dominion Post, 22 Feb.
2017).
oprahization (Oprah Winfrey + -ization) сучасна тенденція людей публічно
говорити про свої невдачі та успіхи, надихаючи тим самим глядачів.
Her ability to get celebrities and average people alike to pour out their emotions and
confess all manner of indiscretions to an audience of strangers gave rise to the term
Oprahization (CNBC, 29 Apr, 2014).
otherhood (n.) явище, коли жінка віддає перевагу професійній діяльності, а не
материнству.
Among the salient findings of the study, women of the “otherhood” are “thriving
career-wise,” and 75% of them had some college education or above, compared to
67% of women with kids, according to a report on the research (Forbes, May 10, 2014).
pedestrian scramble світлофори та власне сам спосіб переходу перехрестя, коли
автівки зупиняються у всіх чотирьох напрямках руху.
Derek Liecty, a Montclair resident, is spearheading the fight to block the stoplight. He
is convinced that it, along with a proposed pedestrian scramble crossing system, will
create more problems than it will solve (Contra Costa Times, February 22, 2008).
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perching процес очікування на вільне місце на парковці.
“Perching” on someone who is about to exit a parking spot adds stress for both parties.
Begin the parking search in a lot that is farther from the door (Today’s Auto News,
November 23, 2011).
perfection fatigue емоційне та психічне виснаження через необхідність гарно
виглядати та завжди бути люб’язними з колегами по роботі, клієнтами та
начальством.
I think we’re collectively rebounding from perfection fatigue,“ said Pamela Grossman,
the director of visual trends at Getty Images. ”Everyone knows what Photoshop is now.
Everyone’s seen the wizard behind the curtain in advertising, in Hollywood. We know
how the machine works. And so we’re gravitating toward people, images and
experiences that we deem to be authentic, unvarnished and real (The New York Times,
February 21, 2014).
permayouth (permanent + youth) (n.) особа, яка підтримує молодий зовнішній
вигляд, користуючись послугами пластичної хірургії.
The movie “The Age of Adaline” seems less interested in the scientific possibility of her
perma-youth than in the endless parade of era-specific gowns and sweaters the twist
of fate allows (The Georgia Straight, 24 April, 2015).
placemaking (n.) практика проектування та будівництва новобудов, що
відповідають не тільки запитам замовників, але й вдало гармонізують з
“екстер’єром” багатих районів міста.
More than that, I had the foreboding feeling that placemaking might now be on the
same slippery linguistic slope as “gentrification” — a word that Jason Segedy, in a
recent City Observatory article, suggested has become “useless,” with no agreed upon
meaning (Brookings, Jan 16, 2019).
power lunch діловий ланч.
I would say Zillow has one of the most flawed business models I’ve seen in a very, very
long time,” he said during a “Power Lunch” appearance (CNBC, Aug 8, 2019).
presenteeism (n.) прагнення більше часу проводити на роботі, розраховуючи
таким чином на підвищення або кар’єрний ріст.
How many times have you gone in to work when you're really not up to it? The CIPD
said more than four-fifths (83%) of its respondents had observed presenteeism in their
organisation, and a quarter (25%) said the problem had got worse since the previous
year (BBC News, 14 April, 2019).
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privatopia (private + utopia) багаті американські пригороди або райони з
надвисокою концентрацією розкішних домівок.
The increase of gated communities and homeowners associations, what the political
scientist Evan McKenzie calls “privatopia,” also led to the privatization of recreation
(The Conversation US, July 9, 2019).
protirement (profession + retirement) (n.) звільнення з роботи у наслідок стресу з
метою відпочинку або на користь заняття більш креативними видами діяльності.
“Protirement Not Retirement,” Katsof explores protirement through the eyes of 100
baby boomers and pre-boomers, from all walks of life; men and women who’ve reached
the next chapter of their lives and were left wondering, “What’s next?” (Niagara This
Week, May 23, 2019).
quarterlife crisis відчуття розгубленості та стресу, що відчуває молода людина,
особливо після закінчення навчання.
I was in the throes of a quarter-life crisis, dropping out of a Wharton MBA ... It's not a
one-time decision; it's a lifetime decision. ... I spent the next few months interviewing
and found a dream job in New York (The Washington Post, 11 April, 2019).
racial profiling практика упередженого ставлення до представників етнічних
меншин.
Thanks to laws and judicial decisions granting police wide discretion in stopping and
searching drivers, “Right now the courts make it impossible to prove a case of racial
profiling” (Houston Chronicle, July 31, 2020).
school poor родина, яка має фінансові труднощі через те, що віддала дитину до
престижної та дорогої школи.
Not quite our family, as it happens, and not that it’s anything to be ashamed of; indeed,
the school-poor families are probably the ones who are sacrificing the most for their
children’s educations (The Washington Post, September 2, 2014).
slashie (n.) людина, що працює на декількох роботах одночасно.
Maybe you’ve heard the term “slashie” a creative person whose day job isn’t her real
job. Like a writer/barista, or a painter/social media manager (The Huffington Post,
June 22, 2015).
soft skills навички компромісного ставлення до представників етнічних меншин.
The most sought-after skills in the United States in 2016 were all tied to technology. In
addition to those so-called hard skills, job retraining efforts often include the
development of soft skills (The New York Times, 28 June, 2017).
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spermative action акція залучення маскулінної верстви населення до навчання в
вищих навчальних закладах.
The numbers send booksellers reeling, begging writers for novels friendly to women’s
book clubs. More women apply to college today than men, leading to male affirmative
action, so-called “spermative action.”(Yale Daily News, Apr. 11, 2006).
sticky floor явище упередженого ставлення до жінок на робочому місці, що
проявляється у відсутності підвищення та складнощами з будівництвом кар’єри.
The ﬁndings show that women and racial minorities are less likely than their white male
counterparts to be promoted. For both white women and minority women, the
disadvantage is most severe at the lower rungs of the organizational hierarchy, lending
support to the “sticky ﬂoor” hypothesis (Industrial Relations, vol 64, December, 2009).
student mortgage заборгованість молодих людей, змушених виплачувати позику
вже після закінчення навчального закладу.
Student mortgages are the second-biggest kind of debt in America behind home loans
and often more expensive to service relative to the amount owed because interest rates
are generally higher (Bloomberg, 5 May 2018).
stealth wealth особливий стиль життя заможної людини, яка не демонструє свій
високий соціальний статус.
A lot of early retirees wouldn’t be identifiable if you saw them on the street. They
practice something called “stealth wealth”, the act of being undercover wealthy.
That’s great and all but I recommend you take it to the extreme and practice extreme
stealth wealth (Five Year Fire Escape, 4 Sept, 2019).
success theatre явище, коли людина використовує соціальні мережі для створення
образу багатої людини, хоча, насправді це може бути не так.
We’ve become better at choreographing ourselves and showing our best sides to the
screen, capturing the most flattering angle of our faces, our homes, our evenings out,
our loved ones and our trips. It’s success theater, and we’ve mastered it. (The New
York Times, December 28, 2012).
sunlighting (n.) виконувати додатково оплачувану роботу в неробочий час.
If you have other opportunities, steer clear of sunlighting. Extremely
unprofessional/management creates uncomfortable work environment. Office politics
is beyond your worst nightmare. They do not value their employees and is evident by
extremely high turnover (Glass Door, 18 Aug, 2019)
super-gentrification (n.) явище, коли дуже заможна людина переїздить у багатий
район міста, тим самим сприяючи його ще більшій модернізації.
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For once think about how these massive projects will impact the community, strangling
it with dense development, overwhelming its already strapped infrastructure, and
bringing the destructive consequences of super-gentrification to existing residents and
neighborhoods (New York YIMBY, 2 May, 2018).
super-diversity (n.) глобальна тенденція до диверсифікації суспільств та
мультикультуралізму.
Super-diversity is a summary term proposed also to point out that the new migration
patterns not only entailed variable combinations of these traits, but that their
combinations produced new hierarchical social positions, statuses or stratifications.
(Ethnic and Racial Studies, vol. 42, 2019).
tech bro (technology brother) (n.) людина, що працює у сфері технологій.
This new era ushered in a wave of Millenial “tech bro” creators, such as Elon Musk,
Mark Zuckerberg and Jack Dorsey. Silicon valley types. White collar programmers,
coders and engineers- the architects of Internet 2.0. Channers, Shitposters, Spammers,
Hackers and Memelords (Medium, Mar 23, 2019).
teleworkaholic syndrome неможливість розслабитися, та, як наслідок,
жертвування вільним часом на користь роботи.
“Closet telecommuters” or ”guerrilla telecommuters“ have only their bosses’
permission to work at home. Perhaps managers’ greatest fear about the ”office-free“
lifestyle is that ”teleworkers“ may be ”teleloafing,“ but generally people put in longer
hours at home than at the office, the ”teleworkaholic syndrome” (The Berkshire Eagle
(Pittsfield, Massachusetts), April 3, 2010).
TGIM (Thank god it’s Monday; thank goodness it’s Monday) явище, коли понеділок
не завжди є стресовим, а радше, асоціюється з можливістю більше заробити.
Neon signs demand they “Hustle harder,” and murals spread the gospel of T.G.I.M.
Even the cucumbers in WeWork’s water coolers have an agenda. “Don’t stop when
you’re tired,” someone recently carved into the floating vegetables’ flesh. “Stop when
you are done.” Kool-Aid drinking metaphors are rarely this literal (The New York
Times, Jan 26, 2019).
third place місце окрім дому чи роботи, де людина може розслабитися від
повсякденного стресу.
’Third places’ refer to social spaces that are distinct from the traditional categories of
’home’ and ’workplace’. They are both places to work and places to meet up. Third
places, or spaces, are characterised by a collective approach, both in terms of
organisation and philosophy (Equal Times, 14 Aug, 2019).
tweleb (twitter + celeb) (n.) людина, що користується популярністю у Твітері.
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Celebrities with a fan following from the city aren’t restricted to actors anymore.
There’s a new line of celebrities who are winning hearts and minds with their wit,
humour and catchy phrases all within 140 characters. Known as ‘twelebs’, a term for
Twitter Celebs, these people are regular people with day jobs and very much among
the crowd (Deccan Chronicle, 10 Aug, 2017).
uber-oligarch (n.) олігарх, що серед інших заможних людей вирізняється ще
більшими статками.
Indeed, it seems what Trump really pursued was not the Presidency itself but the uberoligarch status that a hotly contested and highly lucrative but failed presidential bid
would afford (Social Science, 15 March, 2018).
undertime (n.) використання певної частини свого робочого часу для відпочинку,
прогулянок чи інших способів релаксації.
However, it can sometimes become a Herculean task to keep track of who’s working
when, especially when an organization has dynamic shifts. This is further complicated
when considering employee overtime and undertime. It is for this reason that we’d
introduced overtime/undertime handling as part of our conflict notifications
(Humanity, Aug 1, 2011).
underworking (n.) явище, коли людина обирає нетяжку роботу, тим самим
позбавляючи себе надмірного стресу (за аналогією до overworking).
Underworking can have downsides for the work as well. As Mr. Roberts says: “One
can certainly choose to work sub-40 hours per week, but that never comes without a
professional price. It’s all about figuring out what you want to optimize for and then
living with the consequences of that choice.” (Utah Business, May 22, 2019).
upshifter (n.) людина, що добровільно наймається на виснажливу і нервову
роботу після звільнення з більш спокійної.
There’s a lot of Upshifters who are working for $12 to $13 an hour right now who are
the hardest-working people in the world (Soapbox Cincinnati, 15 Jan, 2019).
vanity capital критерії, за якими оцінюється людина як успішна, наприклад,
кількість лайків у соціальних мережах.
Use the social web and all the popular social media channels to connect with people
who you know, and people you would like to meet — your target audience. The trick
with this is all about finding the correct people to connect with. Don’t be fooled with
vanity metrics such as followers or the number of likes (Memeburn, April 28, 2015).
vanity height частина будинку, що не використовується мешканцями та існує
тільки для надання статусності.
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Dubai’s Burj Khalifa — currently the world’s tallest building at 2,717 feet — is topped
by 800 feet of unusable ornamentation. That means almost 30 percent of the world’s
tallest building is “vanity height.” (Chicago Tribune, November 13, 2013).
vanity metric певні показники, за якими особу оцінюють інші люди та
розцінюють її як заможну.
Use the social web and all the popular social media channels to connect with people
who you know, and people you would like to meet — your target audience. The trick
with this is all about finding the correct people to connect with. Don’t be fooled with
vanity metrics such as followers or the number of likes (Memeburn, April 28, 2015).
vertical sprawl тип новобудов-багатоповерхівок, покликаних вирішити житлову
проблему в США.
“Cookie Cutter Condos” and “Vertical Sprawl” have become ubiquitous terms in
describing contemporary architecture in Vancouver over the last two decades
(Urbanized, Oct 24, 2018).
voluntary simplicity добровільний та свідомий вибір спокійної роботи з
невеликою зарплатою.
Voluntary simplicity, or simple living, is a way of life that rejects the high-consumption,
materialistic lifestyles of consumer cultures and affirms what is often just called ‘the
simple life’ or ‘downshifting (Journal of Business Research, vol. 62, no. 2, 2009).
wait-learning (while you wait learning) навчання на роботі або в перерві між
справами.
In the future, CSAIL researchers plan to explore opportunities to create technologies
for other wait-learning situations, such as Wi-Fi seeking, email loading, and even
elevator waiting (Phys.org, May 15, 2015).
welfare wall практика зниження якості життя представників бідних верств
населення внаслідок підвищення податків і зменшення державної фінансової
допомоги.
The Welfare Wall blocks a welfare recipient from moving off social assistance into paid
employment. This wall is created through the impact of direct and indirect taxes that
people on welfare have to carry when they supplement their welfare benefits with
employment income (Aims on Campus, Nov 18, 2017).
whistlecar (n.) сучасні автомобілі, обладнані програмами та сенсорами, здатними
виконувати певні елементи водіння без участі водія.
While the full benefit of robocar technology comes when they drive passengers around,
a great deal of that benefit might come earlier through what I've called a "Whistlecar."
This is a car which people still drive, but which is permitted to move around streets
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while vacant, so that it can deliver itself to drivers, as well as park and refuel itself
(Templetons, 2019).
windshield time час проведений за кермом автомобіля.
"Windshield time" is all the unproductive time that your technicians spend in the car
traveling to and from remote sites. If your company operates in a large rural service
area, or a busy urban center with heavy traffic, your windshield time can add up to
hours (DPS Telecom, Jan, 2019).
weisure (work+leisure) (n.) вільний час, який заповнюється роботою.
It’s a jargon-filled jungle out there. Just as soon as you master “cankles” and “ecommerce,” up pop “cheapuccinos” and “workweek creep” (Star Tribune, January 1,
2011); New York University sociologist Dalton Conley recently coined the term:
"weisure" – the result of blurring the line dividing work and leisure (Management
Issues, 08 Jun, 2009).
womanpreneur (woman entrepreneur) (n.) жінка підприємець.
An ambitious ‘womanpreneur’, she says the EDHEC MBA is providing her with the
strong business skillset and the network to do so (Business Because, 24 Sept, 2018).
workweek creep явище, коли робоча неділя стає довшою, адже людина виконує
певні робочі обов’язки понаднормово.
It’s a jargon-filled jungle out there. Just as soon as you master “cankles” and “ecommerce,” up pop “cheapuccinos” and “workweek creep” (Star Tribune, January 1,
2011); New York University sociologist Dalton Conley recently coined the term:
"weisure" – the result of blurring the line dividing work and leisure (Management
Issues, 08 Jun, 2009).
work-life overload надмірне психологічне та фізичне навантаження, спричинене
необхідністю “балансувати” між роботою та родиною.
This trend is demonstrated by an almost 400-per-cent increase in fathers taking
parental leave during the period 1998-2004. They are equally likely as mothers to
report work-life conflict and high work-life overload (Vancouver Sun, February 9,
2013).

