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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
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ЛСП – лексико-семантичне поле 

МКС – мовна картина світу 
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ВСТУП 

 

Для сучасного мовознавства актуальним є аналіз мови в аспекті її 

взаємозв‘язків із ментальністю й культурою народу, у площині особистого 

сприйняття та формування індивідуальної картини світу. За положеннями 

когнітивної лінгвістики мова належить особі, яка осмислює себе, своє місце у 

навколишньому світі і функцію у щоденній діяльності та комунікації. 

Сучасна лінгвістика приділяє значну увагу вивченню концептів, їхнього 

місця та ролі в мовній парадигмі та у світлі еклектичності з іншими галузями 

знань. Трактування концепту відрізняється у вітчизняних та закордонних 

мовознавчих студіях, а щодо терміну ‗концептосфера‘ розбіжності немає. Чи 

не єдиним ефективним способом дослідження концептосфери є аналіз 

мовного матеріалу за допомогою проведення асоціативних експериментів, 

створення асоціативних полів, семантичного аналізу словникових статей, 

аналізу вербалізації концептів у мовленні/тексті. Важливим етапом аналізу є 

когнітивна інтерпретація, яка і відрізняє когнітивну семантику від 

лінгвістичної. 

Дослідженню концептів, переважно як культурних констант, присвячені 

праці як українських (А. Д. Бєлова, Л. І. Бєлєхова, І. О. Голубовська, 

О. Ю. Качмар, А. М. Приходько, Т. В. Радзієвська), так і зарубіжних учених 

(А. П. Бабушкін, Т. В. Булигіна, С. Г. Воркачов В. І. Карасик, А. Д. Кошелєв, 

Д. С. Лихачов, Л. Г. Панова, С. Л. Сахно, Ю. С. Степанов, О. С. Яковлева).  

У руслі когнітивної лінгвістики та семантики (Н. Д. Арутюнова, 

В. З. Дем‘янков, М. Джонсон, С. А. Жаботинська, І. М. Кобозєва, 

Дж. Лакофф, А. П. Мартинюк, О. О. Селіванова Л. Талмі, Ч. Філлмор, 

Ж. Фоконьє) значення слів досліджується із когнітивними сутностями, які 

реалізуються через такі моделі представлення знань як прототипи, фрейми, 

схеми, сценарії тощо. 
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Наше дослідження зосереджене на вивченні актуалізації концепту 

MARRIAGE у руслі лінгвокогнітивної та лінгвокультурологічної парадигми.  

У фокусі нашої уваги трактування шлюбу у британському суспільстві, а 

саме: засоби профілізації концепту у британській картині світу, його 

структура та когнітивна інтерпретація. Дослідження профілізації допоможе 

виявити сумарне значення індивідуального сприйняття концепту MARRIAGE 

представниками британського етносу. Профілізація концепту передбачає 

також дослідження одного із його етапів – вербалізації. 

В англомовній традиції цей соціальний феномен виражається через 

лексико-семантичне поле концепту MARRIAGE. Від концепту MARRIAGE 

значною мірою залежить склад інших базових концептів мовної свідомості. 

Водночас універсальний та національно культурно-специфічний, 

багатокомпонентний концепт-когнітив MARRIAGE, попри всю вагомість, досі 

був досліджений лише спорадично: М. В. Михалева проаналізувала цей 

концепт у свідомості американців та росіян, А. Л. Кисельова торкнулася 

концепту MARRIAGE у кореляції із концептом ЖІНОЧНІСТЬ, Дж. Лакофф 

студіював метафоричний аспект концепту MARRIAGE у сучасному 

американському політичному дискурсі, Ю. А. Жаданов та В. В. Савіна 

досліджували концепт MARRIAGE у творчості письменниці Д. Лессінг. 

З огляду на статус та ключову роль концепту MARRIAGE виникла 

необхідність його системного аналізу у сукупності таких аспектів як польова 

організація, структура, семантичні особливості та етимологія, дослідження 

когнітивних мікрополів, аналіз когнітивних метафор, паремійна організація 

концепту, аналіз матримоніальної скриптової моделі, синтагматичний аспект 

вербалізаторів концепту MARRIAGE та аналіз логічних предикативів-

вербалізаторів.  

Актуальність дисертації зумовлено необхідністю аналізу концепту-

когнітиву MARRIAGE з урахуванням сучасних досягнень когнітивної 

лінгвістики у руслі антропоцентризму, а також визначення місця цього 

концепту у побудові британського національного образу, оскільки ще не 
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було проведено ґрунтовного дослідження профілізації концепту MARRIAGE у 

англійській мові крізь призму лінгвокогнітивної парадигми. Також існує 

потреба напрацювання комплексної методики концептуального аналізу 

дискурсного масиву. 

Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертація, тема якої була 

затверджена вченою радою факультету іноземних мов Львівського 

національного університету імені Івана Франка (протокол № 25/2 від  

23 лютого 2011 р.) та уточнено (протокол № 9 від 12 травня 2016 року), 

виконувалася згідно плану наукових досліджень кафедри англійської 

філології Львівського національного університету імені Івана Франка: 

―Сучасні напрями формування структурно-семантичних і когнітивно-

дискурсних парадигм германських, романських і класичних мов‖. Шифр 

теми – 0114U0. 

Метою роботи є проведення комплексного дослідження концепту 

MARRIAGE, виокремлення його змісту та структури. У цьому аспекті вважаємо 

також за доцільне простежити динаміку розвитку зазначеного концепту за 

допомогою моделювання його актуального та історичного шарів. Для 

реалізації цієї мети поставлено такі завдання: 

– теоретичне узагальнення напрямків аналізу проблеми та пошук місця 

концепту в парадигмі філологічних дисциплін;  

– інвентаризація вербальних засобів профілізації концептів; 

– аналіз проблем дослідження польової структури концепту MARRIAGE та 

визначення його номінативного поля; 

– встановлення імені концепту MARRIAGE за допомогою компонентного 

аналізу, аналізу словникових дефініцій та укладення безперервної моделі; 

– дослідження понятійної складової концепту MARRIAGE за допомогою 

етимологічного, дефініційного (опрацювання словникових дефініцій) та 

компонентного аналізів; 

– визначення образної та ціннісної складової концепту MARRIAGE через 

дослідження його когнітивних мікрополів та моделювання асоціативного 
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поля, дослідження англомовної фразеологічної картини та пареміологічного 

фонду; 

– розгляд когнітивного процесу реконструкції матримоніального 

скрипту з тексту літературно-художнього твору; 

– фреймове моделювання концепту MARRIAGE у літературно-художніх 

текстах. 

Об’єктом дослідження є концепт MARRIAGE в англійській мові, 

профілізований за допомогою лексичних одиниць, вільних словосполучень, 

фразеологізмів, паремій та скриптових моделей. 

Предметом дослідження є лінгвокогнітивні механізми реконструкції 

концепту MARRIAGE, їхні характеристики (когнітивні, структурно-семантичні, 

прагматично-семантичні та частиномовні) та мовна об‘єктивація в 

лексикографічних джерелах та мові художніх творів.  

Матеріалом дослідження слугували дані із 45 лексикографічних 

джерел, 24 джерел ілюстративного матеріалу та результатів асоціативного 

експерименту, метою якого було виявити актуальне розуміння концепту та 

лінгвосеміотичний репертуар засобів його профілізації. Лексикографічні 

джерела дозволили виявити 24 випадки вживання лексеми marriage у 

фразеологічних одиницях та 24 випадки у пареміях, а також 3 її синоніми у 

фразеологічних одиницях (alliance – 2, union – 1) та 7 у пареміях (matrimony – 

4, wedlock – 3), низку засобів непрямої номінації у 86 та 113 випадках серед 

фразеологізмів та паремій відповідно. Метод суцільної вибірки із художнього 

дискурсу обсягом 6692 сторінок виявив 361 випадок вживання лексеми 

marriage як імені концепту (XVII ст. – 93, XVIII ст. – 55, XIX ст. – 141, XX ст. 

– 57, XXI ст. – 15) та 109 випадків використання синонімів (XVII ст.: alliance 

– 1, wedlock – 10, matrimony – 10; XVIII ст.: matrimony – 6, wedlock – 1, 

alliance – 24, union – 17; XIX ст.: alliance – 7, matrimony – 3, union – 3; XX ст.: 

alliance – 3, union – 3; XXI ст.: alliance – 2, wedlock – 1, matrimony – 5, union – 

14), а також 1600 випадків непрямої номінації досліджуваної одиниці 

(XVII ст. – 211, XVIII ст. – 536, XIX ст. – 452, XX ст. – 130, XXI ст. – 269). 
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Оскільки концепт є ширшим за поняття, обґрунтованим постає його 

дослідження за допомогою різноманітного методологічного інструментарію, 

тому теоретико-методологічною базою реферованого дослідження 

слугують праці вітчизняних і зарубіжних лінгвістів із застосуванням як 

загальнонаукових методів (спостереження, узагальнення, опису, індукції, 

дедукції), так і лінгвістичних, а саме: понятійного моделювання, 

компонентного та інтерпретативного аналізів, асоціативного експерименту; 

водночас діахронний фон служить своєрідним ‗трампліном‘ для розгортання 

концептуальної інформації. Для дослідження обрано лінгвоконцептологічний 

підхід, який сформувався на перетині лінгвокультурології й когнітивної 

лінгвістики та залучає до сфери опису концептів методологічний потенціал і 

банк даних різноманітних наукових галузей. Вихідним положенням 

дослідження є те, що не існує жодних обмежень щодо розміру фонологічного 

сигналу, який використовується для активації загальноприйнятих тлумачень: 

це можуть бути як окремі слова, фрази, так і речення. Синтез когнітивної та 

комунікативної парадигм допомагає ґрунтовно дослідити концепт, 

актуалізований на лексико-семантичному рівні ключовими лексемами, їх 

асоціативними та синонімічними рядами. Для дослідження семантичної 

структури концепту MARRIAGE за основу взято положення про тришарову 

структуру концепту, яка включає предметну (понятійний компонент), 

образно-перцептивну (образний компонент) та оцінно-поведінкову 

характеристику (ціннісний компонент). Побудова міжфреймової мережі (за 

С. А. Жаботинською) дозволяє детальніше пізнати як сам концепт MARRIAGE 

на основі аналізу дискурсу, так і його зв‘язки з іншими концептами. 

Застосування скриптової моделі допомогло ґрунтовно дослідити 

матримоніальний скрипт, що є ширшим ніж сам концепт MARRIAGE, із 

виділенням основних його етапів. 

Наукова новизна дисертації полягає в наступних результатах мовної 

актуалізації аналізованого концепту: 
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– вперше подано комплексний когнітивно-дискурсивний опис концепту 

MARRIAGE в єдності його понятійного, образного та ціннісного компонентів;  

– у плані актуалізації концепт MARRIAGE проаналізовано з точки зору 

етимології, історичного та актуального шарів; 

– вибудовано модель поняттєвих складників концепту MARRIAGE; 

– удосконалено методику дослідження концептів, їхнього моделювання 

та експлікації; 

– з‘ясовано значущість концепту MARRIAGE у свідомості британського 

суспільства з опорою на праці його представників; 

– виявлено та структуровано основні смисли концепту MARRIAGE в 

пареміологічній спадщині британської лінгвокультури; 

– подано типові матримоніальні скрипти, які отримують розвиток у 

просторово-часовому вимірі, із відповідними мікросценаріями та детальним 

когнітивно-семантичним, лексико-граматичним та функціонально-

стилістичним аналізом елементів. 

Наукова новизна одержаних результатів узагальнена у наступних 

положеннях, що виносяться на захист: 

1. Kонцепт MARRIAGE – це багатокомпонентний концепт-когнітив, який 

належить до макрорівня за смисловим обсягом; він є ритуальним концептом 

культурно-специфічного порядку, який входить до соціального концептополя 

‗особиста сфера людського життя‘ та до концептосфери ‗людина‘, де 

понятійна сфера містить об‘єм соціо-етнокультурної інформації, яка є 

важливою при побудові англійського національного образу. Marriage є ім‘ям 

концепту MARRIAGE, його головним вербалізатором та основним способом 

номінації в англійській мові; її зміст може бути переданий фреймом, де 

marriage – це що? [relationship/ union/ state/ ceremony], між скількома? [two], 

ким? [man/ husband/ partner] i [woman/ wife/ partner], додатковими є слоти 

якими? [same], якого статусу? [legal/ formal]. 

2. Асоціативне поле концепту MARRIAGE сформоване лексемами, які 

фіксують культурно і соціально значущу інформацію про концепт. Він 
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характеризується системою структурно-змістових зв‘язків із мережею інших 

концептів (LOVE, HUSBAND, WIFE, WEDDING, WIDOW, DIVORCE та інші). 

3. За семантичним критерієм вирізняємо шість груп фразеологізмів на 

позначення лексем-членів досліджуваного концептуального поля, вони 

характеризують: 1) стан перебування у шлюбі та стосунки в ньому; 

2) учасників шлюбного союзу; 3) припинення шлюбних стосунків; 4) осіб, що 

порушують шлюбні норми; 5) акти, пов‘язані з відходом від традиційних та 

законодавчо врегульованих шлюбом стосунків та 6) неодружених осіб. За 

граматичним класом представлені три моделі: дієслівні (найчисельніші), 

номінативні та незалежні синтаксичні конструкції. 

4. Високий рівень появи концепту MARRIAGE у паремійному фонді 

британської культури має системно-структурний характер і дозволяє 

об‘єднувати одиниці у межах 18-ти тем, 57-ох логем та 7-ох сублогем, а 

також свідчить про високу актуальність даного концепту для британського 

етносу, де ШЛЮБ – вирішальна річ у житті людини.  

5. Фреймова модель концепту MARRIAGE структурована у вигляді мережі 

пропозицій в п‘яти слотах предметного фрейму з характеристиками-

домінантами UNHAPPY, UNEQUAL, UNCONVENTIONAL, COMPULSORY, 

CLANDESTINE, INTENDED, OPEN, NECESSARY; трьох слотах 

акціонального фрейму з домінантами ASSIST, RESIST, HATE MARRIAGE-

пацієнс, DIVULGE, MAKE, CONTRACT MARRIAGE-фактатив, MARRIAGE 

MISLEADs, CAUSEs TROUBLE; трьох слотах ідентифікаційного фрейму з 

домінантами MARRIAGE є CEREMONY/INTIMACY; двох слотах посесивного 

фрейму із домінантами MARRIAGE-контейнер має MOTIVES, FELICITY та 

трьох слотах компаративного фрейму з домінуванням схеми схожості-

метафори MARRIAGE є наче PANACEA, HEALER, PARADISE, 

ADVANCEMENT, SAFETY та GOD'S APPOINTED MEANS. Предметний та 

акціональний фрейми є найпоширенішими. 

6. Макроскрипт matrimonial relationship містить стандартизовані етапи-

мікросценарії, об‘єднані у ключові етапи: дошлюбний (courtship (залицяння), 
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formal betrothal (consent of the parties/exchange of rings/exchange of love tokens 

(публічна згода сторін/обмін обручками/символами кохання) та public 

blessing by family/close kin (публічне благословення батьками і родиною) та 

posting of bans (оголошення імен осіб, які одружуються) та шлюбний: (big 

church wedding та inauguration of new household). Обов‘язкова присутність 

двох учасників, які набувають іншого статусу з правами й обов‘язками і 

можливими подальшими кроками, що вербалізується відповідними 

лексемами-концептами.  

Теоретична значущість праці полягає у тому, що аналіз концепту 

MARRIAGE (встановлення когнітивно-семантичних характеристик засобів 

вербалізації) є внеском у розробку теоретичних питань концептології і може 

використовуватись для лінгвокогнітивного і когнітивно-дискурсивного 

дослідження концептів у мовах. 

Практична цінність дослідження полягає у тому, що фактичний 

матеріал, який міститься у дисертації та наукові висновки можуть 

використовуватися у навчальному процесі для підготовки спеціалістів у 

галузі когнітивної семантики, лінгвокультурології, культурології, 

лінгвокраїнознавства та історії мови. 

Особистий внесок дисертанта визначається встановленням 

лінгвокультурної специфіки концепту MARRIAGE у сучасній англійській мові. 

У дисертації не лише вперше визначено та змодельовано структуру концепту 

MARRIAGE, а й розроблено процедуру реконструкції концепту. Усі наукові 

результати отримані особисто автором, про що свідчать публікації та 

доповіді на наукових конференціях. 

Апробація результатів дослідження. Теоретичні положення та 

практичні результати дисертації обговорювались на міжнародних наукових 

конференціях: «Дискурсні стратегії ХХІ століття» (Львів, 2011), 

V Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні проблеми та 

інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних 

закладах» (Львів, 2012), ХXІI Міжнародна наукова конференція «МОВА І 
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КУЛЬТУРА» імені Сергія Бураго (Київ, 2013), VII міжнародна науково-

практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» 

(Кіровоград, 2013), VIІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні 

проблеми термінознавства, романо-германської філології та перекладу» 

(Чернівці, 2014), Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 

«Современные направления теоретических и прикладных исследований, 

2014», Міжнародна науково-практична конференцiя «Сучасна філологія: 

перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» (Одеса, 2014), 

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: 

мова-культура-особистість» (Острог, 2015); всеукраїнських наукових 

конференціях: Всеукраїнська наукова конференція пам‘яті доктора 

філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935–2003), «Сучасний стан 

і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» (Львів, 

2012), Всеукраїнська науково-практична конференція «Ключові проблеми 

сучасної германської та романської філології (Луганськ, 2013); науково-

методичних семінарах: Науково-методичний семінар кафедри іноземних мов 

НУ «Львівська політехніка» «Методологічні засади дослідження 

концептуального простору художнього твору» (Львів, 2013), Науково-

методичний семінар кафедри іноземних мов НУ «Львівська політехніка» 

(Львів, 2015). 

Публікації. Положення дисертаційного дослідження висвітлено у 

14 публікаціях, у т. ч. 6 у фахових виданнях України та 2 у зарубіжних 

виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

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

використаної наукової та довідкової літератури, джерел ілюстративного 

матеріалу загальним обсягом 349 видань, 3 таблиці, 1 рисунок та 2 додатки. 

Загальний обсяг роботи становить 260 сторінок (217 сторінок основного 

тексту). 
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У Вступі обґрунтовано актуальність теми, розкрито новизну, теоретичну 

та практичну цінність дослідження, його мету, об‘єкт, предмет, визначено 

методологічну основу та положення, що виносяться на захист. 

У першому розділі “Теоретичне підґрунтя дослідження концепту 

MARRIAGE” закладено підвалини дослідження, розглянуто комунікативно-

когнітивний підхід до мови, типологічні ознаки та структуру концептів, 

висвітлено концептуальний аналіз як методологічну основу дослідження, 

з‘ясовано роль асоціативного експерименту та фреймового моделювання 

структури концепту. 

У другому розділі “Номінативне поле концепту MARRIAGE” розкрито 

понятійну складову концепту, проведено лексикографічний аналіз його імені, 

розглянуто концепт у вимірах квазісинонімії та полісемії, досліджено 

образну та ціннісну складову концепту MARRIAGE шляхом вивчення 

когнітивних мікрополів концепту, а також фразеологічної та пареміологічної 

англомовної картини.  

У третьому розділі “Профілізація концепту MARRIAGE в англійській 

мові у XVII–XXI ст.” проведено фреймовий аналіз концепту MARRIAGE та 

поетапний аналіз його розвитку з урахуванням культурно-специфічних рис 

британського етносу, досліджено розвиток матримоніального скрипту у прозі 

XVII–XXI століть.  

У загальних висновках підводяться підсумки дослідження, 

формулюються його результати, окреслюються перспективи подальших 

наукових розвідок.  

У додатку подано перелік та категоризацію прикладів на основі аналізу 

суцільної лексикографічної вибірки паремій. 



 

 

15 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ 

MARRIAGE 

1.1. Комунікативно-когнітивний підхід до аналізу мови: концепт у 

парадигмі наукових знань 

Знання, накопичені людством можна умовно представити у двох 

формах: енциклопедичній, в якій закодований світогляд та мовній, яка 

формує картину світу. 

Мова є складовою частиною культури, є її найважливішим сховищем 

колективного досвіду [53]. Ще мовознавці Празької школи зауважували, що 

мова та суспільство перебувають у стосунках складної взаємодії та 

взаємовпливу [276, c. 116]. Протягом останнього двадцятиліття відбулося 

усебічне та якісне розширення меж аналізу мовних явищ у поєднанні із 

соціо-психологічними факторами.  

Лінгвістична наука сьогодення характеризується комплексним підходом 

до аналізу того чи іншого об‘єкту дійсності, що зумовлено інтенсифікацією 

інтеграції різноманітних областей знань – від семантики до 

лінгвокультурології як прагматичної дисципліни [2, с. 37–66 ; 26]. 

Хоча природа стосунків між думкою та мовою цікавить людство ще з 

часів давніх філософів, у рамках сучасної лінгвістики ця ідея найчастіше 

асоціюється з працями Е. Сапіра and Б. Л. Уорфа. Гіпотеза Сапіра-Уорфа 

складається з двох частин: лінгвістичного детермінізму (ідея про те, що мова 

детермінує нелінгвістичну думку) та лінгвістичну відносність (ідея про те, 

що носії різних мов думатимуть по-різному) [164, c. 95–96]. На сучасному 

етапі розвитку лінгвістики, більшість науковців дотримуються ―слабкої‖ 

версії цієї теорії, за якою мова певним чином впливає на деякі когнітивні 

процеси. 

Д. Каплан наголосив на важливості мовного фактору для формування 

процесу мислення: ―Нам вдається мислити про речі, що існують у світі не 
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лише як ментальний залишок від нашого досвіду, але також субститутивно, 

завдяки символічним здобуткам, які отримуємо через мову … Саме сила 

вокабуляру (vocabulary power) дає нам перевагу розуміння над тваринами‖ 

[209, c. 604]. 

У західній науковій школі такі лінгвісти як Дж. Лейкофф, Р. Ленекер, 

Л. Талмі, Ч. Філлмор та В. Чейф вийшли на кардинально новий рівень 

лінгвістичних студій. Вони відкинули досі існуюче обмеження на аналіз 

лише притаманних мові внутрішніх структур, і запропонували дослідження 

зв‘язку лінгвальних та позалінгвальних факторів, когнітивних механізмів, 

притаманних людині та принципів категоризації. Когнітивна лінгвістика 

виникла як реакція на крайнощі американського структуралізму та 

―нехтування семантикою в лінгвістичних дослідженнях‖ [139, с. 344]. Попри 

різноманітність підходів у когнітивній лінгвістиці, спільним є твердження, 

що центральним у мові є значення і саме воно повинно бути основним 

аспектом дослідження.  

Двома керуючими постулатами когнітивної лінгвістики є постулат 

узагальнення (generalization commitment) та постулат когнітивності 

(cognitive commitment). Перший полягає у напрацюванні універсальних 

постулатів, актуальних для всіх аспектів людської мови, що є практично 

неможливим у традиційній лінгвістиці, де превалює чіткий поділ мови та 

дослідження окремих аспектів таких як фонетика, семантика та прагматика. 

Згідно другого постулату, знання про когніцію, мозок та свідомість, 

акумульовані в інших царинах, слід застосовувати у лінгвістиці [165, c. 1–8]. 

Позиція, прийнята в когнітивній лінгвістиці полягає в тому, що існують 

спільні риси в тім як люди переживають та сприймають явища світу і в тім як 

люди думають та вживають мову. Із цього випливає висновок, що всім 

людям притаманні певні концептуалізуючі здібності, а мова не лише 

відображає концептуальні структури, але й може спричиняти 

концептуалізацію [164, c. 101], де під концептуалізацією ми розуміємо 

виокремлення свідомістю людини в об‘єктивній чи суб‘єктивній 
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(мисленнєвій) діяльності певної області, її осмислення через виділення 

відмінних ознак і віднесення до певного класу явищ [111, с. 121]. 

Когнітивна лінгвістика, на відміну від творця генеративної граматики 

Н. Хомського, не акцентує уваги на різниці між знанням та вживанням мови і 

притримується постулатів, що знання мови походить від моделей її вживання 

і є вмінням користуватися нею; структуру мови неможливо аналізувати без 

врахування характеру її вживання. Саме це характеризує когнітивну 

лінгвістику як функціональний підхід до мови [164, с. 108]. Специфіка 

когнітивного дослідження полягає в тому, щоб не відокремлювати власне 

мовний й немовний плани: концепти не є строго прив‘язаними до тієї чи 

іншої матеріальної форми [132, с. 55]. Основною ідеєю когнітивної 

лінгвістики є осягнення сфери концептів завдяки аналізу семантики.  

У свою чергу, когнітивна семантика, що є одним із напрямків 

когнітивної лінгвістики та ―фокусує увагу на тому, як організовуються 

знання про світ у свідомості людини, як формуються та фіксуються поняття 

про світ‖ [123, с. 90], дотримується чотирьох основних постулатів: 

а) концептуальна структура залежить від тілесного досвіду, нейро-атомічна 

будова людського організму безпосередньо визначає концептуалізацію 

дійсності; б) семантична структура є концептуальною структурою, що 

корелює слова із ментальною світобудовою людей; в) енциклопедичність 

репрезентації значення, де лексичні концепти є ―точками доступу‖ до 

ширшої мережі знань та уявлень; г) мова не закодовує значення, воно 

моделюється на концептуальному рівні і постає як процес, а не як конкретна 

річ, яку можна ―запакувати у мову‖ [165, c. 9–14], а мовні засоби ―необхідні 

не для існування, а для повідомлення концепту‖ [112, с. 39]. 

Беручи за основу когнітивно-комунікативну парадигму та концепт як 

одиницю дослідження, актуалізовану ключовими лексемами, а також їх 

асоціативними та синонімічними рядами, ми фокусуємо науковий пошук на 

кореляції двох мегасистем: системі людських знань про світ та системі 

знакових одиниць, за посередництвом яких ці знання комунікуються. 
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Явища, що зводяться до аналізу концепту, досліджували Л. Вайсгербер, 

В. Гумбольдт, Б. Уорф та Е. Бенвеніст. Французький філософ П. Абеляр 

досліджував слова як звучання, у які вкладений той чи інший семантичний 

зміст і пропагував гіпотезу, що назви за своєю природою не входять у 

позначувану ними річ, а існують у силу ‗накладення‘ їх людьми на речі. Це 

―накладення‖ дарується людям Богом, сам концепт за Абеляром є смислом 

[113, с. 11]. 

У 1928 році російський філософ С. А. Аскольдов вводить слово 

―концепт‖ у систему сучасної гуманітарної науки. Саме він виявив у 

концептах спільність та виділив два види концептів: пізнавальні та художні, 

де художній концепт (слово-символ) ―є найчастіше сукупністю понять, 

уявлень, почуттів, емоцій, деколи навіть вольових проявів‖ [7, с. 268], а 

пізнавальний (слово-термін) ―завжди має відношення до якої-небудь 

множинної предметності – ідеальної чи реальної … [і] позначає щось, що є 

за його межами‖ [Там само].  

Д. С. Лихачов вжив поняття концепт для позначення узагальненої 

мисленнєвої одиниці, яка відображає та інтерпретує явища дійсності в 

залежності від освіти, особистого та соціального досвіду і дозволяє мовцям 

подолати існуючі між ними індивідуальні відмінності в розумінні слів. На 

думку вченого, концепт не виникає із значень слів, а є результатом зіткнення 

прийнятого значення з особистим життєвим досвідом мовця [91].  

Деякі мовознавці, серед яких В. І. Карасик, вважають, що для 

позначення ментальних репрезентацій в рамках психології адекватним 

поняттям є ґештальт, у когнітивній науці – фрейм, а для лінгвокультурології 

найоптимальнішим оператором є концепт [54, с. 128]. 

Попри визнання вагомої ролі концептів у організації людської 

екзистенції, де концепти ―неначе клей, що тримає в цілісності наш 

ментальний світ і зв'язує попередній досвід із теперішньою взаємодією із 

світом‖ [231, c. 1] і ―відіграє вирішальну роль у таких психологічних 

процесах як категоризація, виведення висновків, пам‘ять, навчання та 
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прийняття рішень‖ [225], досі у науковому світі немає єдності та чіткої 

термінологічної оформленості щодо природи, визначення концепту та 

пов‘язаних із ним понять. 

 

1.2. Концепт у онтологічно-філософській парадигмі та концепт як 

об’єкт мовознавчих розвідок. Типологічні ознаки концептів 

З онтологічно-філософської точки зору, згідно з науковцями Е. Марґоліс 

та С. Лоуренс, існує три основні теорії щодо онтології концептів: концепт як 

ментальна репрезентація (mental representation), концепт як здатність 

(ability) та концепт як смисл в рамках теорії Фреге (Fregean senses) [225]. 

Перша теорія трактує концепти як психологічні одиниці. Вона бере за 

основу репрезентаційну теорію свідомості Representational Theory of Mind 

(RTM) [171]. За Д. Пітт, для RTM вихідним аргументом є повсякденні 

ментальні стани такі як думки, погляди, бажання, сприйняття та формування 

образів. Такі стани характеризуються інтенціональністю, апелюють до речей 

та підлягають оцінці за критеріями логічності, правди, адекватності та 

точності [244]. Прихильники RTM пропагують факт існування внутрішньої 

структури та ієрархії серед ментальних репрезентацій, де ментальні образи 

нижчого рівня є будівельними інструментами образів вищого рівня. 

Поширеним є трактування внутрішньої будови репрезентації в рамках моделі 

будови природної мови із наявністю синтаксичної структури та 

композиційної семантики [172].  

Проте, не всі ментальні репрезентації претендують на роль концептів, 

тому Е. Марґоліс та С. Лоуренс запропонували конкретизувати термінологію. 

Вони надали концептам роль субпропозиційних ментальних репрезентацій, 

бо ―репрезентації на рівні завершених думок, себто цілі пропозиції, є надто 

об‘ємними щоб вважатися концептами‖ [218, c. 4].  
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Якщо дотримуватися погляду, що концепти є певним чином 

ментальними файлами, то ―виникає спокуса ототожнювати спосіб їх 

репрезентації з інформацією, що міститься у файлі‖ [248, c. 198]. Наприклад, 

суб‘єкт Х корелює концепт ―чорноплідна горобина‖ із образом чорних ягід 

(a), терпких на смак (b), а концепт ―аронія чорноплідна‖ із обрзом чорних 

ягід (a), які мають лікувальний ефект (c). Так як інформація була набута із 

різних джерел, у суб‘єкта немає кореляції між двома концептами, тобто 

виникає парадокс, що досліджувався С. Шиффер та С. Фреґе [255], де у 

свідомості суб‘єкта Х один референт і є b і не є. Для вирішення проблеми 

достатньо вважати, що для референта У існують різні ментальні файли m i m‘ 

і, за висновком Ф. Реканаті, способи презентації слід асоціювати не із 

інформаційним наповненням ментального файлу, а із самим файлом: ―Якщо 

можливо для раціонального суб‘єкта S вважати, що водночас даний об‘єкт a і 

є F і не є F, тоді існують два різні способи репрезентації a: m і m‘, так як S 

вважає, що a в m є F в m‘ не є F‖ (див. рис. 1.1). 

 

Друга теорія заперечує існування концептів як ментальних образів для 

виконання функції слів у мові думки: ―концепти найкраще розуміються як 

особливий вид людських здібностей: особа, яка навчилася вживати слово для 

позначення об‘єкта Х в певній мові, володіє концептом Х‖ [210]. У той час 

a, b a, c 
m’ m 

X 

Y 

Рис 1.1. Способи ментальної репрезентації концепту 



 

 

21 

розум є не субстанцією, як це розглядалося у світлі Картезіанських поглядів, 

а здатністю (capacity) набувати здібності (abilities) [там само]. 

Г. Дж. Ґлок вважає, що ―Концепти є чимось у власності раціональних 

суб‘єктів, які здатні класифікувати речі згідно їхніх властивостей‖ і не 

належать виключно до сфери досвіду: ―Як і здібності, концепти можна 

набути, застосовувати та втратити, і деякі з них можуть бути вродженими … 

а володіти концептами – володіти певним типом ментальної здібності‖ [182]. 

Концепт як смисл в рамках теорії Фреге ідентифікує концепти із 

абстрактними об‘єктами на противагу ментальним об‘єктам та станам [274, 

2001], а також як складові пропозицій, що виступають посередниками між 

думкою та мовою з одного боку і референтами, з іншого [225]. 

Як бачимо, проблематика аналізу концептів у лінгвістиці була 

запозичена із філософської царини, у якій існує три основні погляди на 

сутність концептів, а саме: концепт може існувати як ментальна 

репрезентація, як здатність та як смисл. Хоча саме теорія ментальної 

репрезентації є в основі когнітивної науки, зокрема когнітивної лінгвістики 

[243], а прихильники трьох вищезазначених підходів дотримуються різних 

поглядів, ми вбачаємо можливість їхнього поєднання у дослідженні природи 

концептів та вважаємо, що вищезазначені теорії не є взаємовиключними, 

оскільки поєднання концепту як здатності людини може сприйматися крізь 

ментальну репрезентацію, а сприйняття концепту як абстрактного об‘єкта 

може бути доповненням до поняття ментальної репрезентації і позначатися 

як concept‘. 

У сучасну слов‘янську лінгвістику термін ‗концепт‘ було запозичено із 

англомовної літератури в 1970-х роках. Попри етимологічну спільність та 

схожість значення (спільний генезис із латинським словом conceptus 

(поняття)), не слід вважати їх протермінологічними відповідниками, так: ―в 

перекладі книги Чейфа, здійсненої Г. А. Щуром, англійське слово concept 

перекладається як ‗поняття‘, а слову ‗концептуальний‘ відповідає 

англійське ideational‖ [85, с. 31]. На сучасному етапі 'поняття‘ в основному 
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характерне для термінологічного апарату філософії та логіки, а ‗концепт‘ – 

для культурології та лінгвістики. Як зазначає С. Г. Воркачов, ―гносеологічна 

потреба могла покликати на місце концепту будь-яку лексичну одиницю 

семантичного ряду: ідею, смисл, ноему, значення, що не мають 

етимологічних дублетів, схожих до концепту та поняття, – в англомовних 

текстах когнітивної психології та когнітивної лінгвістики тут найчастіше 

функціонує mental/ conceptual representation‖ [24, с. 67]. 

Ми згідні зі твердженням, що ―поняття – одиниця семантичного простору 

логосфери, елемент упорядкованої сукупності значень конкретної мови. Поняття 

включає в себе порівняно невелику кількість семантичних ознак (сем), 

пов‘язаних із функціонуванням відповідної звукової оболонки (лексеми). 

Семантика слова забезпечує взаєморозуміння у процесі комунікації‖ [115, с. 57]. 

Поняття (явище ―логічного, а тому й наднаціонального порядку‖ [Там само]) 

лежить в основі будь-якого концепту. ―Поняття є раціонально-логічним 

конструктом і тим самим загально-когнітивним надбанням, а концепт – 

лінгвокультурним, що відбиває етноспецифічне осягнення певного 

фрагмента довкілля‖ [Там само, с. 66]; концепту притаманна культурна 

конотація, яка є способом втілення культури в мовний знак. ―Культурна 

конотація – базове поняття лінгвокультурології, інтерпретація 

денотативного/... квазіденотативного аспектів значення в категоріях 

культури‖ [129, с. 214]. М. П. Кочерган пов‘язує поняття з відтворенням 

когнітивного змісту, тобто денотативного значення слова, а концепт – з 

інтерпретаційним компонентом значення [68, с. 17], а А. М. Приходько вважає, 

що основа концепту – поняття, проте концепт не є основою поняття [115. с. 54]. 

Концепт, що виступає інструментом осягнення глибин людських мовних 

та когнітивних здібностей, їх кореляції, ―цеглинкою‖ у побудові когнітивних 

моделей, структур зазвичай є об‘єктом східнослов‘янських розвідок, беручи 

початок із праць А. Вежбицької [14], що надихнули розвиток російської течії 

логічного аналізу. А. Вежбицька, представник логіко-понятійного підходу, 
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пропонує розглядати концепти як інструменти пізнання зовнішньої дійсності, 

що можуть бути описані засобами мови.  

Стислий аналіз теорій дає підстави до розуміння концептів як 

ментальних файлів, в яких ми зберігаємо інформацію, що стосується 

референта концепту [247], своєрідного образу-архетипу, ―...який, володіючи 

великою психічною енергією, зумовлює моделі мислення та регулює апріорні 

форми поведінки‖ [115, с. 63], ―онтологічно наповненого багаторівневого 

поліструктурного ментально-мовного утворення, що виявляє себе в двох 

іпостасях: з одного боку, як одиниця когніції, пам'яті, ―ментального 

лексикону‖, що є фрагментарно-цілісним суб'єктивно-суб'єктним ментальним 

образом світу, який акумулює в собі певний багаж як вербальних, так і 

невербальних знань того чи іншого соціуму, пропущений крізь призму 

пізнавальної діяльності окремої мовної особистості; з другого, – як одиниця 

[етно]культури / національно-мовної [само]свідомості, згусток 

[лінгво]культури і т. ін., що є культурно значущим смислом-цінністю – 

фрагментарною цілісністю елементарних смислів, пропущених крізь призму 

індивідуально-особистісного осмислення якогось фрагмента дійсності‖ [52]. 

Концепти стереотипізують, визначають нашу поведінку, категоризують 

дійсність, є складовими думок, а у трактуванні Н. Д. Арутюнової (праці якої 

тяжіють до етно-фольклорних досліджень), є ―поняттями життєвої 

філософії‖, ―узагальненими аналогами світоглядних термінів‖ [6, с. 3–6]. 

Рубіж ХХ–ХХІ століть ознаменований щораз більшою психологізацією 

концепту і зміною його традиційної логічної складової. У працях 

Д. С. Лихачова спостерігаємо психологічний підхід до розуміння концепту, 

де останній трактується для окремого носія мови чи з позиції ―людської 

ідеосфери‖ [91, с. 4]. Зміст концепту включає сукупність асоціацій, відтінків, 

пов‘язаних із особистим культурним досвідом носія [Там само, с. 5]. 

Ще одним варіантом розуміння концепту у лінгвістиці є його 

трактування у тих напрямах, які розвинулись на поєднанні суміжних наук: 

лінгвістики та культурології, соціології та лінгвістики тощо. 

http://term-in.org/goods/15-1-1-1/category/31
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Лінгвокультурологія розглядає концепт як ―певну ідею, фрагмент загальної 

людської культури, що ―живе‖ в свідомості цілих народів, окремих етносів, 

так і окремих соціальних груп, і, більше того, конкретних індивідуумів‖ [69, 

c. 56], як ―…культурно маркований вербалізований смисл, представлений у 

плані вираження низки своїх мовних реалізацій, що утворюють відповідну 

лексико-семантичну парадигму; одиниця культурного знання, що має мовне 

вираження і що відзначена етнокультурною специфікою‖ [21, c. 47–48]. Із 

позицій когнітивної лінгвістики відбувається рух від людини до культури, а з 

позицій лінгвокультурології – від культури до людини [50, c. 30]. 

Лінгвокультурологія пов‘язана із багатьма іншими мовознавчими 

науками, зокрема, із соціолінгвістикою, що ―досліджує взаємовідношення 

між мовою та суспільством (мова та культура, мова та історія, мова та етнос 

тощо)‖ [96, с. 11]. Лінгвокультурологічний підхід до розуміння концепту 

розглядає останній як базову одиницю культури, як ―колективне змістове 

утворення, що фіксує своєрідність відповідної культури‖ [55, c. 29]. 

Лінгвокультурна маркованість концепту є по-різному репрезентована: 

матеріальна та соціальна культура об‘єктивуються у формі номінацій, а 

культура духовна та повсякденна присутні в семантиці переважно у вигляді 

конотацій [2, с. 67]. 

Поняття духовної цінності, валоративних критеріїв є головним в 

лінгвокогнітивному та лінгвокультурологічному підході. Проте, обидва 

підходи не є взаємовиключними і їхнє поєднання сприяє поглибленню 

когнітивних досліджень, що ми і намагатимемося втілити у нашій праці. 

Саме на перетині лінгвокультурології та когнітивної лінгвістики виникає 

лінгвоконцептологічний підхід (роботи О. Селіванової, А. Вежбицької). Цей 

підхід, формування якого є характеристикою лінгвістичної думки уже ХХІ 

століття, залучає до сфери опису концептів методологічний потенціал і банк 

даних різноманітних наукових галузей, розглядає семантику мовних одиниць 

―під кутом зору етно-, соціо- і (суб)-культурної перспективи‖, використовує 

фреймове моделювання когнітивних утворень [115, с. 8]. 
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У широкому розумінні концептами можуть бути і предмети, і абстрактні 

сутності (В. І. Карасик, Ю. С. Степанов), у вузькому – не обов‘язкова 

наявність візуального прототипічного образу у концепту (В. В. Красних) і 

цей термін застосовується лише до абстрактних сутностей і ментефактів [70, 

с. 272]. Концепція А. П. Бабушкіна зводить розуміння концепту як пізнання 

його сем, тобто компонентний аналіз дає змогу дослідити концептуальні 

параметри слова, адже ―у самому слові, в рівній мірі у його вербальній 

дефініції фіксуються результати когнітивних зусиль людського розуму‖ [9, 

с. 35]. На основі смислів утворюється значення – місток між ідіолектом та 

загальнонаціональним кодифікованим знанням. 

Можемо підсумувати, що вивчення концептів почалося із вчення 

Платона про ідеї, хоча слово ―концепт‖ було введеним у гуманітарні науки 

лише у 1928 році С. А. Аскольдовим, а у мовознавстві використовується із 

середини 1970-х років ХХ століття. Водночас, повноправне його вживання 

починається у 80-х роках, а власного глибинного лінгвістичного наповнення 

він набуває в роботах Н. Д. Арутюнової (1982) [87]. Тобто, термін концепт є 

―парасольковим‖ [23, c. 6] і не належить виключно до лінгвістичної царини.  

Із існуючих типологій концептів об‘ємною вважаємо систему 

А. М. Приходька, який класифікує концепти у рамках бінарних опозицій: 

параметричність/ непараметричність, регулятивність/ нерегулятивність, 

позитивність/ негативність, універсальність/ специфічність, та за способом 

―онтологізації людини у світі, суспільстві, культурі і мові‖. За цією 

класифікацією концепт може бути логіко-філософського, морального, 

телеономного, антропоморфного, гуманітарного, етно-психо-культурного або 

культурно-специфічного порядку [115, с. 85–95]. 

Також існують групові (вікові, гендерні) та індивідуальні концепти, а за 

рівнем абстракції – абстрактні (ментефакти) та конкретні (натурфакти, 

артефакти) [111, c. 117–120]. 

У нашому дослідженні ми оперуємо кількома термінами. З опорою на 

класифікацію А. М. Приходька, визначаємо концепт MARRIAGE як концепт 
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культурно-специфічного порядку, а саме як ритуальний, оскільки шлюбна 

церемонія передбачає розгортання подій згідно прийнятого у суспільстві та 

попередньо відомого ритуалу і, водночас, ритуально закріплює подальші ролі 

подружжя, надаючи їм статусу чоловіка та дружини. MARRIAGE також 

обумовлює такі аспекти як спільне проживання та ведення господарства, 

подружні, а згодом – батьківські та материнські обов‘язки. Вважаємо також, 

що концепт MARRIAGE входить до соціального концептополя ‗особиста сфера 

людського життя‘, оскільки його реалізація торкається таких аспектів як 

особисті почуття (любов, симпатія), інтимні стосунки та побут. І, звичайно ж, 

даний концепт входить безпосередньо до концептосфери ‗людина‘. Таким 

чином, аналізований нами концепт MARRIAGE є ритуальним концептом 

культурно-специфічного порядку, який входить до соціального концептополя 

‗особиста сфера людського життя‘ та до концептосфери ‗людина‘. Окрім 

терміну ‗концепт‘, для деталізації та моделювання типового розгортання у 

часі аналізованого концепту послуговуємось також такими термінами як 

скрипт та мікросценарій, що передбачає й аналіз окремих мікросенаріїв. 

 

1.2.1. Роль дослідження концептів у пізнанні картини світу 

Вивчення концептів веде до пізнання картини світу – ―когнітивної 

інфраструктури, дискретного бачення позамовного світу‖ [115, с. 22]. 

Першовідкривачем картини світу можемо вважати Яна Амоса Коменського, 

однойменна книга якого видана у 1658 році ―Svět v obrazech‖, є нічим іншим 

як картиною світу [Цит. за: 100, c. 51]). 

Фахівці виділяють різноманітні картини світу – наукову, метафізичну, 

релігійну, міфологічну, художню тощо. Кожна із цих картин світу може 

набувати матеріальної вербальної форми завдяки мовній картині світу 

(МКС). 

За М. В. Піменовою, мовна картина світу (МКС) – це ―сформована давно 

і дотепер збережена національна картина світу, яка доповнена асимільованим 

знанням, що, відбиває світогляд і світосприйняття народу, зафіксована в 
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мовних формах і обмежується рамками консервативної національної 

культури‖ [12, c. 5], вона є сукупністю ―зафіксованих в одиницях мови 

уявлень народу про дійсність, що відображені в значеннях мовних знаків – 

мовне членування світу, мовне впорядкування предметів і явищ, закладена в 

системних значеннях слів інформація про світ‖ [111, c. 54]. 

Мовна та концептуальна картини світу є вербально пов‘язаними, проте 

―різняться тим, що перша базується на категоризації дійсності, а друга на її 

концептуалізації, що МКС оперує мовними знаками, а ККС – образами і 

концептами. Разом вони здатні об‘єднуватися у фрейм‖ [115, с. 24]. МКС 

утворюється завдяки мовній концептуалізації, що є сукупністю прийомів 

семантичного представлення лексичних одиниць, і варіюється залежно від 

культури [16, c. 238]. Когнітивна картина світу та мовна зв‘язані між собою 

як первинне та вторинне [111, с. 56].  

Завдяки МКС можна досліджувати вплив різних картин світу на мову, 

себто ―феномен вторинної антропологізації‖ [135, c. 44] і відрізнити його 

від ―феномену первинної антропологізації‖ – ―вплив[у] психофізіологічних 

та іншого роду особливостей людини на конститутивні якості мови‖ [Там 

само]. 

За типом мовних засобів, що вживаються для їх реконструкції можна 

виділити наступні картини світу (КС): фразеологічна КС; пареміологічна КС; 

лінгвориторична КС; афористична КС [108]. 

Фразеологічна картина світу – частина мовної картини світу, що 

склалася в носіїв мови. У сучасних дослідженнях під фразеологічною 

картиною світу розуміється ―частина наївної мовної картини світу‖, що 

описана засобами фразеології, в якій кожна фразеологічна одиниця є 

елементом строгої системи та виконує визначені функції в описі реалій 

навколишньої дійсності. Досліджували фразеологічну картину світу 

Н. Ф. Алефіренко, О. А. Корнілова, В. М. Мокієнко та інші. Вони встановили 

такі її особливості: універсальність, національна специфічність, 

антропоцентричність, фрагментарна специфічність та експресивність. 
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Фразеологізми є засобом оптимальної профілізації концептів, оскільки 

концепти містять конкретно-асоціативні та емоційно-оціночні ознаки 

досліджуваного об‘єкта [110, c. 8], а за допомогою мовних засобів 

пареміологічної КС можемо доповнити опис асоціативно-образного аспекту 

того чи іншого концепту, виявити його ціннісний компонент. 

Кардинально новий спосіб вивчення проблеми розуміння абстрактних 

концептів був запропонований Дж. Лакоффом [215] та розвинений у праці 

Р. В. Ґіббса ―How Language Reflects the Embodied Nature of Creative 

Cognition‖ [179]. Такий процес осмислення відбувається через концептуальні 

метафори, де репрезентації конкретних понять мапуються на абстрактні 

концепти для полегшення процесу розуміння. У книзі Дж. Лейкофф та 

М. Джонсон ‗Метафори якими ми живемо‘ висвітлена теорія, що випливає із 

тілесного досвіду (embodied experience), згідно з якою наше щоденне 

мислення та мовлення наскрізь пронизано метафорою як невід‘ємним 

елементом культурної парадигми. Авторами виділяються орієнтаційні, 

структурні та онтологічні метафори [215, c. 7–32]. Так, ‗злість‘ можна 

розуміти крізь концептуальну репрезентацію киплячої води, а ‗життя‘ як 

дорогу. Хоч у випадку концептуальної метафори може з‘явитися небезпека 

хибного ствердження ідентичної структурної тотожності обох концептів, 

вона є важливим засобом актуалізації концепту та дозволяє виявити ширший 

аспект ознак, що доповнюють образний компонент концепту. Онтологічною 

метафорою є matrimonial institution (‗інститут шлюбу‘), який трактується 

наче живий організм: to keep the matrimonial institution alive, у наступному 

прикладі експлікується структурна метафора, де MARRIAGE трактується як 

будівля, в яку можна увійти: enter into the bonds of wedlock, або marriage є 

об‘єктом, що піддається руйнуванню через сторонній вплив: break a 

marriage. 

М. Джонсон дослідив, що чуттєвий рівень є основою організації 

більшості концептів. У його основі є схеми-образи (image schemas), 

наприклад, контейнер, контакт та баланс, які є концептами базового рівня. 
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Такі образи закладені в основу концептуальної системи як перші концепти, 

що виникли в людській уяві. Пов‘язані із чуттєво-перцептивним досвідом, 

вони є схематичними [204, c. 10] та фундаментальними для нашого способу 

мислення. 

Схеми-образи відрізняються від ментальних образів, так як останні 

стосуються звертання до візуальної пам‘яті, а схеми-образи абстрактні за 

своєю природою [164, c. 185]. М. Джонсон пропонує двадцять сім схем, що є 

в основі концептуалізації дійсності через людський досвід, серед яких 

SCALE, SURFACE та CENTER-PERIPHERY [204, c. 126]. Ми дослідили, що 

у рамках цієї теорії концепт MARRIAGE виступає контейнером, що 

підтверджено наступними прикладами: burst the boundaries of monogamous 

marriage, plunge into marriage, inside matrimony, in wedlock, out of wedlock, live 

outside of (legal) marriage, drive into marriage, marriages abound with love and 

constancy. 

У розгляді концептуальної метафори як засобу профілізації концепту 

MARRIAGE ми торкнулися цього аспекту у його взаємозв‘язках з основними 

логемами в пареміях, а також виявили особливості текстуальної реалізації 

концептуальної метафори під час аналізу концепту MARRIAGE в дидактичній 

літературі ХVII століття та художній літературі XVIII–ХХІ століть. 

 

1.3. Структура концептів 

Щодо структури концептів, першою розвинулася класична – дефініційна 

теорія, яка дала поштовх до розвитку теорії прототипів, концептуального 

атомізму та версії розуміння концептів як теорії. Вона пропонує 

систематичний підхід до оволодіння концептами, категоризації та визначення 

референта: оволодіння концептами – процес, де складні концепти утворені 

поєднанням їх семантичних компонентів; категоризація – психологічний 

процес, в якому складні концепти узгоджуються із референтом шляхом 

перевірки його відповідності кожній семі дефініції; визначення референта – 
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процес верифікації його відповідності певному семантичному набору [146, 

1983]. Проста модель лексичної семантики подана Д. Вілсон [271].  

 

Наведена модель ототожнює слова із концептами: ―Слід відкинути 

погляд Аристотеля, що слова – це ярлики, які асоціюються із концептами. 

Нам слід інтерпретувати самі слова як концепти, які ми можемо асоціювати 

із іншими концептами. Таким чином, коли ми аналізуємо слово із загальної 

лексики, випадки вживання якого ми ще не повністю опанували, ми 

автоматично набуваємо концепт‖ [248, c. 206]. 

Концепти репрезентують категорії об‘єктів, подій чи властивостей у 

світі (або в альтернативних світах). Таким чином, концепт BIRD активується 

у свідомості двома способами: звучанням слова ‗bird‘ або поглядом на об‘єкт 

реального світу. Аналіз концептів може здійснюватися одним із варіантів: 

а) спочатку мовним вираженням із лінгвістичного вираження, де 

досліджуємо які властивості концепти мали би для адекватного 

функціонування у якості значення слів, б) починаючи із когнітивного кінця, 

де вивчаємо роль концептів у категоризації та когніції. Перший підхід до 

концептів застосовує лексична семантика, а другий – когнітивна 

психологія [271]. На нашу думку, найбільш адекватним є інтегративний 

підхід, який враховує когнітивні та мовні дані. 

Елементи класичної теорії були розширені деякими вченими, ідеї яких 

можна умовно об‘єднати у неокласичну теорію [218, c. 52–59], суть якої 

WORD: ‗bird‘ 

 

Lexical semantics 

 CONCEPT: BIRD 

 

CATEGORY: 

 

the set of birds 

Рис. 1.2. Проста модель лексичної семантики 
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полягає у можливості часткових визначень. Припускається існування 

ядерних характеристик концептів, що формують основу їх розпізнавання з 

метою швидкої категоризації. Р. Джекендофф вважає, що існують 

―принаймні три обов‘язкові умови‖ існування концептів, які визначають 

ядро: ― наприклад, концепт ―червоний‖ повинен містити необхідну умову 

колір, по-друге, він має диференційовану ознаку для позначення відтінку для 

концептів кольор (ці умови є центральними хоч і їхнє наповнення змінне), 

по-третє, необхідні умови, які є типовими, проте можливі винятки, 

наприклад, елемент змагання у концепті ГРА‖ [201, c. 121]. Однак, з‘являється 

дилема: чим заповнити решту простору концепту? Якщо доповнити його 

семантичними компонентами, виникає та ж класична структура із 

притаманними їй проблемами.  

Певні неокласики розглядають граматично релевантні елементи 

структури лексичних концептів. Так, Дж. Ґрімшоу вважає граматично 

релевантну структуру семантичною структурою (semantic structure), а решту 

– семантичним наповненням (semantic content): ―Семантична структура має 

лінгвістичне життя, в той час як семантичний зміст – ні‖ [188]. 

Р. Джекендофф запропонував для аналізу концептів-об‘єктів 

використовувати не лише компонентний аналіз, прийнятий у лексичній 

семантиці, але й об‘ємно-просторову 3-D модель. Однак, можливий варіант, 

коли певний об‘єкт відповідатиме даній об‘ємно-просторовій структурі, 

проте не буде концептом, і навпаки. Наприклад, істота, що відповідатиме 

об‘ємно-просторовому образу кота, насправді не буде ним, і навпаки [200]. 

Часто семантичний аналіз не задовольняє критерії концептів, через що в 

наукових колах виникли сумніви щодо самого факту організації концептів як 

семантичних структур. Так, у 1970-х роках з‘явилася теорія прототипів, 

філософське коріння якої сягає ідей Л. Віттґенштайна і його відомого 

прикладу концепту ГРА: якщо розглянути різноманітні ігри, то виявиться, що 

спільного ядра у них немає, існують лише зв‘язки схожості [272, c. 31]. Саме 

за принципом схожості, такі концепти як ―гра‖, мають відповідне (consistent) 
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значення. Концепт набуває значення завдяки ―частковим накладанням та 

переплетенням‖ [Там само, с. 32]. 

Ґрунтовним дослідженням та розробкою теорія прототипів завдячує 

психологу Е. Рош: її дослідження зробили значний внесок у психологію, 

лінгвістику, антропологію та філософію. Пропоненти цієї теорії 

дотримуються погляду, що лексичні концепти не мають чітко визначеної 

семантичної структури, а лише можливий певний набір необхідних критеріїв, 

відповідаючи яким щось може вважатися концептом Х [252]. 

Прототипічним MARRIAGE вважатиметься той ШЛЮБ, що є базованим на 

любові ‗based on love‘, який є реалізацією основної цілі ‗the realization of a 

major goal, often with a build-up of dreams, dates, gossip, anxiety, engagement, 

shower, wedding plans, rituals, invitations, bridal gown, bridesmaids, families 

coming together, vows, and a honeymoon. Marriage is the beginning of family life, 

commonly with the expectation of children and grandchildren, family gatherings, 

in-laws, little league games, graduations, and all the rest‘. Прототипічний 

ідеальний ШЛЮБ є ‗щасливим, тривалим, заможним, з дітьми, гарним домом 

та дружбою з іншими одруженими парами‘ (‗happy, lasting, prosperous, with 

children, a nice home, and friendships with other married couples‘). Можемо 

також виділити два інші прототипи ШЛЮБУ: середньостатистичний та 

невдалий, які можуть бути проілюстровані наступною цитатою: ‗‗The typical 

marriage has its ups and downs, its joys and difficulties, typical problems with 

children and in-laws. The nightmare marriage ends in divorce, due perhaps to 

incompatibility, abuse, or betrayal‖[216]. 

Експериментальні дані підтверджують основну тезу теорії прототипів 

про наявність типового представника категорії. Дослідники, що 

дотримуються постулатів теорії прототипів, доводять, що ефекти 

прототипності найкраще пояснюються припущенням, що внутрішня 

структура концептів складається не із набору необхідних та достатніх умов 

для приналежності до даної категорії (класична теорія), а із набору 

прототипних властивостей учасників категорії.  
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Вагому роль у розумінні теорії прототипів відіграє розмежування між 

ядром концепту та процедурою його ідентифікації, де ядро – це семантика, а 

процедура ідентифікації – енциклопедичне знання, що можна схематично 

зобразити наступним чином: 

 

 

Недоліки теорії прототипів полягають у труднощах комбінаторики у 

процесі категоризації складніших концептів. Проте часто прототипний 

складний лексичний концепт має характеристики, які не відповідають 

прототипам жодних із його складових, наприклад, концепт guinea pig не 

містить в собі прототипних характеристик ні концепту guinea, ні pig, а 

прототип концепту striped apple не поєднує прототипних характеристик ні 

apple, ні striped (щодо математичного моделювання коефіцієнта 

CONCEPT 

Semantic/ logical information 

\ 

Categorisation information 

Рис. 1.3. Процес формування внутрішньої структури концепту (за Wilson, 1995). 
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Рис. 1.4. Відмінності між ядром та процедурою ідентифікації концепту 
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прототипічних характеристик елементів striped та apple даного концепту 

[див.207, c. 130–134, 146–157]). Вчені запропонували власну модель – теорію 

―взірця‖ (exemplar model), згідно якої лексичні концепти базуються не на 

прототипі, а на низці різноманітних взірців: великі дерев‘яні ложки 

вважатимуться більш прототипними, ніж маленькі. Цю проблему можна 

вирішити з опорою на прототипну складову лише однією формотворчою 

складовою структури концепту, окрім концептуального ядра. Дуалізм, одним 

із пропонентів якого є Р. Джекендофф [202], поєднує дефініційну структуру 

із прототипічною. 

Більшість теорій приймають положення про існування структури 

концепту, проте, існує альтернативний погляд концептуального атомізму, 

що заперечує наявність семантичної структури у концептів і визначає їх зміст 

залежно від зв‘язків із зовнішнім світом. Започаткування теорії вбачаємо у 

книзі Дж. Фодора [172] та статті ―The psychological unreality of semantic 

representations‖ [173], де подано гіпотезу, що значення більшості слів не є 

складеними визначеннями, а простими концептами, що не піддаються 

аналізу; складні концепти можна розщепити на прості лексичні концепти, 

пояснення появи яким немає, тому вони є примітивними та вродженими. 

Дж. Фодор зазначає: ―Яка структура концепту СОБАКА? Що еквівалентно 

запитанню ―Яка структура ментальної репрезентації ―собака‖? Доцільно 

вважати, що ментальна репрезентація не має структури, вона є атомом‖ [170, 

c. 22]. Він наводить доказ, чому значення концепту BACHELOR (композиційна 

структура якого є однією із підвалин класичної теорії), не слід розкладати на 

складений концепт UNMARRIED+ADULT+ HUMAN+MALE. Дані 

експерименту свідчать, що і заперечна частка NOT, і морфема UN становлять 

труднощі при обробці вхідної інформації, якщо вони взаємодіють із 

квантифікаторами та запереченням. Експерименти провели й зі словами 

―doubt‖ та ―deny‖, які не містять експліцитно заперечного елементу, але 

семантично негативні (DOUBT – BELIEVE NOT, DENY – SAY NOT), та 

довели, що вони також становлять труднощі при обробці. Наступним кроком 



 

 

35 

було звернення до концепту BACHELOR. За їхнім припущенням, якщо 

класична теорія концептів істинна, то BACHELOR повинен семантично 

поводитися як негативні концепти, бо його дефініція включає поняття 

unmarried (NOT-MARRIED). Проте, під час експерименту, учасники 

продемонстрували більше труднощів із підтвердженням вірності твердження 

a, ніж b: 

a) If practically all of the men in the room are bachelors, then few of the 

men in the room have wives. 

b) If practically all of the men in the room are unmarried, then few of the 

men in the room have wives. 

―Ми приймаємо цей результат як те, що концепти зразка ―bachelor‖ не 

функціонують, начебто вони містили заперечну частку у своїй мовній 

репрезентації‖ [173, с. 522]. 

―Атомісти‖ не відкидають існування структури, яка лише може входити 

у зв‘язок із концептами, але не бути їх складовою частиною: ― В той час, як 

інші теорії відносять більшу частину інформації, яку асоціюємо із концептом 

до колатеральної і лише незначну частину як складову даного концепту, 

концептуальний атомізм усю цю інформацію трактує як колатеральну‖ [218, 

c. 64]. Недоліком теорії є неможливість пояснити процес категоризації, 

оскільки лексичні концепти трактуються як примітивні. 

У погляді на кількісну характеристику концептуальної природи не існує 

єдності: на протилежних позиціях стоять плюралізм та елімінативізм. 

Плюралізм або припускає існування різних структур концепту (концепт може 

мати ядро, зв‘язане із прототипом [Там само]), або вважає, що різні типи 

структур самі по собі є концептами і передбачають існування концепту 

Дерево 1, Дерево 2 та Дерево 3. На думку елімінативістів, не існує таких 

спільних рис, щоб об‘єднати різні види репрезентацій і резонно визнавати 

існування прототипів, теорій тощо як незалежних сутностей [223]. 

Елімінативізм відкидає концепти як такі, адже вони повинні розумітися як 

природні речі і їх спільні характеристики слід виявляти шляхом емпіричного 
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аналізу. Дискусія між представниками обох таборів представлена у праці 

―Précis of Doing Without Concepts‖ [224]. 

Останнім часом у вітчизняних та зарубіжних лінгвокогнітивних студіях 

спостерігається ―лавиноподібне зростання кількості наукових праць‖ на тему 

дослідження концептів, переважно як культурних констант [29, c. 53]. 

Вивченням концептів займаються такі українські учені як А. Д. Бєлова, 

Л. І. Бєлєхова, І. О. Голубовська, О. Ю. Качмар, А. П. Мартинюк, 

А. М. Приходько, Т. В. Радзієвська, серед зарубіжних – А. П. Бабушкін, 

Т. В. Булигіна, С. Г. Воркачов, В. І. Карасик, А. Д. Кошелєв, Д. С. Лихачов, 

Л. Г. Панова, С. Л. Сахно, Ю. С. Степанов тощо. ―За цей час ―концепт‖ як 

колишній аналог ―поняття‖ звузив свій обсяг і розширив свій зміст: 

наповнившись додатковими властивостями, він став спочатку ―культурним 

концептом‖, потім ―лінгвокультурним концептом‖ і зрештою – 

―лінгвоконцептом‖ у якості родового імені для поняття, значення, смислу, 

уявлення, образу‖ [115, с. 46]. Прихильники лінгвокогнітивного підходу 

[9;111] використовують поняття концепт як позначення модельованої 

лінгвістичними засобами одиниці національного когнітивного пізнання, для 

моделювання та опису національної концептосфери. Вони надають концепту 

певну визначену структуру, без якої його існування, на їхню думку, є 

неможливим. О. П. Воробйова налічує наступні відгалуження концептології: 

зіставна, історична/діахронна лінгвоконцептологія; концептологія тексту і 

дискурсу; концептологія культури (включає лінгвокультурну); художня 

концептологія (включає ідіоконцептологію); інтерсеміотична/ 

мультимодальна концептологія; невербальна концептологія; концептологія 

емоцій і емоційних станів; нейроконцептологія у контексті когнітивної 

нейронауки; психолінгвоконцептологія як галузь психолінгвістики; 

концептологія як розділ педагогічної когнітології [29, c. 55]. 

Різноспрямованість когнітивних концептологічних студій пов‘язана з 

різними методологічними школами, які, перефразовуючи термінологію 

О. П. Воробйової, можна назвати англосаксонською когнітивно-досвідною та 
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слов‘янською духовно-культурною (пор. екперієнційно-менталістська та 

духовно-менталістська). Перша ―виводить на передній план поняття 

втіленого розуміння (embodied understanding) як онтогенетичної і 

філогенетичної прив'язки процесу концептуалізації до тілесного досвіду 

людини і людства у цілому − досвіду, пропущеного крізь культурологічний 

фільтр і використовує специфічну нотацію − запис позначень концептів та 

концептуальних/ когнітивних моделей великими малими літерами (small 

caps)‖ [29, c. 55]. У другій ―застосовано іншу нотацію (концепти 

позначаються маленькими літерами, напівжирним курсивом)‖ [Там само]. 

Оскільки наше дослідження передбачає аналіз формування та 

функціонування концепту MARRIAGE в національній концептосфері британців 

як з точки зору синхронії, так і діахронії, вважаємо за доцільне взяти за 

методологічну основу лінгвоконцептологію із здійсненням інтеграції 

лінгвокогнітивного та лінгвокультурологічного напрямків, що дозволить 

змоделювати трансформацію аналізованого концепту зі зміною епох.  

 

1.3.1. Польова структура концепту 

Більшість дослідників погоджуються з постулатом багатоярусності та 

багатокомпонентності структури концепту, яку можна пізнати через аналіз 

мовних засобів її репрезентації. М. В. Нікітін запропонував у лексичній 

семантиці розрізнення у сукупному змісті лексичного значення двох частин 

за принципом прототипу, що відображають структуру денотата: 

інтенсіоналу, що є змістовим ядром лексичного значення та імплікаціоналу 

(сильного та слабкого), периферії семантичних ознак. Інтенсіональні ознаки 

можуть передбачати відсутність чи наявність певних ознак у денотата того 

чи іншого класу [103, с. 207–208]. ―Інтенсіонали понять-значень лежать в 

основі мисленнєвих та мовних операцій з класифікації, 

ототожнення/розрізнення денотатів та їх найменування‖ [102, c. 24]. Не 

будучи строго обов‘язковими для членів певного класу, імплікаціональні 

ознаки ―складають інформаційну ауру слова‖ [103, с. 208]. Предтечею такого 



 

 

38 

польового устрою є О. О. Потебня, який розглядає ―найближче‖ та 

―найвіддаленіше‖ значення слова. У когнітивній лінгвістиці ця система 

інкорпорується у шарову модель, що складається із історичного та сучасного 

прошарків, а в сучасному шарі елементи концепту відносяться, відповідно, до 

ядра (сигніфікативного значення) та периферії (денотативного значення). 

У термінах різних дослідників, концепт (здебільшого лінгвокультурний) 

є результатом перцептивно-когнітивно-афективних процесів [47, с. 43]; 

становить єдність поняття, образу та символу (В. В. Колесов); поняттєвої 

(фактуальної), образної та ціннісної (значущої) складових (В. І. Карасик, 

Г. Г. Слишкін), де остання зберігається у вербальній формі і може 

безпосередньо відтворюватися в мовленні, а образному компоненту 

непритаманна вербалізація [54, c. 34]; логічної й сублогічної зони 

(Л. О. Чернейко). З. Д. Попова та І. А. Стернін виділяють у концепті чуттєвий 

образ, інформаційну складову та інтерпретаційне поле [111, c. 113], а 

С. Г. Воркачов –понятійну (структура дефініцій та ознак), образну 

(когнітивні метафори, що підтримують концепт у свідомості) та значеннєву 

складові концепту (етимологічні, асоціативні характеристики, що визначають 

місце концепту в лексико-граматичній системі мови) [22, c. 7]. Як бачимо, на 

думку більшості дослідників, концепт актуалізується в мові, формує 

тришарову структуру – понятійний (предметна характеристика, 

інформаційно-фактуальний елемент), образний (образно-перцептивний) та 

ціннісний складники (психологічна характеристика, оцінка, поведінкові 

норми), що створює тріаду ―поняття – асоціація – цінність‖ [115, с. 83]. 

Понятійний компонент – сталий, образний та цінний – варіюються. 

Понятійна складова включає сукупність спільних та важливих ознак 

класу об‘єкта, які дозволяють відділити цей клас від інших видових класів 

всередині відповідної групи. Образна складова складається із перцептивної 

або предметно-образної (відображає досвід чуттєвого сприйняття денотата 

суб‘єктом) та метафорично-образної (метафори, які представляють 

понятійну складову концепту свідомості). Значеннєва складова допомагає 
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встановити місце імені концепту у лексичній системі мови через 

синтагматичні/парадигматичні відношення [41, c. 54–55]. За 

А. М. Приходьком, понятійна ―частина концепту зазвичай збігається зі 

змістом лексичної одиниці, яка його втілює, тоді як перцептивна 

вибудовується над нею у вигляді певного ореолу, що його важко передати 

словами, але можна встановити за допомогою асоціативного 

психолінгвістичного експерименту‖ [115, c. 58].  

Розрізняємо зміст та структуру концепту, де зміст – сукупність 

когнітивних ознак предмету/явища, що внутрішньо упорядкована за 

польовим принципом: ядро, ближня, дальня та крайня периферія, а 

структура, включає вже згадані нами чуттєвий образ, інформаційну 

складову та інтерпретаційне поле [111, c. 114–115].  

 

 

За З. Д. Поповою та І. А. Стерніним, у структурі концепту 

інформаційний зміст більшості концептів близький до змісту словникового 

визначення ключового слова концепту (якщо таке існує) [111, с. 110]. 

Інформаційна складова концепту містить мінімум когнітивних [Там само, 

с. 109]. Ю. С. Степанов виділяє в концепті 1) основний або актуальний 

значення Лексема 1 
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Рис. 1.5. Структура концепту за З. Д. Поповою та І. А. Стерніним [111, с. 100]. 
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(активний) шар, ―буквальний смисл‖, найновіший шар концепту, основна 

актуальна ознака, відома кожному носію культури і значима для нього (входить у 

загальнонаціональний концепт), 2) пасивний (історичний) шар (належить 

концептосистемам окремих субкультур), актуальний і доступний для окремих 

представників, 3) внутрішню форму, найменш актуальний шар (етимологічна 

складова, відома лише фахівцям, на якій, проте, базуються інші) [285, c. 49–58]. 

Отож, ―визначення кожного концепту складається з історично різних шарів, 

різних і за часом утворення, і за походженням, і за семантикою, тому концепт 

завжди отримує генетичне визначення‖ [286, с. 55]. І. А. Воробйова пропонує 

розглядати ці шари ―як окремі концепти різного обсягу, а не як компоненти 

єдиного концепту‖ [28, с. 39]. 

Ю. Караулов вказує на три рівні існування концепту: 1) системний 

потенціал – арсенал засобів апеляції до концепту; 2) суб‘єктивний потенціал 

– сукупність мовних засобів у свідомості індивіда; 3) текстові реалізації, що 

відображають певну комунікативну мету використання концептів [56, с. 7–9]. 

Можливим є розгляд способів маніфестації концептів, укладених у 

репрезентації за декількома шкалами: ―1) експлікація :: кристалізація 

(поступове упрозорення) :: імплікація; 2) концентрована репрезентація :: 

кумулятивна репрезентація (нарощування) :: дифузна (розпорошена) 

репрезентація; 3) пряме позначення :: натяк :: комплекс асоціацій; 

4) конвергентна репрезентація :: дивергентна репрезентація‖ [29, 2011, c. 57]. 

У нашому випадку ми опираємось на тлумачення Ю. С. Степанова щодо 

поступового нашарування концепту та у плані актуалізації представляємо 

концепт MARRIAGE з точки зору етимології (внутрішня форма), історичного 

шару (розвиток у діахронії, тобто місце у когнітивній моделі світу 

британського суспільства поетапно із XVII століття до нашого часу) та 

актуального шару, тобто найновіший шар концепту, який є основною 

актуальною ознакою, відомою кожному носію культури та входить у 

загальнонаціональний концепт. 
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Із точки зору змісту розглядатимемо концепт MARRIAGE у його польовій 

організації (ядро, ближня та дальня периферія), де можемо виділити 

центральний денотативний зміст із семантичним ядром і периферією та 

конотативне оточення, а також стосовно структури (образні, понятійні та 

ціннісні характеристики). Понятійна сфера концепту MARRIAGE містить 

великий обяг соціо- та етнокультурної інформації, яка є важливою для 

побудови англійського національного образу, її можна дослідити за 

допомогою семантичних особливостей та етимології. Аналіз образної та 

ціннісної складової концепту MARRIAGE ми здійснили завдяки дослідженню 

когнітивних мікрополів концепту MARRIAGE (підрозділ 2.2.1), моделювання 

асоціативного поля концепту (підрозділ 2.2.2), дослідження англомовної 

фразеологічної картини та аналізу пареміологічного фонду (підрозділ 2.2.4). 

Образний компонент концепту MARRIAGE в англійській мові ми дослідили 

завдяки аналізу низки когнітивних метафор, які демонструють рекурентний 

характер у діахронному та синхронному аспектах (розділ 3). 

 

1.3.2. Номінативне поле концепту. Концептосфера 

Концепт відображає ідеальну, метафізичну природу знака. 

Номінативним полем концепту є його матеріальна сторона, а ядром – ім‘я 

концепту [23; 25; 111]. Номінативне поле концепту складається з ядра, 

ближньої та дальньої периферії, воно має комплексний характер і включає у 

свій склад нижчеперелічені групи: фразеологічне поле, лексико-семантичне 

поле, синонімічний ряд тощо, не є структурним угрупуванням у системі мови 

[98]. 

Номінативне поле концепту принципово неоднорідне: воно містить як 

денотати, що утворюють ядро номінативного поля, так і номінації його 

окремих когнітивних ознак. 

Не існує обмеження щодо плану вираження концепту, способів його 

мовної апеляції: він може співвідноситися з більше ніж однією лексичною 

одиницею, з усією сукупністю різнорідних синонімічних (фразеологічних, 
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лексичних, афористичних) засобів його опису в мові [25, с. 271], а ―знакова 

одиниця може відсилати до різних концептів, що дозволяє створювати 

витончені мовні фігури, засновані на амбівалентності, – загадки, евфемізми, 

підтексти, натяки‖ [115, с. 50]. Різноманітність засобів вербалізації концептів 

свідчить про їхню семіотичну щільність; при збільшенні частотності 

одиниць, що вербалізують концепт, збільшується його релевантність.  

Аргументом прихильників розмежування вербальної та концептуальної 

інформації є те, що під час мисленнєвої діяльності концепт демонструє різні 

сторони, властивості та ділянки, що можуть мати чи не мати мовного 

вираження. Ми дотримуємося гіпотези, що не всі концепти мають 

безпосереднє мовне оформлення, та за комунікативної необхідності можуть 

бути профілізовані як одиничними засобами, так і комплексом, і саме завдяки 

їх опису можемо виділити когнітивні ознаки і класифікатори для 

моделювання концепту.  

Термін ‗профілізація‘ з огляду на відносну новизну зазнає уточнення та 

конкретизації, проте найпоширенішим сучасним його розумінням є 

―варіативна репрезентація концепту в асоціативному полі індивіда, який 

виявляє в концепті або приписує йому додаткові чи нові властивості‖ [Там 

само, c. 113]). Фактично, він виступає прийомом семантичної об‘єктивації 

концептів. 

Чи не єдиним способом отримання доступу до концептуального знання є 

дослідження мовного матеріалу; слово, однак, може реферувати до різних 

концептів. А. Вежбицька наполягає на обов‘язковій наявності в концепті 

імені [15, c. 18], а І. Я. Стернін і М. В. Піменова– на його дисперсності серед 

мовних знаків [12, c. 9]. Ми також вважаємо доцільною методику виділення 

імені концепту для можливості ґрунтовного дослідження когнітивного 

картування концептів мовними засобами. Для цього серед концептів 

виділяємо лексичні концепти – ті концепти, які знаходять втілення у 

лексичній системі мов і складаються із концептів нижчого рівня, але не 

обмежуємося визначенням Р. Хорсі, який стверджує, що до лексичних 
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концептів можуть належати виключно такі, що ―висловлені 

мономорфемними лексичними одиницями‖ [196]. 

Ім‘ям концепту, яке найадекватніше передає його зміст, виступає мовна 

одиниця, що актуалізує ―сильну‖ (ціннісно акцентовану) центральну точку 

свідомості і концепту, навколо якої зосереджений ментальний простір 

концепту [115, c. 51–52]. За І. Голубовською, вибір імені концепту базується 

на таких ознаках: 1) домінантність у складі синонімічного ряду; 2) висока 

частотність уживання; 3) опрацьованість у лінгвістичних словниках 

широкого спектру; 4) словотвірна активність; 5) репрезентованість у 

пареміологічних структурах; 6) аксіологічна маркованість; 7) ключовий 

характер для духовності даного лінгвокультурного ареалу [32, с. 111]. 

До номінативного поля концепту входять номінації концепту (ключове 

слово-репрезентант – ім‘я концепту/номінативного поля та синоніми), 

однокореневі слова, сталі вирази, вільні словосполучення, слова-асоціати, 

метафоричні вислови, паремії, публіцистичні або художні тексти [111]. До 

ядра належать лексеми, які характеризуються: а) високим рівнем частотності 

вживання; б) семантичною узагальненістю; в) стилістичною та експресивною 

нейтральністю [98]. 

Плідним є і спосіб дослідження концептів через співіснуючі одиниці, які 

також входять до номінативного поля концепту. Проте, заувагу до 

дослідження концепту в рамках антонімічної парадигми в лексиці вносить 

С. Г. Воркачов, адже в лексиці практично не існує лексеми – втілення 

семантичного інваріанту, який об‘єднав би цю парадигму, що практично 

нівелює його значущість для мовної свідомості [26, c. 68]. 

У нашому випадку номінативне поле концепту MARRIAGE представлене: 

лексемою marriage як ім‘ям концепту MARRIAGE (детальніше див. підрозділ 

2.1.1); іншими номінативами як, наприклад, matrimony та wedlock які є 

ідеографічними (значеннєвими) синонімами (деталізовано у підрозділі 2.1.3); 

лексемами-асоціатами (детальніше див. підрозділ 2.2.2); фразеологізмами 



 

 

44 

(детальніше див. підрозділ 2.2.3) та пареміями (детальніше див. підрозділ 

2.2.4).  

Прихильники лінгвокогнітивного підходу (А. П. Бабушкін, З. Д. Попова 

та І. А. Стернін) [9;111] використовують поняття концепт як позначення 

модельованої лінгвістичними засобами одиниці національного когнітивного 

пізнання для моделювання та опису національної концептосфери. Концепти 

певної культури формують концептосферу національної мови, яка, у свою 

чергу, на думку Д. С. Лихачова, складається з окремих варіантів, згрупованих 

між собою. Так, існує концептосфера певної мови, а в ній концептосфера 

сім‘ї, хірурга, індивідуальна концептосфера [Лихачев, 1993]. На нашу думку, 

цій класифікації бракує термінологічної чіткості і, для уникнення 

неоднозначності, вважаємо раціональнішою систему, запропоновану 

А. М. Приходьком, де концептосистеми утворюють струнку ієрархічну 

структуру: Концептосфера (КСф) > Концептополе (КП) > Дискурсивна 

Концептоконфігурація (ДКК). ―Концептосфера – сукупність національно 

маркованих ментальних одиниць лінгвокультури; концептополе – сегмент 

КСф, що відповідає за організацію певного когнітивно-семантичного 

простору; дискурсивна концептоконфігурація (ДКК) – сегмент КСф, що 

відповідає за організацію певного соціодискурсивного простору‖ [115, 

c. 216]. Заслуговує на розгляд і ширший, ніж концептополе термін ‗ідеополе‘, 

запропонований В. Б. Гольдберг, що позначає ділянку ідеосфери, яка 

обмежена лексико-фразеологічним полем та відповідною ділянкою 

концептосфери, поєднуючи слова та фразеологізми і ―лексикалізовані‖ та ―не 

лексикалізовані‖ елементи концептосфери [334, с. 21]. 

Концепт MARRIAGE – це багатокомпонентний концепт-когнітив [51, 

c. 76–82], який належить до макрорівня за смисловим обсягом. Завдяки 

дослідженню концепту MARRIAGE на матеріалі різнобічних джерел: 

лексикографічних, художніх та публіцистичних, глибше виявляється обсяг та 

структура концепту, його кореляції з іншими базовими концептами, тобто те, 

як цей концепт представлений у концептосфері та які мовні одиниці 
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виконують функцію вербалізаторів концепту MARRIAGE, що сприяють його 

профілізації. 

 

1.4. Методологічні засади дослідження  

1.4.1. Концептуальний аналіз як методологічна основа дослідження 

Когнітивна семантика, (лінгво)концептологія, лінгвокогнітологія 

можуть вважатися еволюційними ланками лексичної семантики, метою якої 

було створення лексико-семантичних груп (ЛСГ), вивчення внутрішньої 

семантичної структури одиниць, що наповнюють ЛСГ, та зв‘язків між 

конституентами самої групи й ЛСГ.  

Недоліки традиційного семантичного підходу полягають в тому, що 

семантичні поля часто вивчаються з відривом від соціокультурної реальності, 

а концепт являє собою результат концептуалізації, тобто осмислення досвіду. 

У цьому відношенні модель ―концепт-репрезентанти‖ повинна бути 

відмінною від деколи формальних визначень системних зв‘язків слів у 

семантичному полі. Проте, навіть саме семантичне поле та лексика до певної 

міри є результатом концептуалізації дійсності і важливим інструментом 

концептуального аналізу. 

Різноманітність методів, методик та прийомів для аналізу концепту 

допомагає наблизитися до істини побудови його моделі. Найчастіше вчені 

застосовують етимологічний, дистрибутивний, дефініційний (уніфікація 

словникових визначень), концептуальний,паремійний, компонентний 

(визначення та опис семантичної структури досліджуваних номінативних 

одиниць), етимологічний види аналізу, анкетування [54, c. 110–111], 

польовий, дискурсний, квантитативний, дефініційно-компонентний, 

інтерпретативний аналізи [40, с. 6] тощо. У нашому дослідженні окрім 

вищезазначених, також застосовано когнітивно-семантичний [112], 

функціонально-стилістичний та лексико-граматичний підходи [1], а також 

методику логічних предикатів ([див.92]). 
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Сам термін ‗концептуальний аналіз‘ у сучасній лінгвістиці має двояке 

трактування: це і аналіз концепту, і сам методологічний апарат. С. Нікітіна 

характеризує його як ―і аналіз концептів, і аналіз за допомогою концептів‖ 

[106, c. 117]. ―Для когнітивної лінгвістики концептуальний аналіз – це сама 

методологія, що включає основні поняття та техніки (методики) аналізу, що 

розроблені різними лінгвокогнітивними школами (фреймовою семантикою 

та конструкційною граматикою, когнітивною граматикою, теорією 

концептуальної метафори та теорією концептуальної інтеграції, теорією 

перспектив та теорією прототипів, теорією іконізму та теорією семантичних 

примітивів та іншими)‖ [41, c. 54]. 

На відміну від класичного семантичного аналізу, концептуальний 

характеризується високим рівнем узагальнення, абстракції, де конституенти 

об‘єднані у концептуальні мережі. Концептуальний аналіз ―увібрав 

можливості семантичного аналізу та інтегрував їх із можливостями 

іманентного концептуальній лінгвістиці підходу до інтерпретації складного 

феномена концепту завдяки аналізу вербальних (ядерних і периферійних) і 

невербальних знаків, в тому числі широкого кола культурних відомостей – в 

синхронії та діахронії, індивідуальній та колективній свідомості‖ [123, 

с. 171]. 

Складові концептуального аналізу належать до ментального простору і 

рідко виступають прямим відповідником семантичних одиниць. При цьому, 

―семантичний аналіз, будучи первинною та необхідною стадією досліджень, 

надає той ‗матеріал‘, який слід впорядкувати за допомогою концептуального 

аналізу‖ [41, c. 58]. Концептуальний аналіз спрямований на пошук тих 

загальних концептів, що ―підведені під один знак і визначають буття знака як 

відомої когнітивної структури‖ [84, с. 85]. У той час як семантичний аналіз 

спрямований на тлумачення значення слова, концептуальний має на меті 

актуалізувати знання про світ із моделюванням та описом концептів.  

За допомогою одиничних концептів ми можемо намагатися 

реконструювати концептосферу певної нації, яка, на думку А. Приходька, є 
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системою вищого порядку, де існують підсистеми нижчого порядку. У 

концептосфері ментальні одиниці у вигляді певних ділянок-підсистем, 

формуються за принципами структури, зв‘язку та ієрархії. Зв'язок між 

концептосферою та концептом відбувається завдяки концептополю, що є 

сукупністю ментальних одиниць, поєднаних спільністю змісту і згрупованих 

навколо певного ядерного концепту [115, с. 210]. 

У рамках сучасної багатовекторної лінгвістики дискурс і концепт – 

найбільш досліджувані об‘єкти. Кожен текст є комунікативним, маючи 

повідомлення, яке передається від джерела до рецептора і може впливати на 

почуття останнього, пробудити емоційну реакцію, спонукати до вчинків [65, 

с. 209]. Концептуальний аналіз дискурсу не лише досліджує номінативні 

функції мовних одиниць та актуалізує їхні особливості в лінгвістичній 

системі, але є одним із ключів доступу до пізнання ідіолекту автора, а також 

соціальної, вікової, етнічної чи національної концептосфери. ―Виділення 

власне лінгвістичного аспекту в дослідженнях концепту точніше визначатиме 

місце мовознавчої науки в загальнокультурних пошуках, … співвідношення 

концепту з такими об‘єктами лінгвістичного аналізу, як слово, образ, 

вербальний символ, синонімізація його вираження, парадигматичні зв‘язки 

тощо‖ [67, с. 111]. Лінгвоконцептуальні структури становлять об‘єкт 

досліджень таких непересічних мовознавців, як Г. Воркачов, С. Жаботинська, 

В. Карасик, Р. Помірко, Ю. Степанов, а категорія дискурсу – об‘єкт розвідок 

таких відомих учених, як Ф. Бацевич, І. Бехта, А. Дем‘янков, Ю. Степанов, 

Є. Кожем‘якін, В. Карасик та Т. Космеда. Когнітивно-дискурсивний підхід, 

базований на діяльнісній методології, об‘єднує лінгвістів (О. О. Залевська, 

О. В. Кравченко, А. П. Мартинюк) [93]. 

 

1.4.2. Роль асоціативного експерименту у дослідженні концепту/ 

концептосфери 

Ми дотримуємося гіпотези І. А. Стерніна та О. О. Залевської, що мовні 

знання можна представити не лише традиційно, а й у системі відношень 
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асоціативно-вербальної мережі із застосуванням експериментальних методик 

[125,47]. За допомогою асоціативного експерименту можна розкрити 

семантичні зв'язки слів, які об'єктивно існують у психіці носія мови, 

профілізацію певного концепту та розглянути концепт в його 

мікросистемному потенціалі.  

Значення – це визначене відображення дійсності, закріплене мовним 

знаком. Особистість, що оволоділа значеннями, включає їх в свою діяльність, 

з‘являється певне ставлення до конкретного значення, і воно набуває змісту 

для даної особи [111, c. 97–99]. Асоціативне значення – ―значення, яке 

виділяється шляхом аналізу дистрибуції асоціативних реакцій на певне 

слово-стимул‖ [46, c. 30]. Започаткували сучасну методику вільного 

асоціативного експерименту Ґ. Г. Кент та А. Дж. Розанофф на початку 

ХХ століття [212, c. 153].  

У семантико-когнітивному підході виокремлюється психолінгвістичне 

значення, що базується на узагальненні результатів експериментальних 

досліджень [111]. 

Результати експерименту дають змогу виокремити синтагматичні та 

парадигматичні асоціати, де останні ―поряд із фактором частотності (він є 

вирішальним) виразніше фіксують семантичну сутність концепту, його 

інтенсіонал, а синтагматичні асоціати вказують переважно на семантичну 

периферію, валентні суміжності, імплікаціонал концепту‖ [57, c. 4]. 

Л. Є. Кузнецова подає типологію асоціатів за характером (парадигматичні, 

Рис. 1.6. Значення концепту 
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синтагматичні, фонетичні та атипічні), а також за змістом зв‘язку [86]. 

О. О. Леонтьєв зазначає, що такий експеримент помічний при вивченні 

―психологічних еквівалентів ‗семантичних полів‘‖ [90, с. 9]. Як зауважує 

Н. В. Крючкова, ―матеріал психолінгвістичного експериментального 

дослідження дає можливість виявити найбільшу кількість актуальних для 

сучасного стану свідомості ознак досліджуваних концептів‖ [83, с. 23]. 

Науковці наводять різні погляди щодо репрезентативності вибірки 

учасників асоціативного експерименту, де навіть ―результати в малих групах 

(до 10 чоловік) можуть практично збігатися зі структурою і змістом асоціацій 

у великих групах (до 100 чоловік)‖ і ―результати експериментів у малих 

групах (15-60 чоловік) є репрезентативними і значною мірою збігаються з 

результатами великих груп (1000 і більше чоловік)‖ [140]. Експерименти 

підтверджують: кожен концепт має усталене у межах етносу, ще чіткіше у 

межах колективу, семантичне ядро, яке представлене у відповідях і десяти, і 

ста реципієнтів, а також широку периферію, за допомогою якої кількість 

асоціатів зі збільшенням реципієнтів зростає. 

 

1.4.3. Фреймове моделювання структури концепту 

Фреймова теорія представлення знання з‘являється у зв‘язку з потребою 

вирішення проблеми пошуку прихованих семантичних структур у питанні 

машинного перекладу. Ч. Філлмор, творець теорії фреймової семантики, 

стверджує, що фрейм – система концептів, пов‘язаних таким чином, що для 

розуміння будь-якого з них ми повинні розуміти цілісну структуру, до складу 

якої вони входять [167, c. 32–33]. Р. Джекендофф зауважив, що ―суть теорії 

фреймів полягає в тому, щоб дати можливість … доповнити характеристики 

концептів, яких бракує, і які не були встановлені при їх визначенні чи 

категоризації‖ [201, c. 141]. М. Мінський визначав фрейм як особливу 

модель, структуру інформаційних даних, де відображено найбільш 

узагальнені, набуті досвідним шляхом знання про певну стереотипну 

ситуацію та про текст, що її описує [97, c. 7, 87]. Фрейм – це система, за якою 
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організовуються уявлення, образи, поняття, концепти, що зберігаються в 

пам‘яті [279, с. 187]. Фрейм надає засоби організації знань у слотах, що 

містять характеристики та структури. Фрейми допомагають виявити 

мотивацію вживання тієї чи іншої одиниці, адже при заповненні слотів, 

складових фрейму, маємо справу не з ситуацією-типом, а із ситуацією-

екземпляром, яка інтерпретується людиною як представник деякої 

узагальненої ситуації-типу [62, с. 248]. 

На думку С. А. Жаботинської, в когнітивній семантиці і когнітивній 

теорії номінації одним із основних завдань є складення концептуальних 

структур значення одиниць мови і мовлення та ідентифікація в межах цих 

структур тих фрагментів, які формують концептуальні моделі позначення, 

що простежуються у внутрішній формі знаку. Такі структури сприяють 

з‘ясуванню загальних принципів організації інформації, що стоїть за 

мовними знаками різних рівнів – від слова до тексту. Застосування цих 

структур для аналізу різної за кількістю та якістю інформації передбачає 

їхній високий рівень узагальнення. Для концептуального аналізу значень 

одиниць мови та мовлення С. А. Жаботинська пропонує застосовувати 

семантику лінгвальних мереж (СЛМ), де високоабстрактні пропозиції 

об‘єднуються у п‘ять базових фреймів для організації інформації [41, c. 58–

59; 44]. При розробці моделі С. А. Жаботинська вступила у полеміку із 

Р. Дірвен та М. Верспур, яка дала змогу кристалізуватися даній теорії п‘яти 

базових фреймів. Вищезгадані науковці виділяють сім типів 

ономасіологічних схем речення: буттєву, процесуальну, дії, відчуття, 

володіння, руху і передачі (цит. за: С. А. Жаботинською [161, c. 83–90]). 

С. А. Жаботинська використовує ці схеми як ―будівельний матеріал‖ для 

структурування семантичного простору, співвідносячи їх із власною 

системою фреймів.  

Згідно теорії Л. В. Барсалоу, фреймова структура репрезентації знання 

містить два базові компоненти: attribute (атрибут) та value (значення), де 

атрибут є ―концептом, що описує характеристику принаймні деяких об‘єктів, 
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що належать до даної категорії‖ [148, c. 30], а value можна порівняти із 

дефініцією якісної схеми предметного фрейму С. А. Жаботинської [42]. 

Фрейм можна розуміти як цілісний набір пропозицій, де пропозиція, включає 

два взаємопов‘язані концепти – цільовий (логічний суб‘єкт) і 

характеризуючий (логічний предикат), та трактується як елементарний 

фрейм, так і конститутивний елемент фрейму [Там само, с. 10]. За 

І. Вихованцем, пропозиція – ―семантичний інваріант, спільний для всіх 

членів парадигми речення і похідних від речення конструкцій‖, який 

―становить стабільне семантичне ядро, об‘єктивну семантичну константу 

речення, яка відображає структуру ситуації події‖ [20, c. 121–122]. 

Теорія п‘яти базових фреймів, розроблена С. А. Жаботинською, з часу 

своєї появи наприкінці ХХ століття зазнала значних змін і зараз базується на 

тому, що існують певні вихідні, найбільш фундаментальні понятійні 

структури, які використовуються нашим мисленням як інструмент для 

обробки інформації. Такими структурами є сімнадцять пропозицій, які 

відносяться до п‘яти базових фреймів. Разом ці фрейми схожі до ―набору 

інструментів‖, де в кожному з п‘яти відсіків (базовому фреймі) міститься 

декілька тематично зближених пропозицій, тип яких визначається за назвою 

фрейму. Пропозиційні схеми демонструють основні види зв‘язків між 

предметом та його ознаками, а також між декількома предметами. Фреймова 

структура експлікується в п‘яти слотах предметного фрейму, трьох слотах 

акціонального фрейму, трьох слотах ідентифікаційного фрейму, трьох слотах 

посесивного фрейму та трьох слотах компаративного фрейму [43, c. 11–13]. 

Аналіз семантичного простору слова, як методика концептуального 

аналізу, враховує індивідуальні значення цього слова [121, с. 358]. Тексти 

передають авторське світобачення письменника, відтворюють дух 

етнокультурної спільноти. Саме аналіз дискурсу мови усієї художньої 

літератури, яка постає у вигляді текстів художніх творів у процесі 

мовленнєвої реалізації, а також є засобом комунікації читача та автора [11, 

с. 253], дозволяє проникнути у семантику концепту. У той час як 
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семантичний аналіз досліджує значення слова в його зв'язках і відношеннях з 

іншими лексемами, концептуальний аналізує смисл, який є ядром для 

групування слів та категорій. Концептуальний аналіз передбачає ―включення 

в систему понять різних когнітивних категорій – предметності, означуваності 

й процесуальності, входження імені в предикатне оточення стає 

визначальним чинником опису й імені концепту‖ [66, с. 7]. 

Усі зазначені види аналізу є доцільними як окремо взяті принципи та 

основа дослідження того чи іншого концепту, а у своїй сукупності 

дозволяють всебічно розкрити сутність певного концепту, визначити його 

місце на аксіологічній шкалі етносу, встановити кореляції, що 

характеризують цей концепт. Наше дослідження передбачає поєднання усіх 

трьох описаних вище методів аналізу, що вибудовує певну модель-схему 

досліджуваного концепту. Аналіз проводиться поетапно і кожен етап 

спирається на той чи інший метод або на їх поєднання. У Розділі 2 

проводимо дослідження концепту MARRIAGE та його основних вербалізаторів, 

визначаємо головний вербалізатор та основний спосіб прямої номінації в 

англійській мові. Наступним кроком є аналіз внутрішньої форми, тобто 

етимологічний аналіз, дефініційний аналіз (дослідження словникових 

визначень) та компонентний аналіз, який застосовано для опису структурної 

впорядкованості значення лексем імені концепту MARRIAGE з метою 

виявлення домінантних сем та системних відношень всередині концепту. 

Далі ми проводимо аналіз синонімів ключового слова, які вербалізують 

концепт, що дає змогу виявити його диференційні атрибути. Подальшим 

кроком є дослідження фразеологізмів та паремій, що представляють 

образний та ціннісний компоненти. 

Можливість представлення концептів у вигляді фреймів та слотів, які 

схематично впорядковують і водночас деталізують інформацію, подану 

шляхом трикомпонентного опису концепту та концептуальної метафори. Це 

дозволяє нам провести фреймовий аналіз, а застосування скриптової моделі – 

дослідити матримоніальний скрипт із виділенням базових етапів. З опертям 
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на когнітивно-семантичний, функціонально-стилістичний та лексико-

граматичний аналіз ми виділимо когнітивні сегменти-семи концепту 

MARRIAGE, встановимо спільні/відмінні семи. Аналіз синтагматичного 

аспекту семантичного значення вербалізаторів концепту MARRIAGE, його 

мікроконцептів-складників та пов‘язаних концептів дасть змогу встановити 

узуальні та оказіональні характеристики для мовомислення британців. 

Дискурсна реалізація цих характеристик досліджена за допомогою 

атрибутивних відношень, прийменникових сполучень та дієслівно-

іменникових словосполучень. 

Лише етап аналізу внутрішньої форми проведений на базі словників, 

решта – на основі художніх та морально-дидактичних творів, які виявляють 

актуалізацію когнітивної моделі концепту. Такий підхід дає ширші 

можливості для розкриття текстової, позатекстової та підтекстової 

інформації.  

 

Висновки до першого розділу  

Саме слово ‗концепт‘ повноправно увійшло у мовознавчий глосарій 

лише в 1980-х роках і набуло сучасного значення у працях Н. Д. Арутюнової. 

У нашому дослідженні концепт – це ментальна одиниця як індивідуального, 

так і національного когнітивного пізнання, модельована лінгвістичними 

засобами. Ім‘я концепту – мовна одиниця, яка групує навколо себе 

ментальний простір концепту, а матеріальна сторона останнього виражається 

у номінативному полі, що складається із безпосередніх і опосередкованих 

номінацій концепту. 

Проаналізовані джерела засвідчують, що концепт можна досліджувати 

за допомогою різноманітного методологічного інструментарію. Ми обрали 

лінгвоконцептологічний підхід, який сформувався на перетині 

лінгвокультурології та когнітивної лінгвістики та залучає до сфери опису 

концептів методологічний потенціал і банк даних різноманітних наукових 

галузей. Вихідним положенням для дослідження є те, що не існує жодних 
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обмежень в розмірі фонологічного сигналу, який використовується для 

активації загальноприйнятих тлумачень: це можуть бути окремі слова, фрази 

й такі об‘ємні комбінації як речення. 

Синтез когнітивної та комунікативної парадигми допомагає ґрунтовно 

дослідити концепт, який є актуалізованим на лексико-семантичному рівні 

ключовими словами, а також їх асоціативними та синонімічними рядами. Для 

дослідження семантичної структури концепту MARRIAGE ми взяли за основу 

положення про тришарову структуру концепту, який включає предметну 

характеристику (понятійний компонент), образно-перцептивну (образний 

компонент) та оцінно-поведінкову (ціннісний компонент). 

Побудова міжфреймової мережі (за С. А. Жаботинською), що 

складається із п‘яти базових фреймів, які містять сімнадцять пропозиційних 

схем, дозволила детальніше пізнати окремі концепти на основі аналізу 

дискурсу та їхні зв‘язки з іншими концептами у загальній концептуальній 

картині світу. Застосування скриптової моделі дало змогу ґрунтовно 

дослідити матримоніальний скрипт, що є ширшим за концепт MARRIAGE, із 

виділенням основних етапів. 

Результативним є осмислення абстрактних концептів за допомогою 

концептуальних метафор, серед яких виділяють орієнтаційні, структурні та 

онтологічні. Наше дослідження враховує і цей аспект актуалізації концепту. 

Kонцепт MARRIAGE належить до макрорівня за смисловим обсягом; він є 

ритуальним концептом культурно-специфічного порядку і входить до 

соціального концептополя ‗особиста сфера людського життя‘ та до 

концептосфери ‗людина‘. 

Матеріали цього розділу висвітлено у статті ―Концепт у лінгвокогнітивних 

вимірах‖: [77]. 
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РОЗДІЛ 2 

НОМІНАТИВНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ MARRIAGE 

2.1. Понятійна складова концепту MARRIAGE 

Ім‘ям концепту обирають домінантну лексему на основі частотності 

вживання, загальновживаності, використання лексеми у приказках і 

прислів‘ях, можливості утворення фразеологічних гнізд на її основі та 

широкої сполучуваності [13, с. 282]. Компонентний аналіз, аналіз 

словникових дефініцій та укладення безперервної моделі дало змогу 

виділити лексему marriage як ім‘я концепту MARRIAGE, його головний 

вербалізатор та основний спосіб прямої номінації в англійській мові. Інші 

номінативи (matrimony та wedlock) віддалені від ядра лексико-семантичного 

поля даного концепту, перебуваючи на межі центру та периферії.  

Аналіз внутрішньої форми, компонентний та дефініційний аналізи 

застосовано для опису структурної впорядкованості значення лексем з метою 

виявлення домінантних сем та системних відношень всередині концепту, що є 

основними кроками до дослідження понятійного складника концепту; саме за 

його посередництва ―світ системно упорядковується у свідомості‖ [105, с. 55]. 

Понятійний компонент є об’єктом, а семантичні особливості та етимологія 

– предметом цього підрозділу. Понятійна сфера концепту MARRIAGE містить 

великий обсяг важливої соціо- та етнокультурної інформації щодо 

англійського національного образу.  

Джерелами розгляду концептуалізації в діахронічному аспекті стали 

наступні словники: Online Etymology Dictionary, Collins COBUID English 

Dictionary, Longman dictionary of the English Languaue and Culture, 

MACMILLAN English dictionary for advanced learners, Cambridge International 

Dictionary of English, Roget‘s II The New Thesaurus, Merriam-Webster Online 

Dictionary and Thesaurus, Oxford Dictionaries Online, Wordsmyth Dictionary та 

The Synonym Finder. 
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2.1.1. Лексикографічний аналіз імені концепту MARRIAGE. 

Етимологія та розвиток значення лексеми marriage 

Етимологічний аналіз відіграє велику роль у визначенні типології 

культури та у її фокусуванні для номінації концепту. Ю. C. Степанов вказує 

на необхідність етимологічного аналізу імені концепту та встановленні 

джерела походження вербалізатора [285, с. 10]. Етимон встановлює значення 

слова в період його появи, реферує до етимолого-семантичного поля [4, c. 7]. 

На основі етимологічного аналізу можемо стверджувати, що лексема 

marriage походить від латинського marītāre ―одружувати, видавати заміж‖ та 

marītāri ―одружуватися‖ (від лат. maritus (чоловік)) [306]. Слово прийшло у 

середньоанглійську мову завдяки давньофранцузькому se marier з графічним 

оформленням mariage, і вперше зафіксовано близько 1300 року [308].  

Дефініційний аналіз, що є традиційним методом семантичних 

досліджень, дає змогу досліджувати значення лексико-семантичних варіантів 

та лексичних одиниць за допомогою лексикографічної репрезентації і 

словникових тлумачень. Це дозволяє встановити характер і типи значеннєвої 

структури слів, що належать до різних семантичних розрядів та 

семасіологічних підкласів [134, с. 3–6], а також розглянути епідигматичні 

відношення – внутрішньо-семантичні відношення між узуальними 

значеннями багатозначного слова [8, c. 75]. Попри поширений погляд, що 

словникові дефініції відображають мовну ментальність соціуму достатньо 

достовірно, в науковому світі існує погляд, що не використовує вивчення 

дефініцій для дослідження значення слів [31, с. 15; 114]. Ми дотримуємося 

думки, що дефініційний аналіз – необхідна основа не лише для досліджень 

традиційної семантики, але і вагомий компонент, відправна точка для 

дослідження із когнітивної лінгвістики. 

Всупереч різноманітності моделей укладень лексикографічних 

дефініцій, їх можна згрупувати у такі основні типи: 1) описовий, 

2) синонімічний і 3) відправний (дериваційний) [38]. Для опису структурної 
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організації багатозначного слова у дискретних моделях широко 

використовується поняття лексико-семантичного варіанту (ЛСВ), введеного 

А. І. Смирницьким. ЛСВ – двобічна одиниця, єдність матеріального знаку 

(звукової та графічної оболонки) та елементарного значення [124, c. 11–53], 

―єдність лексеми (форма) і семеми (зміст)‖ [127, с. 136], а ―реалізацією 

семантичного потенціалу слова є його семантична парадигма, тобто низка 

ЛСВ слова, які зберігають зв‘язок між значеннями‖ [133, с. 11]. 

Ми вважаємо, що базові характеристики концепту MARRIAGE 

відображені у дефініціях тлумачних словників та дотримуємося погляду, що 

лексичному значенню у загальній структурі концепту притаманна польова 

структура: центральний денотативний зміст з семантичним ядром (ядерні 

семи вказують на постійні обов'язкові ознаки об'єкта) і периферією та 

конотативне оточення. Периферійним семам не притаманні диференційні 

функції; вони позначають другорядні ознаки [122, c. 14–15].  

На початку XIV століття слово marriage мало лексичне значення ―a 

union of a man and woman for life by marriage, a particular matrimonial union‖, а 

наприкінці XIV століття відбулося його розширення: додалися ЛСВ ―the 

marriage vow, formal declaration or contract by which two join in wedlock‖ та ―a 

wedding, celebration of a marriage; the marriage ceremony‖. Початок XV 

століття окрім ―action of marrying, entry into wedlock‖; ―state or condition of 

being husband and wife, matrimony, wedlock‖ [292], фіксує метафоричне 

значення ―intimate union, a joining as if by marriage‖ [306].  

Будучи живим організмом, система лексичної організації зазнає 

постійної модифікації, реагуючи на потреби суспільства. Не є винятком і 

лексема marriage. Згідно дослідження британського історика К. Гілла, так 

звані ―middling sort‖ в XVI–XVII столітті у британському суспільстві стали 

фактично середнім класом, і саме вони наблизили поняття шлюбу до 

сучасного розуміння: нуклеарна сім‘я від‘єдналася від рідні й стала 

companionate marriage (партнерським шлюбом), де навіть проголошувалася 

певна рівність чоловіка та дружини [193, c. 306–14]. Прийнятий у 
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Великобританії у 2004 році закон про цивільне партнерство (The Civil 

Partnership Act) надав йому такі ж права й обов‘язки як і шлюбу, а у 2014 році 

вступив в силу закон Marriage (Same Sex Couples) Bill, де одностатеві пари в 

Англії та Уельсі отримали право одружуватися (Policy paper 2010 to 2015 

government policy: equality), що відбилося на лексикографічній репрезентації 

лексеми marriage і розширенні понятійного поля концепту. Перший он-лайн 

словник Великобританії, який зафіксував розширення значення лексеми 

marriage, подає визначення ―marriage‖ як стосунків між чоловіком та 

дружиною, і як схожих стосунків між особами однієї статі: 1) the relationship 

between two people who are husband and wife, or a similar relationship between 

people of the same sex; 2) a wedding; 3) a close union between two things [301]. У 

2014 році Oxford English Dictionary актуалізував визначення marriage: у 

попередній версії маємо основний ЛСВ ―formal union of a man and a woman, 

typically as recognized by law, by which they become husband and wife‖, а тепер 

– розширену опцію ―two people of the same sex‖. Отож, сучасне визначення 

таке: 1) The legally or formally recognized union of a man and a woman (or, in 

some jurisdictions, two people of the same sex) as partners in a relationship; 2)The 

state of being married; 3) A combination or mixture of elements‖ [308]. 

Oxford Advanced Learner's Dictionary подає такі дефініції слова marriage: 

1) the legal relationship between a husband and wife; 2) (in some countries) a 

similar relationship between partners of the same sex; 3) the state of being married; 

4) the ceremony in which two people become husband and wife [308]. Cambridge 

International Dictionary of English містить такі дефініції досліджуваної 

лексеми: marriage (two people) 1) a legally accepted relationship between two 

people in which they live together, or the official ceremony that results in this; 2) a 

combination of two or more things [289]. Longman Dictionary of Contemporary 

English актуалізує наступні дефініції: 1) the relationship between two people 

who are married, or the state of being married; 2) the ceremony in which two 

people get married [= wedding] [LDCE]. 
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Collins English Dictionary дає п‘ять визначень лексеми marriage: 1) the 

state or relationship of being husband and wife; 2) the legal union or contract made 

by a man and woman to live as husband and wife; 3) the religious or legal 

ceremony formalizing this union; wedding; 4) a close or intimate union, 

relationship, etc.: a marriage of ideas; 5) (in certain card games, such as bezique, 

pinochle) the king and queen of the same suit [291]. Дефініції у Merriam-Webster 

впорядковані за частотністю вживання [304]: 1. а: 1) the state of being united to 

a person of the opposite sex as husband or wife in a consensual and contractual 

relationship recognized by law; 2) The state of being united to a person of the same 

sex in a relationship like that of a traditional arriage; b: the mutual relation of 

married persons; c: the institution whereby individuals are joined in a arriage. 2. 

An act of marrying or the rite by which the married status is effected; especially: 

the wedding ceremony and attendant festivities or formalities. 3) An intimate or 

close union. 

Порівнюючи дефініції, подані OD та Merriam-Webster Dictionary, 

бачимо, що американський словник подає первинну дефініцію як the state of 

being united, тобто поєднання з особою протилежної статі, яке відбувається 

на умовах консенсуальних та договірних стосунків, визнаних законом, де 

особи протилежної статі перебувають/чинять як чоловік (husband) та 

дружина (wife) і прирівнює стосунки між особами протилежної статі до 

―традиційних‖ (a relationship like that of a traditional marriage). Британський 

словник на першу позицію висуває formal union – формальний союз, що 

визнається законом, тобто формальне набуття дорослими чоловіком (man) та 

жінкою (woman) статусу чоловіка (husband) та дружини (wife). У 

Великобританії одностатеве подружжя законодавчо дозволене як civil 

partnership та із 2014 року як marriage, тому лексема marriage вживається на 

позначення таких стосунків в офіційному дискурсі та як синонім до civil 

partnership. 

За Merriam-Webster Dictionary, marriage також є інститутом шлюбу – the 

institution whereby individuals are joined in a marriage, акт узаконення 
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стосунків – act of marrying чи the rite (весілля, шлюб, шлюбна/весільна 

церемонія [275, с. 708]). 

Обидві словникові статті містять семантизацію реєстрової одиниці: an 

intimate or close union (Merriam-Webster) – інтимний/близький союз; 

combination or mixture of elements (OD) – поєднання або суміш елементів, а 

також метафоризацію значення, перенесення ознак із живого предмета на 

неживий: the marriage of painting and poetry (Merriam-Webster); her music is a 

marriage of funk, jazz, and hip hop (OD). 

На основі розглянутих вище словникових дефініцій ми уклали таблицю, 

яка допомагає унаочнити наявність тих чи інших визначень. По вертикалі 

розташовані аналізовані дефініції, а по горизонталі – назви словників. Знаки 

+ вказані в комірках, якщо дефініція присутня у відповідному 

лексикографічному джерелі. 
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The relationship between two 

people who are husband and wife  
+ + 

  
+  

The relationship between two 

people who are married 
   + +  + 

A legally accepted relationship 

between people of the same sex 
 + + 

  
  

The contract made by a man and 

woman to live as husband and wife 
     +  

The institution whereby individuals 

are joined in a marriage 
      + 

A wedding  + + + + + + 

The legally or formally recognized 

union of a man and a woman as 

partners in a relationship 

+     +  

The legally or formally recognized 

union of two people of the same sex 

as partners in a relationship 

+ 
 

     

The state of being married + + 
  

+ + + 

A close union between two things 
  

+ +  + + 

(In card games) the king and queen 

of the same suit  
 

 
 

 +  

Таблиця 2.1. Дефініційний аналіз слова marriage 
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У результаті зіставлення даних словникових дефініцій можемо 

констатувати, що слово marriage є багатозначним. Аналіз дефініцій лексеми 

marriage за частотою їх використання у словникових статтях встановив її 

семантичну структуру, оскільки виокремлено компоненти – дефініційні 

репрезентанти імені концепту MARRIAGE: ―wedding‖, ―legal relationship 

between two people‖, ―relationship between two people who are husband and 

wife‖, ―relationship between two people who are married‖, ― legally accepted 

relationship between people of the same sex‖, ―state of being married‖, ―close 

union between two things‖, ―legally or formally recognized union of a man and a 

woman as partners in a relationship‖, ―legally or formally recognized union of two 

people of the same sex as partners in a relationship‖,―(in card games) the king and 

queen of the same suits‖. Як бачимо, словники, які представляють семантичну 

структуру слова ―marriage‖, демонструють різні ЛСВ, що містять однотипні 

та різнотипні дефініції; водночас доходимо висновку, що ядерним 

компонентом семантики лексеми ―marriage‖ слід вважати найчастотніші ЛСВ 

―state of being married‖; ―legally accepted relationship between two people‖ та 

―wedding‖ та виділяємо такі дефініції значення лексеми marriage: 1) A legally 

recognized relationship between husband and wife; 2) A legally recognized 

relationship between two people; 3) The state of being married; 4) A wedding; 5) 

A close union between two things; 6) (card games) the king and queen of the same 

suit. 

 

2.1.2. Компонентний аналіз лексеми marriage 

Метод компонентного аналізу розроблений в 1950-х роках У. Гуденафом 

[126] і деталізований М. С. Трубецьким [131] для дослідження фонем через 

універсальність поширився на інші сфери мови. І. В. Арнольд запропонувала 

методику, базовану виключно на словникових дефініціях окремих слів 

(компонентний аналіз) [5]. Хоча цей метод демонструє певні недоліки (не дає 

вичерпної інформації щодо реальної семантики слів), він вирішує проблеми 

семасіології, зокрема розмежування омонімії й полісемії та систематизації 
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лексичних синонімів. За його допомогою виділяємо диференціальні/ 

інтегральні ознаки, ядерні/ периферійні елементи, укладаємо семантичне 

поле парадигматично пов‘язаних слів або їх окремих значень, що мають 

загальну семантичну ознаку і розрізняються за однією диференційною 

ознакою [116]. 

Компонентний аналіз marriage як імені та номінативного вербалізатора 

концепту MARRIAGE, визначає компоненти його лексичного значення – 

семеми – семну структуру ЛСВ. Також необхідне дослідження тлумачних 

словникових значень, у нашому випадку значень слова marriage, для 

виокремлення компонентів його лексичного значення.  
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relationship  + + + + + 

Union +  + +  + 

Two + + + + + + 

State + +   + + 

ceremony  + 

 

 

= 

+ + + + 

card game 

situation 

     + 

husband  + +   + 

Wife  + +   + 

Man +     + 

woman +     + 

partners +     + 

Legal + + +   + 

formal + + +   + 

Things   + +  + 

Same + + +   + 

King      + 

Queen      + 

Таблиця 2.2. Компонентний аналіз слова marriage 

  

По вертикалі розташовуються компоненти аналізу, а по горизонталі – 

назви словників. Знаки + вказані в комірках, якщо ознака присутня у 
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лексикографічному джерелі. Таблиця унаочнює компонентну структуру 

лексеми marriage, яка конституюється низкою елементів: relationship, union, 

two, state, ceremony, card game situation, husband, wife, man, woman, partners, 

legal, things, seme, king, queen. Кожен із компонентів, у свою чергу, 

репрезентується мережею сем. 

Услід за В.Г. Гаком ми виділяємо присутність у значенні слова трьох 

типів сем чи семантичних ознак: ядерної, диференційної та потенційної [30, 

1998]. Ядерна сема (архісема, категорійна, родова, інтегральна) є центром в 

структурі ЛСВ і відображає ознаки, які характерні цілим класам позамовних 

об‘єктів, а диференціальні семи її характеризують. У випадку лексеми 

marriage ядерна сема є підґрунтям і для метафоричного перенесення: 

первинне значення state or condition of being husband and wife доповнилося 

компонентом relationship та union, а на основі компонентів relationship, union 

та two people відбулося метафоричне перенесення на позначення близького 

контакту між двома об‘єктами та (у грі) короля і дами однієї масті. Ядерна 

сема початкового значення змінює статус в образному ЛСВ слова з ядерної 

на диференційну, і орієнтована на вираз тісного контакту чи близьких 

стосунків між двома об‘єктами і утворення нового образного смислу. 

На основі сем-компонентів укладемо фрейм, де marriage – це що? 

[relationship/ union/ state/ ceremony/ card game situation], між скількома? [two], 

ким? [man/ husband/ partner/ king/ thing] i [woman/ wife partner/ queen/ thing], 

додатковими є слоти якими? [same], якого статусу? [legal/ formal]. 

 

2.1.3. Аналіз синонімів номінативної лексеми концепту MARRIAGE 

На думку З. Д. Попової та Й. А. Стерніна, зіставлення лексем, які 

належать до синонімічного ряду, дозволяє виявити додаткові ознаки 

досліджуваного концепту за допомогою аналізу синонімічного ряду його 

імені [111, с. 101–152]. Словники синонімів доповнюють лексикографічну 

репрезентацію концепту MARRIAGE. Аналіз синонімів ключового слова 

marriage дає змогу виявити диференційні атрибути концепту. Вони 
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виявляються у зіставленні лексем, що належать одному синонімічному ряду 

[105, c. 53–64]. 

Основними способами номінації концепту MARRIAGE в англійській мові є 

такі іменники як marriage, wedlock, matrimony, wedding, nuptials, espousals, а 

також такі лексеми: marital, marriageable, married, marrying, conjugal, marry, 

remarry, bridal, wed, nuptiality. 

Вважається, що синоніми групуються в синонімічний ряд навколо 

певного стрижневого слова або домінанти, яка вказується першою у 

словниках синонімів, є стилістично нейтральною і найуживанішою є носієм 

основного значення, спільного для всього синонімічного ряду [284, c.70]. 

Кожна сема семантеми marriage, що є реалізацією понятійної складової 

концепту MARRIAGE, може проявлятися в синонімічному ряді. Окрім ядерного 

слова, кожний синонім відіграє роль у репрезентації концепту, слугує його 

додатковою характеризуючою складовою. За допомогою шести англомовних 

словників-тезаурусів: Roget‘s II The New Thesaurus, Collins English Dictionary, 

Merriam-Webster Online Dictionary and Thesaurus, Oxford Dictionaries Online, 

Wordsmyth Dictionary та The Synonym Finder, ми виділили синонімічні 

лексеми, що вербалізують концепт MARRIAGE і входять до його 

номінативного поля, та визначили їхню приналежність до трьох основних 

синонімічних рядів: 1) The state of being married; 2) The ceremony of legalizing 

a relationship; 3) A close union between things. 

У тезаурусі Роже (Roget‘s II The New Thesaurus) лексико-тематична 

група marriage (у значенні legal joining of two people; a union) представлена 

такими одиницями: ядро – merger, wedding; ближня периферія – alliance, 

amalgamation, association, confederation, consortium, coupling, espousal, link, 

match, mating, matrimony, monogamy, nuptials, Sacrament, tie, wedlock; дальня 

периферія – conjugality, connubiality, holy matrimony, pledging, spousal, tie that 

bind, wedded bliss, wedded state, wedding bells та wedding ceremony. Серед двох 

ядерних синонімів на першому місці за релевантністю лексикографічне 

джерело подає лексему merger (поєднання, злиття) – іменник, який має такі 



 

 

65 

спільні семи із marriage як combination, union, базовані на метафоризації 

первинного ЛСВ лексеми marriage для позначення тісного контакту між 

предметами неживого світу та абстрактними поняттями. З-поміж 

шістнадцяти синонімів ближньої периферії п‘ять не характеризують 

стосунки між людьми, а серед дальньої периферії – жоден. 

The Synonym Finder виділяє три ключові ЛСВ лексеми marriage 1) Стан: 

matrimony, holy matrimony, wedlock, holy wedlock; bond of matrimony, conjugal 

bond or tie or knot, wedding knot; match. 2) Церемонія: wedding, nuptials, 

espousals, spousals, espousement, bridal, hymeneal rites. 3) Поєднання речей: 

alliance, union, affiliation, association, merger, liaison, hook-up (informal), tie-up 

(slang), unification, incorporation, amalgamation, consolidation, integration [316, 

с. 708]. Collins English Thesaurus містить два основні ЛСВ лексеми marriage 

та подає такі групи синонімів: 1) Церемонія та стан: wedding, match, nuptials, 

wedlock, wedding ceremony, matrimony, espousal, nuptial rites. 2) Поєднання 

речей: union, coupling, link, association, alliance, merger, confederation, 

amalgamation [291]. Merriam-Webster Online Dictionary and Thesaurus виділяє 

два ЛСВ лексеми marriage: 1) Стан: conjugality, connubiality, match, 

matrimony, wedlock. 2) Церемонія: bridal, espousal, marriage, nuptial(s) [304].  

Oxford Dictionaries Online презентує три групи синонімів: 1) The legally 

or formally recognized union of a man and a woman (шлюбний союз між 

чоловіком та жінкою): wedding, wedding ceremony, marriage ceremony, 

nuptials, union. 2) The state of being married (стан перебування у шлюбі): 

matrimony, holy matrimony, wedlock, married state, conjugal bond, civil 

partnership. 3) A combination or mixture of elements (поєднання елементів): 

union, alliance, fusion, amalgamation, combination, affiliation, association, 

connection, coupling, merger, unification, hook-up (informal) [308].  

Wordsmyth Dictionary розділяє лексику в синонімічних рядах на 

синоніми (вищий ступінь спільності компонентів) та схожі слова (менша 

кількість спільних компонентів). Це лексикографічне джерело зводить 

синоніми даного ряду до трьох груп: 1) The state of being joined in wedlock 
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(стан перебування у шлюбі), synonyms: matrimony, wedlock; similar words: 

match, union. 2) The ceremony in which two people are legally joined as husband 

and wife (шлюбна церемонія), synonyms: matrimony, nuptials, union, wedding; 

similar words: espousal. Спільним компонентом для третьої групи є сема 

union, яка відображає стосунки між людьми та неживими істотами: any close 

union of two people, objects, or ideas, synonyms: liaison, match, union, wedding; 

similar words: alliance, association, conjunction, synthesis [303]. 

Аналіз дефініцій англомовних тлумачних лексикографічних джерел 

дозволив об‘єднати синоніми імені концепту MARRIAGE у три групи і показав, 

що найчастіше синоніми вербалізують певні когнітивні компоненти 

досліджуваного концепту: 1) The state of being married, до якої входять 

лексеми conjugality, connubiality, match, matrimony, wedlock, holy matrimony, 

married state, conjugal bond, civil partnership. 2) The ceremony of legalizing a 

relationship, що вербалізована лексемами matrimony, nuptials, union, wedding, 

espousal(s), spousals, espousement, bridal, hymeneal rites. 3) A close union 

between things, що представлена лексемами union, alliance, fusion, 

amalgamation, combination, affiliation, association, connection, coupling, merger, 

liaison, unification, incorporation, consolidation, integration, hook-up, tie-up. 

 

2.1.4. Концепт MARRIAGE у вимірах квазісинонімії та полісемії 

Перевага дискретних підходів у лінгвістиці ХХ століття (наприклад, 

безкомпромісний структуралізм, трансформативний та генеративний 

напрями лінгвістики, які апелюють до логічного формалізму) сформувала 

об‘єктами аналізу одиниці, що взаємно не пересікаються. В. В. Левицький 

резюмував основні дискретні погляди на полісемію: 1) визнання ієрархії у 

структурній організації семантики та нерівноправності окремих смислів 

таких слів; 2) рівноправність значень полісемного слова та відсутність поділу 

на ядерні – неядерні, прямі – переносні тощо; 3) рівноправність та 

нерівноправність значень багатозначного слова, що проявляється залежно від 

випадку [89, c. 153]. 
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Протягом останніх декількох десятиліть спостерігається рух до 

континуальних методів дослідження, особливо у когнітивній лінгвістиці. 

Р. В. Ланекер стверджує, що ―лінгвістична структура зводиться, в кінцевому 

результаті, до діяльності окремих нейронів, які запалюються окремими 

імпульсами‖ [217с. 9], проте, явища що виникають у результаті цієї 

діяльності, можуть бути континуальними або дискретними. 

Континуальність та дискретність можуть стосуватися як мови, так і 

мовлення: ―З одного боку, безперервний рух у мові протиставляється 

дискретним відрізкам мовлення, з іншого – скінченність потенціалів у мові 

протиставляється безмежності можливих ефектів у мовленні‖ [176, c. 104]. 

Поняття безперервності розглядається не лише в лексичній та граматичній 

семантиці, а й на синтаксично-семантичному, морфо-семантичному та 

прагматично-семантичному рівнях. На нашу думку, дискретність чи 

неперервність можуть розглядатися як засоби для аналізу використання 

лексичного значення та його властивостей. Перевага безперервних моделей у 

тому, що вони пояснюють характеристику смислів одиниць як у синхронії 

(поля семантичних значень), так і в діахронії (історичні зміни у семантиці 

слів) [176, c. 97]. 

Нашою метою буде сформувати континуальну модель для лексичного 

концепту MARRIAGE на основі дискретного словникового матеріалу. 

Полісемія привертає значно більшу увагу дослідників аніж синонімії, 

вона в основному досліджується з погляду дискретності. Двома основними 

підходами трактування багатозначності в рамках дискретності є омонімічна 

редукція і статична полісемія, які, проте, спричиняють проблеми визначення 

кількості смислів: ―по суті скільки відокремлених контекстів вживання 

даного слова, стільки і його смислів, стільки і його лексичних форм‖ [18, c. 

14]. 

У класичній моделі полісемії мовний реципієнт вибирає один смисл як 

―правильне‖ значення слова. Рух від вищезгаданого погляду наводить на 

думку, що ―значення багатозначної мовної одиниці можна уявляти не у 
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вигляді скінченного переліку взаємопов‘язаних смислів, а як смисловий 

‗потенціал‘ у контексті‖ [176, с. 101]. Як резонно зауважує Д. Турецький, 

насправді у певному контекстуальному значенні поєднуються всі значення, 

―з різним ступенем участі, базуючись на своїй відповідній яскравості 

вираження‖, де ―ефект змішування приводить до отримання колекції 

висновків, або ж потенціалу для висновків‖ [267, с. 233]. Він розробляє 

схему, в якій різні дискретні вузли, частково активуються в тій чи іншій 

мовній ситуації, а в кінці залишається найсильніший. Таким чином, 

створюється безперервна система, що складається зі скінченного числа 

дискретних одиниць (вузлів). Лінгвіст проводить дослідження значень 

дієслова to cut за допомогою локалістського методу та методу розподілених 

мереж [Там само]. У локалістських схемах кожному об‘єкту відповідає 

певний вузол чи компонент вектора, в ―голографічній‖ моделі кожен об‘єкт 

представлений множинністю компонентів вектора, а кожен компонент 

вектора може стосуватися багатьох об‘єктів [101,c. 11]. Детальніше обидві 

моделі представлені у працях С. Торпа [264] та М. Пейджа [239]. 

К. Л. Харріс припускає, що слово схоже на ―рецептивне поле, яке може 

змінюватися за розміром і ступенем накладання на рецептивні поля інших 

слів … багатозначним словам притаманні широкі рецептивні поля, які 

покривають великі … області семантичного простору. Окремий смисл … 

вважається визначеним, коли декілька слів, або слова разом з аспектами 

немовного контексту об'єднуються, щоб звузити простір можливих значень‖ 

[190,c. 208]. Самі слова не тільки не закодовують смисли, а й та не вказують 

на декілька конкретних значень. Із набуттям полісемії, частотність вживання 

лексичної одиниці зростає, проте вона втрачає особливе семантичне 

забарвлення [221]. 

Приймаючи метафоричне визначення мови як організму, що природно 

розвивається, бачимо, що абсолютна синонімія впадає у протиріччя з цим 

описом, тому що ―природні мови не терплять абсолютних синонімів, так як і 

природа не терпить порожнечі‖ [159]: абсолютні або випадатимуть з мови, 
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або отримуватимуть нові відтінки. Останнє відбувається досить часто, так 

з'являються неточні синоніми або ж квазі-синоніми (near-synonyms, 

plesionyms) – ―майже синоніми, але не зовсім; дуже схожі, проте не ідентичні 

за змістом; не повною мірою взаємозамінні, але натомість різні у своїх 

відтінках денотації, конотації, вжитку, акцентуації, або регістру‖ [163, 

с. 107]. Д. А. Круз виділяє такі 4 типи квазі-синонімів: 1) денотативні, 

2) стилістичні, 3) експресивні і 4) структурні варіації [159], які Ф. Едмондс 

поділяє ще на 35 підкатегорій [163]. 

Семантика істинності розглядає концепти, позначені лексичними 

одиницями як набори функцій, які сукупно необхідні й індивідуально 

достатні, щоб визначити певний концепт. Хоча ця система є ефективною при 

поясненні основних денотативних функцій, вона не може повноцінно 

представляти складну природу квазі-синонімічних варіантів чи пояснювати 

контекстно-залежні значення [230].  

Лінгвістичні та комп‘ютерні теорії застосовують дво- або трирівневі 

моделі для пояснення різних лексико-семантичних явищ. Дворівнева модель 

зазвичай складається з концептуально-семантичного та синтаксично-

семантичного рівнів); трьохрівнева – з концептуально-семантичного, 

субконцептуально-/ стилістично-семантичного та синтаксично-

семантичного [див.242;162]. Друга модель передбачає перехід від чистого 

онтологічного знання до мовного з урахуванням невеликих відтінків значень 

та явища квазі-синонімії, а проміжний рівень формує кластерну модель 

лексичного знання. Саме другу модель ми обрали для дослідження 

кластерної моделі концепту MARRIAGE. Сама лексема marriage демонструє 

високий рівень полісемії, що вказано на рис. 2.1. (див. с. 70). Ілюстративний 

рисунок висвітлює частину репрезентації знання кластеру іменників marriage 

(marriage, wedlock, matrimony, wedding, nuptials, та espousals).  
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Рис. 2.1. Кластер іменників-вербалізаторів концепту MARRIAGE 
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Дослідження є безпосередньо базованим на словникових статтях 

Webster‘s New Dictionary of Synonyms, Collins Cobuild Advanced Learner‘s 

English Dictionary та Oxford Dictionary of English. Ядерна денотація, спільна 

для усіх аналізованих лексичних концептів – це затінена пунктирна область 

сірого кольору, взята у прямокутник із закругленими кутами, що репрезентує 

об‘єднання (unification) двох людей протилежної статі (актори), adult female 

(actor 1)←є united з→adult male (actor 2). Великі регіони, обмежені 

безперервними та пунктирними лініями, показують поняття та стиль, який 

може бути переданий лексичними одиницями, які висвітлюють концепт 

MARRIAGE у відношенні один до одного. 

У моделі (рис. 2.1) периферійні поняття використовуються для 

репрезентації денотативних відмінностей квазі-синонімів та полісемічних слів. 

Важливо відзначити, що запропонована модель враховує стилістичні 

особливості квазі-синонімів, так як стиль ―впливає на текст на 

прагматичному рівні і зазнає сильно впливу від контексту‖ [162, с. 117]. 

Поняття-концепти зображені як звичайні прямокутники, в той час як 

стилістичний вимір та ставлення зображені як прямокутники з округленими 

кутами, їх значення є в прямокутниках із немаркованою межею. Периферійні 

поняття і ядерна денотація разом утворюють орієнтований граф понять, 

пов'язаних відносинами. Ядро включає в себе кілька концептів, які насправді 

не є вербалізованими кожним із слів у кластері. На рисунку показаний 

орієнтований граф, де периферійні поняття є пов'язані з ядерним. У цій 

моделі розгляду іменників, об'єднаних за допомогою ―парасолькового 

терміну‖ marriage, стало можливим виділити сім великих полів (у нашій 

моделі вони є периферійними), які покривають лексико-семантичну область 

даної репрезентації. Периферійні поняття репрезентують, що сáме слово у 

кластері може потенційно виразити по відношенню до його квазі-синонімів, а 

також спільні риси та відмінності між полісемічними варіаціями. Слід 

зазначити, що у вихідній точці дана модель розглядає всі периферійні 

поняття як рівні. Проведений аналіз дав змогу виділити такі ключові 
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лексеми-вузли, що формують поля: 1) union; 2) rite, ceremony; 3) sacrament; 

4) state; 5) relationship, 6) institution as an abstraction та 7) festivities, які, 

відповідно, формують сім семантичних полів навколо головного концепту. 

Кожна проаналізована лексема-концепт формує навколо себе поле, яке 

характеризується лексемами-вузлами (денотативне розширення, позначене на 

рисунку овалом) та конотативними ознаками (стиль та рівень застосування). 

Семи rite та ceremony є salient, тобто найбільше виділяються у кластерній 

моделі, оскільки притаманні усім лексичним одиницям, окрім wedlock. 

Проте, різні лексичні концепти демонструють різні профілюючі 

характеристики, стилі та рівні застосування. Лексема nuptial(s) має додаткове 

значення пишної (elaborate) церемонії і є пишномовнішим за wedding; 

архаїчне espousal(s) передає додатковий вимір духовності у полі rite, 

ceremony; matrimony є більш відповідним терміном в релігійній/юридичній 

термінології, тому демонструє два стилістичні аспекти (релігійний та 

правовий) та має порівняно невисокий рівень вживання. Серед лексичних 

синонімів лише matrimony охоплює поле sacrament (таїнство). Marriage, 

matrimony та wedlock несуть додаткове денотативне значення стану (state), а 

wedlock має найбільшу мережу пов'язаних концептів: додатковими є такі 

актори, як релігійні/юридичні уповноважені особи чи інституції, які 

санкціонують (sanction) стан (state) чи стосунки (relationship), а сама 

лексична одиниця, хоч і часто вживана, є в основному архаїчною або 

юридичною. 

Вузол relationship у лексичному концепті marriage пов'язаний із двома 

периферійними характеристиками: духовною або юридичною. Лише 

лексичний концепт wedding охоплює поле вузла festivities (святкування), 

щоправда, без додаткового денотативного значення. Серед синонімів тільки 

лексичний концепт marriage охоплює поле із лексемою-вузлом institution as 

an abstraction. Marriage та wedding мають денотативне розширення ядерного 

значення вузла union, вони включають також близький зв‘язок між двома 

елементами close and intimate union between two elements. Marriage йде далі, 
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розширює значення шляхом введення двох акторів однієї статі: adult 

female←є united з→adult female або adult male←є united з→adult male; 

останнє є найновішим розширенням значення серед аналізованих одиниць.  

За результатами нашого аналізу, об‘єднуючим ядром для лексичних 

концептів є сема united, а джерелом дивергентності можуть бути конотативні 

та наступні денотативні ознаки, що формують сім полів: 1) union (лексичні 

концепти marriage та wedding); 2) rite, ceremony (лексичні концепти marriage, 

wedding, wedlock, nuptials, espousals та matrimony); 3) sacrament (лексичний 

концепт matrimony); 4) state (лексичні концепти marriage, matrimony та 

wedding); 5) relationship (лексичні концепти marriage, matrimony та wedding); 

6) institution as an abstraction (лексичний концепт marriage) та 7) festivities 

(лексичний концепт wedding). 

Наш аналіз охоплює лише невелику частину наявних знань про лексичні 

одиниці, що репрезентують MARRIAGE. Однак, щоб отримати повне уявлення 

про лінгвістичні явища, варто не лише досліджувати окремі концепти, а 

проводити ґрунтовніший суб‘єктно-налаштований аналіз мовних явищ. Цей 

підхід, пропагований Г. Ґійомом ще в 1917 році, є продовженням 

французької психолінгвістики. Висловлення, яке передбачає ―активацію мови 

способом окремого акту її використання мовцем, який мобілізує мову для 

власного використання‖ [151, с. 80], стало центром дослідження: саме 

присутність мовця в його висловленні робить кожну дискурсну ситуацію 

внутрішнім центром відліку [Там само]. 

Л. В. Ленекер стверджує, що ―мова існує для того, щоб звертатися до 

тих аспектів когнітивної організації, в яких перебуває розуміння мовцем 

усталених мовних конвенцій‖ [217, с. 57]. Саме область взаємодії між 

вжитком та нормами викликає зміни мови, є ―горнилом створення мовної 

структури‖ [Там само, с. 66]. Низка проблем все ще потребує подальшого 

дослідження, наприклад, подібності концептуальних структур, 

контекстуально зумовлена природа структурного/лексичного вибору. 

Різноманітність мовних одиниць, що активують певний концепт також 
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заслуговує подальшого аналізу, адже, якщо дотримуватись поглядів 

Р. В. Ленекера, ми вважаємо, що не існує обмежень у розмірі фонологічного 

сигналу, який використовується для активації загальноприйнятих тлумачень, 

це можуть бути окремі слова, фрази і такі об‘ємні комбінації як речення. 

 

2.2. Образна та ціннісна складова концепту MARRIAGE 

2.2.1. Когнітивні мікрополя концепту MARRIAGE 

Проведений аналіз тлумачних лексикографічних джерел дав змогу 

встановити, що окрім marriage, ядро концепту MARRIAGE є також 

сформованим з лексем wedding та wedlock. Лексема wedding має такі семи-

компоненти значення: 1) ceremony; 2) unification in matrimony; 3) two people; 

4) formalisation. Wedlock виступає часово ширшим поняттям, ніж wedding, він 

охоплює період після формального узаконення стосунків та впродовж усього 

подружнього життя. На основі аналізу словникових дефініцій, а також 

асоціативних словників EAT та Merriam-Webster Thesaurus, ми виокремили 

такі когнітивні мікрополя wedding, які становлять центр, ближню та дальню 

периферію:  

1) Весільна церемонія, в центрі якої лексема marriage, і її синоніми 

bridal, espousal, marriage, nuptial(s), wedding ceremony; до ближньої периферії 

зараховуємо подію, яка передує церемонії: wedding rehearsal (репетиція 

весілля), чи супроводжує її: wedding reception (весільний прийом). Тут 

виділяємо ще мікрополе другого порядку з центральною лексемою wedding, 

яке включає (не взаємовиключні) види весілля: church wedding (вінчання), 

white wedding (весільна церемонія, атрибути якої підтверджують 

непорочність нареченої), elopement (втеча з коханим, раптове та скромне 

весілля), civil wedding (цивільне одруження), same-sex wedding (одностатеве 

весілля), weekend wedding (весілля, що триває суботу та неділю), destination 

wedding (виїзне весілля), military wedding (весілля, де принаймні наречений чи 

наречена мають стосунок до військової служби та одягнені в військовий 

мундир), double wedding (подвійне весілля) та mass wedding (масове весілля).  
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До дальньої периферії мікрополя відноситимемо і святкування річниці 

укладення шлюбу: wooden wedding, tin wedding, crystal wedding, china 

wedding, silver wedding, pearl wedding, ruby wedding, golden wedding, diamond 

wedding. 

2) Учасники весільної церемонії, в центрі якої – bride (наречена) і groom 

(наречений), а ближню периферію становлять maid of honor (старша дружка) 

чи matron of honor (старша заміжня дружка), man of honor (дружко з боку 

нареченої), honour attendant (перша дружка/ дружко або дружко з боку 

нареченої/дружка з боку нареченого), bridesman (дружко нареченої, що 

супроводжує її до вівтаря), bridesmaid (дружка), groomsman (дружба), best 

man (дружко), usher (амер.) (дружба), best man/woman/person (дружко, 

дружка нареченого). До дальньої перериферії відносимо groom‘s party (гості 

нареченого) та woman's bridal party (гості нареченої). Також сюди 

зараховуємо осіб, що проводять ритуал/церемонію реєстрації шлюбу. У 

США – це marriage officiant (священослужитель чи світська особа), judge, 

justice of the peace або a member of clergy; в Англії та Уельсі – civil registrar 

(чиновник бюро записів актів громадянського стану) або priest 

(англіканський/ римо-католицький священик), minister (зазвичай, 

протестантський священик). Частими, але менш значущими учасниками 

церемонії, яких ми теж відноситимемо до дальньої периферії є page (хлопчик/ 

дівчинка, що несе шлейф нареченої), ring bearer (відповідальний за обручки), 

coin bearer (хлопчик, що роздає весільні монети поміж гостей), flower girl 

(дівчинка, що тримає букет нареченої). 

3) Приміщення, де відбувається шлюбна церемонія (лексеми дальньої 

периферії): registry office (відділ реєстрації), church (храм) і т.д. 

4) Предмети, пов‘язані з весільною церемонією: центральною семою, 

яка об‘єднує дані лексеми виступає marriage certificate (свідоцтво про шлюб), 

до ближньої периферії ми зараховуватимемо wedding ring (обручка), wedding 

cake (коровай), до дальньої – wedding wishing well (весільна скринька), ring 

beared pillow/ wedding ring cushion (подушечка для обручки), a loving cup 
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(чаша миру), luckenbooth brooch (шотландська брошка); wedding cake topper 

(прикраса вершечка короваю) та wedding favour (подарунки гостям від 

наречених). 

5) Одяг наречених, який становить ближню периферію: wedding dress, 

bridal gown (весільна сукня) та wedding suit (костюм нареченого). 

Аналіз лексеми wedlock дає нам змогу виокремити такі семи-компоненти 

значення: 1) state of being united; 2) relationship; 4) husband and wife та 5) 

mutual concent, на основі чого можемо виокремити такі мікрополя лексеми 

wedlock: 

1) Стан перебування у шлюбі – виражається через центральну лексему 

wedlock – шлюб та її контекстуальні синоніми matrimony, connubiality, spousal 

relationship та union, що становитимуть ядро даного мікрополя. 

2) Склад шлюбного союзу: spause (чоловік/ дружина), який є центром 

даного мікрополя як і контекстуальні синоніми husband (чоловік), wife 

(дружина), що є основними учасниками шлюбних стосунків. Крім того, 

виділяємо периферію мікрополя, яка включає лексеми-позначення партнерів 

у шлюбі в певний період життя: honeymooner, newlywed, recently/ just married 

(наречений/наречена), parent (батько/мати), також children (діти), як 

продукт спільного життя та кровну спорідненість, stepson (пасинок), 

stepdaughter (пасербиця), – кровна спорідненість дітей з одним зі членів 

подружжя. 

3) Припинення шлюбних стосунків: центральна лексема divorce 

(розлучення). Лексеми separation, severance та break up є контекстуальними 

синонімами. 

4) Акти, пов‘язані з відходом від традиційних і законодавчо 

врегульованих шлюбних союзом стосунків: adultery (подружня зрада) – 

центральна лексема, а також її контекстуальні синоніми cheating, misconduct, 

unfaithfulness. 
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2.2.2. Моделювання асоціативного поля концепту MARRIAGE  

Для визначення образного та ціннісного сегментів концепту MARRIAGE ми 

використали дані вільного асоціативного експерименту. Моделювання 

концепту MARRIAGE за допомогою асоціативного експерименту серед носіїв 

британської комунікативної культури допомагає виявити як індивідуальні, 

ідіолектні, так і колективні, загальномовні фрейми. Останні можна 

реконструювати після встановлення асоціативних норм. Одиничні 

асоціативні реакції відображають периферійні для психологічного значення 

асоціації.  

У даному підрозділі проведемо аналіз асоціацій із словом-стимулом, 

взятих із The Associative Thesaurus of English, що був укладений в 1972 році. 

Цільовою групою для наукового експерименту були студенти із різних 

регіонів Британії віком 17–22 роки, статева репрезентація становила 64 % 

чоловіків і 36 % жінок. У словнику зібрано реакції майже дев'ятьох тисяч 

студентів на 8400 слів-стимулів, а оскільки словник подає і реверсний 

порядок від реакцій до стимулів, то загальна кількість лексикографічних 

статей сягає 55837 [212]. Ми використали електронну версію цього словника 

(Edinburgh Associative Thesaurus) [293]. 

Лексичний концепт MARRIAGE є полісемічним: нами встановлено п'ять 

основних зон його лексико-семантичного значення: 1) union; 2) rite; 

ceremony; 3) relationship; 4) state та 5) institution a sanabstraction. Відповідно, 

припустимо, що реакції респондентів на стимул мали б бути безпосередньо 

чи опосередковано пов'язані із відповідними зонами. Проаналізовані слова-

реакції учасників вищенаведеного експерименту, дають змогу оформити 

асоціативну польову модель, де виділяються ядерне, базове та периферійне 

поле. Так, корелюючими ядерними реакціями є love(9), sex(7), divorce(5), 

guidance(5), wedding(5) та line+lines(4+1), що формують ядерне поле; 

church(3), licence(3), bed(2), bride(2), husband(2), man(men)(2), ring(2), 

union(2), wed(2) та wife(2), що складають базове поле, а інші отримані реакції 

– периферію. До останніх належать always, binding, carriage, certificate, 
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chains, children, cruel, dangerous, eternal, family, feast, girls, good, harmony, 

hate, home, horror, John, joke, kids, liability, license, partnership, people, 

permanent, rocks, Ruth, shame, Susie, tie, tied, ties, ugh, unity, vicar, woman та 

yes. Результати асоціативного експерименту відображені на у Додатку 1, де у 

центрі вказане слово-стимул (marriage), у сегментах першого рівня (перелік 

рівнів – у відцентровій послідовності) – ключові ядерні реакції, у сегментах 

другого рівня – базові реакції, у сегментах третього рівня – периферійні 

реакції. Отримані реакції певного рівня подано у алфавітному порядку, між 

рівнями немає зв‘язку. 

Усі п'ять ключових ядерних реакцій вступають у парадигматичні зв'язки 

із словом-стимулом. Як бачимо, у свідомості студентів MARRIAGE нерозривно 

пов'язаний із коханням (слово-стимул love), яке є необхідною умовою 

щасливого шлюбу, важливою складовою є і сексуальна сатисфакція. Обидві 

реакції-стимули свідчать про зміну пріоритетів у соціальному інституті 

шлюбу: якщо первинною метою його створення було забезпечення 

відповідних умов виховання дітей та захист жінок, то у другій половині 

ХХ століття спостерігаємо високий рівень гедоністичних очікувань від 

шлюбного союзу, в той час як діти (children та kids) були вказані лише по 1% 

кожне, а партнер для шлюбу вказаний учасниками експерименту лише у 4%: 

2% wife та 2% husband. Серед ядерних реакцій зустрічаємо концепт divorce 

(антонімічний корелят MARRIAGE), вказаний 5% респондентів. Стільки ж 

учасників експерименту корелюють MARRIAGE із весільною церемонією 

(wedding), що може бути пов'язаним із тим, що одним із значень лексеми 

marriage є власне сама церемонія укладення шлюбу, а також сприйняттям 

весільної церемонії як одного із найяскравіших моментів шлюбного життя. У 

свідомості британських студентів фактор можливості реалізації щасливого 

шлюбного скрипту завдяки взаємній підтримці чоловіка та дружини 

актуалізується концептом guidance(5%). Зведені реакції lines(4%) та line(1%) 

у словосполученні marriage lines є синонімом до marriage certificate, 

поширеним лише у Великобританії та серед британських емігрантів. Як 
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зазначає К. Кейн, ймовірно коріння словосполучення можна простежити 

після ухвалення English Marriage Act (Закону про шлюб) у 1753 році, що 

прописало процедуру офіційної реєстрації шлюбу [208]. Серед одиничних 

периферійних реакції – 2 оніми-антропоніми John та Susy, а також такі 

синтагматичні асоціати cruel, dangerous, що вказують на негативну 

конотацію, та eternal, що пов‘язано із релігійними переконаннями про те, що 

шлюб є вічним. Він переходить межі тривалості людського життя.  

Як бачимо, сучасний етап розвитку лінгвістики пропагує дослідження 

мови у тісному зв‘язку зі свідомістю, мисленням, культурою носія мови та 

мовної спільноти чи етнокультури, до якої він належить. Асоціативний 

експеримент демонструє себе як ефективний метод аналізу концептосфери як 

певного індивіда, так і колективу, проте, ця методика не заперечує 

контекстуального і логічного аналізу значень. Значення концепту для 

індивіда є передусім асоціативним і розкривається для одержання 

асоціативного ланцюжка на відповідний стимул. Аналіз концепту MARRIAGE 

показав, що ядро асоціативного поля даного концепту утворене 

парадигматичними реакціями, що належать до того ж граматичного класу, 

що і слово-стимул. Асоціативне поле MARRIAGE формує лексеми, які 

фіксують культурно і соціально значущу інформацію про цей концепт, 

пов‘язану зі структурою шлюбного союзу та його розірванням, 

міжособистісними стосунками.  

 

2.2.3. Концепт MARRIAGE в англомовній фразеологічній картині світу 

Фразеологічна картина світу – частина мовної картини світу, що 

склалася в носія мови. У сучасних дослідженням під фразеологічною 

картиною світу розуміється ―частина наївної мовної картини світу‖, описана 

засобами фразеології, в якій кожна фразеологічна одиниця є елементом 

строгої системи та виконує визначені функції. Досліджували фразеологічну 

картину світу Н. Ф. Алефіренко, О. А. Корнілова, В. М. Мокієнко, 

Ю. П. Солодуб та інші, які встановили такі її особливості як універсальність, 
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національна специфічність, антропоцентричність, експресивність та 

фрагментарна специфічність. Фразеологізми служать засобом найбільш 

оптимальної вербалізації концептів, оскільки концепти містять конкретно-

асоціативні та емоційно-оцінні ознаки досліджуваного об‘єкта [110, с. 8].  

Наше дослідження фразеологічних засобів репрезентації концепту 

MARRIAGE здійснювалось на матеріалі тлумачних, фразеологічних та 

двомовних словників англійської мови. У результаті суцільної вибірки за 

напрямками знак-смисл, смисл-знак, були виявлені такі групи 

фразеологізмів: 

1) Одиниці, що характеризують стан перебування та стосунки у шлюбі 

(9 одиниць): miss one‘s market (залишитися в старих дівах), to be in double 

harness, familial ties, family bonds, family ties, Darby and Joan, bachelor‘s wife 

(неіснуючий ідеал дружини), a banquet of Luculus (одружитися на грошах), 

hang up one‘s hat (жити в дружини); 

2) Одиниці, що характеризують учасників шлюбного союзу (6 одиниць): 

lord and master, better half, significant other, help mate, one‘s old Dutch 

(дружина) та John Thompson‘s man (тримати чоловіка під контролем); 

3) Одиниці, що характеризують припинення шлюбних стосунків 

(3 одиниці): on the rocks, parting of the ways та splitsville; 

4) Одиниці, що містять характеристики осіб, що порушують шлюбні 

норми (10 одиниць): two-timer, philanderer, womanizer, skirt-chaser, fornicator, 

heartbreaker, husband-snatcher , ladies' man, Don Juan та Casanova; 

5) Одиниці, що характеризують акти, пов‘язані з відходом від 

традиційно прийнятих та законодавчо врегульованих шлюбом стосунків 

(7 одиниць): extracurricular activity, carrying on, hanky-panky, playing around, 

two-timing, easy virtue, loose morals; 

6) Одиниці, що характеризують неодружених осіб (1 одиниця): band of 

hope (стара дівка, що шукає жениха).  

Із точки зору співвідношення фразеологізмів визначеним граматичним 

класом можна виділити такі типи моделей (подано за [283]): 
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1) Номінативні – з іменником в якості ядра (23 одиниці): marriage of 

convenience, double harness, familial ties, family bonds, family ties, happy 

marriage, horse and carriage, incestuous union, institution of marriage, marriage 

partner, marriage plans, marriage proposal, marriage relationship, marriage 

state, marriage vows, married life, matrimonial alliance, matrimonial state, 

proposal of marriage, a banquet of Luculus, successful marriage, bachelor‘s wife 

та band of hope; 

2) Дієслівні – з дієсловом (47 одиниць): ask for somebody‘s hand in 

marriage, be happy in one‘s marriage, be married, be tied up, become husband 

and wife, become one, bestow in marriage, change condition, change one‘s 

condition, drop anchor, enter into marriage, enter marriage, feel married, get 

hitched, get married, give hand, give in marriage, go to church, have marriage, 

head to the altar, hitch pass, jump the broom, lead to altar, lead to the altar, make 

a match, marry off, marry to someone, pair off, plight one‘s troth, propose 

marriage, remain married, seal a marriage, settle down, settle down for life, settle 

down to married life, solemnize a marriage, take a wife, take somebody to one‘s 

bosom, take to bosom, take to one‘s bosom, take to wife, take vows, take wife, tie 

the knot, walk down aisle, miss one‘s market та win somebody‘s hand in marriage; 

3) Незалежні синтаксичні конструкції (1 одиниця): alliance by marriage. 

Одиниці були вибрані на основі асоціативного принципу та за наявністю 

семантичних ознак. Про наявність ознак можуть свідчити такі аспекти: 

1) Одна із лексем у складі фразеологізму має ознаку приналежності до 

подружнього стану (2 одиниці): settle down to married life, enter marriage; 

2) Ознака присутня в семантичному визначенні фразеологізму 

(2 одиниці): plight one‘s troth – to make a promise of marriage, extracurricular 

activity – extramarital affair.  

За ступенем ідіоматизації виділяємо типи фразеологізмів, класифіковані 

Виноградовим за семантичним принципом [17, с. 140–161]:  

1) Фразеологічні зрощення (ідіоми) – абсолютно неподільні, нерозкладні 

словосполучення, значення яких не залежить від їх лексичного складу 
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(3 одиниці): Darby and Joan – любляче подружжя похилого віку, on the rocks 

– в скрутному становищі та band of hope — стара дівка, що шукає жениха; 

2) Фразеологічні єдності – семантично неподільні фразеологізми, цілісне 

значення яких вмотивоване значенням компонентів (2 одиниці): seal a 

marriage – з‘єднати вузи та starter marriage – ранній невдалий шлюб; 

3) Фразеологічні сполучення – стійкі вислови, зі словами з вільним і 

фразеологічно-зв‘язаним значенням (1 одиниця): marriage vows – подружні 

обітниці. 

Отже, фразеологічний фонд англійської мови характеризується широким 

спектром засобів на позначення лексем-членів даного концептуального поля. 

Ми встановили, що за семантичним критерієм можна вирізнити 6 груп 

фразеологізмів, що характеризують: 1) стан перебування у шлюбі та стосунки 

в ньому; 2) учасників шлюбного союзу; 3) припинення шлюбних стосунків; 

4) осіб, які порушують шлюбні норми; 5) осіб, що порушують шлюбні норми 

(найчисельніші) та 6) акти, пов‘язані з відходом від традиційно прийнятих та 

законодавчо врегульованих шлюбом стосунків. Фразеологізми, які 

актуалізують концепт MARRIAGE, представлені трьома моделями 

(урахуванням критерію граматичного класу): дієслівні (найчисельніші), 

номінативні та незалежні синтаксичні конструкції. 

 

2.2.4. Паремії як засіб об’єктивації концепту MARRIAGE в англомовній 

картині світу 

Паремії (від гр. рагоітіа — притча) – ―зведення народної досвідної 

мудрості‖ [278] специфічні для національних культур. Аналіз такого 

зведення, дає змогу виявити його головні складники – етноспецифічні 

концепти, а також виокремити логеми (термін введений П. В. Чесноковим 

[див.:141]), тобто одиниці логіко-семантичного плану, узагальненого 

характеру, пов‘язані з характеристикою цінностей, що притаманні тому чи 

іншому народу, під неї можуть бути зведені окремі групи паремій. Логеми є 

одиницями у мисленнєвому процесі [48, с. 25], а наявність сигнальної 
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лексеми у складі паремії не є обов'язковою умовою для зв'язку її з 

аналізованим концептом [119, с. 260]. Ключову роль у логемному аналізі 

відіграє фактор суб‘єктивності, який передбачає множинність у виділенні 

логем завдяки індивідуальному суб‘єктивному сприйняттю [120, с. 46]. 

Паремії хоч і є стійкими висловами, зафіксованими в народній 

свідомості багатовіковою традицією вживання, проте, зазнають постійних 

структурних і семантичних змін, як і сама мовна система, про що свідчать 

аналізи діахронних розвідок. Зазнають змін паремії і у зміні традиційного 

способу життя й суспільної свідомості. Паремії відображають як універсалії 

загальнолюдського досвіду, так і національну світооцінку, резюмують 

народний досвід, увібраний з усних фольклорних джерел й авторських, 

художніх джерел: ―Усі найкращі характеристики паремій – простота, 

лаконічність, змістовність, виразність, майстерна іронія, сатира – всього 

цього народ досягнув внаслідок вдалого підбору слів та словосполучень‖ 

[107, с. 182], вони ―формують одну із семіотичних підсистем, що забезпечує 

процес повноцінної комунікації носіїв однієї мови‖ [118, с. 5]. 

Пареміологічно відображене знання, репрезентоване в окремих мовних 

системах, є базованим у повсякденному досвіді людей як членів певної етно-

культурної спільноти, а також на традиціях, звичаях та повір‘ях народів і 

націй. Пареміям притаманна реверсна дидактична функція – формування 

всього життєвого, соціально-історичного досвіду народу. Прислів‘я та 

приказки є об‘єктом пареміології та репрезентують фольклорний жанр 

невеликого розміру [280, с. 397], є анонімними висловами, стійкими в мові та 

відтворюваними в мовленні, придатними для вживання в дидактичних цілях 

[120, с. 67].  

Паремії є основною частиною афористичних суджень, це ―мислення 

афоризмами‖ [35, с. 72], вони ―запаковують‖ у лаконічну мовно-образну 

форму етнічно специфічні узагальнення об‘єктивної реальності із ціннісною 

орієнтацією і висвітлюють константи народного мислення [33, c. 66]. За 

визначенням Оксфордського словника, прислів‘я – це ―коротке, стисле 
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висловлювання у загальновідомому та загальноприйнятому вжитку; стисле 

речення, часто метафоричної форми, яке вживається для вираження певної 

правди, встановленої досвідом чи спостереженням та відомою усім; вислів, 

мудрий афоризм‖ [314, с. 8]. За В. Далем, прислів‘я – це коротка притча, в 

якій висловлено судження, присуд, повчання, а приказка – простий вислів без 

притчі, без судження, без висновку [278, с. 26]. Приказка – це образний 

вислів/ мовний зворот, який влучно характеризує людину, її вчинки, явища 

життя., є елементом ширшого судження. Прислів‘ям та приказкам 

притаманні такі спільні ознаки: ―стабільність (здатність до відтворювання), 

експресивність (виразність, вплив на реципієнта), комплікативність 

(специфічне ускладнення семантичної структури, пов‘язаної з пізнавальною 

діяльністю людини), дидактичність (зміст повчального характеру), 

афористичність (здатність у лаконічній формі виразити чітке 

спостереження, що є узагальненням досвіду), лаконічність (здатність 

виразити повноту змісту у стислій формі)‖ [128, с. 124]. Арістотель 

характеризував прислів‘я як ―метафори, що зв‘язують один клас з іншим‖ [3, 

с. 130], а Б. Рассел – як ―мудрість багатьох і дотепність одного‖ [37, с. 33]. 

Досліджував паремії й І. Я. Франко, який здійснив міжвидову класифікацію 

паремій та визначив міжнародні паралелі [287, с. 96]. 

Вважаємо за доцільне погодитися із думкою В. Б. Савенкової, що 

афоризми, які ―не виділяються незвичністю звороту думки‖, мають потенціал 

до переходу у ―паремійно неологічний‖ ранг крилатих фраз – 

―широковживаних сполучень слів‖, а вже нівелювання у свідомості імені 

автора свідчить про вхід елементів до системи мовних одиниць [117]. 

Паремії відіграють важливу роль у створенні мовних картин світу, що 

засвідчено, такими мовознавцями як І. Голубовська, С. Жаботинська, 

О. Селіванова, Ю. Степанов та В. Телія. Здійснюється це за допомогою 

ідеографічної класифікації емпіричного матеріалу; лінгвокультурологічного 

вивчення виокремлених груп та виявленню національно-специфічних рис 

аналізованої групи паремій, а також емоційно-оцінних характеристик, що 
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виявляються у мовленні на основі базового семантичного змісту. Якщо 

питання належності прислів‘їв та приказок до фольклору є радше усталеною 

аксіомою, оскільки ―значення прислів‘їв та приказок формується у 

фольклорно-оціночній сфері, так як їх денотація – не денотація до світу, а 

привід для віднесення до системи цінностей‖ [109, с. 167], то суперечливим є 

питання розгляду прислів'їв та приказок як фразеологічних одиниць. Так, 

існує широке розуміння фразеології [166, c. 41; 64, c. 13] та погляд, де не 

лише традиційно виділені фразеологічні зрощення, єдності та сполучення 

[17, c. 140; 19, с. 118] належать до неї, але і комунікативні фразеологічні 

одиниці – прислів‘я [88, c. 233]. В. Н. Телія вважає, що у фразеологізмів, на 

відміну від паремій відсутній дидактичний характер [130, с. 95]. Е. А. 

Іванчикова розділяє прислів‘я та приказки на два класи: частина вживається в 

якості повчань, нагадувань про здобутий досвід і не відноситься до 

фразеології,а частина – прислів‘я та приказки, які втратили зв‘язок із 

ситуацією, що була їх першоджерелом – має безпосереднє відношення до 

фразеологічних одиниць [49, с. 126]. Такий підхід перегукується із поглядом 

Т. Н. Федуленкової [136], яка вважає, що до області фразеології належать 

лише ті прислів‘я, які виявляють ознаки семантичної трансформації 

компонентної складової і здатні функціонувати як одиниці вторинної 

номінації [137, c. 44]. Ми намагатимемося дослідити ідіосинкретичні 

(культурно-специфічні) паремії, притаманні британському етносу, стосовно 

матримоніальних стосунків, а також учасників матримоніального скрипту. 

На основі таких лексикографічних джерел як The Wordsworth Dictionary of 

Proverbs [288], The Concise Oxford Dictionary of Proverbs [314], The Oxford 

Dictionary of English Proverbs [312], The Oxford Dictionary of Phrase, Saying & 

Quotation [315], English Proverbs and Proverbial Phrases Collected from the Most 

Authentic Sources, Alphabetically Arranged and Annotated, with Much Matter not 

Previously Published [297], The Penguin Dictionary of Proverbs [294], Folk 

Genres [192], The Oxford Dictionary of English Proverbs [298], Gnomologia: 

adagies and proverbs; wise sentences and witty sayings, ancient and modern, 
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foreign and British [295], A Dictionary of Proverbs [313], The Facts on File 

Dictionary of Proverbs [302], ми здійснили суцільну вибірку паремій, що 

об‘єктивують концепт MARRIAGE. Високий рівень появи даного концепту у 

паремійному фонді британської культури свідчить про його значимість для 

цього етносу, де шлюб – вирішальна річ у житті людини: Marriage makes or 

mars a man, потребує серйозного ставлення: Jesting with matrimony is playing 

with edged tools; це – союз, який укладається на все життя, відмежовуючи 

усіх одружених від попереднього способу життя: Wedlock is a padlock (17th 

c.) To marry once is a duty, twice is folly, thrice is madness. Дружина зберігає 

тісний зв‘язок зі своєю родиною і після шлюбу, а в чоловіка він розривається 

на користь нової сім‘ї: My son is my son till he gets him a wife, but my daughter 

is my daughter all the days of her life. 

Шлюб заради грошей – обмеження свободи, навіть рабство: He that 

marrieth for wealth sells his liberty (sic,17th c.); A great dowry is a bed full of 

brambles (17th c.), хоча наявність матеріальних ресурсів полегшує 

повсякденний побут: Who marrieth for love without money, hath merry nights 

and sorry days (sic, 17th c)., і фінансова стабільність відіграє важливу роль у 

побуті: Never marry for money but marry where money is (Doänt thou marry for 

munny, but goä wheer munny is) (sic); Haste makes waste, and waste makes want, 

and want makes strife between the goodman and his wife; Love is potent, but 

money is omnipotent (17th
 
c.), а гостра потреба грошей здатна мобілізувати 

ресурси навіть поважної віком дружини на їх пошуки: Money makes the old 

wife trot (17th c.). Народна мудрість свідчить, що слід спершу досягнути 

міцного фінансового становища, а опісля вирушати на пошуки дружини: 

First thrive and than wive; протилежною є паремія: A man may not wive, And 

also thrive, And all in a year, – одружившись, слід набратися терпіння, адже 

процвітання приходить не одразу. Фінансова ситуація одруженого чоловіка, 

його успіх чи невдача у бізнесі часто залежать від поведінки жінки: He that 

will thrive must first ask his wife, первинна версія: Fore he that cast hym for to 

thryve, he must ask off his wife leve (15th c.) 
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Утверджений в суспільстві ідеальний варіант – це коли подружжя 

поділяє походження, фінансове становище та є однакового віку: Like 

blood, like good, and like age make the happiest marriage (17th c.); Equals to 

equals, good to good, а паремія у народній баладі наголошує ще й на 

необхідності єдності помислів: The match is marred where minds do not agree 

(17th c.). У найщасливіших подружніх пар чоловік та дружина 

інтелектуально та сексуально сумісні: Longs more to marriage then foure bare 

legges in a bed (16th c.). Отож, можемо резюмувати, що шлюб у 

шістнадцятому та сімнадцятому століттях базується не лише на фізіологічній 

привабливості, а й на матеріальній та духовній спорідненості. 

Народна мудрість сімнадцятого століття вчить, що, пообіцявши посаг за 

доньку, слід її швидко віддати заміж до виконання обіцянки: Betweene 

promising, and giving the maid ought to be married (17th c.). 

Фатум, неминучість долі супроводжують вибір партнера: Marriage and 

hanging go by destiny (16th c.); Marriages are made in heaven (16th c.),і наперед 

невідомо яким буде чоловік чи дружина, тому шлюб порівнюється із 

лотерейним вибором, де сподівання – високі, а результат невідомий: 

Marriage is a lottery (19th c.). 

Із раннього дитинства діти виростали оточені народною мудрістю, що 

формувало їхні життєві погляди. Так, підшукавши відповідну панну для 

свого сина, батько научав терпіти повсякденні труднощі: He that is needy 

when he is married, shall be rich when he is buried (17th c.) і, користаючи зі 

статусних переваг шлюбу, бути готовим до щоденної важкої праці: marrying 

is easy, housekeeping is hard; marriage is honourable, but housekeeping is 

chargeable (17th c.).  

Велика різниця у віці була предметом сатири, такі шлюби жартівливо 

називали шлюбом між зимою та весною: Marriage of winter and spring. 

Водночас, варто зачекати перш ніж зав‘язати сімейні узи: It is good to marry 

late or never (17th c.); The maide that soone marrie dis, soone marred is (16th c.). 

Народна мудрість застерігає жінок від заміжжя із молодшим чоловіком, від 
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якого годі чекати прояву належної поваги та уваги до своєї старшої за віком 

дружини: better be an old man‘s darling than a young man‘s slave (16th c.) (саме 

прислів‘я вважається давнішого походження, де, відповідно, darling мало 

форму derlyng, а slave – werlyng (об‘єкт насмішок)). 

Резюмуючи народну мудрість, можна зробити узагальнений висновок 

що превалюючою мрією кожної дівчини у минулих епохах було вийти заміж: 

Always a maiden [bridal attendant], never a bride (19th c.), а ось сильне 

бажання чоловіка одружитися сприяє тому, що ціль затьмарює усі інші 

фактори і він стає не надто ретельним у виборі дружини: He has a great 

fancy to marry that goes to the devil for a wife (18th c.). Оптимізму додає 

прислів‘я, яке каже, що на все свій час – і обов‘язково знайдеться пара для 

кожного: There‘s a Jack for every Jill (17th c.), ідеальним місцем для 

знайомства з потенційним партнером є весілля – масовий соціальний захід: 

Tis said that one wedding produceth another (17th c.). 

У пареміях відображені і народні уявлення щодо 

відповідності/невідповідності часу для укладання шлюбу; несприятливим 

вважався травень: Married in May will soon decay (19th c.), та варіація From 

the marriages in May All the bairns die and decay (19
th
 c.), ще давнішим є 

прислів‘я Marry in May, you‘ll rue it for aye (17th c.). 

В межах досліджуваних історичних рамок у подружньому житті 

цінувалися мир і злагода (синонім щастя): It is better to marry a quiet fool than 

a witty scold (17th c.); Marriage with peace, is this world's paradise; with strife, 

this life's purgatory (17th c.), а невдалий шлюб – джерело нещастя: Ill marriage 

is a spring of ill fortune (17th c.). 

Народна мудрість радить бути уважним і ретельно ставитися до вибору 

подружнього партнера, проте, слід бути готовим не зважати на дрібні 

недоліки, особливо після шлюбу: Keep your eyes wide open before marriage, 

half shut afterward, but there are limits to what even the most tolerant wife will put 

up with (18th c.). Від поспішного та необдуманого вибору застерігає й 

прислів‘я: Marry in haste, repent at leisure (16th c.), оскільки, поспішивши зі 



 

 

89 

шлюбом, партнери можуть виявити, що зробили помилку, з результатами 

якої доведеться прожити все життя за відсутності інституту розлучення в той 

час. Водночас, зустрічаємо і народну мудрість діаметрально протилежного 

змісту: Happy's the wooing that is not long doing (16th c.).  

Під час шлюбної церемонії нареченій та нареченому слід сказати ―так‖ 

на підтвердження вільної згоди на шлюб, ―так‖ відноситься і до вибору 

дружини, тому чоловікам, які надто вибагливі у пошуках партнерки, слід 

одного дня зупинити свій вибір на тій чи іншій панні: Say still no, an‘ye‘ll 

ne‘er be married (18th c.). 

Наступне прислів‘я можна трактувати як своєрідну рекомендацію до 

поєднання доль двох нерозсудливих, недоумкуватих осіб, що допоможе 

врятувати інших від пастки: Better one house spoiled than two (16th c.). 

Іронічне прислів‘я закликає обережно ставитися до шлюбу, так чесні 

чоловіки не вбачають в жінках загрози, одружуються швидко, мудрі ж не 

одружуються взагалі: Honest men marry quickly, wise men not at all. Сім‘я 

вимагає значних фінансових витрат, тому неодружені чоловіки перебувають 

у кращому фінансовому становищі: When a man's single, his pockets will jingle, 

водночас, шлюб – обов‘язок, якого можна уникнути, вступивши у вільний 

зв‘язок: Why buy the cow when you can get the milk for free. Сімейні обов‘язки 

стимулюють стриману, виважену поведінку чоловіка: He that has a wife and 

children has given hostages to fortune (17th c.). 

Обирати дружину слід ретельно, адже вона може бути як найбільшим 

скарбом для чоловіка, так і його нещастям: A man's best fortune, or his worst, is 

his wife (17th c.). Добра дружина наче лікар, здатна оживити та надихнути 

чоловіка на подвиги: A littile grounde well tilled, a litel house well filled, A 

litel wife well willed, Would make him live that weare hatfe killed. Добра дружина 

– скарб для чоловіка: A good wife and health is a man‘s best wealth; A good wife 

and good name hath no mate in goods nor fame; The best and worst thing to man 

for his life, is good or ill choosing his good or ill wife; Saith Solomon the Wise, ‗A 

good wife‘s a great prize‘; A little house well filled, a little land well tilled, a little 
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wife well willed, are great riches; Husbands are in heaven whose wives scold not, 

а в хорошого чоловіка і дружина добра, і навпаки: A good yeoman makes a 

good woman; Good Jack makes a good Jill ; The wife is just as bad or good as the 

husband; As is the gander, so is the goose; There's no so bad a Jill, but there's as 

bad a Jack; A bad Jack may have a bad Jill; good wives and good plantations are 

made by good husbands. Одружившись з нечепурою, чоловікові доведеться 

їсти бруд: He that marries a slut eats a mickle dirt (17th c.). Чоловіки у 

невдалому шлюбі для самозаспокоєння говорять, що необхідно обов‘язково 

мати дружину, незважаючи на те добра вона чи погана: But wives must be had, 

be they good or bad; He that has not got a wife is not yet a complete man. 

Дружині ж часом могла випасти нелегка роль ―цапа відбувайла‖ при 

невдачах чоловіка: He took it like a man, he blamed it on his wife. 

Серед ―інгредієнтів‖ рецепту щасливого шлюбу – порада чоловікові не 

зважати на постійну балаканину своєї дружини, а дружині не звертати уваги 

на фізичні недоліки чоловіка або його неправильні вчинки: Then marriage 

may be said to be past in all quietnesse, When the wife is blind, and the husband 

deafe (17th c.). У сучасному вжитку прислів‘я набуло такої форми: A deaf 

husband and a blind wife are always a happy couple. Іронічне прислів‘я, 

поширене в XVII столітті показує, що в добрі та достатку жили дружини 

священнослужителів, адже разом із чоловіком їх доля наділяла добробутом: 

As happy as a parson‘s wife during her husband‘s life. 

Еволюція шлюбного життя простежується у таких чотирьох стадіях: 

початок спільного життя солодкий, далі проявляється мінливість у стосунках, 

потім – ляпаси один одному, а опісля – бажання повернути час назад у той 

період, коли чоловік та дружина ще не знали один одного: When a couple are 

newly married, the first moneth is honeymoon or smick smack; the second is, 

hither or thither: the third is thwick thwack: the forth, the Devil take them that 

brought thee and I together (17th c.). 

Найгарніші жінки Великобританії були у Лондоні, проте, за аналогією 

як Оксфордські ножі більш годилися для споглядання, ніж для орудування, 
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так і лондонські жінки відзначалися вродою та вишуканими манерами, але не 

якостями господині [296] Oxford knives, London wives. Фривольна поведінка 

притаманна була жінкам із Вестмінстеру: Who goes to Westminster for a wife, 

to Paul's for a man, and to Smithfield for a horse, may meet with a whore, a knave, 

and a jade. Чоловікам слід остерігатися фривольності поведінки дружини: A 

proud eye, an open purse, and a light wife, breeds mischief to the first, misery to 

the second, and horns to the third (17th c.). Жіноча врода – скороминуча, тому 

при пошуку дружини слід звертати увагу на вагоміші речі: He that hath a 

white horse and a fair wife is never without trouble (16th c.); A fair wife, a wide 

house and a back-door will quickly make a rich man poor (15th c.); A fair wife and 

frontier castle breed quarrels; To marry a woman for beauty is like buying a house 

for its paint.  

У доемансипаційну епоху традиційно дружина була домогосподинею, а 

добра господиня – це та, яка порається з декількома обов‘язками водночас: 

The foot on the cradle and the hand on the distaff is the sign of a good housewife, 

завершує розпочате діло: She's not a good housewife that will not wind up her 

bottom (17th c.). Трапляються і казуси, коли до шлюбу жінка є працьовитою і 

береться до усілякої роботи, а після шлюбу стає лінивою: She hath broken her 

leg at the church-door. 

Хоч дружина та діти концентрують на собі всі зусилля чоловіка, не 

даючи йому змоги займатися ―великими‖ справами для блага усієї громади: 

He that takes a wife, takes a care; He that hath a wife and children wants not 

business (hath given hostages to fortune) (16th c.), вони – допомога в 

домашньому господарстві: He that hath a wife and children must not sit with his 

fingers in his mouth; Choose your wife on a Saturday rather than on Sunday; а 

любляча, добра дружина – еліксир довгого життя та молодості: Two things 

doth prolong thy life: A quiet heart and a loving wife (17th c.). Впродовж 

подружнього життя жінки проходять трансформацію від коханок для 

молодих чоловіків до компаньйонів у зрілому віці та доглядальниць для 
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старших чоловіків: Wives are young men's mistresses, companions for middle 

age, and old men's nurses.  

Ґендерна нерівність є глибоко закоріненою у минулих століттях 

традиційного англійського суспільства. Дружина прирівнюється до речей 

особистого користування як кінь чи шпага, які не підлягають позиції: Lend 

not horse nor wife, nor sword (16th c.). Привселюдно не слід вихваляти ні 

дружину, ні вино чи будинок: Commend not your wife wine nor house (15th c.). 

Можемо побачити іронічну зневагу до дружини, яка менш вартісна, ніж 

шестипенсова монета: He that loseth his wife and sixpence, hath lost a tester 

(17th c.), де tester – синонім до sixpense. В англійському паремійному фонді 

прослідковується існування асоціативного зв‘язку між конем та дружиною, 

що нарікає на хвороби, не будучи хворішою від інших: A groaning horse and 

a groaning wife never fail their master (16th c.). Сарказм простежується у 

прислів‘ї, де дружина приносить лише два щасливі дні – день весілля та 

похорону: A wife brings but two good days, her wedding-day and death day (16th 

c.). 

Сподівання на довге та щасливе подружнє життя неначе пастка заманює 

багатьох добрих жінок: Hope of long life beguileth many a good wife (14th c.), а 

повсякденна реальність у злиднях та важке життя приводять до передчасного 

старіння: Sorrow and an evil life, maketh soon an old wife (17th c.). Дружину 

слід шанувати, інакше вона може просто залишити чоловіка: He that hath no 

wife beateth her oft, і, водночас, жінку, як і коня слід тримати у дисципліні: He 

that lets his horse drink at every lake, and his wife go to every wake, shall never be 

without a whore and a jade, наглядати за нею: The married man must turn his 

staff into a stake (17th c.), і дружина, що не слухається свого чоловіка 

заслуговує прочухана: The wood of a erabb is good for a drabb that will not her 

husband obey (17th c.). Про небезпеку застосування фізичної сили до дружин 

свідчить прислів‘я: You may beat the devil into your wife, but you'll 

never bang him out again (18th c.).  



 

 

93 

Жіноча мудрість та позірна покірність дозволяє дружині непомітно 

керувати чоловіком: An obedient wife commands her husband (18th c.). 

Неодруженим дівчатам слід поводитися скромно, стримано, а після шлюбу – 

розгнуздано: Maidens should be mim till they're married, and then they may burn 

kirks (19th c.), що пояснює різку зміну поведінки заміжніх жінок: All are good 

girls, but where do the bad wives come from?. Спритна дружина – головний біль 

для чоловіка: He that hath a good neighbour hath a good morrow; he that hath a 

shrewd wife hath much sorrow; he that fast spendeth must need borrow, but when 

he must pay again, then is all the sorrow (15th c). Для свого блага кожному 

чоловіку варто вірити, що існує лише одна добра дружина і вона належить 

йому: There is but one good wife in the world, and every man enjoys her (17th c.). 

Паремії несуть суперечливі дані про роль кохання у шлюбі: так, з одного 

боку кохання є передумовою шлюбу: Love should make marriage, and not 

marriage love (17th c.), з іншого – кохання приходить після одруження: To 

marry first, and love after by leisure. Нижчеподане прислів‘я також свідчить, 

що любов не вважалася необхідною умовою для одруження і могла 

розвинутися вже в подружніх стосунках: Marry first and love will follow (18th 

c.). Після фази захоплення та чарів раннього подружнього життя приходить 

розчарування: Marriage leapeth up upon the saddle, and soon after repentance 

upon the crupper (17th c.). Після одруження приходить етап ―тверезої‖ оцінки 

ситуації: Love takes away the sight, but matrimony restores it. Закохані – сліпці, 

що можуть втрапити у шлюбну пастку, прикладом є антицитата When the 

blind lead the blind no wonder they both fall into matrimony (17th c.) (оригінал із 

Євангеліє Matthew XV, 14). Період зустрічання – сон, а труднощі 

подружнього життя – реальність: Men (they) dream in courtship but wedlock 

wake (18th c.).  

Суспільна мораль виносила пестощі в інтимну сферу, ставила ―табу‖ на 

їх маніфестації у громадських місцях: He that kisseth his wife in the market-

place shall have enough to teach him (17th c.), і вважала їх прийнятними лише у 

рамках подружжя. Так народилася приказка To be married at Finglesham 
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Church, поширена у вжитку принаймні з 1735 року і популярна у селі 

Фінґлсгем у графстві Кент ще у 1930-х роках [311], зафіксоване значення якої 

пов‘язане із тим, що у селі немає храму, а місцевий крейдяний кар‘єр набув 

сумнівної слави як місце побачень місцевих неодружених пар. У канву 

неприйнятності дошлюбних інтимних стосунків вплітається і прислів‘я, яке 

вказує, що до шлюбу неможливо, хоча і хотілося би чоловіку дізнатися, чи 

його майбутня дружина буде дітородною, оскільки chimney у давній 

міфології метафорично позначало жіночий статевий орган: He that goes to 

marry likes to know whether he shall have a chimney to his house (19th c.). Один 

із докорів жінкам, які померли незаміжніми, полягав утому, що вони не дали 

насолоди чоловікам. Таке прислів‘я поєднує у гріховності дів та мавп, які 

відомі своєю плідністю та сексуальною активністю, водночас 

протиставляючи їх: They that dy maids, must lead Apes in Hell; Old maids lead 

apes in hell (sic, 16th c.). Водночас народна мудрість радить чоловікам 

остерігатися вдів із ―досвідом одружень‖: Keep yourself away from teh anger of 

a great man, from the tumult of a mob, from a man of ill fame, from a widow that 

has been thrice married, from a wind that comes in at a hole, and from a 

reconciled enemy (19th c.). 

В англійському суспільстві передбачалося, що чоловік у своєму 

життєвому розвитку проходить сім етапів, які пов‘язані з віковими 

особливостями онтогенезу, в той час як жінці відводилося лише три, 

безпосередньо пов‘язані із роллю, яку вона виконує для чоловіка [142, 

c. 302]. Жінки, які не підпадали під цю категоризацію, вважалися neither 

maid, widow, nor wife (17th c.). 

Доньки традиційно розглядалися як фінансовий тягар і не в останню 

чергу через те, що їх навчали не заробляти на хліб, а господарювати 

наявними ресурсами: ―they would be trained for frying up the bacon instead of 

bringing it home‖ [299, с. 54]. Тому дівчат виховували як хазяйновитих 

невісток та такий собі ―ринковий товар‖ [Там само], який слід якомога 
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швидше ―продати‖: Marry your son when you please and your daughter when 

you can.  

Хороший чоловік викликав повагу та шану. Окрім визначення ―чоловік‖ 

в діахронному розвитку зафіксовані також номінативне значення husband як 

економ, управитель та дієслівне ощадливо вести господарство, берегти, 

адже саме чоловік мав дбати про матеріальний добробут сімейства: Be a good 

husband, and you will soon get a penny to spend, a penny to lend, and a penny for 

a friend (19th c.). 

Чоловік, що поважає дружину, належно виконує свої обов‘язки, 

отримуватиме таке ж ставлення від дружини: A good Jack makes a good Jill; 

відповідно, поганому чоловікові варто розраховувати на таку ж дружину: a 

bad husband makes a bad wife (17th c.). Не лише дружина має піклуватися про 

чоловіка: Husbands are like fires – they go out when unattended, але і чоловікові 

слід допомагати дружині: He that takes not up a pin slights his wife. Якщо 

чоловік занадто багато зусиль приділяє роботі, страждає сім‘я: Better 

workman, the worse husband (17th c.). Улеслива поведінка чоловіка свідчить 

про намір обманути дружину: He that goes a great way for a wife is either 

cheated or means to cheat. За добрим чоловіком сумують: He is an ill husband 

that is not missed (17th c.), а у випадку смерті чоловіка біль є сильним, проте 

швидко забувається: Sorrow for a husband is like a pain in the elbow, sharp and 

short (18th c.).  

Лексема bachelor протиставляється husband, married man. Неодруженим 

чоловікам живеться легше: We bachelors grin, but you married men laugh till 

your hearts ache (John Ray). Життя неодружених сповнене романтики, та 

недолік такого сімейного стану у відсутності повноцінного харчування: 

Bachelor's fare: bread and cheese and kisses (18th c. Jonathan Swift). 

Придивившись до поведінки холостяка, можна передбачити його ставлення 

до дружини. Якщо до одруження він не слідував добропорядним та 

моральним принципам, то в сім‘ї від нього можна очікувати ревнивого 

ставлення до дружини: A lewd bachelor makes a jealous husband (19th c.). 



 

 

96 

Неодруженим притаманно шукати недоліки у чужих дружинах, вибудовуючи 

образ ідеальних обраниць: Old maids‘ children and bachelors‘ wives are always 

perfection. 

Не будучи ізольованою від інших культур, англійська перейняла досвід 

та спадщину давніших, зокрема, давньоримської, завдяки чому поповнилася і 

мовна скарбниця. Можемо навести як приклад таку приповідку, що вказує на 

високі вимоги до бездоганної репутації дружини відомої особистості: 

Caesar‘s wife must be above suspicion (Al women shal be as Caesar would haue 

his wife, not onelye free from sinne, but from suspicion, sic, 16th c.).  

За даними A Dictionary of Proverbs, англійська мова запозичила з 

іспанської паремію A blind man‘s wife need no paint (16th c.), яка може 

означати, що справді незрячий чоловік не зауважує фізичних вад дружини, і 

що закоханий чоловік – неначе незрячий, який через велику любов не зважає 

на недоліки, якщо вони є. Із китайської народної мудрості прийшло 

прислів‘я, що шлюб – коротке задоволення: If you would be happy for a week 

take a wife; if you would be happy for a month kill a pig; but if you would be 

happy all your life plant a garden. Народна мудрість та спостережливість 

протягом віків визнала суперечності між романтичними відчуттям та 

жорсткою реальністю шлюбу: Girl, do not exult in thy wedding dress; see how 

much trouble lurks behind it (Syrian); Husband and wife in perfect accord are like 

the music of the harp and lute (Chinese); If marriages are made in heaven, you 

have but few friends there (Scotch); Without a wife, the house is the abode of the 

devil (Hindustani); With a wife, the house doth joy [sic](Hindustani); Marriage is 

the sunset of love (French).  

У той час як ці приповідки демонструють бажання отримати 

сатисфакцію у шлюбі, а навіть частіше її брак, вони практично не містять 

пояснення чи розуміння ситуації [268]. З італійської мови прийшло прислів‘я, 

де шлюб – одне з найефимерніших джерел щастя: Let him that would be happy 

for a Day, go to the Barber; for a Week, marry a Wife; for a Month, buy him a 
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New-horse; for a Year, build him a New-house; for all his Life-time, be an Honest 

man (17th c.). 

Аналіз суцільної вибірки паремій дав змогу виділити низку логем у 

аналізованому концепті (категоризацію прикладів наведено у Додатку 2). 

Тема 1: Матеріальний, соціальний стан та характер: Логема 1.1.: 

Рівність є важливою у шлюбі: Matching in marriage must be with equality. 

Сублогема 1.1.1.: Фінансова нерівність спричиняє проблеми: A great dowry is 

a bed is full of brambles. Сублогема 1.1.2.: Двом непутящим слід поєднувати 

долі: Better one house spoiled than two. Логема 1.2.: Протилежності створюють 

гармонію: When the man‘s fire and the wife‘s tow, the deil comes in and blaws‘t 

in lowe. Логема 1.3.: Фінансова стабільність – запорука щасливого шлюбу: 

Who marrieth for love without money, hath merry nights has and sorry days. 

Логема 1.4.: Добробут у шлюбі приходить із часом: A man may not wive, and 

also thrive, and all in a year. Логема 1.5.: Бідність у шлюбі винагороджується 

посмертно: He that is needy when he is married, shall be rich when he is buried. 

Тема 2: Час для одруження: Логема 2.1.: Не слід одружуватися у 

травні: Married in May will soon decay. 

Тема 3: Віковий вимір: Логема 3.1.: Молодший за віком чоловік – 

небезпека для дружини: Better be an old man‘s darling than a young man‘s 

slave. Логема 3.2.: Зневага до підстаркуватого чоловіка: Marriage of winter 

and spring. Логема 3.3.: Дівчат слід швидко віддавати заміж: Between 

promising and performing a man may marry his daughter. 

Тема 4: Шлюб приносить зміни: Логема 4.1.: Зміна родинних зв‘язків: 

My son is my son till he gets him a wife, but my daughter is my daughter all the 

days of her life. Логема 4.2.: Шлюб змінює характер людини: Maidens should 

be mim till they're married, and then they may burn kirks.  

Тема 5: Згода у шлюбі: Логема 5.1.: Необхідність єдності помислів у 

подружжя: The match is marred where minds do not agree. 
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Тема 6: Визначеність долі: Логема 6.1.: Шлюб є наперед визначеним: 

Marriage and hanging go by destiny. Логема 6.2.: Подружню долю неможливо 

передбачити: Marriage is a lottery. 

Тема 7: Характеристики шлюбу: Логема 7.1.: Шлюб – укладається 

один раз на все життя: The first wife is matrimony, the second is company, the 

third is heresy. Логема 7.2.: Шлюб – серйозна річ: Jesting with matrimony is 

playing with edged tools. Логема 7.3.: Шлюб – важка праця: Marrying is easy, 

housekeeping is hard. Логема 7.4.: Шлюб – небажана річ: It is good to marry 

late or never. Логема 7.5.: Шлюб – короткотривале щастя: Girl, do not exult in 

thy wedding dress; See how much trouble lurks behind it. Логема 7.6.: Невдалий 

шлюб – джерело нещастя: Ill marriage is a spring of ill fortune. Логема 7.7.: 

Для кожного існує ―друга половинка‖: There‘s a Jack for every Jill. 

Тема 8: Застосування сили у подружжі: Логема 8.1.: Фізичне 

насильство над дружиною користі не приносить: You may beat the devil into 

your wife, but you'll never bang him out again (18
th
 c.). Логема 8.2.:Чоловікові 

слід тримати дружину в дисципліні: He that lets his horse drink at every lake, 

and his wife go to every wake, shall never be without a whore and a jade.  

Тема 9: Шлюб та кохання: Логема 9.1.: Кохання. Субогема 9.1.1.: 

Кохання – передумова шлюбу: Love should make marriage, and not marriage 

love. Субогема 9.1.2.: Кохання з‘являється після одруження: Marry first and 

love will follow. Субогема 9.1.3.: Одруження – кінець кохання: Marriage is the 

sunset of love. Логема 9.2.: Тілесні втіхи: Субогема 9.2.1.: Прояв пестощів – 

інтимна сфера: He that kisseth his wife in the market-place shall have enough to 

teach him. Субогема 9.2.2.: Шлюб базується не лише на фізіологічній 

привабливості: More to marriage than four bare legs in a bed (more goes to 

marriage than four bare legs in a bed). 

Тема 10: Вибір чоловіка/ дружини: Логема 10.1.: Слід добре зважити 

вибір партнера: Marry in haste, repent at leisure. Логема 10.2.: Не варто надто 

довго обмірковувати вибір партнера: Happy's the wooing that is not long doing. 
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Логема 10.3.: Дружина схожа на свою матір: Observe the mother and take the 

daughter – перш ніж одружитися на дочці, подивись на матір. 

Тема 11: Недоліки у партнерів: Логема11: Не слід звертати увагу на 

недоліки: There neuer shal be chiding in that house, where the man is blynd, and 

the wife deafe.  

Тема 12. Якості дружини: Логема 12.1.: Дружина визначає успіх 

чоловіка: He that will thrive must first ask his wife, первинна версія Fore he that 

cast hym for to thryve, he must ask off his wife leve. Логема 12.2.: Дружина має 

бути працьовитою: Choose your wife on a Saturday rather than on Sunday. 

Логема 12.3.: Добра дружина – щастя для чоловіка: Husbands are in heaven 

whose wives scold not. Логема 12.4.: Необхідність бездоганної репутації 

дружин публічних осіб: Caesar‘s wife must be above suspicion. Логема 12.5. 

Дружина – джерело відволікання та проблем: Husband is a person who is 

happy when his wife is in bed, safe and soundless. Логема 12.6: Дружина не є 

цінним ресурсом: He that loseth his wife and sixpence, hath lost a tester. Логема 

12.7.: Дружина – приватна власність чоловіка: Lend not horse nor wife, nor 

sword. Логема 12.8: Дружина керує чоловіком: The husband is the head at the 

house, but the wife is the neck moves the head. Логема 12.9.: Подружжя – один із 

трьох станів, в якому може перебувати жінка: Neither maid, widow, nor wife. 

Тема 13: Характер дружини: Логема 13.1.: Спритна дружина – 

проблема для чоловіка: He that hath a good neighbour hath a good morrow; he 

that hath a shrewd wife hath much sorrow; he that fast spendeth must need 

borrow, but when he must pay again, then is all the sorrow (15
th
 c.). Логема 13.2.: 

Сварлива дружина – вірна: A groaning horse and a groaning wife never fail their 

master (16th c.). Логема 13.3.: Непокірну дружину слід виховувати, наносячи 

тілесні покарання: The wood of a erabb is good for a drabb that will not her 

husband obey (17
th

 c.). 

Тема 14. Функція дружини: Логема 14.1.: Дружина – домогосподиня: 

They would be trained for frying up the bacon instead of bringing it home. Логема 

14.2.: Дружина – допомога чоловіку: Wives are young men's mistresses, 
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companions for middle age, and old men's nurses (16
th
 c.). Логема 14.3.: 

Дружина – мати: He that goes to marry likes to know whether he shall have a 

chimney to his house (19
th

 c.). 

Тема 15: Зовнішній вигляд дружини: Логема 15.1.: Приваблива 

дружина – проблема для чоловіка: He that hath a white horse and a fair wife is 

never without trouble . Логема15.2.: Вродливі жінки – в Лондоні: Oxford knives, 

London wives. 

Тема 16: Характеристики чоловіків: Логема 16.1.: Якщо чоловік є 

добрий, то за його відсутності за ним сумують: He is an ill husband that is not 

missed (17
th

 c.). Логема 16.2.: Чоловіку притаманно демонструвати твердість 

характеру: He that goes a great way for a wife is either cheated or means to cheat. 

Логема 16.3.: Чоловік визначає поведінку жінки: A good husband makes a good 

wife (15
th

 c.). A good Jack makes a good Jill. Логема 16.4.: Смерть чоловіка – 

сильне, проте недовготривале горе: Sorrow for a husband is like a pain in the 

elbow, sharp and short (18
th

 c.). 

Тема 17: Холостяк протиставляється одруженому чоловіку: Логема 

17.1.: Життя холостяків є легшим: We bachelors grin, but you married men 

laugh till your hearts ache. Логема 17.2.: Поведінка неодруженого чоловіка 

визначатиме його майбутнє: A lewd bachelor makes a jealous husband. Логема 

17.3.: Холостяки ідеалізують майбутню половинку: Old maids‘ children 

and bachelors‘ wives are always perfection. Логема 17.4.: Холостяцьке життя – 

голодне, але романтичне: Bachelor's fare: bread and cheese and kisses. 

Тема 18: Негативне ставлення до незаміжніх жінок та вдів: Логема 

18.1. Негативне ставлення до незаміжніх жінок: They that dy maids, must lead 

Apes in Hell, old maids lead apes in hell (16
th
 c.). Логема 18.2. Упереджене 

ставлення до вдів, з ―досвідом‖ одруження: Keep yourself away from the anger 

of a great man, from the tumult of a mob, from a man of ill fame, from a widow 

that has been thrice married, from a wind that comes in at a hole, and from a 

reconciled enemy (19
th

 c.). 
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Провівши аналіз пареміологічного фонду, ми виділили основні теми, 

логеми та сублогеми для категоризації паремій, що характеризують концепт 

MARRIAGE: Тема 1: Матеріальний, соціальний стан та характер (5 логем, 

2 сублогеми), серед яких превалює ідея фінансової рівності, переваги 

матеріального добробуту і, водночас, дається обіцянка, що тягар бідності у 

шлюбі буде посмертно винагородженим; Тема 2: Час для одруження 

(1 логема) актуалізує повір‘я, що не варто одружуватися у травні; Тема 3: 

Віковий вимір (3 логеми) схвалює раннє заміжжя дівчат та розумну різницю 

у віці (чоловік є старшим); Тема 4: Шлюб приносить зміни (2 логеми) 

вказує на шлюб як чинник змін і у характері, і у родинних зв‘язках; Тема 5: 

Згода у шлюбі (1 логема) актуалізує необхідність єдності помислів у 

подружжя; Тема 6: Визначеність долі (2 логеми) містить антиномічні 

думки, де шлюб і є наперед визначеним і його неможливо передбачити; Тема 

7: Характеристики шлюбу (7 логем) наголошує на необхідності серйозного 

ставлення до шлюбу; Тема 8: Застосування сили у подружжі: (2 логеми) 

містить суперечливі поради, які схвалюють та заперечують фізичне 

насильство над дружиною; Тема 9: Шлюб та кохання (2 логеми, 

5 сублогем) суперечливо вказує то на необхідність кохання як передумови 

шлюбу, то на те, що кохання прийде згодом; Тема 10: Вибір чоловіка/ 

дружини (3 логеми) дає взаємовиключні поради про необхідність 

розважливого вибору партнера і про зайвість цього кроку; Тема 11: 

Недоліки у партнерів (1 логема) висвітлює важливість прощення огріхів 

партнера та примирення із недоліками; Тема 12. Якості дружини (9 логем) 

наголошує на працьовитості дружини; Тема 13: Характер дружини 

(3 логеми) вказує на важливість її покірності; Тема 14. Функція дружини 

(3 логеми) визначає дружину як берегиню вогнища, помічницю чоловіку; 

Тема 15: Зовнішній вигляд дружини (2 логеми) попереджає про небезпеку 

привабливої дружини; Тема 16: Характеристики чоловіків (4 логеми) 

вихваляє твердість характеру чоловіків та їхню доброту; Тема 17: Холостяк 

протиставляється одруженому чоловіку (4 логеми) прославляє 
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холостяцьке життя; Тема 18: Негативне ставлення до незаміжніх жінок та 

вдів (2 логеми) попереджає про небезпеку пов‘язувати життя із вдовою та 

висвітлює упереджене ставлення до незаміжніх. 

 

Висновки до другого розділу 

Компонентний аналіз та словникові дефініції допомогли укласти 

безперервну модель. Ми виділити marriage як ім‘я концепту MARRIAGE, його 

головний вербалізатор та основний спосіб номінації. Інші номінативи 

(наприклад, matrimony та wedlock, які є ідеографічними (значеннєвими) 

синонімами) є віддаленими від ядра лексико-семантичного поля 

вербалізатора досліджуваного концепту. Вони перебувають на межі його 

центру та периферії. Зміст лексеми marriage може бути переданий фреймом, 

де marriage – це що? [relationship/ union/ state/ ceremony], між скількома? 

[two], ким? [man/ husband/ partner] i [woman/ wife/ partner/], додатковими є 

слоти якими? [same], якого статусу? [legal/ formal]. 

Аналіз дефініцій англомовних тлумачних лексикографічних джерел 

дозволив об‘єднати синоніми імені концепту MARRIAGE у три групи і показав, 

що найчастіше синоніми вербалізують певні когнітивні компоненти 

досліджуваного концепту. 

За допомогою результатів експерименту ми уклали асоціативне поле 

концепту MARRIAGE, яке формують лексеми, що фіксують культурно і 

соціально значущу інформацію про цей концепт, передусім, зв‘язану зі 

структурою шлюбного союзу та його розірванням, а також міжособистісними 

стосунками. Аналіз концепту MARRIAGE показав, що його асоціативне поле 

утворене парадигматичними реакціями, що належать до того ж граматичного 

класу, що і слово-стимул. П'ять ключових ядерних реакцій вступають у 

парадигматичні зв'язки із словом-стимулом. У свідомості учасників 

експерименту MARRIAGE нерозривно пов'язаний із коханням, що виступає 

необхідною умовою щасливого шлюбу. Первинною метою створення шлюбу 

було забезпечення належних умов виховання дітей та захист жінок, а у другій 
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половині ХХ століття спостерігаємо високий рівень гедоністичних очікувань 

від шлюбного союзу, в той час як діти та партнер для шлюбу вказаний 

учасниками експерименту лише у 1% та 4% відповідно.  

Фразеологічний фонд англійської мови виявляє численні засоби, що 

репрезентують концепт MARRIAGE та позначають: 1) стан перебування у 

шлюбі (to be in double harness, familial ties, family bonds та Darby and Joan 

тощо); 2) самих учасників шлюбного союзу (lord and master, better half, 

significant other тощо); 3) припинення шлюбних стосунків (on the rocks, 

parting of the ways тощо); 4) порушників шлюбних норм (two-timer, 

philanderer, womanizer, skirt-chaser, fornicator тощо); 5) порушення 

традиційно прийнятих та законодавчо врегульованих шлюбним союзом 

стосунків (carrying on, extracurricular activity, hanky-panky, тощо); 

6) неодружених осіб: (band of hope). Щодо граматичного класу, 

фразеологізми є дієслівними (найчисельніші 66.2%), номінативними (32.4%) 

та незалежними синтаксичними конструкціями (1.4%). 

Дослідивши ідіосинкретичні паремії, притаманні британському етносу 

стосовно матримоніальних стосунків, а також учасників матримоніального 

скрипту, ми виявили високий рівень вербалізації концепту MARRIAGE у 

паремійному фонді британської культури (132 одиниці), що свідчить про 

високу актуальність даного концепту для цього етносу, де ШЛЮБ – 

вирішальна річ у житті людини. За допомогою аналізу пареміологічного 

фонду, ми виділили основні теми, логеми та сублогеми для категоризації 

паремій. Темами є: матеріальний, соціальний стан та характер, час для 

одруження, віковий вимір, шлюб приносить зміни, згода у шлюбі, 

визначеність долі, характеристики шлюбу, застосування сили у подружжі, 

шлюб та кохання, вибір чоловіка/дружини, недоліки у партнерів, якості 

дружини, характер дружини, функція дружини, зовнішній вигляд дружини, 

характеристики чоловіків, холостяк протиставляється одруженому чоловіку 

та негативне ставлення до незаміжніх жінок і вдів. 
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Матеріали цього розділу висвітлено у статтях: ―Фразеологічні засоби 

вербалізації концепту MARRIAGE в англійській мові‖ [71], ―Роль 

асоціативного експерименту в дослідженні концептосфери (на прикладі 

концепту marriage)‖ [80], ―Концепт MARRIAGE у вимірах квазісинонімії та 

полісемії‖ [76], ―Лексико-семантичне поле концепту MARRIAGE в 

англійській мові‖ [73], ―The Concept ‗Marriage‘ Verbalized in the British 

Paremiology‖ [214]. 
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 РОЗДІЛ 3. 

КОНЦЕПТ MARRIAGE У XVII-XXI ст.  

3.1. Профілізація концепту MARRIAGE в англійській мові у XVII 

столітті 

Шлюб зазнав значної еволюції впродовж історії свого розвитку. 

Характерною особливістю давнього соціуму була відсутність не лише 

шлюбу, але і сім‘ї [39]. Праобразом перших шлюбних стосунків вважаємо 

моногамію, яка виникла близько 20 000 років тому [322], а з приходом 

християнства шлюбні відносини кристалізувалися у формі схожій до 

сучасної.  

У ХІІ столітті шлюб укладався в Великобританії лише за допомогою 

ритуалів і до 1753 року церемонія Англіканської церкви конкурувала із 

ритуалами, які, якщо правильно виконані, також визнавалися 

шлюботворчими. Англія та Уельс у 1690-х роках ввели податок на шлюб, 

започаткувавши строгий моніторинг та заохочення реєстрації шлюбів [270]. 

Лише наприкінці ХІХ століття законодавчо неврегульовані ‗little weddings‘ 

були витіснені [180, с. 7], щоб у 70-х роках ХХ століття суди знову визнали 

законність співжиття і прирівнювали ‗самошлюб‘ до квазізаконної позиції в 

якій він перебував до 1753 року [246, c. 1]. Історичні та суспільно-економічні 

зміни сприяють невпинній семантичній трансформації лексем: наприклад, 

сьогодні лексема couple (пара) використовується для позначення двох 

партнерів незалежно від офіційного статусу, сексуальної орієнтації. За 

даними Oxford English Dictionary, значення лексичної одиниці ‗couple‘ 

розширилося лише у XVII–XVIII століттях. У давніші часи аналізована 

лексема позначала лише одружених людей [308], неодружені зазвичай 

перебували у гомосоціальному середовищі, адже після раннього дитинства 

діти рідко знаходилися наодинці із представниками іншої статі [180, c. 11]. 

Оскільки суспільні зміни пов‘язані з політично-історичними подіями, 

поняття шлюбу набрало нових рис із протестантською революцією, яка 
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скасувала традицію шлюбного внеску під час церемонії вінчання і присягу 

чоловіка шанувати тіло дружини, водночас зобов‘язавши дружину 

покорятися чоловіку [174, с. 40]. 

У XVII столітті у британській культурі можемо спостерігати 

утвердження соціальної ендогамії, де ретельний вибір партнера обіцяв 

тривалу винагороду. Аналіз народної та літературної творчості засвідчує, що 

в суспільстві окреслюється аксіома: вибір, базований на факторі світського 

успіху (worldly advantage, worldly success) може зазнати невдачі, а вибір, 

базований на характері партнера є запорукою щастя. Палка пристрасть також 

є небезпечною основою, як і будь-який інший вибір, що не враховує 

походження, репутацію та фінансово-матеріальний стан та статус. 

Поет Єлизаветинської епохи Вільям Воґан [Цит. за: 158, c. 255], 

розрізняв ‗шлюб любові‘ (the matrimony of love), в якому ―чесний чоловік та 

чесна жінка з‘єднуються разом Богом для відтворення людства‖, і ‗шлюб 

праці‘ (the matrimony of toil), де ―чоловіки вибирали жінок не вухами, що 

свідчило про їхню добру репутацію, а пальцями, себто шукаючи великий 

посаг‖. 

Народна творчість і балади резюмують суспільне ставлення до вибору 

партнера і настанови, з яких випливає фабула тверезості вибору партнера 

рівного у віковому фінансовому чи духовному критеріях: ―Matching in 

marriage must be with equality; Like blood, like good, and like age make the 

happiest marriage; Equals to equals, good to good‖. Шекспірівський герой Сер 

Тобі Белч зауважив таку характеристику і у своєї племінниці Олівії: ―She‘ll 

not match above her degree, neither in estate, years nor wit‖ [331]; варто 

зазначити що в українському перекладі (Гик) редуковано перелік 

характеристик (випущений фактор віку): ―вона не хоче герцога, вона не хоче 

шлюбу з людиною, що переважає її чи то багатством, чи розумом. Я чув, як 

вона присягалася в цьому‖ [318, c. 178]. 

Тиха врівноважена любов – необхідний компонент у розвитку стосунків 

пари, яка лише за наявності взаємної симпатії (mutual liking, reciprocal 
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affection) могла переходити на наступну стадію стосунків, як писав 

якобінський пуританський пастор В. Ґоґ: ―mutual love and good liking of each 

other is as glue‖, – ―взаємна любов та симпатія є наче клеєм‖ [158, c. 261].  

Р. Клівер, також послідовник пуританської традиції, зазначав про 

необхідність єдності сердець: ―to the end that marriages may be perpetual, 

loving and delightful betwixt the parties, there must and ought to be knitting of 

hearts before striking of hands‖ (―для довгого, щасливого шлюбу, необхідною є 

єдність сердець перед узаконенням стосунків‖) [322]. Враховуючи 

пуританське спрямування вищезазначених авторів, можемо зробити 

висновок, що таке ‗mutual affection‘ радше служило для вибудови 

партнерських стосунків, а не кохання як фундаменту подружжя. 

Більш осілий порівняно із сьогоденням спосіб життя спричинив появу 

стереотипів географічного мапування репрезентації особливостей міст та 

регіонів, що надало метафоричного змісту топопонімам. Так виник відомий 

двовірш, який свідчить про високу естетичну вартість оксфордських ножів, 

що не годилися до різьби, а лондонські жінки виділялися красою та добрим 

вихованням і годилися як прикраса та компаньйон господаря: ―Oxford knives, 

London wives‖ [262]. Мапу стереотипів розташування відповідних жінок 

розкривають і наступні віршовані рядки: Hutton for auld wives, Broadmeadows 

for swine; Paxton for drunken wives, And salmon sae fine ;―Who goes to 

Westminster for a wife, to Paul's for a man, and to Smithfield for a horse, may 

meet with a whore, a knave, and a jade‖ [Там само]. 

В. Ґоґ описує гідну поведінку дружини та чоловіка: ―Обов‘язок дружини 

– у всій побожності та смиренності, покорятися чоловікові у всіх священних 

подружніх обов‘язках […] у всьому бути йому допомогою, згідно з Божими 

настановами […]покорятися його наказам у всьому, що він має право 

наказувати в статусі чоловіка […] ставитися до нього із взаємною 

доброзичливістю‖ [324]. Від чоловіка, у свою чергу, очікується любити свою 

дружину як власну плоть, керувати нею у подружніх справах із розумом, 

мудрістю, розважливістю та справедливістю. Також, чоловік зобов‘язується 



 

 

108 

мешкати із дружиною, ставлячись до неї доброзичливо, чесно, тверезо та 

вірно [322].  

Таблиця 3.1. резюмує пуританські очікування від подружніх партнерів:  

Wife Husband  

Submit Love 

Subject govern  

Help Dwell 

Obey use her in benevolence, honestly, soberly and chastely 

give benevolence  

Таблиця 3.1. Обов‘язки пуританського подружжя 

 

Про вищий статус одружених свідчить те, що в одружених і 

неодружених відрізнялися звертання (‗modes of address‘) та місця у храмі 

(‗church seating‘). Зафіксовано, що на початку XVI століття всіх неодружених 

осіб у Ковентрі, попри на становище чи вік, називали ‗lads‘ та ‗maids‘ і від 

них очікували відповідного шанобливого ставлення до одружених ―masters‖ 

та ―dames‖, які були їхніми опікунами, роботодавцями та хазяїнами [240, 

c. 83, 89]. 

У XVII столітті узагальнений скрипт marriage повільно розвивався у 

часі до декількох місяців і складався із 1) courtship → 2) formal betrothal 

(consent of the parties (публічна згода сторін) або exchange of rings (обмін 

обручками) чи love tokens (символами кохання) та public blessing by family and 

close kin (публічне благословення батьками і родиною)) → 3) posting of bans 

(оголошення імен осіб, які мають намір одружитися) → 4) big church 

wedding → 5) inauguration of new household [180, c. 12–16]. Проте, існували і 

нонконформістські підходи: винятковою формою одруження серед 

найбідніших верств було спорудження хижини (‗erecting a cabin‘) або 

початок спільного життя в одному ліжку (‗sleeping in the same bed‘) [150, 

c. 2–6]. Для усіх верств, окрім знедолених, шлюб прирівнювався до набуття 

економічної свободи і давалася саме така порада: ―When thou art married, if it 

maybe, live of thyself with thy wife, in a family of thine own‖ [273, c. 69]. 
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Стосунки розвивалися в чітко встановлений спосіб: починалося все із 

розмов (talking), далі йшли прогулянки (walking) і потім – спільне проведення 

часу (keeping company) як кульмінація загальноприйнятого розвитку першої 

стадії шлюбного скрипту [186, с. 147]. Кохану особу називали beau або 

sweetheart [180, c. 29]. 

Обов‘язковим атрибутом залицяння у Англії часів правління династій 

Стюартів та Тюдорів були символічні подарунки та знаки уваги, даровані 

жінкам чоловіками серед яких ―Coins, rings, ribbons, gloves, girdles, and 

similar knick-knacks did the trick‖ [158, c. 263]. Обмін обручками відбувався, 

коли пара була заручена: ―(contracted, betrothed або made sure)‖ [Там само].  

Нічні візити до коханої особи називалися ―nights of watching‖ в Уельсі, 

―sitting up‖ у графстві Чешир та Камберленд [195, c. 3–4] та передбачали 

дарунки (gift, love token): ―he perhaps giveth her a ten-shilling piece of gold, or a 

ring of that price; or perhaps a twenty shilling piece, or a ring of that price, then 

the next time, or the next time after that, each other time, some conceited toy or 

novelty of less value‖ [320, c. 116–117].  

Менш заможні закохані дарували вручну вирізьблені та підписані stay 

busks, уельські love spoons [237, c. 147–151], також rings, trinkets, coins, locks 

of hair, kerchiefs, pieces of lace або clothing [180, c. 38–43]. Залицяння 

(courtship) у той час сприймається наче бурхливе море, на що вказує епітет 

stormy (‗бурхливе‘), а також війна, де доводиться підписувати мир – conclude 

a peace [327, c. 91].  

Окрім любові та інших ‗високих‘ факторів, потенційних кандидатів 

розглядали наче своєрідний товар (tradable commodity), так, міщанин-

торговець Р. Лове зробив запис у своєму щоденнику, що, рекомендуючи 

кандидатуру для одруження, йому представили дівчину як ―a younge woman 

who is worth 11 li per Annum in house and ground‖ [Там само, c. 73]. Пошук 

дружини поставав одним із найважливіших завдань перед сучасниками: 

вищезазначений Р. Лове проводив вечори у пабі й обдумував найважливіші 

речі – ―tradeing and how to gett wives‖ [Там само, c. 37]. 
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Міцність стосунків пари перевіряли за допомогою популярної традиції 

fetching and drawing: один із друзів дівчини намагався задобрити та 

―викрасти‖ її, а завдання хлопця полягало в тому, щоб її втримати. У 

Ланакаширі звичай називався footing [180, c. 39]. Сама процедура заручин – 

це поєднання поганських звичаїв та власне церковних ритуалів. Маємо 

свідчення із приватних заручин: Дж. Бротертон із графства Ланкашир, 

заручаючись із Е. Інс у 1566 році, промовив: ―I take the, Alice, to be my wife 

and non other woman, so God me help, and the Contentes of this boke‖, що не 

вдовольнило вищезгадану Еліс, яка заявила: ―those wordes were not well and 

sufficient‖. Це змусило Джона змінити свої обітниці наступним чином: ―Here 

I take the, Alice Ince, to my wife, before all other women, so God me helpe, & 

Holidam! and bie this boke‖ [143, c. 44]. Оскільки не існувало встановленої 

церквою процедури шлюбу, самі церковні суди визнавали шлюботворчу 

чинність різноманітних форм заручин: ―Various forms of betrothals – spousals, 

handfasts, trothplighs, contracts represented a valid marriage‖ [222, c. 108]. 

Від середньовіччя і аж до XIX століття заручини (betrothal) були 

важливішими, ніж саме весілля, і згода виступала ключовим елементом для 

щасливих заручин [Там само]. До кінця XVI століття зростала кількість 

приватних заручин, що викликало занепокоєння серед батьків та церковників 

[327, c. 37, 68]. Вони зазвичай святкувалися у пабі в торговий чи святковий 

день [180, c. 44]. 

В англійській культурі тієї епохи простежується засудження 

влаштування шлюбів батьками та родиною. Не лише давнє англійське 

прислів‘я вчить, що зводячи осіб, які не кохають один одного, ми одержуємо 

розпусників та розпусниць: to marry children together, is the way to make 

whoremongers and whores [149, c. 235], але і бачимо приклади-свідчення 

таких нещасливих пар.  
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3.1.1. Концепт MARRIAGE у трактаті Р. Бакстера  

У XVII столітті літературна діяльність пуритан була спрямована на 

розповсюдження богословських істин, пропагуючи спрощення, повернення 

до есенційної суті стосунків між чоловіком та дружиною, засуджуючи всі 

весільні урочистості, які відволікали увагу від пари; але повністю викорінити 

ці практики не вдавалося тому згодом для їх упорядкування вікторіанці 

придумали категорію фольклору, що зміцнювала поняття шлюбу [180, c. 7]. 

Р. Бакстер, яскравий представник пуританської літератури, 

пресвітеріанин, проповідник і плідний автор, у художньо-дидактичному 

трактаті ―Християнська економіка: або довідник для сім‘ї із вказівками для 

вірного виконання усіх обов‘язків, пов‘язаних із сімейними стосунками‖ 

резюмував суть шлюбу та очікування від нього серед добропорядних 

християн своєї епохи. 

Наша мета за допомогою аналізу вербалізації багатокомпонентного 

концепту-когнітиву MARRIAGE та його складових мікроконцептів HUSBAND і 

WIFE відтворити бачення зразкового шлюбу в пуританському суспільстві.  

Міцний та здоровий шлюб, що ґрунтується на ―conjugal love‖ – 

унікальному емоційному зв‘язку [319], був на думку пуритан ―справою 

найбільшої важливості (a business of greatest consequence), на якій має 

базуватися основний комфорт чи дискомфорт життя людини, і яка може 

зробити твій дім раєм чи пеклом тут, на землі‖ [цит. за: 180, с. 101]. Цей 

унікальний зв‘язок, що існує між чоловіком та дружиною зайняв місце 

дружби, яка до 17-го століття вважалася основою для підтримання 

емоційного балансу особи [237, с. 147–151]. 

На основі когнітивно-семантичного, функціонально-стилістичного та 

лексико-граматичного аналізу слів-супровідників до домінантної лексеми 

marriage маємо змогу виділити основні когнітивні сегменти-семи концепту 

MARRIAGE. Він є станом та контрактом, що триває все життя, однією із 

основних цілей якого є прокреація, потребує серйозної підготовки, 
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передбачає ієрархію і водночас партнерство, неможливий без любові, 

необхідним є спільне проживання подружжя, тілесна та духовна єдність; 

MARRIAGE також передбачає певні обов‘язки та орієнтацію на майбутнє, що 

ми детальніше і розглянемо. 

1. ШЛЮБ є СТАНом, який починається від моменту одруження і триває 

до смерті:―Marriage is a state that only death can change‖, ―Look before you, 

and remember that you must live together until death‖ [тут і далі цит за: 319].  

2. ШЛЮБ є КОНТРАКТом на все життя: ―marriage is not a contract for 

years, but for life‖. 

3. ШЛЮБ служить для ПРОКРЕАЦІЇ. Однією із цілей шлюбу є 

народження дітей ―you are conjoined for procreation of children‖. 

4. ШЛЮБ потребує ПІДГОТОВКИ. Необхідні ―necessary preparations‖, 

а поспіх – не найкращий супутник у пошуку партнера: ―Be not too hasty, but 

know beforehand all the imperfections which may tempt you to despise your future 

mate‖. 

5. ШЛЮБ передбачає ІЄРАРХІЮ. Прямий зв‘язок із християнською 

доктриною ставить Бога як повелителя, якому підпорядковується чоловік, 

який керує домашнім господарством (household) та має владу над членами 

сім‘ї і прислугою: ―preserve the authority of their wives, over the children and 

servants of the family‖. Таким чином, бачимо ієрархію стосунків 

God→husband→wife+children+servants.  

6. У лінгвістичній реалізації макро- та мікрополя концепту MARRIAGE 

актуалізується когнітивна сема ОБОВ‘ЯЗКІВ: Бог (God) встановлює 

обов‘язки (duties), які повинні виконуватися подружжям, а мета виконання 

цих обов‘язків (‗duties‘) – задовольнити Бога (‗please God‘).  

7. ШЛЮБ неможливий без ЛЮБОВІ. Основне завдання чоловіка та 

дружини – любити один одного: ―love […] your wives‖, ―The first duty of 

husbands is to love their wives‖; необхідність любові підтверджує і цитата: 

―Second, see that you are well provided with marital affections, for they are 

necessary both to the duties and sufferings of marital life‖. Чоловік повинен 
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любити дружину як своє тіло ―So ought men to love their wives as their own 

bodies; he that loveth his wife, loveth himself‖. Автор створює живий 

метафоричний образ, де дружина порівнюється із церквою (church), а чоловік 

із Христом (Christ), що віддав своє життя за неї. Через тілесний образ автор 

вводить метафоричне порівняння любові до дружини із любов‘ю Бога, до 

церкви: ―For no man ever yet hated his own flesh; but nourisheth and cherisheth 

it, even as the Lord the church. – Let every one of you in particular so love his 

wife, even as himself‖. Виявляючи подружню любов (conjugal love), чоловік 

взамін отримує розмову, турботу, працю та необхідні страждання 

(converse, care, labour, necessary sufferings). Паремія Love will cause love, as 

fire kindleth fire (Любов породжує любов, як вогонь запалює вогонь), 

демонструє причинно-наслідкову суть явищ. Любов набуває ознак фізичних 

об‘єктів та явищ, і у творі Р. Бакстера ми спостерігаємо концептуальну 

метафору: love може нагріватися та охолоджуватися ―Dissension tends to cool 

your love‖, але є бажаним її перебування в гарячому стані: ―Keep up your 

conjugal love in a constant heat and vigour‖, чому може сприяти доброта: 

―Love is kindled by the sight of love or goodness‖. Відповідно, не слід 

одружуватися, якщо особа не є повністю впевненою в можливості любити: 

―Don‘t marry till you are sure that you can love entirely‖. 

Лексема love вступає в синтагматичні зв‘язки. Вона експлікує 

оказіональні й узуальні для мовомислення британців характеристики через 

атрибутивні зв‘язки A + N conjugal love, governing love, entire love, beastly 

love, rational love, worthless love, unprofitable love, necessary love, дієслівно-

іменникові (recover love, destroy love) та прийменникові сполучення 

N + of +N: bond of love, quality of love, office of love,  

8. ШЛЮБ передбачає СПІЛЬНЕ ПРОЖИВАННЯ. Подружжя повинно 

проживати разом: ―Another duty of husbands and wives is, cohabitation and 

(where age prohibiteth not) a sober and modest conjunction for procreation‖.  

9. Учасники ШЛЮБу – ПАРТНЕРИ: ―Husband and wife must take delight 

in the love, and company, and converse of each other‖. Подружжя (spouses) є 
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супутниками один одного (companions of each other's fortunes, comforts of each 

other's lives). 

10. Сема ЄДНОСТІ ТІЛА у шлюбі. Пуритани чітко дотримувалися 

біблійних вказівок та поглядів на подружжя, що й інтерпретується 

Р. Бакстером. Згідно з християнською доктриною, чоловік та дружина стають 

одним тілом і, відповідно, MARRIAGE також персоніфікується як людське тіло: 

―Remember that you are relatively, as it were, one flesh; you have drawn her to 

forsake father and mother, to cleave to you‖.  

11. Сема ЄДНОСТІ ДУШІ. Подружжя поєднується не лише тілесно, але 

і духовно: ―You are as one flesh, and should have one heart‖. Пара ―пов‘язана‖ 

шлюбними узами й автор акцентує на важливості єдності помислів, духовній 

спорідненості: ―and to be tied together by any outward bonds, when your hearts 

are separated, is but to be tormented; and to have the insides of adversaries, while 

you have conjugal outsides‖. Метафоричність мислення автора веде до 

порівняння чоловіка та дружини із парою буйволів, що працюють 

злагоджено: ―Dissension between the husband and the wife, do disorder all their 

family affairs; they are like oxen unequally yoked, that can rid no work for striving 

with one another‖. 

12. Сема ЗАТИШКУ. Щасливий шлюб передбачає ‗quiet life‘ (спокійне 

життя). House корелює із концептом ЗАТИШОК і введення автором антитези, 

базованої на протиставленні будинку (house) та в‘язниці (prison) створює 

автором яскравий художній образ. Слова ‗willingly‘ (добровільно) та ‗delight‘ 

(задоволення) експлікують добровільну основу, на якій базується 

MARRIAGE (де чоловік та дружина хоч і ‗tied together‘ (пов‘язані разом), проте, 

на добровільних засадах) і, водночас, ‗unwillingly‘ (неохоче) та ‗confined‘ 

(ув‘язнений) вказують на примус, який не повинен бути характерним для 

шлюбу: ―As the difference between my house and my prison is that I willingly and 

with delight dwell in the one, but am unwillingly confined to the other, such will be 

the difference between a quiet and an unquiet life, in your married state; it turneth 

your dwelling and delight into a prison, where you are chained to those calamities, 
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which in a free condition you might overrun‖. Сім‘я, базована на ―marriage 

bonds‖ (шлюбних узах) протиставляється світу ―worldly mind and life‖. 

13. ШЛЮБ є ОРІЄНТОВАНИЙ НА МАЙБУТНЄ: ―therefore resolve 

without delay, to live together as heirs of heaven, and to be helpers to each other's 

souls‖. 

Дуалістичність християнської доктрини презентована, зокрема, 

діалектичною парою God-Satan. Відповідно, те, що марковано негативною 

конотацією, так чи інакше веде до диявола, наприклад, ‗dissensions‘ 

(‗незгода‘): ―Your dissensions will expose you to the malice of Satan, and give 

him advantage for manifold temptations‖. 

Отож, можемо зробити висновок, що квінтесенція основної ідеї шлюбу, 

яка канвою проходить крізь етико-дидактичні праці Р. Бакстера, полягає в 

поєднанні ‗companionship‘, ‗love‘, ‗children‘ та ‗glory of God‘.  

Ідіоматичність ідіостилю автора представлена наступною фразою ‗ends 

of the marriage‘, що синонімічна до ‗design of the marriage‘ – ‗призначення 

шлюбу‘: ―Consider also that you live not up to the ends of marriage, nor of 

humanity, if you are not helpers to each other's souls...‖; а також метафорою, де 

marriage – важка або небезпечна річ, на яку ‗зважуються‘ –‗venture on‘. 

У результаті аналізу мікроконцепту HUSBAND, що входить у 

макроконцепт MARRIAGE, нами виділено наступі когнітивні сегменти та семи: 

сема хазяїна, годувальника, обов‘язків, сегмент сем поведінки. Насамперед, 

виокремлюємо когнітивну групу 1. СЕМИ ОБОВ‘ЯЗКІВ, яка вербалізована 

лексемами ‗duty‘ (обов‘язок) та ‗office‘ (служба): doing the duty/ the office of a 

husband. 

Оскільки пуританська філософія розвинулася суто у світлі 

християнської доктрини, саме Бог є головою ієрархії. Очікувану поведінку 

членів ‗домашнього господарства‘ (household) можна резюмувати 

концептом, вербалізованим лексемою ‗obedience‘ (покора), яка, зокрема для 

чоловіка, повинна керувати його любов‘ю: ‗command [husband‘s К.С.] love‘. 

Чоловік у цій ланці розташований найближче до Бога, є посередником між 
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ним і домашнім господарством (household), до якого належать дружина, 

діти та слуги, що дає нам змогу виділити 2. СЕМУ ХАЗЯЇНА. Будучи 

хазяїном (governor) господарства, чоловік бере на себе відповідальність за 

керівництво усією сім‘єю: ―undertake the principal part of the government of the 

whole family‖, він навіть є медіатором у молитвах ―…fit to stand between [wife, 

children and servants] and God, and to offer up their prayers to him‖. Бог 

призначив чоловіка господарем – ―God hath appointed [husbands] to be 

[wives‘] heads and governors‖. Чоловік також є ―appointed teacher‖, ―the 

principal teacher of the family‖, ―a wife must be governed as a wife, and a child 

as a child, yet all must be governed as well as servants‖. Чоловік повинен 

―наставляти і повчати‖: ―instruct and edify your families and may live with 

them as men of knowledge‖. Слово чоловіка – закон для усіх членів його сім‘ї, 

що представлено у метонімії ―The husband is to be the mouth of the family‖. 

Верховенство чоловіка актуалізується і в наступному уривку, адресованому 

дружині: ―Honour your husbands according to their superiority‖. Використання 

автором розширеної паремії ―A good husband is the best means to make a good 

and loving wife‖, підтверджує ієрархічне упорядкування моделі marriage. У 

рамках цієї моделі чоловік – приклад для дружини, який демонструє 

доброзичливість (amiableness) та інші риси, щоб разом вести життя сповнене 

різних чеснот: ―prudent, lowly, loving, meek, self-denying, patient, harmless, 

holy, heavenly life‖ [314, c. 118–119]. У праві чоловіка виправити ‗correct‘ чи 

усунути ‗remove‘ членів сім‘ї та слуг ―wife, children, or servants‖. 

Старшинство чоловіка проявляється навіть у тому, що дружина не має права 

на зауваги дитині чи слузі, якщо на те є заборона чоловіка: ―The wife may not 

correct a child or servant, or turn him away, when the husband forbiddeth it‖. 

Сила, проте, не повинна переростати в жорстокість, і обов‘язки не мають 

виконуватися за допомогою застосування жорстокості – ―not by fierceness or 

cruelty, by threatenings or stripes‖, проте, допускається випадкова 

жорстокість: ―unless by distraction or loss of reason‖. 
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Чоловіку слід поєднувати в собі силу та любов, жорсткість та м‘якість, 

що звучить в устах автора як оксюморон: ―He must labour, unite authority and 

love‖, – це призведе до ―loving commands‖. Серед характеристик чоловіка 

Р. Бакстер виділяє розсудливість (prudence), справедливість (justice), любов 

(love) та силу (strength), яку чоловік виявляє у різних сферах, але найбільше у 

родинному колі: ―strongest in family patience‖; автор її також експлікує через 

слабкість дружини ―And the infirmities of women are apt many times to expose 

them to contempt‖, сила переростає у жорсткість: ―Justify not any error, vice, or 

weakness of your wives‖. 

Чоловік перевершує дружину, демонструє кращу обізнаність та 

освіченість, тому виділяємо 3. СЕМУ ВИЩОСТІ ―husband is to excel the wife 

in knowledge, and be her teacher in the matters that belong to her salvation. He 

must instruct her in the word of God, and direct her in particular duties, and help 

her to subdue her own corruptions, and labour to confirm her against 

temptations‖.  

Оскільки чоловік матеріально забезпечує родину, можемо виділити 

4. СЕМУ ГОДУВАЛЬНИКА, де чоловік виступає головним годувальником 

сім‘ї: ‗chief provider‘. 

Серед сегмента 5. СЕМ ПОВЕДІНКИ виділяємо 5.1. СЕМУ ПОВАГИ, 

оскільки чоловік повинен демонструвати повагу до честі дружини: ―Also you 

must preserve the honour as well as the authority of your wives‖, також 

5.2. РОЗСУДЛИВІСТЬ, яка не повинна дозволяти недолікам дружини 

переважати над її чеснотами: ―Take more notice of the good, that is in your 

wives, than of the evil. Let not the observation of their faults make you forget or 

overlook their virtues‖, а також зважати на слабкість жіночої статі і не 

забувати про свої помилки: ―Make not infirmities to seem odious faults, but 

excuse them as far as lawfully you may, by considering the frailty of the sex, and of 

their tempers, and considering also your own infirmities, and how much your 

wives must bear with you‖.  
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Атрибутивні відношення імені мікроконцепту, вербалізованого 

лексемою husband (A + N) виявили його семантику. П‘ятьом із наведених 

словосполучень притаманна негативна конотація: ‗adulterous‘ (зрадливий), 

‗angry‘ (злий), ‗cruel‘ (жорстокий), ‗ungodly‘ (невіруючий) та ‗unsanctified‘ і 

лише одному – позитивна: ‗good‘ (добрий). Водночас дружина, пристаючи до 

свого ‗господаря‘, проводить ‗межу‘ між попереднім та новим життям, що 

гіперболізовано як покидання принад світу заради чоловіка: ―forsaken all the 

world for you‖. 

Опис Р. Бакстером функцій дружини дає нам змогу виділити основні 

групи сем мікроконцепту WIFE: 

1. ПОВЕДІНКА ДРУЖИНИ. 1.1.ПОКОРА. Наскрізною канвою виступає 

ідея терплячості, де муки, страждання та біль не підлягають оскарженню, 

адже послані Богом: ―If God have made your nearest friend an affliction to you‖; 

дружина, як і чоловік, перебуває під владою Всевишнього, а християнські 

покора та стриманість посідають місце серед найвищих характеристик: 

―strive to subdue your passions, and to speak and do all in meekness and 

sobriety‖. Будучи слабшою статтю, дружина перебуває у подвійній 

субординації, і ―weakness of your sex‖ є теж одним із пояснень ідеї 

терплячості, адже в суспільстві, побудованому на принципі домінування 

сили, дружина через природню слабкість повинна приборкувати пристрасть, 

зберігати спокій: ―keep down passion, and keep a composed, patient mind‖.  

1.2. СКРОМНІСТЬ. Дружина має демонструвати скромну поведінку: 

―Take heed of a proud and contentious disposition; and maintain a humble, 

peaceable temper‖; ―humility is the health, the peace, and the ornament of the 

soul‖. 

1.3. СТАРАННІСТЬ. Дружина відповідає за свою частину роботи: ―Be 

willing and diligent in your proper part, of the care and labour of the family‖. 

1.4. ПОЗИТИВНИЙ НАСТРІЙ. Оскільки саме дружина створює 

домашній затишок, вона повинна підтримувати чоловіка, бути позитивно 
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налаштованою (лексеми contented, cheerful), а серед основних її функцій – 

бути specially loving.  

2. СТАТУС ДРУЖИНИ. 2.1. ДРУГ. Попри вищий статус чоловіка, 

дружина у Р. Бакстера підноситься до рівня ‗nearest friend‘ (‗найближчого 

друга‘), що загалом відповідає пуританській етиці шлюбу. 

2.2. РІВНІСТЬ. Не лише чоловік має право покинути зрадливу дружину, 

але і навпаки: ―woman hath the same freedom‖ і, навіть отримати ‗warrantable‘ 

(законне) розлучення у випадках розпусної поведінки чоловіка (sodomy, 

buggery). 

2.3. ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ. Водночас, традиційна майнова 

безправність дружини ставила останню у положення прямої субординації: 

―Dispose not of your husband's estate, without his knowledge and consent‖. 

3. ХАРАКТЕР ДРУЖИНИ: 3.1. ДОБРОТА. Важливо знайти добру 

дружину, яка демонструє добрий характер і є повною чеснот: ―Choose one at 

first that is truly amiable, especially in the virtues of the mind‖. 

3.2. ДОБРОЧЕСНІСТЬ. Характером зразкова дружини є доброчесна, 

задоволена, розсудлива ―chaste, contented, prudent temper‖. 

Народний британський фольклор зображає представників жіночої статі 

охочими до розмов: ―Women‘s tongues are like lambs‘ tails – they are never 

still‖ [199, c. 449], тому Р. Бакстер радить дружині бути обережною у 

висловлюваннях: ―Be specially careful in the government of your tongues‖. 

Завдяки різноманіттю атрибутивних ознак, можемо реконструювати 

образ ―антидружини‖ (прикметники impatient, discontented для опису 

негативних рис). Серед ознак негідної поведінки дружини – гординя, яка, 

руйнуючи господарство чоловіка, руйнує і душу дружини: ―Proud women oft 

ruin their husbands' estates, and quietness, and their own souls‖. Ця цитата ще й 

підтверджує майнову безправність дружини, де господа (estate) належить 

чоловіку, а дружина володіє лише своєю душею (soul). ‗Антидружина‘ 

приділяє багато уваги власній зовнішності, одягу: ―childish gaudiness of 



 

 

120 

apparel […] vain, or costly, or troublesome curiosity in anything about you‖, 

демонструє неповагу (unreverence) та зневагу (contempt).  

Змістовий обсяг концепту пізнається, зокрема, синтагматичними 

зв‘язками, які показані атрибутивними відношеннями імені мікроконцепту: 

серед ознак із негативною конотацією присутні ‗impatient‘, ‗unsanctified‘, 

‗passionate‘, ‗ungodly‘, ‗deceitful‘, ‗angry‘, ‗discontented‘ та ‗adulterous‘, серед 

позитивних – ‗cheerful‘ ‗good‘, ‗loving‘ та ‗married‘. 

WIFE в образному метафоричному представленні набуває рис пристрою 

чи знаряддя, що бачимо в уособленні або ж структурній концептуальній 

метафорі [215, c. 10], де ―wife‖ може бути ―несправною‖: ―faulty wives‖.  

Можемо також виділити семи характеристик і поведінки (спільні для 

мікроконцептів HUSBAND та WIFE), які в християнській доктрині відповідають 

очікуваній доброчесній поведінці кожної особи: 

1. ТЕРПЛЯЧІСТЬ. Долаючи труднощів, слід бути терплячим: ―to be 

patient‖. 

2. ПОКОРА. Обом із подружжя варто приборкати гординю та 

пристрасть, бути скромними:―Both husband and wife must mortify their pride 

and passion, which are the causes of impatiency; and must pray and labour for a 

humble, meek, and quiet spirit‖. 

3. ЗЛАГОДА. Уникнення суперечок, збереження миру та спокою лежить 

на відповідальності обох членів подружжя: ―It is a great duty of husbands and 

wives to live in quietness and peace, and avoid all occasions of wrath and 

discord‖.  

4. ЄДНІСТЬ. Husband і wife, одружуючись, створюють фізичну та 

духовну єдність; важливою є також подальша єдність їх помислів і діл: ―It is 

a duty which your union or near relation doth especially require‖.  

5. ВІДКРИТІСТЬ. Відвертість та чесність дають змогу побудувати 

відкриті стосунки: ―Confess your fault to one another […]ask forgiveness of each 

other‖; ―Conceal not the state of your souls, nor hide your faults from one 

another‖.  
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6. ВЗАЄМОДОПОМОГА. Учасники подружжя повинні допомагати 

один одному у різних видах діяльності: ―Another great conjugal duty is, to be 

helpful to each other for the health and comfort of their bodies […] in their 

worldly business and estates‖. 

7. СПРАВЕДЛИВІСТЬ. До партнера слід ставитися так, як до себе 

―Remember still that you are one flesh; and therefore be no more offended with the 

words or failings of each other, than you would be if they were your own‖. 

8. ПОВАГА. Подружжя повинно зберігати честь один одного: ―Also you 

must be careful of the lawful honour and good names of one another you must be 

careful to guard the honour of one another‖ [319, c. 118–119]. 

Отже, шлюб в пуританській практиці базувався на чіткій ієрархії, де 

чоловік – відповідальний голова сім'ї, максимально наближений до Бога, мав 

практично необмежену владу. 

На основі слів-супровідників до домінантної лексеми ‗marriage‘ ми 

виділили основні когнітивні сегменти сем та окремі когнітивні семи 

концепту MARRIAGE. Так, шлюб є станом та контрактом, що триває все 

життя, створений для прославляння Бога та прокреації; статеві стосунки 

допустимі лише для здорового народження дітей. Шлюб потребує серйозної 

підготовки, передбачає ієрархію і, водночас, партнерство, неможливий без 

любові, вимагає спільного проживання подружжя, тілесної та духовної 

єдності, обов‘язків та орієнтації на майбутнє. Мікроконцепти HUSBAND та 

WIFE входять у макроконцепт MARRIAGE та демонструють як специфікацію 

когнітивних сем притаманних щлюбу, так і присутність нових. 

 

3.1.2. Фреймова репрезентація концепту MARRIAGE у трактаті 

Р. Бакстера  

Лінгвокогнітивний аналіз із застосуванням методики вирахування 

логічних предикатів дав змогу концептуально змоделювати лексичне 

значення імені концепту MARRIAGE в художньо-дидактичному трактаті 

Р. Бакстера; виявлено наповнення слотів базових та допоміжних фреймів. 
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Предметний фрейм, що вказує на кількісні, якісні, буттєві, локативні і 

темпоральні ознаки, експлікується в тексті якісною (квалітативною) схемою 

‗MARRIAGE є ТАКИМ-якість‘, де ми можемо виділити а) негативні, 

б) позитивні та в) нейтральні ознаки, що ілюструється наступними 

прикладами: 

А) MARRIAGE є ТАКЕ (з негативною оцінкою) за: 

– законністю: UNLAWFUL (незаконне) ―I dare not say that marriage in 

that case is unlawful to the innocent‖;  

– впевненістю: DOUBTFUL (сумнівне) ―The world is so wide for choice, 

and a necessity of doubtful marriage is so rare‖; 

– ступенем важливості: INDIFFERENT (неважливе) ―Whether marriage 

be indifferent‖;  

Б) MARRIAGE є ТАКЕ (з позитивною оцінкою) за: 

– обсягом: GREAT (велике) ‗great marriage‘;  

– важливістю: NECESSARY (необхідне) ―But if there should be any one 

that hath such an (incredible) necessity of marriage, he is to procure some others 

to solicit his parents for their consent, and if he cannot obtain it‖; 

– законністю: LAWFUL (законне) ―and that the thing promised in 

marriage is lawful‖; VALID (дійсне) ―therefore that such marriage is valid, and 

to be continued, though it was sinfully made‖; 

В) MARRIAGE є ТАКЕ (з нейтральною оцінкою) за:  

– порядком: FORMER (попереднє) ―But when parents are dead, (though 

they leave commands in their wills,) or when age or former marriage hath 

removed children from under their government‖. 

Посесивний фрейм представлений посесивною інклюзивною схемою 

‗CR-контейнер MARRIAGE має CT-вміст‘: MARRIAGE contains NOTHING 

(ніщо) ―Now there is nothing in marriage itself‖; MARRIAGE contains 

STRENGTH (сила), PATIENCE (терпіння) (2) ―See that you be furnished with 

marriage strength and patience‖; ―See that you are well provided with marriage 

patience‖; MARRIAGE contains ADVANTAGE (перевага) ―all the advantages of 
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marriage can do for it‖; MARRIAGE contains CROSS (хрест) ―And these marriage 

crosses are not for a year, but during life‖; MARRIAGE contains CONSEQUENCE 

(наслідок) ―All these are the ordinary concomitants and consequents of 

marriage‖ MARRIAGE contains REASON (підстава) ―That the two first reasons 

for marriage, (concupiscence and the will of parents,) or any such like, have their 

strength but in subordination to the third (the final cause, or interest of God and 

our salvation)‖; MARRIAGE contains AIM (ціль) (3) ―Yes, God hath not forbidden 

them: and there are other lawful ends of marriage, as mutual help and comfort ‖; 

MARRIAGE contains CAUSE (причина) ―When lust is the chiefest cause of 

marriage, and when married persons live not in the fear of God‖; MARRIAGE 

contains PRUDENCE (розсудливість) та UNDERSTANDING (розуміння) 

―marriage prudence and understanding‖. 

Акціональний фрейм представлений схемами каузації, контактної дії та 

процесу. Схема процесу ‗AG-агенс MARRIAGE діє‘ була виявлена в одній 

ситуації: AG-агенс MARRIAGE SUFFICES: ―In case there be any of so strong lust, 

as no other lawful means but marriage can suffice to maintain their chastity‖. У 

схемі каузації (1) ‗MARRIAGE-каузатор спричиняє ЩОСЬ-фактатив‘: MARRIAGE 

CURES SIN: ―It is not every degree of sin which marriage would cure, that will 

warrant the breach of a vow of chastity‖. У схемі каузації (2) ‗ЩОСЬ-каузатор 

спричиняє / виконує MARRIAGE-фактатив (результат)‘, sb CONTRACTS 

MARRIAGE: ―The right contracting of marriage‖; ―And when marriage is 

contracted for mutual help‖, sb CONSENTS to MARRIAGE ―But how shall a man 

know whether God call him to marriage, or consent unto it?‖ sb COMMANDS or 

FORBIDS MARRIAGE ―God hath not made any universal law commanding or 

forbidding marriage‖; sb NULLIFIES MARRIAGE (2)―adultery … though de facto 

it do not actually dissolve the bond, and nullify the marriage‖; sb APPOINTS 

MARRIAGE ―Yet marriage being appointed for a remedy against lust, for the 

avoiding all unlawful congress‖ та sb MAKES MARRIAGE: ―But it nullifieth not a 

marriage already made, nor maketh it lawful to depart or divorce‖. 
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Схема контактної дії (1) виявляється у схемі ‗AG ЩОСЬ/ХТОСЬ-агенс 

діє на РТ (marriage)MARRIAGE-пацієнс‘: sb PROMISES MARRIAGE: ―But what if 

the child have promised marriage, and the parents be against it?‖ та sb 

CONSUMMATES MARRIAGE ―If marriage be consummated … by the carnal 

knowledge of each other‖. 

Схема контактної дії (2) виявляється у схемі ‗AG агенс (MARRIAGE) діє на 

РТ-афектив‘ MARRIAGE DISADVANTAGES sb: ―I can foresee that marriage will 

greatly disadvantage me as to the service of God and my salvation?‖; MARRIAGE 

PLUNGES sb: ―Marriage ordinarily plungeth men into excess of worldly cares‖; 

MARRIAGE OBLIGES sb (2) ―I see not that marriage simply obligeth a woman so 

to follow a fool in beggary, or out of a calling, or to her ruin‖. 

Акціональний фрейм розширений наступною схемою із додаванням 

аргументної ролі стану/процесу ‗ЩОСЬ/ХТОСЬ діє‘:+локатив MARRIAGE: 

―They do but in marriage begin (as seekers) that life of foolery, which when he had 

found what he sought, that rich man ended‖. 

Ідентифікаційна схема класифікації ‗ID- MARRIAGE є CL-класифікатором 

видом / родом‘ є найпоширенішою у тексті та представлена такими 

прикладами: MARRIAGE IS А BOND (зв‘язок) ―Doth adultery dissolve the bond 

of marriage, or not?‖ MARRIAGE IS AN INSTITUTION (установа) ―this is the 

end of the institution of marriage‖; MARRIAGE IS A COVENANT (угода) (7) 

―Abhor not only adultery itself, but all that tendeth to unchasteness and the 

violation of your marriage-covenant‖; MARRIAGE IS A CONTRACT (контракт) 

(2) ‗But if hatred proceed not to adultery, or murder, or intolerable injuries, you 

must remember that marriage is not a contract for years, but for life‘; MARRIAGE 

IS A DUTY ‗If necessity made such marriage a duty to Adam's children, why may 

not necessity make the continuance lawful to others?‘ та MARRIAGE IS A THING 

‗to such persons marriage in the individual circumstantiated act is a thing 

indifferent‘. 

Компаративний фрейм, що розвинувся із ідентифікаційного 

(таксономічного) фрейму, є основою для концептуальної метафори, в 
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аналізованому романі він представлений схемою / субфреймом схожості-

метафори ‗MARRIAGE-референт є наче ЩОСЬ-корелят‘: MARRIAGE-компаратив 

є наче GOD'S APPOINTED MEANS (спосіб, встановлений Богом): ‗But yet 

when all other means do fail, marriage is God's appointed means, to quench those 

flames from which men's vows cannot, in cases of true necessity, disoblige them‘; 

MARRIAGE-компаратив є наче VERBAL CONJUNCTION (вербальний зв‘язок) 

‗But if marriage be only by verbal conjunction, divines are disagreed what is to be 

done‘ та MARRIAGE-компаратив є наче REMEDY (ліки) ‗marriage being 

appointed for a remedy against lust‘. 

Аналіз логічних предикативів-вербалізаторів концепту MARRIAGE У 

трактаті Р. Бакстера дав змогу прослідкувати експлікацію концепту MARRIAGE 

у всіх базових фреймових схемах, де переважають слоти ідентифікаційного 

фрейму. Якісна схема предметного фрейму представлена наступними 

позиціями MARRIAGE є ТАКЕ [UNLAWFUL, DOUBTFUL, NECESSARY, 

GREAT, INDIFFERENT, LAWFUL, VALID та FORMER]. Посесивний фрейм 

представлений посесивною інклюзивною схемою ‗CR-контейнер 

MARRIAGE має CT-вміст‘ [NOTHING, STRENGTH, PATIENCE, 

ADVANTAGE, CROSS, CONSEQUENCE, REASON, AIM, CAUSE, 

UNDERSTANDING та PRUDENCE]. Акціональний фрейм представлений 

схемами каузації, контактної дії та процесу. Схема процесу ‗AG-агенс 

MARRIAGE діє‘ була виявлена в одній ситуації: AG-агенс MARRIAGE 

SUFFICES. У схемі каузації (1) ‗MARRIAGE-каузатор спричиняє ЩОСЬ-

фактатив‘ [CURES SIN]. У схемі каузації (2) ‗ЩОСЬ-каузатор спричиняє / 

виконує [CONTRACTS, CONSENTS, COMMANDS, FORBIDS, NULLIFIES, 

APPOINTS, CONTRACTS та MAKES] MARRIAGE-фактатив (результат). 

Схема контактної дії (1) виявляється в схемі ‗AG ЩОСЬ/ХТОСЬ-агенс діє 

[PROMISES та CONSUMMATES] на РТ (marriage) MARRIAGE-пацієнс‘. 

Схема контактної дії (2) виявляється у схемі ‗AG агенс (MARRIAGE) діє 

[DISADVANTAGES, PLUNGES та OBLIGES] на РТ-афектив‘ MARRIAGE. 

Акціональний фрейм розширений також схемою із додавання аргументної 
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ролі стану/процесу ‗ЩОСЬ/ХТОСЬ діє‘:+локатив MARRIAGE. Ідентифікаційна 

схема класифікації ‗ID- MARRIAGE є CL-класифікатором видом / РОДОМ 

[BOND, INSTITUTION, COVENANT, CONTRACT, DUTY та THING]‘ Є 

найбільш поширеною у тексті. Компаративний фрейм представлений схемою 

/ субфреймом схожості-метафори ‗MARRIAGE-референт є наче ЩОСЬ-корелят 

[GOD'S APPOINTED MEANS, VERBAL CONJUNCTION та REMEDY].  

Отже, у XVII столітті важливої ролі набуває пуританська етика, яка 

проголошує важливість характеру чоловіка / дружини як запоруку щастя. 

Вибір подружнього партнера для незаможних верств був вільним і лише 

аристократичні сім‘ї могли контролювати шлюб нащадків. У церемоніальній 

площині розвитку матримоніального скрипту, заручини відігравали 

важливішу роль, ніж саме весілля, у той час бачимо відсутність чітко 

врегульованої церквою процедури шлюбу. Кінець аналізованого століття 

характеризується започаткуванням суворого моніторингу укладених шлюбів 

та заохочення до їх офіційної реєстрації. 

 

3.2. Профілізація концепту MARRIAGE у XVIII столітті 

Соціально-історичний аналіз тогочасного суспільства стосовно 

трактування поняття ‗шлюб‘ показав, що у XVIII столітті і до середини XIX, 

шлюб грав головну роль у накопиченні капіталу і господарській 

підприємливості [176, с. 132]. 

У XVIII столітті узагальнений скрипт складався із 1) courting → 

2) formal betrothal (consent of the parties (публічна згода сторін) або exchange 

of rings/love tokens (обмін обручками/символами кохання) та public blessing 

by family and close kin (публічне благословення батьками і родиною)) → 

3) posting of bans (оголошення імен осіб, які мають намір одружитися) → 4) 

big church wedding → 5) для шляхти на цьому етапі з‘явився honeymoon 

(медовий місяць) →6) inauguration of new household. 
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Лондонська шляхта одружувалася incognito, прибуваючи до храму 

зранку ‗marry‘d with a low voice, and the Doors shut‘ [328, c. 352]. Бажання 

приватності і стало причиною того, що аристократія запровадила honeymoon. 

Серед простолюду в шлюб могли вступати ті особи, які досягнули 

певного матеріального становища, а на роботу охочіше брали неодружених. 

Як згадував робітник із графства Девоншир: ―Farmers preferred a man who 

was single to a married worker, and that he used to live in the house with them; 

that they didn't use to marry till they had got a character as good workmen and 

had put by some of their earnings‖ [238, c. 194]. Одружені чоловіки, особливо з 

дітьми, перебували у кращому матеріальному становищі: ―If he was a married 

man, and had a parcel of children, he would be better off, as he should either have 

work given to him by the piece or receive allowances for his children‖ [237, 

c. 163]. Традиція весільних дарунків набула поширення як вияв допомоги 

бідним сім‘ям. У графстві Камберленд, як відповідник Уельському 

весільному аукціону серед простолюду (bidding wedding), поширилася 

традиція bridewain (віз нареченої): на підводі перевозили придане нареченої 

до її нової домівки, збираючи по дорозі даровані меблі та худобу [180, 

c. 156]. 

Як і сьогодні, у XVIII столітті концепт MARRIAGE нероздільно 

асоціювався із дієсловами to settle, to settle down (оселятися, поселятися, 

влаштовуватися): Т. Тернер завершив вести записи свого щоденника декілька 

тижнів після другого шлюбу наступними словами: ―I begin once more to be a 

little settled and am happy in my choice‖ [334, c. 123].  

Низький рівень офіційної реєстрації шлюбу, намагання регулювати та 

контролювати шлюбні стосунки привело до того, що після 1754 р. лише 

клятва, проголошена в Англіканській церкві, молитовних зібраннях квакерів 

або єврейській синагозі офіційно визнавалися шлюбом [180, c. 141]. 

Економічна ситуація зумовлювала зменшення тривалості між 

заручинами та шлюбом для незаможних верств населення. Наприклад, у 

XVII столітті В. Вайтвей (William Whiteway) заручився та одружився менш 
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ніж за три місяці [Там само, c. 179], а Ф. Плейс та Е. Чадд відчули фінансову 

спроможність заснувати власну домівку через рік, проте, зіштовхнувшись із 

протестом матері, яка перебувала на утриманні в доньки, молодятам довелося 

таємно одружитися [330, c. 101]. 

Типовим атрибутом весіль було висміювання, яке полягало у 

наспівуванні жартівливих глузливих серенад, прозваних Rough music або ran-

tan; зустрічаються також такі назви як tin-canning, tin-kettling, banging-out, 

lew-belling та lowbelling (графство Нортгемптоншир) [187, с. 6–8]. 

Популярним під час церемоній були і сороміцькі пісні. Так, у 1780-х, пастор 

у містечку Бідейл у графстві Йоркшир погрожував бойкотувати місцеві 

весілля, якщо із них не вилучать старовинні пісні (названі ‗nominys‘) із 

відвертими сексуальними натяками [180, с. 147]. 

Існували і нестандартні шлюбні союзи, засвідчені священиком В. 

Джонсом, відомі як besom weddings (весілля з мітлою) – народний світський 

ритуал self-marriage (самошлюб) і полягав у стрибанні через мітлу (jumping 

forward over the besom) [206, c. 155]. Якщо виявлялося, що пара була 

бездітною або несумісною, впродовж року дозволялося виконати церемонію 

саморозлучення (self-divorce) за згодою обох сторін, яка полягала у стрибанні 

задом наперед через мітлу (‗jumping backwards over the besom‘). Під час 

одруження, як і під час розлучення, зусилля вважалися даремними, якщо 

відбувалося торкання мітли чи дверної рами. За церемонією ретельно 

наглядали свідки [Там само]. 

У XVIII столітті для плебейок змінилася парадигма, і весілля в 

шлюбному скрипті поступилося важливістю материнству. Тоді ж значення 

шлюбу та батьківства змістилося із розряду обов‘язків до прав [154, c. 333–

345; 169, c. 702; 197, c. 236]. Водночас, певної стигматизації в суспільстві 

зазнавали бездітні (‗barren‘) пари. 

Плебейське велике весілля створювало союз відмінний від селянського 

чи ремісничого. Він засновувався на взаємних зобов‘язаннях (‗mutual 

obligations‘), був більш егалітарним (‗egalitarian‘), ніж ієрархічним. Такі 
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шлюби вже не були спрямованими на виділення соціальних та економічних 

відмінностей, що провокували заздрощі та вимагали символічної 

компенсації. Натомість, плебейське велике весілля радше наголошувало на 

рівноправних стосунках [180, c. 159]. 

Існувала і така традиція як продаж дружини: у бірмінгемській книзі 

податків є наступний запис, датований XVIII століттям, де чоловік продав 

свою дружину на відкритому ринку за одну гінею: ‗Samuel Whitehouse, of the 

parish of Willenhall, in the county of Stafford, sold his wife, Mary Whitehouse, in 

the open market, to Thomas Griffiths, of Birmingham. Value, one guinea. To take 

her with all her faults. Signed Samuel Whitehouse, Sarah Whitehouse Voucher: T. 

Buckely, Birmingham‘ [220]. 

Шлюб для плебеїв у епоху, що є об‘єктом даного аналізу, виступав 

формою партнерства, проте, на відміну від аристократії, їхнє почуття 

взаємного обов‘язку не було обмеженим нуклеарною одиницею. Вони 

допускали легітимність інтимної близькості поза шлюбом і розширили 

поняття взаємних обов‘язків (‗mutual obligation‘) поза нуклеарною сім‘єю 

[180, c. 159]. 

 

3.2.1. Модель матримоніального скрипту у романі “Камілла або 

портрет юності” Ф. Берні 

У романі британської письменниці Ф. Берні ―Камілла або портрет 

юності‖ бачимо висвітлення авторкою властиві британцям уявлення про світ, 

які передаються впродовж поколінь у вигляді символів, міфів, архетипів та 

стереотипів поведінки [82]. На основі роману ми змоделювали 

реконструкцію об‘єктивації скрипту уявлення британців кінця ХVIII століття 

про розвиток матримоніальних стосунків між чоловіком і жінкою – 

представниками вищого класу суспільства, а також виділили динамічні та 

статичні елементи скрипту. Художній текст дає можливість виділити чотири 

ключові мікросценарії-фрейми: courtship, engagement, marriage та widowhood. 
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Передостанній є кульмінацією усього скрипту. Мікросценарії скрипти, у 

свою чергу, входять як складові у макросценарій matrimonial relationship. 

Courtship – це частина матримоніальних домовленостей, які укладалися 

за зразком усталених ритуалів та сценаріїв: ―detail of the hackneyed mode of 

forming matrimonial engagements‖ [321]. Courtship є архілексемою 

номінативного поля даного мікросценарію (два випадки вживання – в одному 

контексті із ад‘єктивальним розширенням antediluvian courtship).  

Аналіз засвідчує, що обов‘язковими елементами можливості здійснення 

сценарію є наповнення слоту агенси – наявність двох ключових персонажів: 

female (може об‘єктивуватися контекстуальними синонімами lady, mistress, 

damsel) та male (gentleman), які у даному мікросценарії стають mistress of his 

affections, beau, swain, admirer, lover, а також розширені авторкою 

синтагматичними атрибутивними відношеннями з позитивною [spruce, 

young] spark та негативною [hopeless] suitor конотаціями. Контекстуальним 

синонімом виступає об‘єкт ідеалізування та наслідування object of her 

emulation [316]. Для успішного втілення сценарію важливою умовою для 

обох є single, unmarried state, де lady (далі L) може бути widow, gentleman 

(далі G) відповідно widower. Основною ціллю courtship є досягнення 

реалізації marriage.  

Окрім тих ситуацій, коли матримоніальні домовленості є заздалегідь 

укладеними батьками, родичами чи опікунами, зав‘язкою сценарію є прояв 

симпатії, що виражено архілексемою partiality чи фразовим дієсловом take to 

someone: ―he has taken to you but a short time‖ [321]. Саме чоловік робить 

перші кроки назустріч і демонструє знаки уваги, що виражається проявами 

ввічливості – first devoirs. Lady (L) згідно зі сценарієм може прийняти 

залицяльника: ―[…] she had probably settled to accept him‖ [321], – Gentleman 

(G) стає gratified choice, або відхилити: ―[…] to cast him and his fortune away‖ 

[321]. Водночас спостерігаємо протилежно спрямовану дію, де L демонструє 

зацікавлення G і той приймає або відхиляє прояви симпатії з її боку: ―Camilla 
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was highly superior to the indelicacy and ingratitude of repaying the preference of 

any gentleman by publishing his rejection‖ [321]. 

Образно-асоціативний шар у мікросценарії-фреймі courtship 

експлікується автором завдяки виявленню індивідуально-авторських 

асоціацій, а саме, структурної когнітивної метафори (за термінологією 

G. Lakoff та M. Johnson [215, с. 10]) COURTSHIP IS A BATTLE/ WAR, ‗ЗАЛИЦЯННЯ Є 

БИТВОЮ/ ВІЙНОЮ‘, що вербалізується у 26-ти випадках субстантивом conquest 

(жінка або чоловік, чию прихильність вдалося завоювати): ―a conquest of her 

young heart‖ [321]; як і у битві, тут можна зазнати невдачі: ―felt struck to the 

soul with the apprehension of failing to gain her affection‖ [321]. Повторна 

спроба здобути прихильність коханої особи актуалізується дієсловом re-

conquer. Посиленню образності сприяє використання гіперболи, як у 

наступному прикладі отримання знаків уваги від багатого та титулованого 

залицяльника: ―see Sir Sedley, and his title and fortune at her feet‖ [321], що 

пов‘язано із соматичною фразеологічною одиницею beat smb‘s feet – 

‗схилятися перед кимось‘. Наступною онтологічною когнітивною метафорою 

є COURTSHIP IS A LOTTERY, ‗ЗАЛИЦЯННЯ Є ЛОТЕРЕЄЮ‘, в якій призом є багата L: 

―I have another apology to offer, which is, having a fine prize in view for you; 

Now, this prize is no other than your cousin Eugenia Tyrold‖ [321]. У 

наступному прикладі вербалізація цієї ж метафори йде через фразеологічний 

соматизм-синекдоху: ―[…] he had the conscious integrity of knowing that, 

should her heart become his prize, his dearest view in life would be to solicit her 

hand‖ [321]. 

Слот спосіб знайомства у мікросценарії-фреймі courtship актуалізується 

двома способами: 1) безпосередньо L↔G) або 2) за допомогою посередника, 

яким найчастіше виступають батьки чи опікуни L↔M(mediator)↔G. Місцем 

реалізації першого сценарію виступає найчастіше бал (у тесті – п‘ять 

прикладів), тобто відвідання балу із матримоніальною метою: ―bringing the 

young ladies out and the duty of thinking of their establishment‖ [321]. Бал є 

найкращим місцем зустрічі для представників вищих верств суспільства: 
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―There is nothing, Sir,‖‘ said she, ―so conducive towards a right understanding 

between persons of fashion, as a ball‖ [321]. Серед ліберально налаштованих 

сімей існувала можливість вільного вибору партнера: ―determined, as the 

young people grew up, neither to promote nor impede any rising regard‖ [321]. 

Другий спосіб реалізовується найчастіше батьками та родичами за 

допомогою match-makers ‗свах‘, які висвітлювали лише позитивні сторони 

своїх підопічних, що бачимо за допомогою позитивно маркованої лексики 

pretty, desire: ―as pretty a match for one of 'em as a body could desire‖ [321].  

Темпоральний розвиток сценарію може бути як швидким: ―augured 

nothing short of half a score proposals of marriage the next day‖ [321], так і 

тривалим. Каталізатором його переходу до наступної стадії є знаки уваги до 

L від суперників, тоді, відчуваючи загрозу втрати, G пришвидшує свої дії. 

На основі когнітивно-семантичного та лексико-граматичного аналізу 

контекстуального оточення вербалізаторів мікросценарію-фрейму courtship, 

ми виділили його основні когнітивні сегменти-семи: 

1. СИМПАТІЯ: Обопільна симпатія виступає важливим елементом для 

успішної реалізації сценарію; демонструючи серйозні наміри, G слід 

переконатися в симпатії з боку L: ―That if you find her gifted with them all, you 

will not solicit her acceptance till you are satisfied of her affection‖ [321]. 

Щасливий розвиток матримоніального скрипту неможливий без ЛЮБОВІ – 

емоційно-телеономного концепту за визначенням С. Г. Воркачова [27, c. 132].  

У тексті роману спостерігаємо високу частотність вживання соматизму 

серце, що символізує кохання: ‗віддати серце комусь‘ – ‗закохатися‘: ―who 

gave me, unsought and unwished-for, her heart‖ [321]. Для виявлення справжніх 

почуттів слід ‗прислухатися до свого серця‘, яке є керуючим органом 

почуттів: ―confess, at once, your heart refuses to return his tenderness‖ [321]. 

Закохатися – це ‗втратити серце‘, що вербалізовано соматичним 

фразеологізмом: ―it was by conversing with you I lost my heart‖ [321]. У романі 

актуалізований високий рівень метафоризації вербалізації концепту LOVE: в 

образному метафоричному представленні він набуває рис пастки та полону, 
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що спостерігаємо у структурній концептуальній метафорі. У тексті роману 

вербалізується структурна когнітивна метафора LOVE IS A TRAP / КОХАННЯ – ЦЕ 

ПАСТКА, в яку можна самому втрапити (―natural history dub falling in love‖ 

[321]) та заманити жертву: ―Allured a victim merely to behold him bleed?‖ 

[321]. Наступною онтологічною когнітивною метафорою є LOVE IS CAPTIVITY / 

ЛЮБОВ – ЦЕ ПОЛОН (актуалізовано у двох контекстах): ―Have you taken a 

captive only to see him in fetters?‖ [321]. Ще однією актуалізованою 

метафорою є LOVE IS SICKNESS / КОХАННЯ – ЦЕ ХВОРОБА, яку слід лікувати: 

―The cure of a romantic first flame is a better surety to subsequent discretion‖ 

[321].  

Аналіз роману дозволив виявити, що для реалізації матримоніального 

скрипту слот каузатори наповнюється love – ‗коханням‘ або mercenary 

projects – ‗бажанням наживи‘, останнє вербалізується також такими 

словосполученням: mercenary hopes, selfish purposes та mercenary engagement. 

2. ПІЗНАННЯ (шість контекстуальних прикладів), де вказується на 

важливість вивчення об‘єкту симпатій: ―Hear me then, my dear and most 

valued young friend, forbear to declare yourself, make no overtures to her 

relations, raise no expectations […] till her heart is better known to you‖ [321].  

3. ВИЯВ УВАГИ ДО ОБ‘ЄКТА СИМПАТІЇ. Важливим елементом 

мікросценарію-фрейму courtship є наявність вербальних та невербальних 

проявів уваги. До вербальних проявів зараховуємо компліменти, які 

реалізовуються лексемами compliments ‗компліменти‘, assiduities ‗залицяння‘, 

а також факти прояву незвичної доброти: ―[…] had a sneaking kindness for 

you‖ [321].  

4. ПУБЛІЧНІСТЬ. Реалізація основних елементів сценарію 

здійснювалася у відкритий спосіб, приватність не була поширеною: ―… he 

appeared to her, in forbearing to apply to Sir Hugh, without her permission […] 

and noble, in not seeking her in a clandestine manner, but referring every thing to 

Miss Margland‖ [321].  
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Наступною фазою розвитку шлюбного скрипту є engagement, що має 

також попередню стадію pre-engagement – передзаручини, остання є 

результатом родинних домовленостей: ―Sir Hugh said there was one thing only 

he desired to have added, which was a hint of a pre-engagement with a relation of 

her own‖ [321]. Публічний статус цього стану призводить до припинення 

спроб залицяння з боку інших G. 

Engagement ‗заручений стан‘, бере відлік від часу proposal ‗освідчення‘, 

що є наступним кроком у розвитку скрипту. Урочисте освідчення присутнє 

навіть у тих випадках, коли батьки чи опікуни вже уклали домовленість про 

шлюб. Освідчення здебільшого виражається іменниковим вербалізатором 

proposals: ―the proposals were not yet made‖ [321], дієслівним вербалізатором 

to propose: ―Mandlebert intends to propose to Indiana?‖ [321], субстантивом 

declaration, а контекстуальним синонімом виступає також ―serious purpose‖ 

[321]. Під час реалізації фреймової ситуації G може сам звертатися до L ([G] 

asks somebody [L] to be a wife, що вербалізується у романі також наступними 

фразами: ―to make his proposals of marriage for‖ [L] [321]; ―addressed her with 

any particular views‖ [321]; ―make his proposals‖ [321]; ―to demand Camilla in 

marriage‖ [321]; ―receive ... the vows‖ [321]; ―he should seriously demand her 

hand‖ [321]), або ж звертатися до батька L: ―Will you give me in charge one of 

the dearest ties of your existence? will you repose in my care so large a portion of 

your peace? will you trust to me your Camilla?...‖ [321] Також відповідне 

звернення може робити батько G: ―he warmly demanded the fair Lavinia for his 

daughter-in-law‖ [321]. Результатом такого сценарію може бути прийняття, де 

[L] accepts [G]: (prompt) in accepting; acceptance decided або відмова: 

(decisive) rejection; rejection decided, де [L] refuses [G]: ―my dear Camilla‘s 

refused that young Captain‖ [321]. Відмова може зустріти негативну реакцію з 

боку оточення, яке вважатиме відхилення гідної кандидатури wild action 

―диким вчинком‖: ―what could provoke you to so wild an action as refusing him‖ 

[321].  
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У випадку відмови, можна змиритися із ситуацією: ―put up with the 

rejection‖ [321], або поновити спробу освідчення (актуалізується у романі 

наступними вербалізаторами: once more, once again, re-assure), Якщо це 

повторна спроба, де G може ―receive ... a second time ... the vows‖, або 

припиняє залицяння, L, у свою чергу, може або refuse, або accept offer. Якщо 

L приймає пропозицію, дія набуває статусу engagement, і L та G заручаються 

(get engaged). Якщо L відмовляється (reject), G стає ―rejected man‖, а 

engagement стає ―late engagement‖. 

Під час PROPOSAL соматизм hand ‗рука‘ відіграє важливу роль, 

виступаючи символом згоди на шлюб, що вербалізується у романі 

синекдохою offer a hand ―пропонувати руку‖: ―But when he found that his 

lordship […] was pompously offering his hand, he precipitately retired‖ [321]. 

Далі спостерігаємо два наступні можливі шляхи розвитку сценарію:  

а) продовження висхідного руху мікросценарію-фрейму, основним 

вербалізатором якого виступає субстантив engagement, який розширюється 

N+Adj: engagement undoubted; Adj+N: solemn engagement, late engagement; 

деривативним ад‘єктивним актуалізатором engaged: ―engaged to young 

Mandlebert‘; ‗engaged to a young gentleman in the neighbourhood‖ [321], 

―irrevocably engaged‖ [321], зустрічаємо також наступний субстантив-

вербалізатор: ―positive and public affiance‖ [321]. Ад‘єктивно-ознаковими 

актуалізаторами є: publicly contracted, betrothed. Про прийнятність шлюбу 

між родичами свідчить наступна цитата: ―[…] was engaged to [… ] cousin‖ 

[321]. На етапі engagement спостерігаємо широке розповсюдження лексики із 

фреймової ситуації wedding із відповідним синтагматичним розширенням. Це 

виявлено лексемою bride: ―the two nieces he regarded as brides elect, but the 

surprise of young Lynmere, at the view of his destined bride, made him wish he 

would speak on, which she may show off to the young bride‖ [321]. G під час 

реалізації фреймової ситуації набував статусу bridegroom. Після фреймової 

ситуації proposal актанти ставали engaged ―зарученими‖, що слугувало 

зміцненню узів та надавало вищий ступінь ймовірності для успішного 
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завершення матримоніального скрипту: так, після proposal героїня вважала 

себе ―appropriated wife‖ ―призначеною дружиною‖ [321].  

б) припинення розвитку скрипту. Engagement – цілісність, єдність, 

об‘єкт, а ідея порушення цілісності, успішності, базована на метафоричному 

переосмисленні фізичного руйнування об‘єкта, вербалізована лексемами 

break, breach: заручини стають ‗розірваними‘: ―breaking to her friends their 

breach; breach of the marriage‖ [321], хоча в сучасному сприйнятті 

метафоричність стерлася, як і в наступному прикладі, де припинення 

зарученого стану актуалізується іменником dissolution ―розчинення‖‘: 

―expected dissolution‖ [321]. Розвиток скрипту припиняється, коли 

порушується цілісність єдності та один із учасників відходить, G leaves L: ―O 

my father! you harrow me to the soul! – Edgar has left me!-has left England!-left 

us all!‖ [321], що характеризується скасуванням зарученого стану: ―abrupt 

conclusion of a connexion‘, де актанти L та G disengage: ‗Yes – but I thought you 

disengaged‖ [321]. Порушення цієї єдності також актуалізується 

номінативним вербалізатором separation – основне номінативне значення 

якого the action or state of moving or being moved apart Oxford Dictionaries 

[308]: ―that he could thus propose a separation, without enquiring if she persisted 

to desire it‖ [321]. У наступних прикладах припинення продовженя реалізації 

скрипту актуалізується як недовершена дія укладення шлюбу: ―[…] and now 

her marriage was at an end […] no marriages, our neighbourhood is so busy in 

[…] unmaking?‖ [321] та як розірване весілля: ―her uncle, preparing for 

nuptials broken off without his knowledge‖ [321].  

Асоціативно-образний рівень збагачується різноманітністю лексичних 

засобів, використаних автором: перенесення характеристик птахів на людей. 

Так, дієслово fly набуло значення рятуватися втечею, що зустрічаємо в 

наступному контексті: ―O Edgar! you did well to fly so unhallowed a 

connexion‖ [321].  

Кульмінацією реалізації усього скрипту, ―завершенням‖ заручин (―the 

period of a solemn engagement which waited but the journey to Cleves for being 
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completed‖ [321]) є фреймова ситуація wedding, якій у тексті притаманна 

висока номінативна щільність, що бачимо через наступні актуалізатори: N + 

N: marriage ceremony; Adj + N: approaching nuptials, asserted nuptials, expected 

nuptials та intended nuptials, intended marriage, double marriages; double 

wedding; N + V: formed an alliance; N + V: the marriage has taken place та the 

day is fixed: ―marriage of Miss Dennel, which was now celebrated‖ [321], серед 

дієслівних вербалізаторів одруження об‘єктивуєтьcя через ―receive … vows‖ 

– ‗отримати обітниці‘; ―fix for life‖ – утримати біля себе особу, get off 

―одружити‖: ‗You'll die an old maid, Camilla, take my word for it. And I'm 

really sorry[…] You might have been got off‖ [321]. Одружитися – це 

метафорично марширувати до вівтаря Гіменея: ―Mrs. Arlbery […] accused her 

of intending to steal a march to the altar of Hymen‖. Архілексема marriage 

актуалізується у романі Ф. Берні фразеологізмом (за Т. А. Ковалевою 

соціально-побутовим евфемізмом-тропом [63, c. 16–17]) to tie the knot – 

―одружитися‖, де вузол є символом шлюбу, а чоловік та дружина 

поєднуються, стаючи одним цілим: ―It was easy to him to see that his errand 

was vain, and the knot indissolubly tied‖ [321]. Серед метафоричних 

вербалізаторів автор застосовує просторову метафору руху по 

горизонтальній площині: ―his niece was on the point of marriage with a 

neighbor‖ [321]. Використання соматизму hand є синекдохою на позначення 

одруження: ―she might safely honour him with her hand‖ [321]. 

У wedding виділяємо сему УРОЧИСТОСТІ. Wedding є урочистою, 

святковою подією: ―came down to the country to solemnise her nuptials‖ [321], 

на що вказує вживання solemnize; його наближенню радіють: ―Sir Hugh, in the 

fulness of his content, promised that when the wedding day arrived‖ [321]. День 

весілля – це початок чогось нового, сприятливий день propitious day, це і 

ділова операція, трансакція: ―impending transaction‖ [321].  

Під час церемонії актанти мікросценарію набувають статусу bridegroom 

та bride, що вербалізовано у тексті ад‘єктивальними розширеннями: fair 

bride, weeping bride, young bride. Після шлюбної церемонії наречений та 



 

 

138 

наречена стають husband та wife, змінюється їхній статус і щодо батьків свого 

обранця/обраниці, оскільки формуються нові сімейні зв‘язки, наприклад ―a 

niece by marriage‖ [321]. Характерною мовною ознакою є те, що лексеми на 

позначення учасників певного етапу реалізації шлюбних стосунків є, за 

визначенням М. В. Боднар, лексикалізованими словосполученнями, які 

функціонують як еквіваленти слова [10, с. 7], наприклад sister-in-law, brother-

in-law. Проте, у романі номінування рідні з боку чоловіка чи дружини 

відбувається здебільшого без додавання in-law, що свідчить про вищий 

ступінь пошани, так батько дружини вербалізується лексемою father: ―He 

kissed with reverence the hand of Mr. Tyrold, called him by the honoured and 

endearing title of father‖ [321]; сестра чоловіка чи дружини виражається 

лексемою sister: ―I thought myself forming a legal claim to address Miss Eugenia 

Tyrold as my sister‖ [321]. 

У тексті роману автор використовує синекдоху altar is a marriage 

ceremony: вівтар, біля якого відбувається вінчання, є символом усієї весільної 

церемонії, що вербалізується автором у семи контекстах із наступним 

дієслівним розширенням: одружитися – ―lead to the altar‖– ―повести до 

вівтаря‖; ―reach the alta‖ – ―одружитися‖, одружитися – це скласти 

обітницю перед вівтарем: ―the vow taken at the altar to her husband‖ [321], для 

об‘єктивації примусового шлюбу зустрічаємо дієслово press (досл. 

притиснути): ―Did Eugenia press him to the altar?‖ [321]; На швидке 

одруження вказує дієслово whisk (швидко відносити): ―See, whisk to the 

altar‖; ―whisk you there before her‖ [321]: hobble – ―накульгати‖; ―Numps has 

sent for me to see poor little Greek and Latin hobble to the altar‖ [321]; 

одруження в ранньому віці вербалізується через прямий перехід від стадій 

nursery ―дитяча кімната‖ до altar: ―she was carried from the nursery to the 

altar‖ [321].  

Слот спосіб одруження у романі наповнюється значенням ―швидке 

одруження‖: ―The baronet shuddered with horror; and declared he would 
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instantly send an express to bring Clermont home, that Eugenia might be married 

out of hand‖ [321]. 

Хоча у розвитку стосунків пари та в обряді вінчання превалювала 

публічність, проте, існувала і практика таємних одружень. Наприклад, один 

із персонажів роману одружився таємно із служницею через різницю у 

статусі: ―he had privately married his house-keeper‖ [321]. Існувала також 

elopement – таємна втеча з метою одружитися. У романі така ситуація 

розгорнулася один раз без добровільної згоди нареченої: ―Camilla soon after 

learnt, from Lavinia, that Sir Hugh had been deeply affected by the history of the 

elopement‖ [321].  

До лексико-семантичного поля (ЛСП) фреймової ситуації wedding, окрім 

винуватців заходу,зараховуємо учасників весільної церемонії: bride‘s maid 

―дружка‖: ― the most becoming dress for a bride's maid‖ [321]; parson 

―священослужитель‖ та father ―батько‖, де священик поєднує, а батько дає 

руку: ―[…] and the following morning, Mr. Tyrold gave the hand of Lavinia to 

Harry Westwyn, and Dr. Marchmont united them‖ [321]. До цього ЛСП 

належать також певні атрибути самої церемонії: ring ―перстень‖, який 

виступає символом шлюбу: ―[…] but resisted not the eventful ring, with which 

he ―habiliment‖ [321].  

Для представників жіночої статі wedding було неодмінно пов‘язаним із 

розкішшю та пишним вбранням : ―and she secretly revolved … various articles 

of ornament and of luxury, which she had long wished to possess, and which now, 

for her wedding clothes, she should have riches sufficient to purchase‖ [321].  

Wedding є початком спільного сімейного життя, від якого бере відлік 

здійснення мікросценарію marriage, який актуалізується у романі наступним 

чином: найчастотнішим вербалізатором виступає лексема marriage 

(53 приклади вживання), яка має нижченаведені синтагматичні розширення: 

marriage is fixed; unequal marriage, forced marriage, breach of the marriage; 

proposals of marriage; former marriage (2); approaching marriage; look upon 

marriage; marriage has taken place; demand Camilla in arriage; disproportioned 
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marriage. Другим за частотністю вербалізатором є синонімічний дієслівний 

вербалізатор – лексема marry (50 прикладів вживання). На третьому місці за 

частотністю є alliance (24 приклади вживання) із наступними 

ад‘єктивальними розширеннями: intended alliance, reported alliance, unequal 

alliance та proper alliance,а також як частина словосполучення: ―glaringly 

apparent unsuitableness of the intended alliance‖ [321]. Alliance – це об‘єднання 

в єдине ціле чоловіка та дружини, їхніх сімей. Наступним синонімічним 

вербалізатором виступає лексема union (15 прикладів). Найменш вживаними 

автором є лексеми matrimony (7 прикладів), wedlock (1 приклад) та 

словосполучення conjugal state. Наступні приклади є контекстуальними 

синонімами і несуть додаткове конотативне значення, допомагаючи розкрити 

образно-асоціативний шар висвітлення даного концепту. Шлюб є священним 

станом: ―holy state so sacred to one only object‖ [321]; вдалим влаштуванням в 

житті: ―good establishment‖ [321]. Автор роману використовує багату палітру 

стилістичних засобів для опису marriage: троп порівняння вказує, що 

marriage є небезпечним станом, океаном, в якому трапляється багато 

штормів, які слід вистояти: ―Though now and then 'tis a blessed, 'tis always a 

perilous state; but the man who has to weather its storms, should not be remiss in 

studying the clouds which precede them‖ [321]; marriage передбачає спосіб 

життя, відмінний від попереднього: ―impending change of situation‖ [321]; 

marriage – це і колісниця Гіменея: ―by adding two trophies to the victorious car 

of Hymen‖ [321]; marriage – зміна статусу, вихід у світ: ―She had entered the 

world, by a sudden and most unequal marriage‖ [321]; marriage – спільний 

життєвий шлях: ―What a wife would Camilla have made him in every stage of 

their united career!‖ [321]. Одружитися – взяти жінку під опіку: ―to take unto 

myself a wife?‖ [321]. Вербалізація відбувається також із використанням 

структурної когнітивної метафори: ―entering into marriage‖, До 

номінативного поля також зараховуємо ад‘єктивальний вербалізатор 

connubial: ―it is their connubial criterion‖ [321]. Marriage вступає в 

антонімічний зв‘язок із no marriage, які можна ―makе‖ та ―unmakе‖: ―What 
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are all these marriages and no marriages, our neighbourhood is so busy in making 

and unmaking?‖ [321]. 

Соматизм ‗hand‘ ‗рука‘ виступає символом шлюбу, що актуалізується у 

дев‘яти контекстах: ―The hand which she proferred, and which the day before he 

had received as the token of permanent felicity, he had now seen in the possession 

of another‖ [321]. Marriage є запорукою отримання руки, але не обов‘язково 

серця, тобто є гарантією отримання тілесності, але не духовної відданості: 

―[…] or the horror of yielding to him her hand, while her heart was in the 

possession of another‖ [321]. 

На основі когнітивно-семантичного та лексико-граматичного аналізу 

контекстуального оточення вербалізаторів мікросценарію-фрейму MARRIAGE, 

ми виділили основні когнітивні сегменти-семи концепту MARRIAGE: 

1. СЕМА НЕЗВОРОТНОСТІ. Якщо попередні мікросценарії 

передбачали можливість відходу від продовження реалізації 

матримоніального скрипту, то після фреймової ситуації wedding наступає 

незворотність, оскільки, згідно з превалюючою у тогочасній Великобританії 

християнською доктриною, шлюб є трансцендентним, що у аналізованому 

романі реалізовується мовним маркером for ever. Припинити реалізацію 

скрипту могла лише death – смерть одного із подружжя або надзвичайно 

рідкісний випадок separation – сепарація.  

2. СЕМА ОБ‘ЄДНАННЯ. Шлюб передбачає об‘єднання у єдине ціле: 

‗that they might be united‘ [321]. 

Marriage зазнає 3. ЕВОЛЮЦІЇ. Він проходить крізь низку стадій: ранню, 

зрілу та пізню. Рання стадія є короткотривалою та характеризується 

піднесеними почуттями, прагненням приватності, яке минає із переходом до 

зрілої фази: ―Indiana, when the first novelty of tête-à-têtes was over, wished again 

for the constant adulatress of her charms and endowments, and, to the 

inexpressible rapture of Sir Hugh, solicited Miss Margland to be her companion‖ 

[321]. 
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4. ПУБЛІЧНІСТЬ. Родина та друзі супроводжували розвиток 

дошлюбних стосунків, також їхня підтримка була необхідною для самого 

шлюбу: ―Did any friends solicit the alliance?‖ [321]. Та існування значної 

вікової, соціальної чи майнової різниці спонукало до нерозголошення 

шлюбу: ―she had prevailed with her husband to consent that the marriage should 

not be divulged‖ [321]. 

5. ТИСК. Не закладена у тогочасній суспільній свідомості необхідність 

фактору вільного вибору сприяла тому, що L та G були ментально схильними 

до одруження через тиск з боку інших сторін, зокрема партнера, як у 

наступному контексті, де G намагався силоміць затягнути L до шлюбу: ―he 

had bound her by all she herself held sacred, to rescue him from suicide, by 

consenting to the union‖ [321].  

6. ЖИТТЄВИЙ ВИБІР. Одружуватися або ні – це вибір особи: ―if she 

should happen to chuse to marry‖, і, хоч часто не враховувалося бажання 

молодих осіб, насильно не одружували:―as she could not be married by force‖ 

[321]. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Шлюб – серйозна річ, з якою не слід 

жартувати: ―As to matrimony, it's no great joke to a man, when once he's made 

his way in the world; it's more an affair of you ladies by half‖ [321]. 

8. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ (група когнітивних сем). Тут спостерігаємо 

різні ситуації Marriage передбачає 8.1. ЗАСНУВАННЯ НОВОЇ ГОСПОДИ та 

відокремлення молодої сім‘ї: ―And when, my dear,‘ said Mrs. Arlbery, ‗do you 

expect to have a house of your own?‘ ‗O, as soon as I am married, you know.' 'Is 

your marrying, then, already decided?‖ [321]. 8.2. ДРУЖИНА ВХОДИТЬ ДО 

СІМ‘Ї ЧОЛОВІКА, її приймають в дім: ―Do you know, General, when that 

beautiful automaton, Miss Lynmere, is to marry young Mandlebert?‘ ‗Immediately, 

I understand; I am told he has fitted up his house very elegantly for her reception‖ 

[321].  

9. КОХАННЯ у шлюбі. 9.1. КОХАННЯ Є НЕОБХІДНИМ. Взаємність 

почуттів є запорукою успішного шлюбу: ―In this instance, however, 
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distinctness of disposition stifled not reciprocity of affection–that magnetic 

concentration of all marriage felicity‖ [321]. Соматизми heart та hand 

символізують відповідно love та marriage, за висловленнями одного із героїв 

роману останнє нерозривно має передбачати наявність першого: ―I must owe 

her hand‘, cried he, ‗to her heart, not to a contest such as this‖ [321]. 9.2. ШЛЮБ 

ВБИВАЄ КОХАННЯ. Водночас, спостерігаємо і протилежну думку: після 

укладення шлюбу кохання зникає, формальність нового стану не є 

сприятливим ґрунтом для його подальшого існування: ― no man is in love 

when he marries. He may have loved before; I have even heard he has sometimes 

loved after: but at the time never. There is something in the formalities of the 

matrimonial preparations that drive away all the little cupidons‖ [321].  

У романі актуалізується група сем з архісемою ГРОШІ. 10.1. ГРОШІ – 

ПОЗИТИВНИЙ ФАКТОР. Фінансові статки є сприятливим чинником у 

шлюбі: ―[…] but yet, somehow or other, that same sordid thing called money, 

does manage to produce such abundance of little comforts and pretty amusements, 

that one is apt ... to half suspect ... it may really not much add to any matrimonial 

aversion‖ [321]. Шлюб – це 10.2. СПОСІБ ЗБАГАТИТИСЯ. Одруження 

сприяє отриманню в дар фінансової та нерухомої власності від родичів. 

Відсутність почуттів може компенсуватися багатством і бути мотивуючим 

чинником для одруження. Наступна цитата ілюструє метонімію, де 

‗одружитися із маєтком‘ означає одружитися із L, що там проживає: ―What 

a mercy it is our not accepting that young Captain, who would have run away with 

her to I don't know where, instead of being married to the very nearest estate in the 

county, that will always be living with us!‖ [321]. 10.3. НЕРІВНИЙ шлюб ВЕДЕ 

ДО РІВНОВАГИ. Багатство та бідність повинні поєднуватися і створювати 

рівновагу: ―[…] yet he rolls in wealth, and she has nothing. I must bring them, 

therefore, together, positively: for though a husband ... such a fastidious one 

especially ... is not what I would recommend to her for happiness, 'tis better than 

poverty‖ [321]. 10.4. ПОДРУЖНІЙ ПАРТНЕР ДОПОМАГАЄ ЗАОЩАДИТИ 

КОШТИ. Чоловік одружився з надією, що дружина йому збереже кошти: ―in 
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the full persuasion she would save him half his annual expences, he married her‖ 

[321]. 10.5. МАЙНОВА РІВНІСТЬ СПРИЯЄ РІВНОПРАВНОСТІ. Водночас, 

нерівні статки спричиняють залежність від партнера та підпорядкованість, як 

у наступному прикладі де чоловік стає залежним від дружини: ―run not into 

the very common error of depending upon the gratitude of your wife after 

marriage, for the inequality of her fortune before your union‖ [321]. 

10.6. МАЙНОВІ СТАТКИ КОМПЕНСОВУЮТЬ НЕГАРНУ ЗОВНІШНІСТЬ. 

Гроші слугують своєрідною компенсацією відсутності привабливої 

зовнішності і багата неприваблива жінка є відповідною парою для бідного 

чоловіка: ―why he'll the more readily excuse her face not being one of the 

prettiest, for her kindness in putting up with his having so little money; being a 

thing some people think a good deal of‖ [321]. 10.7. ШЛЮБ З МЕТОЮ 

ЗБАГАЧЕННЯ – НЕГАТИВНЕ ЯВИЩЕ. L не бажає вступати у шлюб задля 

матеріальної наживи, називає це ―mercenary hopes‖ ―корисливими 

сподіваннями‖, та ―selfish purposes‖ ―егоїстичними цілями‖: ―for you cannot, 

I'm sure, believe me capable of making so solemn an engagement for such 

mercenary hopes, and selfish purposes‖ [321]. Бажання покращити фінансове 

становище завдяки шлюбу є негідним, що у тексті актуалізується наступними 

прикметниками: degrading, mercenary, interested.  

11. ШЛЮБ ЗРІВНЮЄ ПАРТНЕРІВ. Попри на попередні відмінності та 

будь-яку нерівність, у шлюб партнери вступають як рівноправні партнери: 

―[…] and thus, in fact, rich or poor, high or low, whatever be the previous 

distinction between the parties, on the hour of marriage they begin as equals‖ 

[321]. 

12. ШЛЮБ – ЦЕ БАЖАНА РІЧ. Аналіз дозволяє встановити, що у 

британському суспільстві XVIII століття спостерігається поширене 

сприйняття шлюбу як позитивної, бажаної речі: ―union upon which hung all 

his wishes‖ [321]. 

У романі спостерігаємо велику кількість семантичних ознак, які 

актуалізують сему 13. ЩАСТЯ у шлюбі, що передається наступними 
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лексичними засобами: словосполученням conjugal happiness ―подружнє 

щастя‖, лексемами happiness ―щастя‖ та happy ―щасливий, а також 

лексемою felicity ―щастя‖.  

У зрілому періоді шлюбу, який є найтривалішим, актуалізовується сема 

14. ПРОКРЕАЦІЇ. Діти – джерело щастя в даний момент та інвестиція у 

майбутнє: ―[…] and to educate a lovely race of one son and three daughters, with 

that expansive propriety, which unites improvement for the future with present 

enjoyment‖ [321].  

15. ШЛЮБ – ЗАПОРУКА ОТРИМАННЯ СТАТУСУ В СУСПІЛЬСТВІ 

ДЛЯ ЖІНОК. Шлюб для жіноцтва виступає контекстуальним синонімом 

влаштування, отримання статусу в суспільстві, себто концепту 

ESTABLISHMENT, номінативне поле якого очолює однойменна архілексема: 

―So many girls want establishments‖ [321]. У романі чітко окреслюється ідея 

про поширений стереотип в суспільстві, що добре влаштування, добра 

господа – основна ціль в житті L. 

16. ВЗАЄМНА НАЛЕЖНІСТЬ ПАРТНЕРІВ. Marriage передбачає 

формування зв‘язку: ―forming any connection‖ [321], та отримання у власність 

партнера: ―on the very day that Camilla should be his‖ [321], а також присвяту 

свої почуттів подружньому партнеру, шо вербалізується через соматизм heart 

із застосуванням синекдохи: ―Intent […] upon dedicating for ever to Melmond 

her virgin heart‖ [321].  

Окрім позитивно/нейтрально маркованих когнітивних сем, можемо 

виділити також семи із негативною конотацією: 

17. ШЛЮБ – ЦЕ ЩОСЬ НЕБАЖАНЕ. Marriage може бути тим, чому 

протистоять: ―for marriage he still resists, though he finds you resistless‖ [321], 

викликати каяття: ―She had not, she said, half so much liberty as when she lived 

with her Papa, and heartily repented marrying, and wished she had never thought 

of it‖ [321], а думка про шлюб вселяє страх: ―[…] an alliance to which she 

looked forward with dread‖ [321] і навіть огиду: ―matrimonial distaste‖ [321]. 
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Розваги та веселощі протиставляються шлюбу, змальовуючи останній в 

негативному світлі.  

17.1. ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ. Шлюб передбачає обмеження свободи; 

після шлюбу завершується флірт із представниками іншої статі та навіть 

обмежується спілкування: ―[..] only I wish he had spoke a little sooner, for I 

suppose Mr. Melmond thinks me as much out of his reach as if I was married‖ 

[321]. 

Роман дає можливість змоделювати структурну концептуальну 

метафору MARRIAGE IS CAPTIVITY, ШЛЮБ – ЦЕ НЕВОЛЯ. Ця метафора 

актуалізується через наступні вербалізатори: ―bondage‖ ―рабство‖: ―her 

violent desire for this state of freedom, ended in conceiving it a state of bondage‖; 

―shackles‖ ―кайдани‖ – три контексти: ―[…] and was dubious whether to 

rejoice in the shackles he had escaped, or to lament the charmer he had lost‖ 

[321], ―noose‖ ―зашморг‖ – два контексти: ―Do you suppose, if he had not 

already made up his mind to the noose, and was not sure you had made up yours to 

letting it be tied, he would have cared for poor me, and my scrapes?‖ [321]. 

Marriage – похорон свободи: ―funeral honours of liberty‖ [321]. 

Перегукуються із попередньою також метафори MARRIAGE IS A TRAP, ШЛЮБ – 

ЦЕ ПАСТКА, в яку можна ―take in‖, ―trick in‖ ―заманити‖: ―So he thinks to take 

me in‖ [321]; ―[…] thus happily saved him from being tricked into unprofitable 

wedlock‖ [321] та MARRIAGE IS A YOKE, ШЛЮБ – ЦЕ ЯРМО: ―Nor is there the least 

necessity to yoke the poor child to the conjugal plough so early‖ [321]. 

Асоціативно-образний шар розкривається також завдяки метафорі 

MARRIAGE IS A LOTTERY, ШЛЮБ – ЦЕ ЛОТЕРЕЯ, в якій перша невдала спроба 

може згасити бажання продовжувати спроби: ―You may easily believe, the last 

of my intentions was any further essay in a lottery I had found so inauspicious‖ 

[321]. Для опису marriage автором застосовується також метафора руху, де 

marriage – ціль прибуття: ―[…] averseness of his supposed destination‖ [321].  

За допомогою аналізу вербалізації багатокомпонентного концепту-

когнітиву MARRIAGE та опису його складових мікроконцептів HUSBAND та 
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WIFE, які доповнюють загальну картину ми відтворили бачення шлюбу у 

британському суспільстві в XVIII ст. Після аналізу концепту MARRIAGE, 

перейдемо до його складових. Спершу зупинимось на мікроконцепті WIFE. 

Архілексемою мікроконцепту WIFE є лексема wife, яка у романі ‗Camilla‘ 

вступає в синтагматичні зв‘язки, що показано через атрибутивні відношення 

Adj + N із позитивною конотацією (6 прикладів): agreeable wife, deserving 

wife, beloved wife (2), handsome young wife, invaluable wife, та негативною 

конотацією (2 приклади): unhappy wife та dissipated wife; Ord. number + N: first 

wife; прийменникове сполучення N + of +(Adj) + N: wife of the poor prisoner, 

дієслівно-іменникові словосполучення V + N: compose wife, take a wife, 

procure a wife, conclude a wife, recognise a wife та owe the wife; PP + N: 

appropriated wife. Безпосередня вербалізація відбувається і через наступні 

контекстуальні синоніми: образна номінація-метафора на позначення 

заміжньої жінки: ―This divinity,‘ said Sir Sedley, 'for the blessing of everyone, yet 

[…] is safely noosed‖ [321]; нещодавно заміжня жінка називається ще bride: 

fair bride; метафорична номінація ―дружина – це пристанище‖ актуалізована 

лексемою station. Із одруженням L набувала статусу mistress – a female head 

of a household: [308] ―[…] wish her joy, which I am sure you will do of your own 

accord, for she's going to be mistress of Beech Park‖ [321].  

На основі аналізу роману ‗Camilla‘ ми виділили основні когнітивні 

групи сем мікроконцепту WIFE: 

1. СТАТУС ДРУЖИНИ. 1.1. ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ. Дружина є 

меншовартісною, додатком до чоловіка: ―conclude a wife no better than a real 

rib, sticking always close to a man's side‖ [321]. 1.2. ПОЧЕСНІСТЬ. Заміжньою 

бути почесно, що виражено лексемою honourable. 

2. РОЛЬ ДРУЖИНИ. 2.1. ДРУЖИНА – ПОМІЧНИК: Дружина 

допомагає чоловікові порадами: ―he wanted her aiding counsel, her equal 

interest, and her consoling participation‖ [321]. 2.2. ПАРТНЕР: Дружина – 

партнер, якого поважають та якому довіряються: ―[…] perfect confidence, and 

unbounded esteem, he required to feel for his wife‖ [321]. 2.3. 
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ДОГЛЯДАЛЬНИК: Старий чоловік, одружуючись із молодою жінкою 

прагнув отримувати догляд від неї: ―Mr. Berlinton, when he made this 

marriage, supposed he had engaged for life a fair nurse to his infirmities‖ [321]. 

2.4. МАТІР. Материнські, поруч із подружніми (‗maternal and conjugal 

characters‘), належать до основних обов‘язків жінки, які природою закладені 

як обов‘язки та насолода: ―Will it not […] render tasteless and insipid the 

conjugal and maternal characters, meant by Nature to form not only the most 

sacred of duties, but the most delicious of enjoyments?‖ [321]. 

2.5. ДОМОГОСПОДИНЯ. Дружина повинна уміти поратися по домашньому 

господарству: ―[…] how to order her table […]‖ [321]. 2.6. БЕРЕГИНЯ: Ідеал 

дружини – це дружина-берегиня: ―She knows she has not only her own 

innocence to guard, but the honour of her husband‖ [321], завдання якої – 

берегти святість чоловіка – ―Whether she is happy with him or not, this deposit 

is equally sacred‖ [321]. 2.7. ДЖЕРЕЛО ЩАСТЯ. Одружитися – зробити 

чоловіка щасливим: ―O, I can take no excuse, I insist upon your shewing the 

house. I have brought two young ladies on purpose to see it; and who knows but 

one of them may take a fancy to it, and make you a happy man for life‖ [321]. 2.8. 

ДРУЖИНА ВИЗНАЧАЄ ЖИТТЯ ЧОЛОВІКА: ми знайшли чотири 

контекстуальні приклади: ―but since it is only within a few hours you have taken 

the resolution which is to empower her to colour the rest of your life‖ [321], вона 

є ―mistress of destiny‖, ―господинею долі‖: ―[…] he languished to make Camilla 

herself the sole mistress of his destiny‖ [321]. 

3. ПОВЕДІНКА. 3.1.1. ДОБРОПОРЯДНІСТЬ. Розпусна дружина не є 

бажаною: ―[…] a dissipated wife! – No!‖ [321]. 3.1.2. ПОКОРА. Дружина 

демонструє беззаперечну покору: ―Had this lady been united to a man whom 

she despised, she would yet have obeyed him, […] as she obeyed her honoured 

partner‖ [321]. 

Серед групи сем поведінки, виділяємо підгрупу 4.2. ХАРАКТЕР 

ДРУЖИНИ. 3.2.1. ПРОСТОТА. Простодушність на публіці та в домашній 

атмосфері здатна приносити щастя чоловіку: ―I can only be happy with a 
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character as simple in the world, as in retirement; as artless at an assembly, as in 

a cottage‖ [321], Кокетливість у дружині – та риса, якої варто остерігатися і, 

зауваживши цю характеристику у L, слід ―escape‖, ―втікати‖. 

3.2.2. М‘ЯКІСТЬ ХАРАКТЕРУ: Люб‘язність та доброзичливість сприяють 

створенню позитивного образу дружини: ―And Miss Camilla's always so good-

natured, and so affable, she'd make him a very agreeable wife, I dare say‖. 3.2.3. 

СКРОМНІСТЬ. Суспільна увага не повинна відволікати дружину від 

виконання домашніх обов‘язків: ―Has she discretion, has she fortitude, thought 

he, to withstand public distinction? Will it not spoil her for private life; estrange 

her from family concerns?‖ [321]. 

4. ЗОВНІШНІСТЬ ДРУЖИНИ (група когнітивних сем). 

4.1. ЗОВНІШНІСТЬ НЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ. Врода в дружині не є важливою, 

стійкість поглядів ―firmness of mind‖ є прерогативою, а зовнішня краса є 

скороминучою: ―beautiful young bride‖ стає ―ugly old wife‖ [321]. 

4.2. ЗОВНІШНІСТЬ Є ВАЖЛИВОЮ. Її відсутність може компенсувати 

багатство: ―Though, provided she'd had the rhino, it would not much have 

signified: for, as to being pretty or not, it's not great matter in a wife‖ [321], а 

також добрий характер. 4.3. ВРОДА – ЗАЙВИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ДРУЖИНИ. 

Не слід одружуватися із вродливою – така дружина вимагає уваги та турботи, 

не охоче береться за хатню роботу та є об‘єктом уваги інших чоловіків: ―A 

beauty won't make a good wife. It takes her too much time to put her cap on‖ 

[321]. 

Як бачимо, на відміну від незаміжніх жінок, врода яких трактується як 

важливий елемент, для заміжніх вона переважно виступає зайвим чинником. 

5. ФІНАНСОВІ СТАТКИ (група когнітивних сем). 5.1. ДРУЖИНА – 

ДЖЕРЕЛО ГРОШЕЙ. Завдяки заможній дружині можна збагатитися: ―O, ho! 

so you began with marrying a fortune?‘ ‗Yes, sir, and very pretty she was too, if 

she had not been so puny‖ [321]. 5.2. БАГАТА ДРУЖИНА ПРАГНЕ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ. Будучи джерелом фінансів для чоловіка, заможна 

дружина відмовляється йому коритися: ―[…] but I can't say I had much comfort 
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with ‗em while they lived. They was always a thinking they had a right to what they 

had a mind, because of what they brought me‖ [321], та прагне незалежності, 

пригнічуючи силу та дух чоловіка. 

6. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РІВЕНЬ. 6.1. ДРУЖИНА НЕ МАЄ БУТИ 

ОСВІЧЕНОЮ. Основна роль дружини – ―order her table‖ – займатися 

домашнім господарством та бути підпорядкованою чоловіку: ―Me, sir!‘ cried 

Lynmere, recovering from a long yawning fit, ‗and what have I to do with 

marrying a girl like a boy? That‘s not my taste, my dear sir. Besides, what has a 

wife to do with the classics? will they shew her how to order her table?‖ [321]. 

6.2. ДРУЖИНА МАЄ БУТИ ОСВІЧЕНОЮ. G бажає мати освічену та 

розуміючу дружину: ―What will he find in Indiana but a beautiful doll, 

uninterested in his feelings, unmoved by his excellencies, and incapable of 

comprehending him if he speaks either of business or literature!‖ [321].  

Архілексемою мікроконцепту HUSBAND, що входить у макроконцепт 

MARRIAGE є лексема husband, яка у романі ‗Camilla‘ вступає в наступні 

синтагматичні атрибутивні відношення: Adj + N poor sick husband! destined 

husband (of Indiana); grateful husband; adored husband, sorrowing husband, 

fastidious husband, pretty little tidy husband; N + Adj husband elect. HUSBAND 

входить до тріади чоловіків, які формують сімейне коло жінки і мають вплив 

на неї: батько-брат-чоловік: neither father, brother, nor husband. 

На основі слів-супровідників до лексем-вербалізаторів, ми виділили 

основні когнітивні сегменти сем та окремі когнітивні семи мікроконцепту 

HUSBAND: 

1. СЕМА КОХАНОГО. Чоловік кохає дружину: ―I must be convinced of 

his unaltered love‖ [321]. 

2. Сегмент сем СТАТУСУ ЧОЛОВІКА. 2.1. СЕМА ВИЩОСТІ: чоловік 

стає власником дружини: отримує верховенство над дружиною: ―[…] when 

that knot was tied which would give to him all power‖ [321]. 2.2. СЕМА 

НИЖЧОСТІ. Чоловік може бути слугою на все життя: ―Would secure him your 

slave for life‖ [321]. 2.3. СЕМА ОПІКУНА: Чоловік стає опікуном: Дружина 
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переходить із опіки батька до рук чоловіка, чоловік є захисником та заміняє 

батька після одруження: ―[…] to whom already I consign my Camilla‖ [321]. 

2.4. ЧОЛОВІК – ДЖЕРЕЛО ЩАСТЯ: ―Pray how old is she?' said Miss Dennel. 

'Eighteen‘. ‗Dear! and married? – La! I wonder what makes her unhappy!‘ ‗Not a 

husband, certainly!‘ said Mrs. Arlbery, laughing, 'that is against all chance and 

probability‖ [321]. 2.5. ЧОЛОВІК – ІДЕАЛ. Шляхетна вдача чоловіка та 

витривалість заслуговують на повагу та ідеалізування з боку дружини, а 

характер чоловіка слугує стандартом для оцінювання: ―The exalted character 

of her husband was the pride of her existence, and the source of her happiness. He 

was not merely her standard of excellence, but of endurance‖ [321].  

У групі сем ПОВЕДІНКА можемо виділити 3.1.1. ЖОРСТОКІСТЬ. 

Чоловік демонструє жорстоку поведінку: ―the instant he suspects his wife, he 

cuts her off without ceremony‖ [321]. Жорстоке ставлення проявляється через 

залякування та погрози: ―I shall lock you up upon bread and water for the rest of 

your life‖ [321]. 3.1.2. ОБМАН. Образ ідеального чоловіка, L стає жертвою 

першого G, який створює враження відповідності цьому образу: ―Every 

damsel, as she enters the world, has some picture ready painted upon her 

imagination, of an object worthy to enslave her : and before any experience forms 

her judgment, or any comparison her taste, she is the dupe of the first youth who 

presents himself to her‖ [321]. 3.1.3. Чоловік має демонструвати ПОВАГУ до 

дружини: ―I must be convinced of his unaltered love, his esteem, his trust‖ [321], 

шанувати її працю та не зловживати становищем: ―[…] he respected what he 

owed to her conscience, he tenderly returned what he was indebted to her 

affection‖ [321]. 

Серед групи сем поведінки, виділяємо підгрупу 3.2. ХАРАКТЕР 

ЧОЛОВІКА. Позитивними рисами в чоловіка є: 3.2.1. РАЦІОНАЛЬНІСТЬ та 

3.2.2. СТРИМАНІСТЬ. Зразковий чоловік демонструє раціональність: ―[…] 

cool, rational, and penetrating honour and the delicacy of his opinion, as well as 

of the tenderness and gratitude of his nature, the woman who shall once receive 

his vows‖, та зм‘якшує характер дружини: ―[…] while he softened the rigid 
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virtues of his wife‖. Такі риси протиставляються наступним негативним 

ознакам: ―wild, eccentric, vehemen, voluptuous, shallow‖ та ―conceited‖ [321].  

4. ЧОЛОВІК ВИКЛИКАЄ ОГИДУ. Чоловік може викликати ненависть 

та огиду: ―And when to three such attributes is added an open aversion to her 

husband, a professed, an even boasted hatred of his person, his name, his very 

being‖ [321]. 

Можемо також виділити семи характеристик та поведінки (спільні для 

spouses – подружніх партнерів, мікроконцептів HUSBAND та WIFE), які 

відповідають очікуваній доброчесній поведінці кожної особи. Зразкова пара 

демонструє єдність характеру: ―In goodness of heart, and in principles of piety, 

this exemplary couple was bound to each other by the most perfect unison of 

character‖ [321]. В асоціативно-образній площині одружені метафорично 

порівнюються із жерцями давньоримського та грецького бога Гіменея: ―That 

is rather a discouraging article, I confess,‘ cried Edgar, ‗for the tardy votaries of 

Hymen!‖ [321], а також вони – наче здобич Гіменея: ―[…] by adding two 

trophies to the victorious car of Hymen‖ [321]. 

Розлучення в той час не практикувалося, проте, якщо шлюб не був 

укладений добровільно або мали місце акти насилля, можна було отримати 

separation: у романі зустрічається лексема із ад‘єктивальним розширенням 

―immediate separation‖ – окреме проживання подружжя, що відбувалося на 

основі public trial – відкритого судового процесу (словосполучення ‗horrible 

scenes‘ вказує на негативну конотацію): ―The horrible scenes I must go through 

in a public trial for such a purpose – the solemn vows I must set aside, the re-

iterated promises I must break, – no, my dear Sister, no‖. Ще однією опцією 

було анулювання шлюбу за вагомих обставин: ―[…]upon certain avowals, the 

law might revoke my plighted faith‖ [321].  

До дієслова одружити у тексті роману антонімом виступає дієслово 

‗роздружити‘, утворене за допомогою додавання префіксу –un: (archaic) to 

dissolve the marriage of (a married person or couple); divorce (somebody) [Collins 
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English Dictionary]: ―[…] and if they were married, he could not unmarry them‖ 

[321]. 

Після смерті / death чи відкликання обітниці / revocation of plighted faith, 

чоловік і жінка мають змогу знову одружитися (―I've had two wives to my 

share already‖ [321]) та повторити шлюбні обітниці ‗new vows‘. Досвід 

першого шлюбу може знеохотити до повторного: ―She had no courage for a 

new engagement, no faith for new vows‖, та вчить, що не слід поспішати 

вступати у повторний шлюб: ―if ever I marry again, which is a moot point, I 

sha‘n‘t do it hand over head‖ [321].  

У випадку смерті одного з членів подружжя, husband та wife набувають 

статусу widow та widower, а стан, у який переходить дружина висвітлюється 

лексемою widowhood. Основним вербалізатором мікроконцепту WIDOW є 

лексема widow, яка у тексті має наступні ад‘єктивальні розширення: 

enchanting widow, invincible widow та pious young widow widow, також 

зустрічаємо лексему dowager ―удова титулованої особи, високопоставленої 

особи‖. Раннє вдівство виступає приводом для співчуття: ―[…] and Eugenia, 

poor thing, being a widow already‖ [321]. Widow теж може бути об‘єктом 

залицянь і актантом повторення матримоніального алгоритму: ―if I meet but 

the widow, I shall care for none of you‖ [321]. 

Одружений стан у дорослому віці трактується як суспільна норма, 

водночас, неодруженим притаманна стигматизація, що в романі 

вербалізується дерогативною лексикою: неодружений стан – це confinement 

for life – ―пожиттєве ув‘язнення‖. Отож, краще бути вдовою, ніж 

незаміжньою: married > widow/ widower > single. Спостерігаємо співчутливе 

ставлення до вдови: ―everybody likes a young widow‖, і негативне трактування 

в суспільстві незаміжніх жінок, цей стан вважається ―quite disagreeable‖ – 

―досить неприємним‖. Незаміжній статус молодими дівчатами може 

трактуватися як рабство: ―from an ardent impatience to shake off the slavery she 

experienced in singleness‖ [321]. Негативно маркована лексика вживається з 

метою показати, що неодружені є набридливими та злими: ―But your bachelor 
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uncles, and maiden aunts, are the most tantalizing fellows and fellowesses in the 

creation‖ [321]. Maiden ―незаміжні‖ жінки є примхливими: maidenly fib 

―примхи незаміжніх‖, та фанатично дотримуються релігійних обрядів: ―to 

the care of a fanatical maiden aunt, who had taught her nothing but her faith and 

her prayers‖ [321], словосполучення old maid ―стара діва‖ зазнало 

розширення значення – про що свідчить метафора, базована на перенесені 

негативної конотації: ―You'll die an old maid‖ [321]. Так, другим за 

частотністю вживання old maid є смисл a prim and fussy person, що 

зафіксовано у лексикографічному джерелі Merriam-Webster Dictionary [304]. 

Водночас, краще перебувати в неодруженому стані, ніж одружуватися із 

особою, до якої відсутні почуття. Є також особи для яких самотнє життя – 

свідомий життєвий вибір: ―decidedly destined bachelor‖.  

Аналіз роману засвідчує, що не всі подружні пари є вірними шлюбним 

обітницям, і під час подружнього життя трапляються відступи від традиційно 

прийнятних рамок суспільної моралі, такі як невірність подружньому 

партнеру: ―To every body, I‘m afraid; for the husband‘s upon the point of getting 

at it‘. ‗Husband?‘ ‗O, the deuce! I did not mean to say that: however, it‘s out! and 

as it must have been known sooner or later‖ [321]. Lover, ‗коханець‘ дозволяє 

собі використання дерогативної лексики щодо чоловіка: ―Such a tiresome 

quiz! … blockhead‖ [321]. При цьому, замість осуду бачимо виправдання 

зради: ―Besides, as to her being a married woman, which, I see, is what you think 

so much the worst of all, I assure you, if you knew her husband, you would not 

wonder; he deserves every thing‖ [321]. Непоширення в ті часи сучасної 

практики розлучень вела до подальшого спільного проживання пари. 

Когнітивно-семасіологічний простір роману ‗Camilla‘ дає можливість 

проаналізували вербалізацію матримоніального скрипту. Серед притаманних 

рис спостерігаємо промінентну роль батьків упродовж усього скрипту, а 

також андроцентризм. У макросценарії matrimonial relationship виділяємо 

чотири ключові мікроценарії-фрейми: courtship, engagement, marriage, та 

widowhood, передостанній є кульмінацією усього скрипту. Серед основних 
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когнітивних сегментів-сем концепту MARRIAGE є: незворотність, об‘єднання, 

еволюція, публічність, життєвий вибір та відповідальність, у групі 

когнітивних сем місце проживання спостерігаємо як те, що marriage 

передбачає заснування нової господи, так і те, що дружина входить до сім‘ї 

чоловіка. Про кохання у шлюбі також отримуємо суперечливі дані: кохання є 

необхідним та шлюб його вбиває. Шлюб – це бажана річ, яка зрівнює 

партнерів, повинна приносити щастя, є запорукою отримання гідного 

статусу в суспільстві для жінок та передбачає взаємну приналежність 

партнерів. Серед негативних ознак ми виділили тиск, шлюб як це щось 

небажане та обмеження свободи.  

Одружений стан у дорослому віці трактується як норма, а неодруженим 

притаманна стигматизація, що в романі вербалізується дерогативною 

лексикою. Ми виявили, що концепт BEAUTY є важливішим для етапу courtship 

ніж для marriage. У тексті роману зустрічаємо частотність соматичних 

фразеологічних одиниць (наприклад, lose one‘s heart) та бачимо значний 

вплив давньогрецької культури та культурну та мовну свідомість 

англосаксонців: так, у чотирьох текстових реалізаціях роману зустрічаємо 

ім‘я Гіменея, античного покровителя подружжя та шлюбу: votaries of Hymen 

(1), car of Hymen (1) та altar of Hymen (2).  

 

3.2.2. Фреймова репрезентація концепту MARRIAGE у романі 

Ф.Берні 

Лінгвокогнітивний аналіз дав змогу концептуально змоделювати 

лексичне значення імені концепту MARRIAGE у романі Ф. Берні ―Камілла або 

портрет юності‖. Застосувавши методику моделювання семантики 

лінгвальних мереж, ми виявили наповнення слотів базових та допоміжних 

фреймів. 

Предметний фрейм, що вказує на кількісні, якісні, буттєві, локативні і 

темпоральні ознаки, експлікується в тексті роману чотирма схемами.  
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У якісній схемі ‗MARRIAGE є ТАКИМ-якість‘ ми можемо виділити 

а) негативні та б) нейтральні ознаки, що ілюструється наступними 

прикладами: 

А) MARRIAGE є ТАКЕ з негативною оцінкою за: 

- рівнем щастя: UNHAPPY / нещасливе ―The marriage, like most others 

made upon such terms, was as little happy in its progression as honourable in its 

commencement‖ [321]; 

– соціальним статусом: UNEQUAL / нерівне ―She had entered the world, 

by a sudden and most unequal marriage, in which her choice had no part, with 

only two self-formed maxims for the law of her conduct‖ [321] та 

DISPROPORTIONED; 

– добровільністю: COMPULSORY / примусове ―She concluded it a forced 

marriage‖ [321]; 

– відкритістю: CLANDESTINE / таємне: ‗marriage contracted 

clandestinely‘ [321]. 

Б) MARRIAGE є ТАКЕ з нейтральною ознакою за:  

– ступенем втілення: INTENDED / заплановане ―To hear there were any 

doubts of the intended marriage, filled her with emotions indefinable; to hear 

herself named as the cause of those doubts, was alarming both to her integrity and 

her delicacy‖ [321]. 

– порядком: FORMER / попереднє ―he had disinherited him in favour of a 

little boy of her own, by a former marriage, whom they had brought with them to 

Lisbon‖ [321] та FIXED / призначений ―marriage is fixed‖ [321]. 

Квантитативна схема ‗MARRIAGE є СТІЛЬКИ-кількість‘ виявляється 

лише в одній позиції: DOUBLE / подвійне) (3) ―He considered he should have 

full time to prepare for the double marriages‖ [321]. Темпоральна схема 

‗MARRIAGE існує ТОДІ-час ‗TM-темпоратив‘ вказує, що MARRIAGE існує IN 

THE FUTURE / в майбутньому ―She had rallied him upon the general rumour of 

his approaching marriage‖ [321]. Слот схеми способу буття ‗MARRIAGE існує 
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ТАК-спосіб‘ наповнюється однією позицією: MARRIAGE IS ON THE FINAL 

STAGE / на завершальній стадії ―and now her marriage was at an end‖ [321]. 

Ідентифікаційна схема характеризації ‗ID- MARRIAGE є CH-

характеризатор‘ експлікується за допомогою вказівного займенника this у 

формі однини ―this marriage‖ (2) та множини ―these marriages‖. 

Ідентифікаційна схема класифікації ‗ID- MARRIAGE є CL-класифікатором 

видом / родом‘ представлена єдиним прикладом: MARRIAGE IS A CEREMONY 

(церемонія) ―He found a person who performed the marriage ceremony on the 

minute of her quitting the chaise‖ [321]. 

Посесивний фрейм представлений двома схемами: партитивною схемою 

WH-людина має PR-MARRIAGE‘: sb‘s (pronoun) marriage ―his marriage‖ 

[321] (2); ―her marriage‖ [321] (6), ―their marriage‖ [321] (1); marriage of sb 

―the marriage of Indiana with young‖; ―the marriage of his aunt‖. Посесивна 

інклюзивна схема ‗CR-контейнер MARRIAGE‘ має CT-вміст [MOTIVES, 

FELICITY]‘ виявлена у трьох контекстах: ―these are motives of marriage‖ 

[321], ―sordid motives of his marriage‖ [321] та ―magnetic concentration of all 

marriage felicity‖ [321]. 

Акціональний фрейм представлений схемами каузації та контактної дії. 

Схема контактної дії виявляється в моделі ‗AG ЩОСЬ/ХТОСЬ-агенс діє 

на РТ MARRIAGE-пацієнс‘ ASSIST (допомагати) ―To assist the marriage 

according to his former plan, would best, he still believed, sooth his internal 

sufferings‖ [321]; LOOK UPON (розглядати) ―[…] nor the lessons of Miss 

Margland, had taught her to look upon marriage in any nobler point of view‖ 

[321] та RESIST (протистояти) ―be left to himself; though it is plain that, at this 

moment, he is in a difficulty as great as your own; for marriage he still resists, 

though he finds you resistless‖ [321]. 

У схемі каузації ‗ЩОСЬ-каузатор спричиняє / виконує MARRIAGE-

фактатив (результат)‘, що експлікується такими дієсловами: MAKE / робити 

―Mr. Berlinton, when he made this marriage, supposed he had engaged for life a 

fair nurse to his infirmities‖ та DIVULGE / розголошувати ―she had prevailed 
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with her husband to consent that the marriage should not be divulged‖ [321], а 

також CONTRACT / укладати ―marriage contracted clandestinely‖ [321]. 

Акціональний фрейм розширений наступними схемами з додаванням 

аргументних ролей: A) схема стану/процесу ‗ЩОСЬ/ХТОСЬ 

діє‘+темпоратив: MARRIAGE відбувається тоді: час=період: ―on the hour of 

marriage‖ [321]. 

Б) ‗ЩОСЬ/ХТОСЬ діє робить FT-фактитив (наслідок)‘+MD-медіатив 

MARRIAGE, де sb becomes sb with the help of MARRIAGE: ―Miss Dennel, a niece, 

by marriage, of Mrs. Arlbery‖. 

Аналіз логічних предикативів-вербалізаторів концепту MARRIAGE у 

романі Ф. Берні ‗Камілла або портрет юності‘ дав змогу вибудувати 

абстрактну концептуальну мережу, що допомогло прослідкувати експлікацію 

концепту MARRIAGE у всіх вищезазначених базових фреймових схемах, де 

переважають слоти предметного та акціонального фрейму. Якісна схема 

предметного фрейму представлена наступними позиціями MARRIAGE є 

ТАКЕ [UNHAPPY, UNEQUAL, DISPROPORTIONED, COMPULSORY, 

CLANDESTINE, INTENDED та FORMER. Квантитативна схема ‗MARRIAGE є 

СТІЛЬКИ-кількість‘ виявляється лише в одній позиції: DOUBLE. 

Темпоральна схема експлікована в одному прикладі: ‗MARRIAGE існує ТОДІ-

час TM-темпоратив [IN THE FUTURE]. Слот схеми способу буття вказує, що 

‗MARRIAGE існує ТАК-спосіб [ON THE FINAL STAGE]‘. У ідентифікаційній 

схемі характеризації ―ID- MARRIAGE є CH-характеризатор [THIS та THESE]‖, 

у ідентифікаційній схемі класифікації ‗ID- MARRIAGE є CL-класифікатором 

видом / родом [CEREMONY]‘. Посесивний фрейм представлений двома 

схемами: партитивною схемою ‗WH-людина має PR-marriage‘ та 

інклюзивною схемою ‗CR-контейнер MARRIAGE‘ має CT-вміст‘ [MOTIVES, 

FELICITY]. В акціональному фреймі ‗AG ЩОСЬ/ХТОСЬ-агенс діє [ASSIST, 

LOOK UPON та RESIST] на РТ (MARRIAGE) MARRIAGE-пацієнс‘. У схемі 

каузації ‗ЩОСЬ-каузатор спричиняє / виконує [MAKE, DIVULGE та 
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CONTRACT] MARRIAGE-фактатив (результат)‘. MARRIAGE також виступає 

темпоративом та фактитивом у акціональному фреймі. 

У XVIII столітті розвиток матримоніального скрипту зазнав змін: 

економічні фактори спричинили зменшення часового проміжку між 

заручинами та шлюбом. Фреймова ситуація wedding піддалася семантичному 

розширенню через поширення звичаю дарувати весільні подарунки, що 

сприяло покращенню матеріального становища молодої сім‘ї. У цей час для 

плебейок змінилася парадигма, і весілля в матримоніальному скрипті 

поступилося важливістю материнству. Тоді ж значення шлюбу та батьківства 

змістилося із ніші обов‘язків до прав. Також вперше у XVIII столітті 

зафіксовані факти відкритого продажу дружини на місцевому ринку. 

 

3.3. Профілізація концепту MARRIAGE в англійській мові у XIX 

столітті 

Науковці Т. Кларк, Дж. Джилліс, М. Роуз та Е. Росс охарактеризували 

першу половину ХІХ століття добою шлюбного нонконформізму – ―marital 

non-conformity age‖, а другу половину цього століття – поверненням до 

конформізму та контролю [183]; Дж. С. Фрост розглядає ХІХ століття як 

нелінійне, де початок та кінець століття обрамлюють період конформізму 

[175]. 

У ХІХ столітті betrothal ‗заручини‘ для вищого класу стали приватною 

сімейною церемонією і змінилася лексема на їх позначення – engagement. Із 

зміною лексеми змістилося також значення цього поняття. Роль заручин 

зростає, що і надає вагомості лексемі fiancé [257, c. 273]. 

Окрім дарування обручки, у 1820-х роках у графстві Нортумберленд та у 

1830-х і у 1840-х роках у графстві Дарем ще збереглася традиція збору 

шлюбних подарунків для незаможних осіб, які називалися ‗penny weddings‘ 

[3238, c. 376]. 

Крім офіційних, існували інші способи одруження. У графстві Йоркшир 

шлюб вважався укладеним, якщо молодята обмінялися словами ―If thee tak, I 
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tak thee‖ ―Я тебе беру, якщо ти мене береш‖ [269, c. 376]. У графствах 

Йоркшир, Ланкашир та Чешир тих, хто одружувався за допомогою 

невизнаних церемоній називали ―married but not churched‖ чи―married on the 

carpet and the banns up the chimney‖, водночас як практично на усій території 

Великобританії увійшли у вжиток фразеологізми living tally, they‘ve made a 

tally bargain та they‘r nobit livin‘ tally [206, c. 150]. Під час однієї із таких 

церемоній пара перестрибувала через ручку мітли ―broomstick‖ у кімнаті, 

наповненій чоловіками, згодом пару вкладали до ложа у тій же кімнаті [157, 

c. 22]. Після того як зникла практика одруження стрибанням через мітлу, 

фраза they had jumped over the besom означала позашлюбну вагітність [189, 

c. 163]. Ще донедавна у графстві Сомерсет у місцевості Кванток було 

поширеним повір‘я ―Якщо ти незаміжня – не переступай через мітлу‖ 

―Never step over a broom if you are unmarried. You will bear a bastard child‖ 

[266, c. 143; 152, c. 10]. До 1870 року шлюб, укладений у бюро запису актів 

громадянського стану називався ―broomstick coupling‖, а у 

середньовікторіанській добі цивільний шлюб (civil marriage) став заміною 

неформальної шлюбної церемонії ―common-law ceremony‖ [156, c. 186]. 

У робітничих кварталах Солфорда мешканці були толерантними до тих, 

які перебували у фактичному шлюбі ―livin‘ tally‖ або ―over t‘ brush‖. Ці 

фрази поширені і досі серед шахтарів у Південному Йоркширі [249, c. 47].  

Дж. Р. Джилліс дослідив, що в певних осередках плебсу із зміною 

шлюбної парадигми, де marriage більше не передбачав обов‘язкового 

заснування нового господарства, колись першочергова дефініція wife як 

mistress та housewife втратила актуальність, а також розхиталися рамки 

усталеної хронологічної послідовності wife→mother [180, с.118], де 

материнство цінувалося більше, ніж шлюб [Там само, c. 180]. Парафіяльний 

священик Дж. Скіннер презирливо назвав поширену практику одружень 

безпосередньо перед народженням дитини серед шахтарів із Камертона 

‗Camerton mode‘ ‗камертонським звичаєм‘ [332, c. 409] У той час як у 

XVIII столітті особливо серед працівниць в індустріалізованому світі 
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материнство (motherhood) відділилося від стану перебування дружиною 

(wifehood), у XIX столітті ця зміна торкнулася батьківства (paternity), яке 

відокремилося від стану перебування чоловіком (husbandhood) [180, с. 128], а 

також зникала віра у шлюб як у міцний та довготривалий інститут 

―matrimony was not considered a very permanent institution‖ [259, c. 194]. 

Дружина ставала сильнішою та кращою за чоловіка: ―It happens in 

matrimonial partnerships that she bears the reputation of being the ‗better man of 

the two‘ with a frequency that is quite wonderful‖ [258, c. 231]. 

Соціально-економічні умови першої половини ХІХ століття стали 

причиною поширення практики співмешкання серед незаможних верств 

населення, а хлопець обіцяв ―make an honest woman of her‖ (―зробити з неї 

чесну жінку‖) лише, коли дівчина завагітніла [213, c. 130]. Серед 

лондонських ткачів у 1830-х роках поширеною була практика жити у 

цивільному шлюбі з жінками, яких прозивали tacks (первинне значення даної 

лексеми ―кнопка, цвях із широким капелюшком‖): ―many of them, instead of 

having lawful married wives, keep women whom they call tacks‖ [178, c. 168, 

199], така ж практика існувала серед найбіднішої верстви шевців [Там само, 

c. 195].  

Англійська традиція спершу мати власну оселю, а згодом одружитися 

порушувалася серед певних спільнот, де молодята одружившись, 

продовжували мешкати окремо у своїх батьків: ―There is a general custom in 

the district for boys and girls of seventeen or so to marry, and each to continue at 

work, living in the home of their respective parents [....] This tendency has been 

sufficiently strong to overcome the usual English practice of making a home first‖ 

[236, c. 573]. 

Водночас, фінансове становище одружених було кращим аніж 

неодружених, оскільки праця всіх членів сім‘ї сприяла накопиченню 

матеріальних статків. Про нортгемптонширських шевців говорили: 

неодружений чоловік, наче однорукий (single-handed), що створює каламбур: 

―No single-handed man can live; he must have a whole family at work‖ [229, 
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c. 305]. Раніше шлюб залежав від економічної свободи, а у ХІХ столітті 

ситуація була майже зворотною [180, c. 174]. 

Вікторіанська епоха принесла багато змін як до матримоніального 

устрою, так і до весільної церемонії. Наприклад, основні елементи ‗big white 

wedding‘ – білого великого весілля: біла весільна сукня, фата, видання 

нареченої, рис, медовий місяць, датуються ХІХ-м століттям. Рис не 

використовували під час церемонії допоки у Вікторіанську епоху його не 

стали вживати до їжі [180, c. 285]. Білий колір – теж винахід вищого класу 

Вікторіанської епохи, до цього періоду білий колір не асоціювали з 

весільними традиціями, та й пишне весілля із білою сукнею – ‗white wedding‘ 

– також є винаходом заможних вікторіанців.  

Прогресивні діячі пропагували свободу: як свободу вибору партнера, так 

і свободу в одруженні/розлученні: В. Блейк чекав настання того часу, коли 

завершиться панування ―релігії цнотливості, що торгувала коханням‖ (―A 

Religion of Chastity, forming a Commerce to sell Loves‖), а П. Б. Шеллі 

стверджував, що ‗любов в‘яне від обмежень‖ (―love withers under constraint‖) 

[253, c. 44–46]. 

У XIX столітті почали піддавати критиці безмежну владу чоловіків: 

―The divine right of husbands, like the divine right of kings, may, it is hoped, in 

this enlighted age, be contested without danger‖ [259, c. 25, 32]. І якщо у 

XVII столітті глузували із рогоносців ―cuckolded‖ та підкаблучників 

―henpecked‖, то у XIX столітті акцент змістився на тих, хто завдавав болю 

дружині ―wife beater‖ [180, с. 132]. 

Хоч розлучення і досі не визнавалося офіційною владою, як і у 

попередні століття, існувала практика саморозлучень (self-divorce) та 

―позики‖ (lease) дружин. У Мідлендс побутував звичай обмінювалися 

дружинами, що називалося ―swappin‖ або ―sellin of wives‖ [144, c. 201]. У 

графствах Шропшир, Стаффордшир та Вестморленд така угода називалася 

being lease (бути зданим в оренду): про пару, що мешкала разом, говорили: 

―they are not married, they are only leased to one another‖. Про чоловіка, який 
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відправив свою дружину до іншого чоловіка задля матеріальної вигоди, 

говорили, що він ―had leased her out‖ [Clippings relating to "leasing"]. Не всі 

дружини погоджувалися на розлучення і, коли це відбувалося без згоди, 

―продаж‖ визнавався недійсним [265, c. 54–55].  

Дружина у середньовікторіанську добу стала неформальним головою 

сім‘ї, як приклад наведемо вислів чоловіка із Ланкаширу, який уміло 

порівняв робітничу сім‘ю до корабля на морі, де капітан – дружина: ―it is the 

wife that is captain, and right nobly does she discharge her part‖ [Цит. за: 145, 

c. 77]. 

До кінця ХІХ століття сформувалося бачення, що будь-якою домашньою 

роботою опікуються жінки та діти. Деякі дружини заохочували чоловіків у 

цьому та гордо вихвалялися, що вони б ніколи не дозволили ―man of the 

house‖ робити ―hand‘s turn‖. Тих, хто наважувався допомагати глузливо 

називали ―mop rag‖ та ―diddy man‖, а у Солфорді вулицю, на якій проживало 

декілька чоловіків, що допомагали своїм дружинами, у пабах стали називати 

―Dolly Lane‖ або ―Bloody-goodhusband street‖ [249, c. 53–54]. 

За результатами розвідок дослідниці Дж. Гаррісон, за часів правління 

королеви Вікторії ключовими були концепти FAMILY, HOME та EMPIRE [191, 

с. 13]. У вікторіанську добу виникла велика кількість словосполучень з 

означенням Victorian: age, business values, face, book, character, force, Gothic, 

letter, fashion, house, man, morality, standing, та upbringing [36, с. 13]. Ідеалом 

вікторіанської епохи є чоловік, що працює, та дружина, яка береже домашнє 

вогнище: ―Your places are in your homes: your labours are your domestic duties: 

your interests in the welfare of your families! […] Go seek husbands those of you 

who have them not, and make them toil for you‖ [259, c. 111]. Дім став 

―притулком подружнього життя‖ ―sanctuary of married life‖ [205, c. 491], 

проте, товариські стосунки – не те, що чоловік та жінка очікували знайти у 

шлюбі, а найтісніші стосунки у дружини вибудовувалися не із її чоловіком, а 

з дітьми, особливо доньками, а також із іншими жінками [180, с. 252, 249]. 

Дружини заможних чоловіків не працювали, опікуючись домашнім 
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господарством та дітьми. Те, чи дружина працювала, визначало статус 

чоловіка: його могли зневажати ―you turned your nose up at him‖, якщо його 

дружина працювала. Економічна ситуація також була причиною того, що 

жінці було важко знайти роботу ―In any case, it would be housework she'd had 

to do — there was nothing else for a woman‖ [249, c. 147–148]. 

Слова одного із поширених вар‘єте кінця ХІХ ст. описують 

матримоніальний скрипт, де на першому етапі courtship чоловіки поводяться 

ввічливо: ―When first they come courting, How nice they behave‖, а у шлюбі 

дружина працює, наче каторжник: ―But when once a girl's wed, she's a drudge 

and a slave‖. Та навіть шлюб із сварками (marriage with strife) був кращою 

альтернативою, ніж залишатися незаміжньою, товаром на полиці, який не 

купують (to be on the shelf) [205, c. 491]. 

А. Л. Кисельова, дослідниця концепту ―жіночість‖ у вікторіанській 

лінгвокультурі, стверджує, що концепт MARRIAGE виступає похідним від 

концепту FEMINITY, оскільки прояви жіночності у вікторіанській 

лінгвокультурі втілюються у бінарних опозиціях: ―шлюб як обов‘язок‖ – 

―шлюб як ув‘язнення‖, ―залежна роль жінки у шлюбі‖ – ―керівна роль жінки 

у шлюбі‖ [60, с. 4]. 

Бачимо, що на початку XIX століття співжиття cohabitation 

протиставляється шлюбу marriage, а наприкінці цього століття marriage 

практично повністю витісняє інші форми матримоніальних стосунків. 

Можемо зробити висновок, що до кінця ХІХ століття сформувався образ 

male breadwinner чоловіка-годувальника та female homemaker дружини-

домогосподині, хоч як стверджує E. Ross, у вікторіанську епоху важливою 

була праця жінок [251, c. 585]. Будучи позбавленою майже усіх 

громадянських прав, цариною вікторіанської жінки були household та 

maternity. 
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3.3.1. Реалізація матримоніального скрипту у ХІХ столітті (на 

матеріалі роману Е. Троллопа “Як ми тепер живемо”) 

Аналіз роману Е. Троллопа ―Як ми тепер живемо‖ дав можливість 

зробити реконструкцію скрипту уявлення британців другої половини XIX 

століття про стосунки чоловіка та жінки і їх подальший розвиток, також 

виділили динамічні та статичні елементи. 

Ми виокремили два ключових мікросценарії: engagement та marriage, 

останній є кульмінацією усього скрипту. 

Насамперед, обов‘язковими елементами можливості здійснення скрипту 

є наявність двох ключових персонажів: lady (може об‘єктивуватися 

контекстуальними синонімами girl, young girl, young woman, spinster) та 

gentleman (boy, young man, bachelor), які можуть бути широкого спектру 

вікової категорії, хоча простежується вища частотність реалізації скрипту в 

молодому віці. Щодо вікового співвідношення, то ідеальною є ‗розумна‘ 

різниця у віці, де Lady (L) є молодшою від Gentleman (G), а випадки вікової 

переваги жінки викликають здивування та певний осуд у суспільстві: ―And 

he's five years younger than she! And he's got nothing but his curacy! And he's a 

celibate!‖ [333, c. 724]. 

Далі скрипт може розвиватися двома шляхами: а) [L, G] goes back from 

engagement або б) [L] [and] [G] get married (go to the altar, tie up), сам акт 

одруження є фреймовою ситуацією marriage (espousal). Уможливлює шлюб 

згода батьків, проте за її відсутності, наречені можуть втекти (elope) і 

повінчатися таємно. Під час реалізації фреймової ситуації marriage 

(ceremony) персонажі набувають, відповідно, статусу bride та bridesgroom, а 

після шлюбної церемонії наречениий та наречена стають wife та husband, а 

їхні батьки, відновідно, father-in-law та mother-in-law.  

Проте, знаки симпатії можуть проявлятися не лише з боку представника 

чоловічої статі. Так, ―полювання за нареченим‖ є навіть своєрідною кар‘єрою 

для представниці прекрасної статі, а шлюб із титулованим представником є 

способом успішно влаштуватися в житті: ―She wanted to be settled in life. She 
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had meant, when she first started on her career, to have a lord; – but lords are 

scarce‖ [333, с. 242], що дозволяє нам виділити когнітивну сему MARRIAGE – 

ЗАПОРУКА ОТРИМАННЯ СТАТУСУ В СУСПІЛЬСТВІ ДЛЯ ЖІНОК. 

Подружнє життя за Е. Троллопом порівнюється з метафоричним 

образом дороги, і жити в подружжі є наче мандрувати однією дорогою: ―I 

have only one wish in the world; and that is, to travel the same road with you…‖ 

[333, c. 60]. 

Життєві реалії свідчать, що не всі подружні пари є вірними шлюбним 

обітницям, і під час подружнього життя трапляються відступи від традиційно 

прийнятних рамок суспільної моралі: зрада, невірність (adultery, infidelity): 

―Guilty! guilty always! Adultery, murder, treason, and all the rest of it‖ 

[333, с. 4]. За таких обставин, переважно не розривають шлюбних вузів, але в 

окремих випадках це може привести до сепарації чи розлучення (separation, 

divorce): ―She certainly had declared him to be,– not separated, or even divorced, 

– but dead‖ [333, с. 289].  

Якщо трапляється смерть одного з членів подружжя, то husband та wife 

набувають статусу вдова / widow та вдівець / widower, а стан у який 

переходить wife висвітлюється лексемою widowhood. У соціумі widows поряд 

з дітьми трактуються як найменш захищені соціальні верстви і часто 

зустрічаються в іменних конструкціях widow and children: ―...he was fed with 

the blood of widows and children‖ [333, c. 57], а вдівство сприймається як 

певна покута, каяття. Проте, не всі згідні змиритися зі традиційно прийнятим 

устроєм життя вдовиць: ―Now Lady Carbury […] had no idea at all of passing 

her future life amidst the ordinary penances of widowhood‖ [333, c. 13]. Після 

смерті / death чи сепарації / separation чоловік і жінка мають змогу знову 

одружитися (marry again), що передбачає повторення шлюбних обітниць 

(repetition of marriage vows): ―A repetition of marriage vows did not of itself 

recommend itself to her‖ [333, c. 239]. 

Розвиток скрипту можна розділити на два етапи: дошлюбний та 

шлюбний. Дошлюбний період включає такі мікросценарії: знайомство, 
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симпатія, залицяння, пропозиція руки, заручини. Шлюбний період містить 

шлюбну церемонію, буденне подружнє життя, часом сепарацію чи 

розлучення, і за законами природи, смерть (переважно, спершу одного із) 

подружжя.  

Отже, якщо на початку XIX століття співжиття протиставляється 

шлюбу, то наприкінці шлюб (чоловік – годувальник, а дружина – 

домогосподиня) практично повністю витісняє інші форми матримоніальних 

стосунків. 

У XIX столітті узагальнений матримоніальний скрипт складався із 

1) courtship→2) engagement→3) wedding→ 4) для шляхти honeymoon →5) 

inauguration of new household, або міг мати лише два етапи 1) courtship 2) 

cohabitation. 

 

3.3.2. Фреймова репрезентація концепту MARRIAGE у романі 

Е. Троллопа  

За допомогою лінгвокогнітивного аналізу ми концептуально 

змоделювали лексичне значення концепту MARRIAGE у романі Е. Троллопа 

―Як ми тепер живемо‖.  

Предметний фрейм, що вказує на кількісні, якісні, буттєві, локативні і 

темпоральні ознаки, експлікується в тексті роману чотирма схемами. У 

якісній (квалітативній) схемі ‗MARRIAGE є ТАКИМ-якість‘ ми можемо 

виділити а) негативні, б) позитивні та в) нейтральні ознаки, що ілюструється 

наступними прикладами: 

А) MARRIAGE є ТАКЕ за негативною оцінкою: 

- рівнем щастя: WRETCHED (жалюгідне) ―she may be ultimately saved 

from so wretched a marriage‖ [333, c. 468]; UNHAPPY (нещасливе) ―[…] poor 

dear Alfred, who had tumbled into an unfortunate marriage without a shilling‖ 

[333, c. 38]; ―Marriage as I have found it, Mr. Broune, has not been happy‖ 

[333, c. 293] та MISERABLE (нещасне) ―I have since satisfied myself that such a 

marriage would be miserable for both of us‖ [333, c. 443]. 
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- ступенем приємності: DISAGREEABLE (неприємне) ―such a marriage 

would be disagreeable to you and to the lady's mother‖ [333, c. 352]. 

- добровільністю: COMPULSORY (примусове): ―any fate in life would be 

better than a marriage on compulsion‖ [333, c. 354].  

- ступенем бажаності: UNDESIRABLE (небажане) ―The marriage, in 

Lady Carbury‘s mind, was no longer even desirable‖ [333, c. 631]. 

OBJECTIONABLE (варте осуду) ―The marriage is on every account 

objectionable‖ [333, c. 875] та UNSUITABLE (невідповідне) ―They had put 

their heads together, she said, and had found that the marriage would not be 

suitable‖ [333, c. 913]. 

- можливістю втілення: IMPOSSIBLE (неможливе) ―No marriage would 

now be possible to him‖ [333, c. 132] та ―marriage was out of the question‖ 

[333, c. 728]. 

- законністю: UNCANONICAL (неканонічне) ―which made the marriage 

perhaps uncanonical but not illegal‖ [333, c. 894]; 

Б) MARRIAGE є ТАКЕ за позитивною оцінкою: 

- ступенем проявлення: BRILLIANT (чудове) (3) ―to make a brilliant 

marriage‖ [333, c. 531] та SPLENDID (чудове) ―the marriage is so splendid that 

I have consented‖ [333, c. 720].  

- відповідністю: SUITABLE (відповідне) (2) ―the marriage after all might 

be suitable‖ [333, c. 775].  

- ймовірністю та очікуваністю: EXPECTED (очікуване): ―indistinct 

reference to his expected marriage‖ [333, c. 261] та CERTAIN (певний) ―even 

though the marriage were certain‖ [333, c. 237]. 

В) MARRIAGE є ТАКЕ за нейтральною ознакою:  

- ступенем втілення: PROPOSED (запропоноване) (3) ―proposed 

marriage‖ [333, c. 311]. 

Квантитативна схема ‗MARRIAGE є СТІЛЬКИ-кількість‘ виявляється 

лише в одній позиції: ―She had encountered the troubles of one marriage, and 

they had been very bad‖ [333, c. 335]. Слот схеми способу буття ‗MARRIAGE 
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існує ТАК-спосіб‘ наповнюється однією позицією: MARRIAGE IS IN 

OPPOSITION (існує як протилежність) ―as that marriage was in direct 

opposition to one of her broken schemes‖ [333, c. 927]. Темпоральна схема 

‗MARRIAGE існує ТОДІ-час TM-темпоратив‘ IN THE FUTURE (в 

майбутньому) ―his son's future marriage would renew as a matter of course‖ 

[333, c. 530]; ―Hetta's coming marriage‖ [333, c. 927]; ―your coming marriage‖ 

[333, c. 423] та ―his coming marriage with the girl‖ [333, c. 797]. 

Компаративний фрейм, що розвинувся з ідентифікаційного, є основою 

для концептуальної метафори, в аналізованому романі він представлений 

субфреймом:  

А) тотожності / метаморфози, ‗CV-компаратив MARRIAGE є /як/ MS-

корелят‘: А1 – негативно маркований, де MARRIAGE є – MISTAKE 

(помилка): ―She did not look upon that marriage as a mistake‖ [333, c. 335]; – 

STEP TO RUIN (крок до руїни): ―a marriage with an unknown American woman 

[…] would be a step to ruin‖ [333, c. 257]; А2 – з нейтральною конотацією, де 

MARRIAGE IS LIKE SOMETHING TO BE ACHIEVED BY ONE‘S OWN 

EFFORT (наче щось, чого слід досягати власними зусиллями): ―Marriage had 

ever been so clearly placed before her eyes as a condition of things to be achieved 

by her own efforts‖ [333, c. 889]. 

Б) схожості-метафори ‗MARRIAGE-референт є наче ЩОСЬ-корелят‘: 

MARRIAGE-компаратив є наче DOMESTIC INSTITUTION (домашня установа): 

―Marriage of itself, simply as a domestic institution‖ [333, c. 351]. 

Ідентифікаційна схема класифікації ‗ID-MARRIAGE є CL-класифікатором 

видом / родом‘ представлена двома прикладами: MARRIAGE IS AN EVENT 

(подія) ―[…] and the younger woman had promised that in the event of her 

marriage she would be liberal‖ [333, c. 916]; ―occasion of his‖ [333, c. 564] та 

FEAST (свято) ―she was conducted to the marriage-feast by Joe Mixet himself‖ 

[333, c. 884].  
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Ідентифікаційна схема характеризації ‗ID-MARRIAGE є CH-

характеризатор‘ ілюструється одним прикладом: ―this marriage‖ (4 випадки 

вживання). 

Посесивний фрейм представлений двома схемами: партитивною схемою 

‗WH-людина має PR-MARRIAGE‘: sb‘s (pronoun) marriage ―his marriage‖ (5); 

―her marriage‖ (3); ―your marriage‖ (2); ―our marriage‖ (1); sb(‘s) (noun) 

marriage ―girl's marriage‖; ―daughter's marriage‖, ―sister's marriage‖ (2); 

―Melmotte marriage‖; ―Whitstable marriage‖ (2); ―Crumb marriage‖; 

―Monogram marriage‖ та посесивною інклюзивною схемою ‗CR-контейнер 

має CT-вміст MARRIAGE‘ яка виявлена у одному контексті: ―marriage […] 

seemed to be altogether beyond hope‖ [333, c. 622]. 

Акціональний фрейм представлений схемами каузації, контактної дії та 

процесу. Так, у схемі каузації (1) ‗MARRIAGE-каузатор спричиняє ЩОСЬ-

фактатив‘, ведучи до негативних наслідків, приносячи (incur) RUIN 

(руйнування): ―He was aware of the ruin that would be incurred by a marriage 

with Melmotte‘s daughter‖ [333, c. 642]. У схемі каузації (2) ‗ЩОСЬ-каузатор 

спричиняє / виконує MARRIAGE-фактатив (результат)‘, де дія вербалізовується 

наступними дієсловами: CONSENT (погоджуватися) ―When I saw it I almost 

thought that he had consented to the marriage‖ [333, c. 361]; SANCTION 

(дозволяти) ―Such a marriage would or would not be sanctioned in accordance 

with great pecuniary arrangements‖ [333, c. 336]; ACCOMPLISH 

(здійснювати) ―The great Monogram marriage had been accomplished very 

suddenly‖ [333, c. 303]; BRING ABOUT (здійснювати): ―if the marriage could 

now be brought about‖ [333, c. 637]; BREAK OFF / DOWN (розірвати) ―The 

marriage could be broken off at the last day if the property were not forthcoming‖ 

[333, c. 685]; POSTPONE (відкладати) ―The marriage was not postponed‖ 

[333, c. 894] та ARRANGE (організувати) ―And, if possible, she would arrange 

the marriage‖ [333, c. 63]. 

Схема контактної дії (1) виявляється в схемі ‗AG ЩОСЬ/ХТОСЬ-агенс 

діє на РТ MARRIAGE-пацієнс‘: емоції / ставлення HATE (ненавидіти) ―[…] 
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though I hate the place and hate marriages‖ [333, c. 900]; RESENT (гніватися, 

обурюватися) ―old man […] had greatly resented this marriage‖ [333, c. 397]; 

CELEBRATE (святкувати) ―before the marriage was celebrated‖ [333, c. 642]; 

PREVENT (запобігати) ―but the marriage had been prevented by the interference 

of Roger Carbury‖ [333, c. 61]; BENEFIT (отримати користь) ―he should make 

the best of the marriage‖ [333, c. 284]; SET UP MIND (вирішити) ―Her mind 

was set upon marriage, but the word had hardly passed between them‖ 

[333, c. 399]; THINK (думати) ―It was nothing to him what the girl thought of the 

marriage‖ [333, c. 638]; GRACE (удостоїти присутністю) ―grace the marriage 

of Ruby Ruggles‖ [333, c. 905]; CONSENT (погодитися) ―When I saw it I almost 

thought that he had consented to the marriage‖ [333, c. 361]; FORBID 

(забороняти) ―[…] and after that forbade her marriage with Mr. Brehgert‖ 

[333, c. 890]; OFFER (пропонувати), де AG ЩОСЬ/ХТОСЬ-агенс OFFERS FT 

MARRIAGE-фактатив‘ (5) ―there would have been no offer of marriage‖ 

[333, c. 337] та AG ЩОСЬ/ХТОСЬ-агенс PROMISES FT MARRIAGE-фактатив 

(2) ―When he made that half promise of marriage in Mrs. Pipkin's hearing, he had 

said that he would come again on the morrow‖ [333, c. 653].  

Схема контактної дії (2) виявляється у схемі ‗AG агенс (MARRIAGE) діє на 

РТ-афектив‘ SUIT (підходити) ―He had made up his mind that marriage would 

not suit his business‖ [333, c. 107]; CONTRIBUTE (сприяти) ―I have quite 

convinced myself, – that such a marriage will best contribute to my own happiness. 

I do not think, dearest, that it would mar yours‖ [333, c. 928]; APPEAL 

(приваблювати): ―Marriage of itself, simply as a domestic institution, had not 

specially recommended itself to Sir Felix Carbury‖ [333, c. 351]. 

Схема процесу ‗AG-агенс MARRIAGE діє‘ виявлено у трьох ситуаціях: 

COME OFF (вдаватися) (2) ―When a marriage is to be, and doesn't come off, it 

never is the lady's fault‖ [333, c. 482]; TAKE PLACE (відбуватися) ―Had that 

marriage taken place, she would have been the staff‖ [333, c. 806] та REPEAT 

(повторюватися) ―A repetition of marriage vows did not of itself recommend itself 

to her‖ [333, c. 296].  
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Акціональний фрейм розширений наступними схемами з додавання 

аргументних ролей:  

А) стану/процесу ‗ЩОСЬ/ХТОСЬ діє‘:+локатив MARRIAGE‘: FORCE 

INTO (змусити щось зробити) (3) ―It might still be possible to shame him into a 

marriage‖ [333, c. 453] та ―she would force her also into a marriage with Roger 

Carbury‖ [333, c. 788].  

Б) стану/процесу ‗ЩОСЬ/ХТОСЬ діє‘+GL ціль: ―She visited her son again 

[…] and again tried to persuade him to the marriage‖ [333, c. 654]. 

В) схема стану/процесу ‗ЩОСЬ/ХТОСЬ діє‘+темпоратив: MARRIAGE 

відбувається тоді: час=період: ―day of the marriage‖ [333, c. 889]; 

попередник іншої події: ―She […] had been engaged to a prosperous young man 

[…] to whom old Ruggles had promised to give £500 on their marriage‖ 

[333, c. 170]. 

Г) схема стану/процесу ‗ЩОСЬ/ХТОСЬ діє робить FT-фактитив 

(наслідок)‘+AT супровідник MARRIAGE: ―Roger Carbury said well that it was 

very improbable that he and his cousin, the widow, should agree in their opinions 

as to the expedience of fortune-hunting by marriage‖ [333, c. 71];  

Ґ) ‗ЩОСЬ/ХТОСЬ діє робить FT-фактитив (наслідок)‘+MD-медіатив 

MARRIAGE ―[…] the family will be benefited by a marriage with the daughter of 

Mr. Melmotte‖ [333, c. 140] та ―[…] he gets money by marriage‖ [333, c. 112]. 

Д) ‗ЩОСЬ/ХТОСЬ діє робить FT-фактитив (наслідок)‘+CS причина 

―They must be to fix a day for the marriage, and to let her know where they were 

to live‖ [Trollope, c. 654]. 

Аналіз логічних предикативів-вербалізаторів концепту MARRIAGE У 

романі Е. Троллопа ―Як ми тепер живемо‖ дав змогу прослідкувати 

експлікацію концепту MARRIAGE у всіх вищезазначених базових фреймових 

схемах, де переважають слоти акціонального фрейму.  

Антиномічна варіативність якісної схеми предметного фрейму вказує на 

його багатогранність із перевагою негативних конотацій у якісній схемі 

предметного фрейму, таких як wretched, unhappy, miserable, disagreeable, 



 

 

173 

compulsory, undesirable, objectionable, unsuitable, impossible та uncanonical, 

серед позитивних ми виділили brilliant, suitable, expected,certain та splendid. 

MARRIAGE існує ТОДІ-час TM-темпоратив [IN THE FUTURE]. Субфрейм 

тотожності компаративного фрейму наповнений трьома позиціями: ‗CV-

компаратив MARRIAGE є /як/ MS-корелят [MISTAKE, STEP TO RUIN, 

SOMETHING TO BE ACHIEVED BY ONE‘S OWN EFFORT]‘, а субфрейм 

схожості-метафори однією: ‗MARRIAGE-референт є наче ЩОСЬ-корелят 

[DOMESTIC INSTITUTION]‘. ‗ID- MARRIAGE є CL-класифікатором видом / 

родом [EVENT та FEAST]; ‗ID- MARRIAGE є CH-характеризатор [THIS (4)] ‘. 

У посесивному фреймі ‗WH-людина [SHE (3), WE, YOU (2), GIRL, HE (5), 

DAUGHTER, SISTER, MELMOTTE, WHITSTABLE (2), CRUMB та 

MONOGAM ] має PR- MARRIAGE‘; ‗CR-контейнер MARRIAGE (не) має CT-

вміст [HOPE]‘. У акціональному фреймі ‗MARRIAGE-каузатор спричиняє 

ЩОСЬ-фактатив [RUIN]‘, ‗ЩОСЬ-каузатор спричиняє / виконує [CONSENT, 

SANCTION, ACCOMPLISH, BRING ABOUT, BREAK OFF / DOWN, 

POSTPONE та ARRANGE] MARRIAGE-фактатив (результат)‘; ‗AG 

ЩОСЬ/ХТОСЬ-агенс діє [HATE, RESENT, CELEBRATE, PREVENT, 

BENEFIT, SET UP MIND, THINK, GRACE, CONSENT, FORBID, OFFER та 

PROMISE] на РТ MARRIAGE-пацієнс‘; ‗AG агенс (MARRIAGE) діє [SUIT, 

CONTRIBUTE та APPEAL] на РТ-афектив‘; ‗AG-агенс MARRIAGE діє [COME 

OFF, TAKE PLACE та REPEAT]‘. 

 

3.4. Профілізація концепту MARRIAGE у XХ столітті 

У XVI та XVII століттях люди вірили в несумісність кохання та шлюбу і 

за допомогою ритуальних засобів відкидали можливість тісного духовного 

єднання та рівності через заснування власної домівки та сім‘ї. У другій 

половині ХХ століття спостерігаємо зміну парадигми і поширення 

подружнього міфу, де заперечується існування непримиренності між 

егалітарним виміром подружнього кохання та тими ролями, які набувають 

чоловік і жінка у сім‘ї. За дослідженнями Т. Джеймса [203, c. 20–36], шлюбне 
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право знівелювало різницю між чоловіком і дружиною щодо їхніх прав, що 

можемо вважати апофеозом руху за ґендерну рівність у шлюбі, який 

розпочався у 1880-х роках. Водночас, як зазначає Дж. Джілліс, у багатьох 

аспектах між 1850-м та 1960-м роком відбувся відхід від шлюбу як 

партнерських відносин. Навіть коли можливості співжиття звузилися та 

моногамний шлюб став практично обов‘язковим, умови для задовільних 

подружніх стосунків стали проблемними [180, с. 233].  

Наприкінці ХІХ та на початку ХХ століття шлюб став чи не єдиною 

можливістю для робочого класу досягнути сатисфакції та отримати статус 

дорослого – це стало основною, епохальною подією в житті: ―the main 

dividing-line‖ [194, c. 51], у той час як для представників вищого стану такою 

подією було святкування ініціації ―coming-out‖ parties або ―coming of age‖ 

dinners [155, c. 73]. Соціолог Г. Ґаврон дійшла висновку, що для дівчат-

представниць робочого класу ―flight into marriage‖ (втеча у шлюб) була чи 

не єдиним способом продемонструвати перехід до зрілості та тимчасово 

стати центром уваги [177, c. 63]. У першій половині ХХ століття 

спостерігаємо поширення тенденції спільного проведення часу 

представниками різних статей, які гралися разом із раннього підліткового 

віку, що описувалося лексемами ―skylarking‖, ―getting off‖, ―clicking‖, ―rabbit 

run‖ та ―staging‖ [198, с. 136–137], водночас демонструючи сором‘язливість 

та вдавану зневагу до протилежної статі: хлопці-підлітки називали дівчат 

―tarts‖,―pushers‖, ―bits of skirt‖ (дівки, підбурювачки, дівчиська); дівчата 

номінували хлопців як ―knuts‖ (молоді чепуруни) та ―bhoys‖ (хлопчиська). 

Під кінець підліткового віку залицяння еволюціонувало від ―walking out‖ до 

―keeping company‖, відбувався обмін подарунками на знак почуттів, що 

зазвичай трималося в таємниці доки пара не вирішувала, що настав час для 

публічної заяви. Символом належних заручин був перстень вартістю 

тижневої зарплати робітника [219, c. 32]. 

У цей період спостерігаємо як рух за збільшення прав жінок в 

економічній та політичній сферах, так і протести жінок за збереження 
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статусу кво, останні сприяли створенню образу противаги: зокрема, 

―страхітливому‖ образу суфражистки протиставлявся образ ―справжньої‖ 

жіночності: ―kindly figure in a white apron‘ ‗добродушної постаті у білому 

фартушку‖ [160, c. 53]. Основним стимулом для заміжжя були економічні 

причини: жінки були ―under stronger pressure to become brides‖ [181, c. 73]. 

Батьки доньок могли сподіватися отримати вигоду від шлюбу, адже вони не 

лише не втрачали доньку, але і здобували сина: ―You're not losing a daughter, 

you're winning a son‖ [211, c. 45].  

Вільне незамужнє життя протиставляється одруженню і дівчині слід 

радіти періоду дівування: ―Let girls go dancing, all dolled up‖ – бо це її єдина 

радість у житті ―the only happiness‖, оскільки подальше життя жінки 

обтяжене сімейними турботами: ―stuck down some warren with two kids and 

expecting again‖, а дороге святкове вбрання ―glad rags‖ змінюється на 

жалюгідний одяг ―sad rags‖, щасливе незаміжнє життя ―few happy heydays‖ 

протиставляється шлюбним лещатам ―the clamps of marriage‖. Проте, 

заміжжя було необхідним, оскільки цього вимагали звичаї ―mores‖; 

романтика виступала бажаним додатковим бонусом: ―romantically, if 

possible‖, а жаданим кандидатом у чоловіки був син торговця ―tradesman‘s 

son‖. До категорії бажаних також зараховуємо будь-якого 

працевлаштованого та здатного виконувати різноманітну роботу ―who had a 

job and could work‖, оскільки старою дівою залишатися не слід [250, c. 182]. 

Неодружених чоловіків жаліли, а незаміжніх жінок зневажали [180, c. 278]. 

Масова культура (романи, фільми та жіночі журнали) спонукала дівчат 

ідентифікувати жіноче щастя не лише з подружньою любов‘ю, але й із сім‘єю 

та домом [254, розд. V]. Дівчатам було притаманно ідеалізувати образ 

чоловіка: він мав бути високим, чорнявим та красивим. В. Ґрінвуд називав 

дівчат ―здобиччю романтичних уявлень, чия потужна отрута повинна була 

стати частиною структури їх мозку‖ [185, c. 41].  

Передвесільні вечірки для нареченої називалися subscriptions та showers 

традиція дівич-вечора hen party стала популярною лише у 1940-х та 1950-х 
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роках. Холостяцькі вечірки stag parties стали популярними у ХХ столітті, 

проте вони не були прощанням final farewell із друзями, а лише 

ритуалізованим урегулюванням стосунків (ritualized adjustment): наречений 

мав вгамувати своїх друзів, пригостивши їх (treating). Холостяцька вечірка 

тісно асоціюється із високим рівнем споживання алкоголю (heavy drinking) та 

сороміцькими жартами (sexual joking) [180, c. 290–291].  

Чоловік у середині ХХ століття залишався основним годувальником 

сім‘ї: даючи дружині ―allowance‖ ―пайок‖, він залишав решту заробітку собі 

[Там само, c. 287]. Основою хорошого шлюбу чоловіки вважали взаємообмін 

give-and-take: на їхню думку, на чоловіка покладено завдання заробляти 

гроші, а дружині слід управляти ними. Один солдфордський чоловік, 

задоволений таким станом речей заявив, що дружина виконує функції 

―казначея‖: ―Each to his own task, the man for wages, the woman for ‗exchequer‘ 

work‖ [238; Цит. за: 180, c. 288]. 

Шлюб для жінки був як великою можливістю great opportunity, так і 

великим занепокоєнням major anxiety. Чоловіки одружувалися із першою 

дівчиною, в яку закохалися, а після заручин були переконані, що ―everything 

settled‖ ―все вирішено‖ [184, c. 84]. Водночас, як констатує у своїй 

монографії Дж. Ґорер, дружина друкаря приймає за належне те, що до неї 

слід залицятися і після шлюбу: ―still need courting after marriage‖ [Там само, 

c. 97]. 

Дружина мала відповідати високим стандартам статусу заміжньої жінки: 

―measure up to the demanding standards of wifehood‖ [180, c. 292]. 

Комерціалізація призводить до тенденції представляти marriage як 

нескінченну пригоду, де очікується, що партнери залишатимуться на 

високому рівні пристрасного захоплення до кінця життя [177, c. 131]. 

Зміна подружнього стану також означала зміну поведінки та одягу: 

незаміжній стан характеризується такими лексемами як girlish dress, makeup, 

vivacity та natural gaiety, а заміжній стан – preoccupied, faded та lack-lustre 

[185, c. 40]. Незаміжня дівчина була attractive single girl ―привабливою 
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незаміжньою дівчиною‖, а одружена – wholly sexless mother ―фригідною 

матір‘ю‖ [Там само, с. 42]. 

У 1950-х роках понад 40% усіх шлюбів відбувалися приватно, серед 

яких більша частина (23.5%) – були цивільним шлюбом [Pierce, 1963, c. 223]. 

Б. Томс та Дж. Колард дослідили, що у ХХ столітті важливу роль відіграє 

ритуалізація шлюбного скрипту: ті, для кого лише романтичні почуття є 

приводом для одруження і хто не пройшов крізь низку ритуальних кроків від 

заручин до традиційного весілля, є схильними до подружніх проблем та 

раннього розлучення [Thornes, Collard, 1979]. У середині ХХ століття 

спостерігаємо стигматизацію розлучених жінок, до яких ставляться 

негативно та відвертаються: ―everybody turns away from a divorced woman‖ 

[Pilot Questionnaire on Marriage]. Водночас, рівень розлучення у 1970-х роках 

зріс у чотири рази [Там само].  

Про важливість шлюбу і його нероздільну пов‘язаність з коханням 

йдеться у популярній пісні 1950-х років, де кохання та шлюб (love and 

marriage) супроводжують один одного наче кінь та карета (horse and 

carriage), а інститут шлюбу не слід недооцінювати: It's an institute you can't 

disparage [Love and Marriage, / lyrics by Sammy Cahn, and music by Jimmy Van 

Heusen]. Із 1960-х років спостерігається розділення love та marriage і лише у 

1960-х роках термін ―common law marriage‖ почали вживати у сучасному 

розумінні для позначення стосунків при спільному проживанні неодруженої 

гетеросексуальної пари [Probert, 2008]. 

Згідно досліджень професора Е. Шортера, на початку 1970-х років 

подружжя стає незалежним, самостійним, free floating couple, a marital dyad 

[Shorter, 1975, с. 203]. У 1980-х роках ―cohabitation‖ ―співжиття‖ фактично 

стало заміною старого обряду заручин ―betrothal‖.  

Бачимо, що в середині ХХ століття вперше від ХVIII століття зростає 

вагомість шлюбу, де шлюб / marriage означав family / сім‘ю, а family – 

marriage. У ХХ столітті дівчата виходили заміж із метою заснування власної 

домівки, а також через бажання мати дітей; зникло поняття ―dowry‖ ―посаг‖; 

http://www.lyricsfreak.com/f/frank+sinatra/love+marriage_20056073.html
http://www.lyricsfreak.com/f/frank+sinatra/love+marriage_20056073.html
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відбулося зміщення парадигми: раніше чоловік був господарем будинку, це 

був його house. Тепер жінка створювала затишок, що надало нового 

наповнення та актуальності лексемі home.  

 

3.4.1. Реалізація матримоніального скрипту в романі Д. Г. Лоуренса 

“Закохані жінки” 

У романі британського письменника Д. Г. Лоуренса ―Закохані жінки‖, 

якому притаманні риси кризового світовідчуття, спричинені війною, бачимо 

висвітлення автором новаторських пошуків форм стосунків між чоловіком та 

жінкою як у шлюбі, так і поза шлюбом, а також стирання класових та 

соціальних бар‘єрів у таких стосунках. На основі роману ми змоделювали 

реконструкцію об‘єктивації скрипту уявлення британців першої половини 

ХХ століття про розвиток матримоніальних стосунків між чоловіком та 

жінкою – представниками вищого, середнього та робітничого класу 

суспільства, а також виділили динамічні та статичні елементи скрипту.  

Насамперед, обов‘язковим елементом можливості здійснення скрипту є 

наповнення слоту ‗агенси‘ двома ключовими персонажами: female (може 

об‘єктивуватися контекстуальними синонімами lass, lady) та male (boy, 

gentleman), які у мікросценарії courtship стають sweetheart та lover і 

формують couple ―пару‖. Контекстуальним синонімом на позначення коханої 

особи чоловічої статі виступає метафора ―final approximation of life to her‖ 

―остаточне наближення життя для неї‖. Для успішного втілення сценарію 

важливою (але не обов‘язковою) умовою для обох є single, unmarried state. 

Основною ціллю courtship є досягнення реалізації marriage. Аналіз роману 

―Закохані жінки‖ дозволив виділити шість слотів у мікроценарії-фреймі 

courtship: агенси/учасники, спосіб знайомства, зовнішній прояв, 

каузатори/фактори впливу, темпоральний розвиток та наслідки. 

Фаза courtship у романі вербалізується лексемою-субстантивом alliance 

та метафорою holy connection. Згідно із суспільно усталеною нормою, саме 

чоловік робить перші кроки назустріч і демонструє увагу, проявляючи 
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ініціативу: ―I wouldn‘t go out of my way to look for him. But if there did happen 

to come along a highly attractive individual of sufficient means – well‖ [Lawrence, 

1999, c. 134]. 

Lady (далі L) згідно з сценарієм може прийняти залицяльника (gentleman, 

далі G): ACCEPT A LOVER: ―She knew it was equivalent to accepting Gerald 

Crich as a lover‖ [Lawrence, 1999, c. 342], або відхилити.  

На основі когнітивно-семантичного та лексико-граматичного аналізу 

контекстуального оточення вербалізаторів мікросценарію-фрейму courtship, 

ми виділили основні когнітивні сегменти-семи: 

1. СИМПАТІЯ. ―The bond was established between them, in that look, in her 

tone. Henceforward, she knew, she had her power over him‖ [Lawrence, 1999, c. 

342 ]. Симпатія виражається лексемою want ―хотіти, подобатися, любити‖ 

―But he was not in love with Gudrun; he REALLY wanted Ursula, but for some 

strange reason, nothing could happen between her and him‖ [Lawrence, 1999, 

c. 231].  

Щасливий розвиток матримоніального скрипту неможливий без 2. 

ЛЮБОВІ – емоційно-телеономного концепту. У романі актуалізований 

високий рівень метафоризації вербалізації концепту LOVE: в образному 

метафоричному представленні він стає спільною свободою ―Love is a direction 

which excludes all other directions. It‘s a freedom TOGETHER, if you like‖ 

[Lawrence, 1999, c. 420], підлабузництвом ―Love is a process of subservience 

with you – and with everybody‖ [Lawrence, 1999, c. 423], порівнюється зі сном: 

―Why should love be like sleep?‘ she asked sadly‖ [Lawrence, 1999, c. 235]. 

3. ПОВЕДІНКА (група сем). Courtship передбачає характерний 

поведінковий сценарій: довготривалий візуальний контакт, грайливість та 

жартівливість: ―She looked at him for a long time, intimate and playful, then she 

gave a short little laugh‖ [Lawrence, 1999, c. 160]. Поведінкова модель включає 

фізичну БЛИЗЬКІСТЬ: ―pressed their lovers to their breast‖, частиною якої є 

ПОЦІЛУНКИ: ―And he kissed her face and brow, slowly, gently‖ [Lawrence, 

1999, c. 98]. 
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Місцем реалізації етапу знайомства мікросценарію courtship для 

робітників-шахтарів виступає а) ринок: ―Everywhere, young fellows from the 

outlying districts were making conversation with the girls, standing in the road 

and at the corners‖ [Lawrence, 1999, c. 204]; б) центральна вулиця: ―Gudrun 

strolled up and down, up and down the length of the brilliant two-hundred paces of 

the pavement nearest the market-place‖; [Lawrence, 1999, c. 351]. 

Із усієї кількості стосунків більшості так і не судилося перейти у 

наступну фазу, настає стадія розриву, що приводить до завершення стосунків 

і вводить обох учасників на перший етап алгоритму, де попередні об‘єкти 

кохання стають ―first love‖ [325, c. 45] та ―later experiences‖ [325, c. 56]. 

Вербалізація цього етапу відбувається за допомогою наступних лексем: leave, 

break away, deny, estrangement, over та finish. 

Далі спостерігаємо три наступні можливі шляхи розвитку скрипту: 

а) стагнація у подальшому переході на нову фазу: ―And they had been lovers 

now, for years‖ [325, c. 145]; б) продовження висхідного руху мікросценарію-

фрейму, де стосунки є успішними: ―It had some of the elements of success, our 

relationship‖ [325, c. 173], і вони ―вдаються‖ ―come off‖, переходять у 

наступну фазу, основним вербалізатором якої виступає лексема engagement: 

―It was! And what did she say then? You‘re an engaged man?‖ [325, c. 355]; 

в) припинення розвитку скрипту: ―I don‘t think she wants an engagement. 

Naturally, she‘s a bird that prefers the bush‖ [325, c. 204]. 

У фреймовій ситуації proposal на основі роману можемо виокремити 

наступні основні когнітивні семи: 

1. ОСОБЛИВІСТЬ. Освідчення є особливою подією: ―Was it anything 

special?‘ ‗I hope so,‘ he said, ironically.‗ – To propose to you, according to all 

accounts,‘ said her father‖ [325, c. 312]. 

2. ОБОВ‘ЯЗОК. Висловити згоду на прийняття освідчення – це взяти на 

себе обов‘язок: ―I didn‘t speak, did I?‘ as if she were afraid she might have 

committed herself‖ [325, c. 204]. 
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3. СПОНТАННІСТЬ ОСВІДЧЕННЯ. Бажання освідчитися може 

виникнути раптово: ―He must go to her at once. He must ask her to marry him‖ 

[325, c. 213] 

До лексико-семантичного поля фреймової ситуації proposal зараховуємо 

також перстень, який виступає символом обітниці: ―She knew that, in 

accepting the rings, she was accepting a pledge‖ [325, c. 404].  

У випадку відмови, можливо поновити спробу освідчення: ―But I 

suppose I shall ask her again, in a little while‖ [325, c. 297]). 

У фреймовій ситуації wedding виділяємо як сему ПУБЛІЧНОСТІ: ―stood 

a little group of expectant people, waiting to see the wedding‖ [325, c. 205], так і 

протилежну сему ПРИВАТНОСТІ, де герої одружилися без свідків: ―They 

were married by law on the next day, and she did as he bade her, she wrote to her 

father and mother‖ [325, c. 130]. Остання сема здебільшого актуалізується під 

час реєстрації стану не в храмі, а в органах державної реєстрації актів 

цивільного стану: ―[…] we shall go to the registrar‘s office‖ [325, c. 134]. 

Наступною є сема НЕСПОДІВАНОСТІ: рішення про надання законного 

статусу стосункам може бути раптовим: ―Rupert and I are going to be married 

tomorrow‘. ‗Married tomorrow!‘ cried her father harshly. ‗What are you talking 

about‖ [325, c. 167]. До лексико-семантичного поля фреймової ситуації 

wedding, окрім винуватців заходу, також зараховуємо учасників весільної 

церемонії best man та groom‘s man ―дружба‖, chief bridesmaids та 

bridesmaids, ―дружки‖, wedding service ―церемонію вінчання‖, wedding march 

―весільний марш‖, bride‘s carriage ―карету нареченої‖, wedding guests 

―гостей‖, red carpet ―червону килимову доріжку у храмі‖, wedding cake 

―весільний торт‖, race of the bride and the bridegroom ―ритуальну забаву 

‗перегонів‘ до дверей храму‖ та білий колір нареченої: ―There was a sudden 

foaming rush, and the bride like a sudden surf-rush, floating all white beside her 

father‖ [325, c. 153]. 

Початком подружнього життя (marriage) серед заможніших верств 

населення є honeymoon, що наступає одразу після одруження і традиційно 
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новостворена сім‘я вирушає у весільну подорож. Одним із героїв роману 

висловлюється новаторський погляд, який передбачає пропозицію робити 

медовий місяць перед весіллям для змоги краще пізнати один одного: ―I think 

it is best to take the honeymoon before the wedding – don‘t you?‖ [325, c. 322] 

Wedding є початком спільного сімейного життя, від якого бере відлік 

здійснення мікросценарію marriage, який актуалізується у романі так: 

найчастотнішим вербалізатором виступає дієслово marry (71 прикладі 

вживання). Другим за частотністю синонімічним вербалізатором є лексема 

marriage (24 приклади), яка має синтагматичні розширення Adj+N legal, 

absolute, mystic marriage, N+N marriage license. Лексема marriage також 

вживається у метафоричному значенні, де природа є місцем шлюбу: ―This was 

his place, his marriage place‖ [325, c. 340]. Найменш вживаним вербалізаторм 

є get married (3): ―The daughter of the chief mine-owner of the district, Thomas 

Crich, was getting married to a naval officer‖ [325, c. 21]. Наступні приклади є 

контекстуальними синонімами і несуть додаткове конотативне значення. 

Вони допомагають розкрити образно-асоціативний шар висвітлення 

концепту автором. Так, marriage є близьким та міцним зв‘язком, який 

допомагає пройти примхливу подорож життям: ―If only Birkin would form a 

close and abiding connection with her, she would be safe during this fretful voyage 

of life‖ [325, c. 139], а одружитися – це ―tie [oneself] to the mast‖ 

(прив‘язатися до щогли) [325, c. 372]. Можливе застосування зовнішнього 

тиску та примусу для одруження: ―Oh yes,‘ she cried. ‗You both want to force 

me into something‖ [325, c. 358]. Автор вживає структурну когнітивну 

метафору MARRIAGE IS A CONTAINER на позначення поспіху у вступі у шлюб: 

―she MIGHT just be willing to rush into marriage […] Shall Gudrun and I rush in 

along with you?‖ [325, c. 120] Онтологічна метафора MARRIAGE IS A NOSE 

показує, що шлюб як і ніс може набувати різної форми: ―And all sorts of 

marriage, also snub and otherwise?‘ he said. ‗That‘s it.‘ ‗And you think if I marry, 

it will be snub?‖ [325, c. 159]  
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На основі когнітивно-семантичного та лексико-граматичного аналізу 

контекстуального оточення вербалізаторів мікросценарію-фрейму MARRIAGE, 

ми виділили основні когнітивні сегменти-семи концепту MARRIAGE: 

Шлюб передбачає 1. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВИБІР дітей, які самі 

приймають рішення щодо того з ким одружуватися, незважаючи на думку 

батьків: ―I‘ve nothing against your marrying Ursula,‘ Brangwen began at length. 

‗It‘s got nothing to do with me, she‘ll do as she likes, me or no me‖ [325, c. 130]. 

2. БАЖАНІСТЬ. Шлюб є бажаним станом ―I thought you were such dead 

nuts on marriage‖ [325, c. 142] і небажання вступати у нього викликає 

загальне здивування: ―don‘t you REALLY WANT to get married?‖, шлюб 

допомагає здобути краще становище: ―in a better position than you are in now‖ 

[325, c. 189].  

3. ВИВАЖЕНІСТЬ. У чотирьох контекстах актуалізовано погляд, що не 

варто поспішати, вступаючи у шлюб: ―I can only feel that it would be 

disastrous, disastrous – at least, to marry in a hurry‖ [325, c. 174]. 

4. НЕОБХІДНІСТЬ. Шлюб є життєво необхідним: ―This marriage with 

her was his resurrection and his life‖ [325, c. 352], вносячи фактор зручності у 

життєвий шлях: ―I‘m not interested in legal marriage, one way or another. It‘s a 

mere question of convenience‖ [325, c. 241]. Також, шлюб надає відчуття 

ЦІЛІСНОСТІ: ―And she wanted someone to close up this deficiency, to close it up 

for ever‖ [325, c. 331]. 

5. ПРОКРЕАЦІЯ. Діти є неодмінним атрибутом MARRIAGE: ―Of course 

there‘s children‖ [325, c. 280]. 

6. Відчуття БЕЗПЕКИ: ―yearning to be SAFE – to tie himself to the mast‖ 

[325, c. 219].  

7. Шлюб передбачає ВІДОКРЕМЛЕННЯ пари від зовнішнього світу, де 

одружені формують особливий власний зв‘язок: ―the way they shut their doors, 

these married people, and shut themselves in to their own exclusive alliance with 

each other, even in love, disgusted him‖ [325, c. 134]. 
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8. Шлюб – це ФІНАЛЬНИЙ, ОСТАННІЙ стан: ―No matter how one 

regards legal marriage, yet to enter into the married state, in one‘s own personal 

instance, is final‖ [325, c. 146]. 

9. Сема. 9.1. Кохання та певність у почуттях подружнього партнера є 

ВАЖЛИВИМ: ―She knew he loved her; she was sure of him‖ [325, c. 151]. 

Кохання може тривати впродовж всього життя: ―But he always said to himself, 

how happy he had been, how he had loved her with a pure and consuming love 

ever since he had known her‖ [325, c. 123]. 9.2. Кохання та шлюб не 

обов‘язково є пов‘язаними: ―As regards a woman, yes,‘ she said, ‗I do. There IS 

such a thing as two people being in love for the whole of their lives – perhaps. But 

marriage is neither here nor there, even then. If they are in love, well and good. If 

not – why break eggs about it!‖ [325, c. 125] 

Серед сем із негативною конотацією виділяємо такі:  

10. Шлюб є ФАТАЛЬНИМ: ―I do feel that marriage would be fatal, for 

both of you‖ [325, c. 153]. 

11. Шлюб є НЕБАЖАНИМ. Не всі висловлюють бажання одружуватися: 

―if I were tempted, I‘d marry like a shot. I‘m only tempted NOT to‖ [325, c. 155]. 

У вільнодумних та богемних колах спостерігаємо насмішкувату та негативну 

реакцію на шлюб: ―They were talking out loudly about Birkin, ridiculing him on 

every point, particularly on his marriage‖ [325, c. 215]. 

12. Шлюб є РУЙНІВНИМ. Шлюб із певною особою може бути 

руйнівним: ―I feel it would be perfectly DISASTROUS for you to marry him – for 

you even more than for him‖ [325, c. 166], мати в своїй основі дивні жахливі, 

руйнівні стосунки між чоловіком і дружиною: ―The relation between her and 

her husband was wordless and unknown, but it was deep, awful, a relation of utter 

inter-destruction‖ [325, c. 196]. 

13. ПРИРЕЧЕНІСТЬ та осудження, якого, проте, прагнуть: ―Marriage 

was like a doom to him‖ [325, c. 173]. 

14. КАПІТУЛЯЦІЯ. MARRIAGE може вимагати відмову одного із 

партнерів від власної суті: ―She knew what Birkin meant when he asked her to 
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marry him; She knew what kind of love, what kind of surrender he wanted‖ [325, 

c. 223]. 

15. ДИСБАЛАНС. Неможливість зберегти повну єдність та баланс у 

шлюбних стосунках, де один із партнерів у той чи інший момент 

залишатиметься поза увагою: ―But they were never QUITE together, at the same 

moment, one was always a little left out‖ [325, c. 311]. 

За допомогою аналізу вербалізації багатокомпонентного концепту-

когнітиву MARRIAGE та його складових мікроконцептів HUSBAND та WIFE, ми 

відтворили бачення шлюбу у британському суспільстві в XХ столітті.  

Архілексемою мікроконцепту WIFE є лексема wife, яка у романі 

―Закохані жінки‖ вступає в такі синтагматичні зв‘язки: атрибутивні 

відношення Adj+N (1 приклад): middle-aged wife та purchasing wives; 

двокомпонентне субстантивне словосполучення N‘s+N colliers‘ wives (2), 

labourer‘s wife та workman‘s wife.  

Дружина – це один із двох можливих типажів жінки, яка може бути або 

mistress або wife: ―If as somebody says all women are either wives or mistresses, 

then Gudrun is a mistress‖ [325, c. 311]. 

На основі аналізу роману ―Закохані жінки‖ ми виділили основні 

когнітивні групи сем мікроконцепту WIFE: 

1. РОЛЬ ДРУЖИНИ. 1.1. ДРУЖИНА – ПОМІЧНИК: Дружина – 

необхідна підтримка чоловіку: ―He was a scientist, he had to have a woman to 

back him‖ [325, c. 135]. Хоч дружина і є необхідною, та її наявність не 

передбачає обмеження близьких стосунків з іншими жінками: ―You will marry 

me for daily use. But you‘ll keep yourself well provided with spiritual brides in the 

background‖ [325, c. 155]. 1.2. МАТІР. Материнські обов‘язки є серед 

основних для жінки: ―It is disgusting, people marrying for a home.‘ ‗Still,‘ said 

Ursula, ‗a man has very little need for a woman now, has he?‘ ‗In outer things, 

maybe – except to share his bed and bear his children‖ [325, c. 174]. 

2. ПОВЕДІНКА. 2.1.1. Дружина демонструє ПОСЛУХ: ―And she bore 

many children. For, as time went on, she never opposed her husband in word or 
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deed‖ [325, c. 179]. 2.1.2. Можливий також і повністю протилежний варіант, 

де дружина демонструє НЕПОСЛУХ: ―And all the while, his wife had opposed 

him like one of the great demons of hell‖ [325, c. 284], і 2.1.3. Викликає СТРАХ: 

―There remained the covert fear and horror of his wife‖ [325, c. 278]. Дружина 

асоціюється з болем, темрявою та руйнуванням: ―[…]dark secret power‖ [325, 

c. 197]; ―the dread was his wife, the destroyer, and it was the pain, the destruction, 

a darkness which was one and both‖ [325, c. 287]. 2.1.4. Дружина веде 

відокремлений, відчужений спосіб життя: ―He very rarely saw his wife. She 

kept her room‖ [325, c. 365]. 2.1.5. НЕВІРНІСТЬ. Висловлюється сумнів щодо 

вірності дружини: ―I‘m sure a mistress is more likely to be faithful than a wife ‖ 

[325, c. 154], і висловлюється погляд, що домовласниці приносять більше 

користі за дружин: ―landladies are better than wives, nowadays. They certainly 

CARE a great deal more. It is much more beautiful and complete here now, than if 

you were married‖ [325, c. 320], проте, це створює внутрішню пустку: ―But 

think of the emptiness within‘, he laughed‖ [325, c. 393]. 

У групі сем поведінки, виділяємо підгрупу 2.2. ХАРАКТЕР ДРУЖИНИ. 

У романі експлікуються дві семи із цієї підгрупи: 2.2.1. нетерплячість та 

2.2.2. жорстокість: ―[…] her nature was so violent and so impatient‖ [325, 

c. 295]. 

Архілексемою мікроконцепту HUSBAND, що входить у макроконцепт 

MARRIAGE є лексема husband, яка у романі ―Women in Love‖ вступає у таке 

синтагматичне атрибутивне відношення: Adj + N stupid husband. Husband – 

один із двох взаємовиключних станів чоловіка поруч із lover: ―And all men 

either lovers or husbands,‘ cried Ursula. ‗But why not both?‘ ‗The one excludes 

the other,‘ he laughed‖ [325, c. 289]. 

На основі слів-супровідників до лексем-вербалізаторів у аналізованому 

романі ми виділили когнітивну сему ВИЩОСТІ у мікроконцепті HUSBAND, 

що підкреслює андроцентризм, де дружина виступає супутником: ―Yes – yes 

– ‗ cried Ursula, pointing her finger at him. ‗There you are – a star in its orbit! A 



 

 

187 

satellite – a satellite of Mars – that‘s what she is to be! There – there – you‘ve 

given yourself away! You want a satellite, Mars and his satellite!‖ [325, c. 273]. 

За допомогою роману можемо реконструювати, що MARRIAGE не 

виступає єдиним можливим сценарієм, а можливе також постійне 

перебування у стані коханого/коханої (lover): ―But there he is, before every 

woman he unfurls his male attractiveness, displays his great desirability, he tries 

to make every woman think how wonderful it would be to have him for a lover‖ 

[325, c. 193]. Для male та female є можливим один із двох станів: lover або 

husband/ wife. Перший варіант передбачає проміскуїтет: ―He had found his 

most satisfactory relief in women. After a debauch with some desperate woman, he 

went on quite easy and forgetful‖ [325, c. 190]. Promiscuity ‗проміскуїтет‘ 

актуалізується як протилежна форма до legal marriage ‗законного шлюбу‘, і 

на градаційній шкалі є гіршим за друге: ―True, he hated promiscuity even worse 

than marriage, and a liaison was only another kind of coupling, reactionary from 

the legal marriage. Reaction was a greater bore than action‖ [325, c. 483].  

У випадку смерті одного з подружжя husband та wife набувають статусу 

widow та widower. Лексема widow є основним вербалізатором розглянутого 

мікроконцепту, яка у тексті має наступні ад‘єктивальні розширення: Adj+N 

vivid, sensational та subtle widow, N‘s+N widows‘ coals. 

Фреймова ситуація adultery описує випадки зради у подружньому житті: 

―She is the harlot, the actual harlot of adultery to him‖ [325, c. 43]. Із іронічно-

саркастичного висловлення одного із героїв про те, що коханки є для того, 

щоб їх утримувати, а дружини – щоб жити з ними під одним дахом, можемо 

зробити висновок, що наявність коханок не була аномальним явищем: ―And 

the right thing for mistresses: keep them. And the right thing for wives: live under 

the same roof with them‖ [325, c. 167]. 

У випадку неуспішного шлюбу нова ґенерація на відміну від попередніх 

поколінь пропонує припинення таких шлюбних стосунків: ―Oh, it need never 

be too late‘, said Birkin, ‗as far as that goes‘. ‗How do you mean?‘ asked the 

father. ‗If one repents being married, the marriage is at an end,‘ said Birkin‖ [325, 
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c. 185]. Припинення матримоніальних стосунків є можливим завдяки 

розгортанню фреймової ситуації divorce ‗розлучення‘, про яке на основі 

роману можемо зробити висновок, коштувало дорого: ―Cheap at ‗arf a quid, 

guvnor,‘ he said. ‗Not like getting divawced‖ [325, c. 163].  

Бажання зберегти свободу та надати нового значення MARRIAGE у колах 

вільнодумців та мистецької еліти сприяло пошуку нових форм стосунків, 

чогось ―вищого‖, ‗ширшого‖, ―об‘ємнішого‖ за MARRIAGE. Серед нових 

поглядів бачимо заперечення звичного матримоніального скрипту, оскільки 

останній сприяє ―закритості‖ подружніх пар, їхньому перебуванню в 

ізольованому стані. Такий погляд спричиняє реакцію та бажання пошуку 

нової форми стосунків: ―What it was in him he did not know, but the thought of 

love, marriage, and children, and a life lived together, in the horrible privacy of 

domestic and connubial satisfaction, was repulsive‖ [325, c. 297], бажання більш 

відкритої форми: ―He wanted something clearer, more open, cooler, as it were‖ 

[325, c. 108], де не відбуватиметься відчуження подружжя від зовнішнього 

світу ―The hot narrow intimacy between man and wife was abhorrent‖ [325, 

c. 23]. Серед альтернативних форм стосунків є СПІВЖИТТЯ: ―Can‘t you be 

together without marriage? Can‘t you go away and live somewhere without 

marriage?‖ [325, c. 290], що можемо вважати однією із форм втілення 

матримоніального скрипту, адже вона передбачає наявність більшості із тих 

елементів, що і MARRIAGE.  

У мікросценарії-фреймі courtship ми виділили основні когнітивні 

сегменти-семи: симпатія, любов, група сем поведінки, яка включає 

довготривалий візуальний контакт, грайливість, жартівливість та фізична 

близькість, частиною якої є поцілунки. 

Після реалізації мікросценарію-фрейму courtship спостерігаємо три 

наступні можливі шляхи розвитку сценарію: а) стагнація у подальшому 

переході на нову фазу; б) продовження висхідного руху мікросценарію-

фрейму, де стосунки є успішними або в) припинення розвитку сценарію. 

Наступним кроком у розвитку сценарію є engagement ‗заручений стан‘, що 
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бере відлік від часу proposal ‗освідчення‘. Під час реалізації фреймової 

ситуації G може а) сам звертатися до L ([G] asks somebody [L]) або б) 

звертатися до батька L з намірами про одруження. Результатом такого 

сценарію може бути а) прийняття, де [L] accepts [G], б) відмова: [L] rejects 

[G] або в) відкладення прийняття рішення: [L] considers [G]. У фреймовій 

ситуації proposal на основі роману можемо виокремити наступні промінентні 

когнітивні семи: 1. ОСОБЛИВІСТЬ, 2. ОБОВ‘ЯЗОК та 3. СПОНТАННІСТЬ 

ОСВІДЧЕННЯ. Кульмінацією реалізації усього сценарію є фреймова 

ситуація wedding. Wedding є початком спільного сімейного життя, від якого 

бере відлік здійснення мікросценарію marriage. Серед основних когнітивних 

сегментів-сем концепту MARRIAGE, ми виділили наступні: 

1. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВИБІР, 2. БАЖАНІСТЬ, 3. ВИВАЖЕНІСТЬ, 

4. НЕОБХІДНІСТЬ, 5. ПРОКРЕАЦІЯ, 6. БЕЗПЕКА, 7. ВІДОКРЕМЛЕННЯ, 

8. ФІНАЛЬНІСТЬ, 9. КОХАННЯ, 10. ФАТАЛЬНІСТЬ, 11. НЕБАЖАНІСТЬ, 

13. ПРИРЕЧЕНІСТЬ, 14. КАПІТУЛЯЦІЯ та 15. ДИСБАЛАНС. До основних 

когнітивних груп сем мікроконцепту WIFE належать: 1. РОЛЬ ДРУЖИНИ, 

1.1. ДРУЖИНА – ПОМІЧНИК, 1.2. МАТІР, 2. ПОВЕДІНКА, 2.1.1. ПОСЛУХ, 

2.1.2. НЕПОСЛУХ, 2.1.3. СТРАХ 2.1.4. ВІДОКРЕМЛЕНІСТЬ, 

2.1.5. НЕВІРНІСТЬ. У групі сем поведінки ми виділили підгрупу 2.2. 

ХАРАКТЕР ДРУЖИНИ, 2.2.1. НЕТЕРПЛЯЧІСТЬ та 2.2.2. ЖОРСТОКІСТЬ. 

На основі слів-супровідників до лексем-вербалізаторів, ми виділили 

когнітивну сему ВИЩОСТІ у мікроконцепті HUSBAND, що підкреслює 

андроцентризм. MARRIAGE не виступає єдиним можливим сценарієм. 

Можливим також є постійне перебування у стані lover. У випадку смерті 

одного з подружжя husband та wife набувають статусу widow та widower. 

Подружня невірність сприймається з відчутним осудом, проте є типовим 

явищем. Фреймова ситуація adultery описує випадки зради у подружньому 

житті. У випадку неуспішного шлюбу можливе припинення шлюбних 

стосунків та розгортання фреймової ситуації divorce ‗розлучення‘. Аналіз 

художнього дискурсу підтверджує утвердження гармонійного союзу жінки та 
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чоловіка, заперечення існуючої форми шлюбу. Співжиття стає 

альтернативою традиційного шлюбу. Відбувається пошук інших 

новаторських форм, де визнається незалежність кожного із партнерів.  

 

3.4.2. Фреймова репрезентація концепту MARRIAGE у романі 

Д. Г. Лоуренса  

У романі Д. Лоуренса ―Закохані жінки‖ концепт MARRIAGE представлено 

у всіх фреймових схемах, а переважають слоти компаративного та 

предметного фрейму. Лінгвокогнітивний аналіз дав змогу виявити 

експлікацію трьох схем акціонального фрейму: у схемі каузації ―MARRIAGE-

каузатор спричиняє FULFILMENT (наповнення)-фактатив‖ – ―And she wanted 

someone to close up this deficiency, to close it forever‖ [325, c. 12]; схема 

контактної дії виявляється у схемі ―HE (ВІН)-агенс діє (HATES) на 

MARRIAGE – афектив‖ – ―True, he hated promiscuity even worse than marriage‖ 

[325, c. 172]. Схема процесу ―MARRIAGE діє (MISLEADS, LIES, CAUSES 

TROUBLE)‖ має негативну конотацію: ―You can see now how much marriage 

is to be trusted to – look at your own mother‖ [325, c. 180]. Шлюб підносить на 

якісно новий рівень стосунків, дає змогу осягнути значно ширші простори, 

проте, результат є трагічним:― […] He believes that a man and a wife can go 

further than any other two beings – but where, is not explained. They can know 

each other, heavenly and hellish, but particularly hellish, so perfectly go beyond 

heaven and hell – into – there it all breaks down – into nowhere‖ [325, c. 252]. 

Компаративний фрейм проявляється лише у схемі схожості-метафори 

‗MARRIAGE-референт є наче ЩОСЬ-корелят‘, проте, має найбільшу кількісну 

репрезентацію в романі. Загалом, можна умовно виділити позитивні, 

негативні та нейтральні характеристики шлюбу – денотата імені концепту 

MARRIAGE.  

―MARRIAGE-компаратив є запорукою щастя, затишку, звільнення від 

проблем, здоров‘я та добробуту‖, що проявляється в наступних позиціях, де 

MARRIAGE-корелят є наче: 
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- HEALER/ PANACEA (цілитель, панацея) – ―Still, I shall come 

right…Through marriage? Yes‖ [325, c. 82]; ―You might marry… This is your 

panacea‖ [Там само]. 

- GATE TO HEAVEN, PARADISE (ворота до неба, раю) – ―He seems to 

think that if you marry you can get through marriage into a third heaven, or 

something – all very vague‖ [325, c. 25]); ―‗Yet he wants marriage! Marriage – et 

puis?‘ ‗le paradis!‘‖ [325, c. 253]. 

- INSTRUMENT TO ACHIEVE SUCCESS/ FULFILLMENT OF IDEAS 

(спосіб досягнення успіху/сповнення бажань) – ―But that is the trouble, 

exactly! Instead of wanting a woman for herself, he wants his ideas fulfilled [….] 

which is not good enough‖ [325, c. 251]; 

- MOVING FORWARD/ ADVANCEMENT (просування) – ―Well […] it 

[getting married] usually means one thing … you‘d be in a better position‖ [325, 

c. 3]. ―But do you hope to get anywhere by just marrying? It seems to be the 

inevitable next step‖[325, c. 4]; 

- SAFETY (безпека) – ―He seems to think that if you marry you can get 

through marriage into third heaven...‘ ‗As a matter of fact Rupert has a great 

yearning to be safe – to tie himself to the mast‖ [325, c. 252]; 

- ASSISTANT/MEDIATOR (посередник) – ―And we‘ll be married [...]‘ 

‗It‘s one way of getting rid of everything…to get married.‘ ‗And one way of 

accepting the whole world‖ [325, c. 316]. 

Ідея ШЛЮБУ переслідує, вона виступає передумовою досягнення щастя 

та гармонії, що показано у наступному слоті: ―MARRIAGE-компаратив є 

наче OBSESSIVE IDEA (нав‘язлива ідея)-корелят‖, де у ролі корелята 

виступають різні лексеми. Наприклад, A BEE IN THE BONNET у реченні ―I 

am not expert on marriage, and degrees of its ultimateness. It seems to be a bee 

that buzzes loudly in Rupert‘s bonnet‖ [325, c. 251] та DEAD NUTS у 

наступному прикладі ―I thought you were such dead nuts on marriage‖ [325, 

c. 306]. 
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Шлюб неможливо здійснити одноосібно, а отже передбачається 

співучасть іншої особи/партнера, що утворює CONNECTION/ UNION/ 

COMMUNION/ BINDING CONTRACT (зв‘язок, союз, співучасть, договір з 

юридичним зобов‘язанням) – ―If only Birkin would form a close and abiding 

connection with her, she would be safe during this fretful voyage of life‖ [325, 

c. 12]. 

―MARRIAGE-компаратив є наче HUNTING (полювання)-корелят‖, проте, 

також передбачає участь двох осіб – ―It [marriage] is a sort of tacit hunting in 

couples‖ [325, c. 307]. MARRIAGE є і EXPERIENCE (досвідом) – ―You don‘t 

think one needs the experience of having been married?.. Do you think it be an 

experience?‖ [325, c. 3], і COMMITMENT (зобов‘язанням) – ―Marriage… was 

a committing of himself in acceptance of the established world…‖ [325, c. 308]. 

Серед характеристик шлюбу вагому групу становлять негативні: 

нерівноправність, приреченість та безвихідь, які вербалізуються в 

наступних слотах, де MARRIAGE -компаратив є наче: 

-  DOOM (фатум) – ―Marriage was like a doom to him‖ [325, с. 308]; 

-  CONDEMNATION (засудження) – ―He was willing to condemn himself 

in marriage, to become like a convict condemned to the mines of the underworld… 

And marriage was the seal of his condemnation‖ [325, c. 308]; 

-  TROUBLE (біда) – ―My God, what a mercy I am not married to you!‖ 

[325, c. 398]; 

-  UNWARRANTABLE BRAND (невиправдане тавро) – ―‗I know nothing 

about ultimate marriage, I assure you…‘ ‗Only the ordinary unwarrantable 

brand!‘‖ [325, c. 251]; 

-  SNUB (догана) – ―And you think if I marry, it will be snub?‘ [325, c. 306]; 

-  DISASTER (катастрофа) – ―I feel it would be perfectly disastrous for you 

to marry him – for you even more than for him‖ [325, c. 257]. 

Ідея, що шлюб – це покора та підпорядкування простежується у 

поверхневій реалізації таких лексем як SUBMISSION (підпорядкування, 



 

 

193 

покора) та SURRENDER (капітуляція) – ―You don‘t want marriage?‘ ‗No – I 

don‘t – not really. I don‘t want to give the sort of submission he insists on. He 

wants me to give myself up…‖ [325, c. 255].  

MARRIAGE є наче NON-EMOTIONAL ACCEPTANCE (беземоційне 

сприйняття) і передбачає позбавлення емоцій, почуттів, ―сухість‖ в стосунках 

– ―He says he wants the me to accept him non-emotionally‖ [325, c. 255]. 

На антиномії побудований приклад, де ―MARRIAGE-компаратив є 

водночас і наче BURDEN, EMPTINESS (тягар, порожнеча) і FULLNESS 

(повнота)-корелят‖ – ―It is much more beautiful and complete here now, than if 

you were married‘… ‗But think of the emptiness within‖ [325, c. 129]. 

Ідентифікаційний фрейм представлений лише у схемі характеризації, де 

―MARRIAGE-ідентифікатив є ХТОСЬ/ЩОСЬ-характеризатор‖.  

У суспільстві шлюб сприймається як радісна, приємна подія, традиційно 

цей ритуал передбачає позитивну реакцію і відповідний настрій (―MARRIAGE-

ідентифікатив є REASON FOR HAPPINESS (ЗВ‘ЯЗОК)-характеризатор‖), 

поведінка поза загальноприйнятим каноном передбачає подив: ―Sounds as if 

you were to be executed instead of married‖ [325, c. 25].  

Практика ―шлюбів із вигодою‖ (―MARRIAGE-ідентифікатив є MEANS OF 

ATTAINING PROPERTY (спосіб заволодіти власністю)-характеризатор‖) на 

початку ХХ століття є ще поширеним явищем, проте, викликає засудження у 

прогресивних людей: ―It is disgusting, people marrying for a home‖ [325, 

c. 129]. Це експлікується також у наступному прикладі, де ―MARRIAGE-

ідентифікатив є SOCIAL ARRANGEMENT (соціальна домовленість)‖ – 

―Marriage is a social arrangement, I take it, and has nothing to do with the 

question of love‖ [325, c. 252]. 

У традиційному суспільстві позашлюбні стосунки не толеруються, тому 

їх офіційне узаконення надає парі більші права та можливості, що 

представлено у наступному слоті: ―MARRIAGE – ідентифікатив є 

CONVENIENCE (зручність)‖ – ―I‘m not interested in legal marriage… It‘s a 

mere question of convenience‖ [325, c. 307]. 
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Предметний фрейм експлікований в якісній та локативній схемах. 

Якісну схему можна змоделювати у шкалу градуювання, де MARRIAGE 

отримує як найвищі, так і різко критичні, негативні оцінки; останні 

переважають. 

Серед позитивних характеристик виділяються ті, де ― MARRIAGE є 

ABSOLUTE та MYSTIC (повне, досконале та містичне)‖ – ―Not merely in 

legal marriage, but in absolute, mystic marriage‖ [325, c. 308]. 

Шлюб наповнює життя стабільністю, певністю щодо теперішнього та 

майбутнього, що показано у наповненні наступного слоту: ―MARRIAGE є 

STABLE (стабільне)‖ – ―It was the wonderful stability of marriage‖ [325, 

c. 329]. 

Шлюб може набувати різного ступеня розвитку: ULTIMATE, 

PENULTIMATE, FINAL, SO-SO (найвище, останнє, крайнє, передостаннє, 

таке собі) – ―It seems to me there remains only this perfect union with a woman – 

sort of ultimate marriage – and there isn‘t anything else‖ [325, c. 47]; ―I know 

nothing about ultimate marriage, I assure you: or even penultimate‖ [325, c. 251]; 

―To marry...is critical, final‖ [325, c. 307]; ―to enter into the married state...is 

final‖ [325, c. 307]. 

Негативні оцінки виявлені в наступних характеристиках:  

-  ―MARRIAGE є REPULSIVE (2), ABHORRENT (1) (огидне)‖ – ―The hot 

narrow intimacy between man and wife was abhorrent‖ [325, c. 171–172]; ―I‘ve 

said before, marriage in the old sense seems to repulsive‖ [325, c. 307]; 

-  ―MARRIAGE є FATAL (фатальне)‖ – ―I do feel that marriage would be 

fatal, for both of you‖ [325, c. 257]; 

-  ―MARRIAGE є RESISTED (якому протистоять)‖ – ―You both want to force 

me into something‖ [325, c. 227]; тут MARRIAGE є своєрідною прірвою, 

пасткою, у яку зовнішні чинники намагаються підштовхнути героя. 

-  ―MARRIAGE є UNNECESSARY (непотрібне, зайве)‖ – ―Can‘t you be 

together without marriage? Can‘t you go away and live somewhere without 
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marriage?‖ [325, c. 257]; ―I don‘t care about marriage – it isn‘t really important 

to me – it‘s he who wants it‖ [325, c. 257]; 

-  ―MARRIAGE є IMPOSSIBLE (неможливе)‖ за умови, якщо чоловік 

схиляється до усталеного, осілого способу життя – ―But with the ordinary man, 

who has his life fixed in one place, marriage is just impossible‖ [325, c. 327]; 

-  ―The idea of MARRIAGE є TEMPORARY (нетривке)‖ – ―I don‘t care about 

marriage – it‘s he who wants it.‘ ‗It is his idea for the moment‖ [325, c. 257], 

бажання одружитися тут є лише тимчасовою забаганкою, ―дитячою 

хворобою‖, від якої з часом виліковуються. 

Для того, щоб шлюб отримав правовий та загальновизнаний статус, він 

повинен стати LEGAL (офіційним) (2) – ―A liason was only another kind of 

coupling, reactionary from the legal marriage‖ [325, c. 172]. 

Неодмінним атрибутом успішного шлюбу для чоловіків є присутність 

чинника SEX (сексуального задоволення) – ―He believed in sex marriage‖ 

[325, c. 172].  

Проблема ґендеру проявляється у відсутності віддачі в чоловіків, 

бажання бути лише пасивним споживачем, тому MARRIAGE є UNILATERAL 

(одностроннє), що яскраво простежується на наступному прикладі: ―He 

insists on my accepting God knows what in him… He wants me to accept him as – 

as an absolute – But it seems to me he doesn‘t want to give anything‖ [325, 

c. 255]. 

Локативна схема найменш експлікована в романі і виявляється лише в 

одній позиції: ―MARRIAGE існує NEITHER HERE NOR THERE (ні там ні тут) 

– місце (локатив)‖ – ―But marriage is neither here nor there, even then‖ [325, 

c. 252].  

Посесивний фрейм не має поширеної експлікації в аналізованому 

художньому тексті та включає лише дві позиції схеми інклюзивності: 

―MARRIAGE-контейнер має EQUILIBRIUM (рівновагу) та ETHICS (етику)-
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вміст‖ – ―You can find an eternal equilibrium in marriage‖ [325, c. 252]; 

―However you may be bored by the ethics of marriage‖ [325, c. 307]. 

Таким чином, концепт MARRIAGE є широко репрезентованим у 

англомовному художньому дискурсі початку ХХ століття, що засвідчив 

аналіз суцільної вибірки крізь призму теорії фреймів С. А. Жаботинської на 

матеріалі роману ―Закохані жінки‖ Д. Г. Лоуренса. Високий рівень 

метафоричної образності підтверджений значною кількістю позицій 

компаративного фрейму, а також їхньою антиномічною варіативністю, де 

MARRIAGE є і воротами до раю та катастрофою.  

 

3.5. Профілізація концепту MARRIAGE у XХI столітті 

Впродовж останнього часу інститут шлюбу зазнає значних змін. Від 

1981 року кількість шлюбів, укладених у Великобританії, скоротися на 

третину, в той час як спостерігається пропорційне зростання кількості 

випадків спільного проживання поза рамками шлюбу [226]. 

Середньостатистичні заручини зараз тривають 2,3 року і третина пар 

стверджують, що вони можуть ніколи не одружитися, оскільки їм бракує для 

цього коштів [147]. 

Історичний екскурс показує коливання популярності інституту шлюбу і 

його стрімке падіння у ХХІ столітті: згідно статистичних даних щодо Англії 

та Уельсу, у 1862 році щорічно 50 із 1 000 жінок виходили заміж, для 

чоловіків ця кількість була вищою (58.7). Найвищим показник кількості 

одружень зафіксований у 1940 році (80.5 чоловіків та 63.4 жінок), у 2009 році 

ці дані становили лише відповідно 21.3 чоловіків та 19.2 жінок [226]. 

Статистичні дані показують, що другий шлюб має вищу ймовірність бути 

успішним ніж перший: якщо один або обоє партнерів повторно одружуються, 

існує 31% ймовірності розлучення, при першому шлюбі цей показник 

становить 45% [227]. 



 

 

197 

Попри начебто падіння популярності інституту шлюбу, у 2012 році 

Національна статистична служба Британії зафіксувала на 5.3% зріст кількості 

укладених шлюбів порівняно із 2011 роком [233]. 

Новим у ХХІ столітті є законодавче закріплення явищ civil partnership із 

2004 року та 2014 same sex marriage, що вступило у дію в 2014 році (між 

1 липня 2014 року та 30 червня 2015 року було укладено 5 916 таких шлюбів) 

[235], що теж впливає на розвиток концепту marriage, розширюючи його. 

Як зауважила Н. Фінч, у сучасній Великобританії політичний курс та 

соціальні інституції засновані на ідеї нуклеарної сім‘ї, де чоловік виконує 

функцію годувальника. Така сім‘я складається із двох одружених батьків 

(чоловіка та жінки), що живуть в окремому житлі зі своїми дітьми. Крізь 

призму такої сім‘ї шлюб розглядається як контракт між чоловіком та 

дружиною, де ролі розподілені між годувальником (чоловіком) та 

доглядальником (жінкою). Вважається, що через економічні фактори жінки 

значним чином залежать від шлюбу та від чоловіків. Більше того, шлюб 

вважається установою, в якій мають місце кохання, статеві стосунки та, 

насамперед, народження дітей [168]. 

Традиційні християнські погляди також мають місце у сучасному 

шлюбному дискурсі, пропагуючи Agape (Божа, безумовна любов), яка згідно 

зі християнською доктриною ―[…] is the only love that can truly keep the 

marriage vows‖ ―[…] є єдиною любов‘ю, що справді здатна втримати 

шлюбні обітниці‖ [261].  

Отже, у ХХІ столітті спостерігається розширення рамок розуміння 

концепту MARRIAGE та бачимо певне розмивання його меж: тепер сюди 

можемо зараховувати і civil partnership, і cohabitation. Також, спостерігаємо 

щоразу більшість незалежність учасників шлюбного союзу або йому 

еквівалентного, від впливу суспільства та батьків, що можемо 

охарактеризувати тяжінням до незалежності нуклеарної сім‘ї. 
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3.5.1. Реалізація матримоніального скрипту в британській художній 

прозі ХХІ століття (на матеріалі роману С. Ваґстафф “Обмін 

нареченими”) 

На основі роману сучасної британської письменниці С. Ваґстафф ―Обмін 

нареченими‖ ми змоделювали реконструкцію об‘єктивації скрипту уявлення 

британців початку XXI століття про стосунки чоловіка та жінки, що ведуть 

до шлюбу та їх подальший розвиток, також виділили динамічні і статичні 

елементи. 

На початку формування стосунків є обов‘язковою наявність двох 

ключових концептів-персонажів, що можуть бути як протилежної, так і 

однієї статі [MALE, FEMALE] ←fancies →[FEMALE, MALE]. Якщо це 

гетеросексуальні стосунки, то, хоч обоє відчувають симпатію один до одного 

(що є зав‘язкою скрипту) і можуть проявляти знаки уваги, прийнято, що саме 

чоловік робить перші кроки назустріч. 

Наступною у розвитку скрипту є фаза (мікросценарій) dating, courtship: 

―He proposed after such a short courtship‖ [336, с. 181], де партнери набувають 

статусу boyfriend та girlfriend, ([MALE, FEMALE] ←dates →[FEMALE, 

MALE]). Під час реалізації цього мікросценарію акцептованим у суспільстві, 

навіть обов‘язковим, вважається дошлюбне співжиття, ведення спільного 

господарства: ―[…] jokingly demanded to know when Adam might make ‗an 

honest woman‘ of the sender after ‗three years of living together…‖ [336, с. 2]. 

Проте, деяким консервативним представникам старшого покоління, особливо 

особам духовного сану, важко змиритися з таким станом речей і на їхній 

погляд, це є ―життям в гріху‖: ―Seeing his only son living in sin with his 

girlfriend and her child had caused the vicar no end of headaches but in light of a 

‗proper commitment‘ being made and the promise of a wedding at some point, 

Gil‘s father had relaxed visibly‖ [336, с. 207]. 

Із усієї кількості стосунків більшості так і не судилося перейти у 

наступну фазу і саме на цьому етапі часто настає стадія розриву: ―After 

sharing exactly one year of their lives together and one messy break-up, it no 
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longer mattered what Adam would love‖ [336, с. 1]; ―I‘ve just come out of this 

really messy relationship, you see…‖ [336, с. 101], що приводить до завершення 

стосунків і вводить обох учасників на перший етап алгоритму. Проте, 

можливим є і примирення, що сприяє успішному продовженню скрипту, а 

саме, реалізацію фреймової ситуації engagement (заручини), proposing, 

символом якої є обручка, яку чоловік дарує коханій: ―...He had been vague 

about making thing official and had seemed happy that the diamond on Sophie‘s 

finger meant they were committed to one another‖ [336, с. 207]. Від моменту 

заручин партнери набувають статусу fiancée та fiancé: ―Leaving your beautiful 

fiancée behind as well. We do appreciate it darling‖ [336, с. 6]. Попри те, що 

освідчення – важливий та відповідальний крок у житті, не всі ставляться до 

нього з необхідною серйозністю: ―I can‘t remember proposing and that‘s the 

truth but I want to go ahead with this, OK?‖ [336, с. 89]. 

 ―Справою честі‖ в стосунках є дотримання обіцянки, а в разі їх 

припинення, дотримання певної паузи, перш ніж вступати в нові зносини: 

―What sort of man would he be, waving his fiancée off one minute and declaring 

undying love to Tessa the next‖ [336, с. 510]. 

У попередні епохи спільне дошлюбне життя вважалося безчестям для 

жінки, в сучасній емансипованій епосі це твердження та упередження 

практично знівелювалося, проте досі може напівжартома служити докором 

для стимулювання чоловіка до узаконення стосунків. 

Кульмінацією реалізації усього скрипту є фреймова ситуація wedding, 

під час якої персонажі набувають статусу groom та bride, а після шлюбної 

церемонії наречений та наречена стають husband та wife; змінюється їхній 

статус і щодо батьків свого обранця/ обраниці: son-in-law, daughter-in-law 

[336, 449]. Якщо ж у чоловіка вже є діти, то нова дружина вербалізуєтсья для 

його дітей лексемою-композитом stepmother:―Freddie‘s vacuous new 

stepmother‖ [336, с. 355]. Характерною лінгвальною ознакою є те, що 

концепти на позначення майбутніх учасників певного етапу реалізації 
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шлюбних стосунків утворені словотвірним способом основоскладання: 

―bride-to-be‖ [336, с. 278]; ―husband-to-be‖ [336, с. 311]. 

Вершиною кульмінації як скрипту, так і фреймової ситуації, є момент 

виголошення обітниці партнерами: ―Tristan stood beside Sophie, with Ruby next 

to them, and prepared to say their vows‖ [336, с. 550]. 

До лексико-семантичного поля фреймової ситуації wedding, окрім 

винуватців заходу, можемо зарахувати також певні атрибути самої церемонії: 

―Flowers [...] Ring cushion [...] Guests, vicar, best man, groom‖ [336, с. 520] та 

bridesmaid, що і формуватимуть лексико-семантичне поле даного 

мікроконцепту-фрейму. Сам день шлюбу визначається як яскрава, світла 

подія ―…Happiest day of their lives…‖ [336, с. 157], він же є і зобов‘язанням: 

―We‘ve been engaged for ages now, so why not make a commitment to each 

other?‖ [336, с. 207]. Одруження є узаконенням стосунків: ―Now that there is 

a free wedding slot with everything arranged, why don‘t we make it official?‖ 

[336, с. 463], а одружитися (за визначенням автора роману через уста 

персонажів) означає почати вести осілий, стабільний спосіб життя: ―He 

wanted to settle down but he wanted to get it right – to find his ‗soul mate‘, if such 

a thing existed‖ [336, с. 91]. 

Щодо віку входження у шлюб, то головну роль відіграє не фізіологічний 

вік, а індивідуальна психологічна готовність: ―But they had discussed marriage 

many times. They might only be in their twenties but it had seemed like a natural 

step after such an intense love affair‖ [336, с. 209]. Також бачимо, що декому і 

в 30 років характерна незрілість, неготовність увійти у шлюбні стосунки: 

―Proposing had been unexpected enough and marriage was equally alien as a 

concept; the idea of children was a conundrum his brain simply couldn‘t untangle 

for the time being‖ [336, с. 163]. 

У сучасному британському суспільстві, де особистість має право 

вільного вибору, дилема ―одружуватися чи ні?‖ залишається на розсуд самій 

особі, та за індивідуальними психологічними характеристиками, поведінкою, 
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соціум розділяє осіб на тих, що здатні вступити у шлюб та not a marrying 

kind, not exactly the marriage material [336, с. 33]. 

Метафорично, потенційний супутник життя позначається кількісним 

числівником one з означеним артиклем ―So, she is ―the one‖ then?‘ Rufus 

prompted, enjoying seeing his friend squirm‖ [336, с. 90]. 

У сучасну епоху весілля набуло комерціалізації, що детально описано 

сучасною британською дослідницею С. Боден [Boden, 2003]. Із цим пов‘язана 

поява концептів, що виражені наступними лексемами: Wedding present 

[336, с. 449], Wedding shoes [336, с. 448], Wedding suit [336, с. 448], Wedding 

team [336, с. 246], Wedding package [336, с. 333], і навіть wedding-planner‘s 

course [336, с. 362], який зайняв свою нішу у постійно зростаючому ринку 

сфери послуг. 

Не втрачає актуальності й у ХХІ столітті шлюб ―з розрахунку‖, де 

представники обох статей очікують отримати вигоду від поєднання своєї долі 

з партнером: ―He suspected he saw his engagement to Clemmie as his ticket to the 

big time, his opportunity to raise his profile and be taken seriously‖ [336, с. 90]. 

При цьому як представники чоловічої, так і жіночої статі можуть стати на 

вищі щаблі у професійному, матеріальному та соціальному світі: ―Marrying 

her had to bring Rufus kudos, maybe the publicity and the kind of roles he had 

always craved‖ [336, с. 89]. 

Авторка роману експлікує у тексті негативно марковану емоційну 

складову передвесільного процесу, який пов‘язаний із хвилюванням, 

страхом: ―It‘s probably just pre-wedding nerves. It‘s September now, the 

wedding‘s only a few months away – even I‘m getting a bit jittery, ha ha!‖ 

[336, с. 343], хоч і саме весілля – радісна подія: ―Weddings were usually such 

joyous occasions, full of pleasure and laughter and, most of all, expectation, but 

this one felt anything but upbeat‖. [336, c. 516]. 

Від часу одруження наступає реалізація мікросценарію marriage, 

головним вербалізатором якого є лексема marriage, а синонімом виступає 

matrimony: ―tied together in holy matrimomny‖ [336, c. 516]. Початком 
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подружнього життя (marriage) є етап honeymoon, що наступає одразу після 

одруження і традиційно новостворена сім‘я вирушає у весільну подорож. Із 

цим етапом пов‘язана також сфера обслуговування. Готельна індустрія 

пропонує спеціальний номер для щойно одружених: ―Rufus had hired the 

honeymoon suite on the understanding that it would at least be superior to the 

other rooms in the hotel in terms of décor‖ [336, с. 235]. 

В історії розвитку людства спостереження та когнітивні процеси 

осмислення дійсності набувають щораз складніших форм, що призводить до 

метафоризації дійсності. Не оминув цей процес і важливого етапу в житті 

людини – одруження, що відобразилося в багатстві лексичних одиниць. У 

тексті аналізованого роману зустрічаємо ідіоматичний вираз-метафору, 

об‘єкт образного мислення, де вальсова хода – це проведення цілого життя у 

шлюбі з одним партнером: ―She was becoming annoyingly clingy and he 

suspected she had high hopes of him dumping Clemmie and waltzing off into the 

sunset with her‖ [336, 3 с. 48], та це вдається далеко не всім подружнім парам. 

У тексті роману на позначення одруження зустрічаємо і стилістично 

негативно марковану лексему get hitched, первинне значення якої 

прив‘язувати, запрягати, впрягати [336, с. 540)], в розмовній мові дана 

лексема стала фразеологізмом, набула значення ―одружитися‖ [Oxford 

Dictionaries Online294]: ―There is a free space and everything is in place – we 

could just turn up and get, how you say, hitched?‖ [336, с. 464]. 

Лексема wife – архілексема мікроконцепту WIFE у романі ―Changing 

Grooms‖ вступає в наступні синтагматичні зв‘язки: атрибутивні відношення 

Adj + N: silly new wife [336, c. 307] та younger wife [336, c. 355]. 

Новим для сучасної Британії є open marriage, де чоловік та дружина 

можуть вступати в позашлюбні стосунки при цьому зберігати свій шлюб: 

―There‘s the parents who ‗ave some sort of open marriage, it seems…‖ 

[336, с. 18]. Подружня невірність хоча і сприймається з відчутним осудом, 

проте є типовим явищем. Частими є випадки зради як у дошлюбних 

стосунках, так і у подружньому житті, це висвітлено концептом adultery, що 
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виражено лексемами deception, betrayal, extramarital affairs, affair, shag other 

people, також концептуальним синонімом pull birds. Чоловіка-зрадника ж 

―величають‖ сheating bastard. У випадку, коли шлюбні стосунки зазнають 

кризи (failing marriage [336, с. 222]), що часто спричинено зрадою, учасники 

можуть або 1) вступити в етап примирення – reconciliation, або 2) припинити 

стосунки – split up, go separate ways: ―It wasn‘t every day you got to witness 

your parents‘ marriage break down, even if he had seen it coming for years‖ 

[336, с. 234], що може привести до розгортання наступної фреймової ситуації 

– розлучення: ―a friend who was in the throes of a messy divorce‖ [336, с. 3]. 

Як після розлучення, так і після смерті одного з членів подружжя, 

розвиток скрипту передбачає змогу remarry (знову одружитися), і не існує 

обмеження щодо можливої кількості повторення цього алгоритму: ―Hugo 

Penry-Jones was on his third wife already‖ [336, с. 14]. 

Важливим законодавчим нововведенням, прийнятим у Великобританії у 

2004 році, є можливість узаконення стосунків одностатевих пар, що надає їм 

обов‘язки та права, ідентичні для пар, що перебувають у цивільному шлюбі 

[260]. Civil partnership є і самою церемонію укладення шлюбу і терміном для 

позначення стосунків, у які входять партнери. У романі ―Changing Grooms‖, 

що був опублікований у 2009 році, вербалізована ця ситуація: ―One of them is 

for Gil and Nathan‘s civil partnership – the brief is not very Gil at all, it‘s ―pink, 

glittery and disco‖ [336, с. 551].  

Проведений аналіз дає змогу зробити висновки, що реалізація скрипту 

передшлюбних та шлюбних стосунків підлягає певним стандартизованим 

етапам-мікросценаріям, обов‘язковою є присутність двох учасників, які 

пройшли певний етап, набувають іншого статусу з тими чи іншими правами 

та обов‘язками (―правилами гри‖) і можливими подальшими кроками дій, що 

вербалізується відповідними лексемами-концептами. Розвиток скрипту 

можна розділити на два етапи: дошлюбний та шлюбний. Дошлюбний період 

включає такі мікросценарії (або скрипти): знайомство, симпатія, залицяння, 

пропозиція руки, заручини. Шлюбний період, відповідно, містить шлюбну 
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церемонію, буденне подружнє життя, у деяких випадках сепарацію чи 

розлучення, і за неминучими законами природи, смерть (переважно, спершу 

одного із) подружжя. Важливим нововведенням сучасної доби є можливість 

узаконення одностатевих стосунків.  

 

3.5.2. Фреймова репрезентація концепту MARRIAGE у романі 

С. Ваґстафф 

Предметний фрейм, що вказує на кількісні, якісні, буттєві, локативні і 

темпоральні ознаки, експлікується в романі С. Ваґстафф ―Обмін нареченими‖ 

якісною та темпоральною схемами.  

У якісній (квалітативній) схемі ‗MARRIAGE є ТАКИМ-якість‘ ми можемо 

виділити наступні нейтральні та негативні ознаки, що характеризують 

MARRIAGE за: 

– ступенем відкритості: OPEN (відкритий) ―There‘s the parents who ‗ave 

some sort of open marriage, it seems‖ [336, c. 18]; 

– ступенем звичності: UNCONVENTIONAL (незвичний) 

―Unconventional marriage‖ [336, c. 125]; NORMAL (звичний) ―But it has to be 

a normal marriage, no more mucking about‖ [336, c. 232]; 

– ступенем успішності: FAILING (невдалий) ―intense regret over his 

failing marriage‖ [336, c. 423]; PERFECT (чудовий) ―Perfect Henny with her 

perfect bloody marriage‖ [336, c. 143]. 

Темпоральна схема ‗MARRIAGE існує ТОДІ-час‘ TM-темпоратив вказує, 

що MARRIAGE існує IN THE PRESENT ―this marriage‖ [336, c. 64]; IN THE 

FUTURE (в майбутньому) ―Impending marriage‖ [336, c. 33].  

Посесивний фрейм представлений партитивною схемою ‗WH-людина 

має PR- MARRIAGE‘: sb‘s (pronoun) marriage ―His marriage to Caro had never 

been straightforward‖ [336, c. 128] та sb(‘s) (noun) marriage ―As a child, Will 

had struggled with his parents‘ marriage‖ [336, c. 85]. 

Ідентифікаційна схема характеризації ‗ID-MARRIAGE є CH-

характеризатор‘ експлікується за допомогою вказівного займенника this у 
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формі однини ―No more affairs, no more lies and no more than two of us in this 

marriage‖ [336, c. 64]. 

Акціональний фрейм представлений схемами контактної дії та процесу. 

Схема контактної дії виявляється в схемі ‗AG ЩОСЬ/ХТОСЬ-агенс діє 

на РТ MARRIAGE-пацієнс‘: DISCUSS (обговорювати) ―But they had discussed 

marriage many times‖ [336, c. 453]. 

Схема процесу ‗AG-агенс MARRIAGE діє‘ об‘єктивується наступним 

чином BREAK DOWN (руйнується) ―It wasn‘t every day you go to witness your 

parents‘ marriage break down‖ [336, c. 234]. 

Компаративний фрейм, що розвинувся із ідентифікаційного 

(таксономічного) фрейму, є основою для концептуальної метафори, в 

аналізованому романі він представлений схемою / субфреймом тотожності / 

метаморфози, ‗CV- MARRIAGE компаратив є /як/ MS-корелят‘: FARCE (фарс) 

―He couldn‘t have predicted the farce that his marriage had become‖ [336, 

c. 127].  

Аналіз логічних предикативів-вербалізаторів концепту MARRIAGE У 

романі С. Ваґстафф ―Обмін нареченими‖ дав змогу прослідкувати 

експлікацію концепту MARRIAGE у базових фреймових схемах, де ми 

встановили, що ‗MARRIAGE є ТАКИМ-якість [OPEN, UNCONVENTIONAL, 

NORMAL та FAILING]‘; ‗MARRIAGE існує ТОДІ-час TM-темпоратив [IN THE 

FUTURE]‘; ‗WH-людина [HE та PARENTS] має PR- MARRIAGE‘; ‗ID-

MARRIAGE є CH-характеризатор [THIS]‘; ‗AG ЩОСЬ/ХТОСЬ-агенс діє 

[DISCUSS] на РТ MARRIAGE-пацієнс‘; ‗AG-агенс MARRIAGE діє [BREAK 

DOWN]‘; ‗CV- MARRIAGE компаратив є /як/ MS-корелят [FARCE]‘. 

 

Висновки до третього розділу 

В XVII столітті у британській культурі спостерігається утвердження 

соціальної ендогамії. Пуританській практиці шлюбу була притаманна чітка 

ієрархія із чоловіком на чолі, якому надавалися практично необмежені 

повноваження. У цей час люди не піддавали сумнівам несумісність кохання 
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та шлюбу і застосовували різноманітні методи для нівелювання можливості 

тісного духовного єднання та рівноправності через заснування власної сім‘ї.  

У XVIII ст. і аж до середини XIX ст. шлюбу відводилася основна роль у 

нагромадженні капіталу. Дослідження когнітивно-семасіологічного простору 

художнього дискурсу даної епохи вказало на промінентну роль батьків 

упродовж розвитку усього матримоніального скрипту та андроцентризм. 

Парадигма шлюбного нонконформізму першої половини ХІХ ст. замінилася 

поверненням до контролю та конформізму у другій половині цього століття.  

У другій половині ХХ ст. спостерігаємо зміну парадигми та поширення 

подружнього міфу, де заперечується існування непримиренності між 

егалітарним виміром подружнього кохання та ролями, які набувають чоловік 

та жінка у створенні сім‘ї. 

Історичний екскурс показує коливання популярності інституту шлюбу і 

його стрімке падіння у ХХІ столітті. 

Результати проведеного аналізу вказують на вагомість шлюбу як у XVII 

столітті, так і у XVIII ст., що засвідчують відповідно семи підготовки та 

відповідальності. У XVII столітті на необхідність взаємної симпатії вказують 

семи єдності тіла та єдності душі; XVIII столітті теж простежується 

важливість кохання у семі кохання є необхідним, але тут також з‘являється 

застереження щодо тривалості кохання, яке зникає з одруженням, що 

відображено у семі шлюб вбиває кохання. Сема грошей, яка не була 

актуалізована у аналізованій прозі XVII ст., виступає важливою у XVIII ст., 

де гроші є сприятливим фактором для шлюбу, хоча шлюб з метою 

збагачення засуджується як негативне явище. У XVIII ст. відбувається 

розширення мікроконцепту HUSBAND у порівнянні із XVII ст., оскільки тут 

можемо виділити ще сему коханого, яка надає новий вимір шлюбним 

стосункам. Як і у попередньому столітті, тут зберігається наявність семи 

вищості чоловіка, але він набуває також і негативних рис, зокрема: 

жорстокість, обман, і навіть, може викликати огиду. Як і у попередньому 

столітті, у XVIII ст. для чоловіка характерно проявляти раціональність та 
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стриманість. Аналогічно дружина продовжує бути підпорядкованою 

чоловіку, але її статус є почесним, вона все ще є помічником та партнером. 

На матеріалі прози цього століття ми побачили актуалізацію фінансового 

чинника, де дружина – не тільки джерело грошей, але і джерело нівелювання 

патріархального устрою, адже багата дружина прагне незалежності. Також 

важливості набуває сема інтелектуального рівня, де бачимо боротьбу двох 

суперечливих ідей: дружина не має бути освіченою та дружина має бути 

освіченою.  

У XIX ст., як і в попередньому, шлюб для жінок є запорукою отримання 

статусу в суспільстві. На початку цього століття поширення набуває 

співжиття (cohabitation), яке конкурує і протиставляється традиційному 

шлюбу (marriage), але вже наприкінці цього століття marriage практично 

повністю витісняє інші форми матримоніальних стосунків. До кінця століття 

сформувався образ чоловіка-годувальника (male breadwinner) та дружини-

домогосподиня (female homemaker).  

У порівнянні з попередніми століттями, у ХХ ст. отримуємо нові 

акценти, зокрема, з‘являється така додаткова й актуальна ознака як 

індивідуальний вибір; водночас, незмінною залишається вагомість прокреації. 

Велика кількість негативних сем, таких як фатальність, небажаність, 

приреченість, капітуляція, дисбаланс тощо, вказують на падіння престижу 

інституту шлюбу серед певних верств населення, але збереження 

популярності серед інших (сема бажаність). Як і у попередніх століттях, у 

першій половині ХХ ст. простежується вищість чоловіка і загалом існування 

концепту HUSBAND відбувається у межах його попередніх рамок. Водночас 

інша складова-актант, представлена мікроконцептом WIFE, зазнає певних 

змін: у ХХ ст. дружина і далі є помічником, але демонструє як послух, так і 

непослух; останнє або не було взагалі актуалізованим досі, або не зазнавало 

такої акцентуалізації. Розширення мікроконцепту WIFE характеризується 

появою набагато більшої кількості негативних сем, серед яких ті, які раніше 

були притаманні чоловікам, зокрема нетерплячість і жорстокість.  
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ХХІ ст. характеризується розширенням концепту MARRIAGE: бачимо 

послаблення ролі стереотипних уявлень, появу одностатевих шлюбів та 

виникнення такого явища як open marriage. 

Матеріали цього розділу висвітлено у публікаціях ―Фреймова 

репрезентація концепту «marriage» у романі Д. Г. Лоуренса «Закохані 

жінки»‖ [72], ―Реалізація скрипту «шлюб» (на матеріалі роману С. О. Ентоні 

Троллопа «Як ми тепер живемо»)‖ [78], ―Вербалізація концепту MARRIAGE в 

пуританській етико-дидактичній літературі на матеріалі трактату ―Christian 

Economics: or, The Family Directory, Containing Directions for the True Practice 

of All Duties Belonging to Family Relations, with the Appurtenances‖‖ [75], 

―Реалізація скрипту «шлюб» в британській художній прозі початку ХХІ ст. 

(на матеріалі роману Sasha Wagstaff ―Changing Grooms‖)‖ [79], ―Роль 

компаративного фрейму у вербалізації концепту MARRIAGE‖ [81], 

―Актуалізація концепту «marriage» в англійській мові у XVII столітті)‖ [74], 

―‖. 
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ВИСНОВКИ 

Лінгвістична наука сьогодення характеризується комплексним підходом 

до аналізу того чи іншого об‘єкту дійсності, що зумовлено інтенсифікацією 

інтеграції різноманітних областей знань – від семантики до 

лінгвокультурології як прагматичної дисципліни. У рамках сучасної 

варіативно-векторної та еклектичної лінгвістики дискурс і концепт є серед 

найбільш досліджуваних об‘єктів. Концептуальний аналіз дискурсу не лише 

глибше розкриває номінативні функції мовних одиниць, а й актуалізує їхні 

особливості у мовній системі, але одним із ключів доступу до пізнання 

концептосфери ідіолекту певного автора, а також соціальної, вікової, етнічної 

чи національної концептосфери. Проблематика аналізу концептів була 

запозичена із філософської царини, а у 1928 році російський філософ 

С. А. Аскольдов ввів слово ―концепт‖ у систему сучасної гуманітарної науки. 

Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. спостерігаємо щораз більшу 

психологізацією концепту і зміну його традиційної логічної складової. 

За смисловим обсягом концепт MARRIAGE належить до макрорівня і є 

багатокомпонентним ритуальним концептом-когнітивом культурно-

специфічного порядку. У плані актуалізації концепт проаналізовано згідно 

теорії Ю. С. Степанова з погляду етимології (внутрішня форма), історичного 

шару (поетапне розгортання у діахронному аспекті вже з XVII століття до 

нашого часу) та актуального шару, тобто найновішого шару концепту, який є 

основною актуальною ознакою, що відома кожному носію культури.  

Номінативне поле концепту є неоднорідним. Воно складається з ядра 

(прямі номінації концепту), ближньої та дальньої периферії (номінації 

окремих когнітивних ознак концепту, що розкривають його зміст), має 

комплексний характер і включає лексико-фразеологічне поле, лексико-

семантичне поле, синонімічний ряд тощо.  

Понятійна сфера концепту MARRIAGE пізнається за допомогою 

семантичних особливостей та етимології. Аналіз образної та ціннісної 
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складової концепту MARRIAGE ми здійснили за допомогою дослідження його 

когнітивних мікрополів (когнітивні мікрополя wedding: 1) Сама весільна 

церемонія; 2) Учасники весільної церемонії; 3) Приміщення, де відбувається 

шлюбна церемонія; 4) Предмети, пов‘язані з весільною церемонією; 5) Одяг 

наречених, а також мікрополя, сформовані лексемою wedlock: 1) Стан 

перебування в шлюбі; 2) Склад шлюбного союзу; 3) Припинення шлюбних 

стосунків; 4) Акти, пов‘язані з відходом від традиційних та законодавчо 

врегульованих шлюбом стосунків). Ми провели моделювання асоціативного 

поля концепту: проаналізували слова-реакції учасників асоціативного 

експерименту, оформили асоціативну польову модель, у якій виділили 

ядерне, базове та периферійне поля. Одним із елементів дослідження був 

аналіз англомовної фразеологічної картини. За семантичним критерієм 

вирізняємо шість груп фразеологізмів, що характеризують: 1) стан 

перебування у шлюбі та стосунки в ньому; 2) учасників шлюбного союзу; 3) 

припинення шлюбних стосунків; 4) осіб, що порушують шлюбні норми; 5) 

акти, пов‘язані з відходом від традиційно прийнятих та законодавчо 

врегульованих шлюбним союзом стосунків та 6) одиниці, що характеризують 

неодружених осіб. Важливим елементом дослідження номінативного поля 

концепту є аналіз пареміологічного фонду; ми виділили 18 основних тем, 57 

логем та 7 сублогем для категоризації паремій, які характеризують концепт 

MARRIAGE. 

Образний компонент концепту MARRIAGE в англійській мові також 

досліджено крізь аналіз низки когнітивних метафор, які демонструють 

рекурентний характер в діахронному та синхронному аспектах. 

У рамках теорії про чуттєвий рівень як основу організації переважної 

більшості концептів, де схеми-образи є концептами базового рівня і лежать в 

основі концептуалізації дійсності через людський досвід, вважаємо концепт 

MARRIAGE контейнером: burst the boundaries of monogamous marriage, plunge 

into marriage, inside matrimony, in wedlock, out of wedlock, live outside of 

marriage. 
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При розгляді концептуальної метафори як засобу вербалізації концепту 

MARRIAGE ми розглянули цей аспект у його взаємозв‘язках з основними 

логемами в пареміях. Концептуальну метафору ми відстежили в художньо-

дидактичному трактаті Р. Бакстера ХVII століття: marriage – важка або 

небезпечна річ, на яку ―зважуються‖ –―venture on‖, та у художній 

літературі XVIII століття: у романі Ф. Берні ‗Камілла або портрет юності‘ 

присутня структурна концептуальна метафору ‗MARRIAGE IS CAPTIVITY‘/ 

‗ШЛЮБ – ЦЕ НЕВОЛЯ‘, що актуалізовується вербалізаторами ‗bondage‘ 

‗рабство‘, ―shackles‖ та ―noose‖. У романі Е. Троллоппа ―Як ми тепер 

живемо‖ MARRIAGE є – MISTAKE (помилка) та STEP TO RUIN (крок до 

руїни). Присутня концептуальна метафора і у аналізованій нами прозі ХХ 

століття: Д. Лоуренс у романі ―Закохані жінки‖ вживає структурну 

когнітивну метафору MARRIAGE IS A CONTAINER/ ШЛЮБ Є 

КОНТЕЙНЕРОМ на позначення поспіху у вступі в шлюб: ―to rush into 

marriage‖, а також онтологічну метафору MARRIAGE IS A NOSE/ ШЛЮБ Є 

НОСОМ, де показує, що шлюб як і ніс може набувати різної форми: ―And all 

sorts of marriage, also snub and otherwise?‖. 

Застосування скриптової моделі дозволило нам ґрунтовно дослідити 

матримоніальний скрипт із виділенням основних етапів. У макросценарії 

matrimonial relationship виділяємо ключові мікроценарії-фрейми, кількість 

яких варіювалася у діахронному розвитку, але які об‘єднуються у два 

ключові етапи: дошлюбний та шлюбний. Реалізація скрипту підлягає 

стандартизованим етапам-мікросценаріям. У XVII столітті ці етапи були 

такими: 1)courtship (залицяння)→2)formal betrothal (consent of the parties 

(публічна згода сторін) або exchange of rings (обмін обручками) чи love tokens 

(символами кохання) та public blessing by family and close kin (публічне 

благословення батьками і родиною))→3)posting of bans (оголошення імен 

осіб, які мають намір одружитися)→4)big church wedding→5)inauguration of 

new household. Мікросценарії, у свою чергу, входять як складові у 

макросценарій matrimonial relationship. Стереотипність ситуації досягається 
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за допомогою фіксованого набору змістових елементів (слотів) таких як 

агенси/ учасники (female та male), спосіб знайомства (безпосередньо або за 

допомогою посередника, яким найчастіше виступають батьки чи опікуни), 

зовнішній прояв (прояв симпатії та ввічливості), каузатори/ фактори впливу 

(love – ―кохання‖ або mercenary projects – ―бажання наживи‖), 

темпоральний розвиток (швидкий, тривалий) та наслідки (позитивні, 

негативні). З часом певні мікросценарії випадали із ланцюга загального 

скрипту і ми спостерігаємо актуалізацію матримоніального мікросценарію у 

зміненому вигляді. Обов‘язковою є присутність двох учасників, які, 

пройшовши певний етап, набувають іншого статусу з тими чи іншими 

правами та обов‘язками і можливими подальшими кроками дій, що 

вербалізується відповідними лексемами-концептами.  

Аналіз синтагматичного аспекту семантичного значення вербалізаторів 

концепту MARRIAGE та його мікроконцептів-складників, а також пов‘язаних 

концептів, показав як узуальні для мово-мислення британців характеристики 

(MARRIAGE передбачає СПІЛЬНЕ ПРОЖИВАННЯ, ІЄРАРХІЮ, MARRIAGE – 

ЗАПОРУКА ОТРИМАННЯ СТАТУСУ В СУСПІЛЬСТВІ ДЛЯ ЖІНОК 

тощо), так і оказіональні (можливість відкритого продажу дружини на 

місцевому ринку). Дискурсна реалізація цих характеристик відбувається 

через атрибутивні відношення (unequal marriage, forced marriage, 

disproportioned marriage, intended alliance, reported alliance, unequal alliance 

тощо), прийменникові сполучення (wife of the poor prisoner, bond of love) та 

дієслівно-іменникові словосполучення (compose wife, take a wife, procure a 

wife, conclude a wife, recover love, destroy love тощо). На основі проведеного 

аналізу ми прийшли до висновку, що семантика і сполучувальні властивості 

лексеми marriage та її похідних є детерміновані комбінаторикою та 

структурою концепту MARRIAGE. 

Спільними когнітивними семами у проаналізованому матеріалі є 

необхідність, відокремлення, спільне проживання, у XVII столітті 

акцентується на ієрархії, у XVIII та ХХ столітті виділяється сема 
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небажаності, зокрема, у XVIII столітті – це ще і обмеження свободи. У 

XVIII столітті фінансові статки виступають переважно позитивним 

фактором, а шлюб – це спосіб збагатитися. Когнітивна сема безпеки 

актуалізується у ХХ столітті, а сема важливості любові – у XVII та XVIII 

століттях, але у останньому отримуємо суперечливі дані: тут кохання як є 

необхідним, так і шлюб його вбиває. 

У XVII столітті у мікроконцепт HUSBAND виділяємо когнітивні семи 

обов‘язків, хазяїна, вищості, годувальника та поваги, у XVIII ст. акцентуації 

набуває також сема коханого. На відміну від попереднього, у XVIII ст. окрім 

вищості з‘являється також сема нижчості чоловіка, а також жорстокість у 

поведінці і навіть може бути причиною огиди, водночас, чоловік демонструє 

раціональність, стриманість та уважність. 

У XVII столітті у мікроконцептs WIFE актуалізуються такі когнітивні 

семи як покора, скромність, старанність позитивний настрій, друг, 

рівність, підпорядкованість, доброта та доброчесність. У XVIІI столітті 

бачимо статус підпорядкованості і, як і у попередньому, – цінування покори 

та скромності. 

Аналіз логічних предикативів-вербалізаторів концепту MARRIAGE у 

художній та художньо-дидактичній прозі дав змогу провести діахронічне 

дослідження міжфреймової мережі на основі методики семантики 

лінгвальних мереж (СЛМ), яка розроблена С. А. Жаботинською для 

концептуального аналізу значень одиниць мови та мовлення. У фреймовій 

моделі бачимо, що на матеріалі аналізованої прози усіх століть, головний 

вербалізатор концепту MARRIAGE експлікується у якісній схемі предметного 

фрейму. У XVII , ХІХ та ХХ століттях можемо виділити а) негативні 

[DOUBTFUL, INDIFFERENT, UNLAWFUL (XVII ст.); COMPULSORY, 

DISAGREEABLE, IMPOSSIBLE, MISERABLE, OBJECTIONABLE, 

UNCANONICAL, UNDESIRABLE, UNHAPPY, UNSUITABLE та 

WRETCHED (XIX ст.); ABHORRENT, FATAL, IMPOSSIBLE, RESISTED, 

REPULSIVE, TEMPORARY та UNNECESSARY (XX ст.)], б) позитивні 
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[GREAT, LAWFUL, NECESSARY та VALID (XVII ст.); BRILLIANT, 

CERTAIN, EXPECTED, SPLENDID, SUITABLE (XIX ст.,); ABSOLUTE та 

MYSTIC (XX ст.)] та в) нейтральні ознаки, на які вказує дана схема 

[FORMER (XVII ст.); PROPOSED (XIX ст.); LEGAL (XX ст.)]. У XVIII та 

ХХІ століттях ця схема вказує лише на нейтральні [FIXED, FORMER та 

INTENDED (XVIII ст.)]; NORMAL та OPEN (XXI ст.)] та негативні ознаки 

[CLANDESTINE, COMPULSORY, DISPROPORTIONED, UNHAPPY, 

UNEQUAL (XVIII ст.); FAILING та UNCONVENTIONAL (XXI ст.)], у ХХ. та 

ХХІ ст. переважають негативні, з яких найістотнішу актуалізацію 

спостерігаємо у таких ознак як REPULSIVE та UNNECESSARY. 

На відміну від аналізованого матеріалу XVII століття, у всіх інших ми 

встановили наповнення інших схем предметного фрейму: у XVIII столітті це 

–квантитативна [DOUBLE], темпоральна [IN THE FUTURE] та схема 

способу буття [IS ON THE FINAL STAGE], у ХІХ ст. – способу буття [IS IN 

OPPOSITION], та темпоральна [IN THE FUTURE], у ХХ ст. – локативна 

[NEITHER HERE NOR THERE], у ХХІ – темпоральна [IN THE PRESENT]. 

Ідентифікаційний фрейм має найширшу репрезентацію у XVIII та ХІХ 

століттях, де ми встановили наповнення схеми класифікації [MARRIAGE is a 

CEREMONY (XVIII ст.); MARRIAGE is an EVENT, FEAST (ХІХ ст.)] та 

характеризації [THIS/THESE (XVIII ст.); THIS (ХІХ ст.)]. У XVII столітті 

представлена лише схема класифікації [MARRIAGE is a 

BOND/CONTRACT/COVENANT/DUTY/INSTITUTION/THING], а у ХХ та 

ХХІ століттях – лише схеми характеризації [CONVENIENCE, LIVING 

UNDER THE SAME ROOF, MEANS OF ATTAINING PROPERTY, PRIVATE 

AFFAIR, REASON FOR HAPPINESS та SOCIAL ARRANGEMENT (ХХ ст.); 

THIS (ХХІ ст.)]. 

У XVII та ХХ століттях посесивний фрейм наповнений посесивною 

інклюзивною схемою [ADVANTAGE, AIM, CAUSE, CONSEQUENCE, 

CROSS, NOTHING, PATIENCE, PRUDENCE, REASON, STRENGTH та 

UNDERSTANDING у XVII та EQUILIBRIUM, ETHICS у ХХ відповідно], в 
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той час як у XVIII та ХІХ – посесивною партитивною [the marriage of, their 

marriage,his marriage у XVIII та his marriage, her marriage, your marriage; our 

marriage; girl's marriage, daughter's marriage, sister's marriage у ХІХ відповідно] 

та інклюзивною схемою [MOTIVES, FELICITY у XVIII та HOPE ХІХ 

відповідно], а у ХХІ – лише партитивною [parents‘ marriage].  

Акціональний фрейм зазнає найширшого наповнення у ХІХ столітті, де, 

як і у матеріалі XVII століття бачимо наповнення слоту каузації (1) 

[MARRIAGE-каузатор спричиняєCURES SIN (XVII) та RUIN (ХІХ)] та (2) 

[ЩОСЬ-каузатор APPOINT, COMMAND, CONSENT, CONTRACT, FORBID, 

MAKE, NULLIY (XVII) та ACCOMPLISH, ARRANGE, BREAK OFF, BRING 

ABOUT/ DOWN, CONSENT, POSTPONE, SANCTION (ХІХ) MARRIAGE-

фактатив], в той час як у XVIII ст. експлікується лише наповнення другого 

слоту (каузатор може чинити такі дії щодо MARRIAGE CONTRACT, DIVULGE 

та MAKE), а у ХХ ст. – першого (MARRIAGE CAUSES FULFILMENT).  

Ширше наповнення у XVII та ХІХ століттях має також схема контактної 

дії даного фрейму, де окрім спільної для усіх аналізованих текстів схеми (1) 

‗ЩОСЬ/ХТОСЬ-агенс діє на MARRIAGE-пацієнс‘, у XVII столітті ми 

простежили також наявність слоту (2) ‗AG агенс (MARRIAGE) діє на РТ-

афектив‘. Агенси впливають на шлюб наступним чином: PROMISE, 

CONSUMMATE (XVII ст.), ASSIST, LOOK UPON, RESIST (XVIII ст.), 

HATE, BENEFIT, CONSENT, CELEBRATE, FORBID, GRACE, OFFER, 

PREVENT, PROMISE, RESENT, SET UP MIND, THINK (ХІХ СТ.), HATE (ХХ 

ст.) та DISCUSS (ХХІ ст.). 

Класичну, нерозширену схему процесу ми виявили у матеріалі XІХ, ХХ 

та ХХ століть. У XІХ столітті вербалізатор концепту MARRIAGE виявлений як 

а) локатив з додаванням аргументної ролі до стану/процесу ‗ЩОСЬ/ХТОСЬ 

FORCES INTO:+локатив MARRIAGE (спостерігаємо подібний у XVII столітті), 

б) у схемі стану/процесу де MARRIAGE є темпоративом ‗ЩОСЬ/ХТОСЬ 

діє‘+темпоратив: MARRIAGE [on their marriage, day of the marriage] 

(простежуємо аналогічну аргументну роль у XVIII столітті), медіативом 
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ЩОСЬ/ХТОСЬ [BENEFITs, GETs] FT-фактитив (наслідок) [MONEY]+MD-

медіатив MARRIAGE (також у XVIII столітті слот дії наповнюється дієсловом 

[BECOMES]), у схемі стану/процесу ЩОСЬ/ХТОСЬ діє робить [FORTUNE-

HUNTING]+AT супровідник MARRIAGE та ЩОСЬ/ХТОСЬ [MUST BE] FT-

фактитив (наслідок)+CS причина MARRIAGE. Компаративний фрейм 

представлений а) у ХІХ столітті субфреймом схожості-метафори MARRIAGE-

референт є наче [DOMESTIC INSTITUTION]; схема присутня й у XVII та ХХ 

століттях, де корелятами виступають GOD'S APPOINTED MEANS, 

REMEDY, VERBAL CONJUNCTION та ADVANCEMENT, ASSISTANT, 

GATE TO HEAVEN, HEALER, SAFETY відповідно, та б) субфреймом 

тотожності / метаморфози CV-компаратив MARRIAGE є /як/ MS-корелят‘, де 

корелятом виступає MISTAKE, STEP TO RUIN у ХІХ ст. та FARCE у ХХІ ст. 

Аналіз логічних предикативів-вербалізаторів концепту MARRIAGE 

дозволив вибудувати абстрактну концептуальну мережу, де у дискурсі XVII 

століття переважають слоти ідентифікаційного фрейму, XVIII століття – 

предметного та акціонального фрейму, ХІХ ст. – акціонального фрейму, ХХ 

ст. – компаративного фрейму, а ХХІ ст. – предметного фрейму. Таке 

наповнення слотів свідчить про те, що у XVII столітті відбувалося 

становлення шлюбу, пошук його нової форми, у XVIII столітті відбулося 

наповнення шлюбу додатковими характеристиками та ознаками, у 

ХІХ столітті шлюб став важливим дієвим чинником, який окреслював 

основну сферу існування людини та формував ядро життєвого циклу, ХХ 

століття принесло осмислення та переосмислення ролі шлюбу, порівняння 

його вагомості із іншими життєвими факторами, а у ХХІ столітті 

простежується зміна характеристик шлюбу, наповнення його новими 

значеннями. 

Результати аналізу концепту MARRIAGE у когнітивно-діахронічному 

напрямку із застосуванням комплексного мультипарадигмального підходу, 

відкривають перспективи подальших досліджень концептуалізації і 
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категоризації концептів, а також розмаїтих способів концептуалізації світу на 

матеріалі різних мов. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

 

Асоціативна польова модель концепту MARRIAGE 
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Додаток 2 

Логемна організація матримоніальних паремій 

№ 

п/ 

п 

Тема Логема Сублогема Паремії 

1

1 

Матеріальний 

та соціальний 

стан: 

1.1.: Рівність є важливою у 

шлюбі 

 1. Matching in marriage must be with 

equality; Like blood, like good, and 

like age make the happiest marriage; 

(17
th

 c.); Equals to equals, good to 

good; He that marrieth for wealth sells 

his liberty (17
th

), 

1.1.1.: 

Фінансова 

нерівність 

спричиняє 

проблеми 

 

1. A great dowry is a bed is full of 

brambles. 

 

1.1.2.: Двом 

непутящим 

слід поєд-

нувати долі 

1. Better one house spoiled than two 

(16
th

 c.). 

1.2.: Протилежності 

створюють гармонію: 

 1.When the man‘s fire and the wife‘s 

tow, the deil comes in and blaws‘t in 

lowe. 

1.3.: Фінансова стабільність 

– запорука щасливого 

шлюбу 

 

 1. Who marrieth for love without 

money, hath merry nights has and 

sorry days. 

2. Never marry for money but marry 

where money is. 

3. Money makes marriage (17
th
 c.). 

4. Haste makes waste, and waste 

makes want, and want makes strife 

between the goodman and his wife. 

5.Love is potent, but money is 

omnipotent (17
th

 c.). 

6. Money makes the old wife trot. 

7. First thrive and than wive. 

1.4.: Добробут у шлюбі 

приходить із часом 

 1 .A man may not wive, and also 

thrive, and all in a year. 

1.5.: Бідність у шлюбі 

винагороджується 

посмертно 

 He that is needy when he is married, 

shall be rich when he is buried. 

2

2 

Час для 

одруження: 

 

2.1.: Не слід одружуватися у 

травні 

 1. Married in May will soon decay 

(19
th

 c). 

2. From the marriages in May All the 

bairns die and decay (19
th

 c.).  

3. Marry in May, you‘ll rue it for aye 

(17
th

 c.). 

3

3 

Віковий вимір 

 

 

 

3.1.: Молодший за віком 

чоловік – небезпека для 

дружини 

 1. Better be an old man‘s darling than 

a young man‘s slave (16
th

 c.). 

 

3.2.: Зневага до 

підстаркуватого чоловіка 

 1. Marriage of winter and spring. 

 

3.3.: Дівчат слід швидко 

віддавати заміж 

 

 1. Between promising and performing 

a man may marry his daughter (17
th

 c.) 

2. Marry your daughters betimes, lest 

they marry themselves (17th c.) 

3. Marry your son when you please 

and your daughter when you can 
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4

4 

Шлюб 

приносить 

зміни 

 

 

4.1.: Зміна родинних 

зв‘язків. Чоловік розриває 

контакти з батьками, а 

дружина їх зберігає 

 1. My son is my son till he gets (till he 

hath got) him a wife, but my daughter 

is my daughter all the days of her life 

(17
th

 c.).  

4.1.: Шлюб змінює характер 

людини 

 

 1. She hath broken her leg at the 

church-door 

2. Maidens should be mim till they're 

married, and then they may burn kirks 

(19
th

 c.) 

5

5 

Згода у шлюбі 

 

5.1.: Необхідність єдності 

помислів у подружжя 

 1.The match is marred where minds do 

not agree. 

 

 

6 

Визначеність 

долі 

 

6.1.: Шлюб є наперед 

визначеним 

 

 1. Marriage and hanging go by destiny 

(16
th

 c.) 

2. Marriages are doomed / made in 

heaven (16th c.) 

3. True it is that marriages be don in 

Heaven and performed in earth (16th 

c.) 

4. Mariages are made in Heaven, 

though consummated in yearth (16th 

c.) 

5. Marriage comes by destiny 

6.2.: Подружню долю 

неможливо передбачити 

 1. Marriage is a lottery (19
th

 c.) 

 

7

7 

Характеристики 

шлюбу 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.: Шлюб – укладається 

раз на все життя 

 1. The first wife is matrimony, the 

second is company, the third is heresy; 

to marry once is a duty, twice is folly, 

thrice is madness 

7.2.: Шлюб – серйозна річ  1.Jesting with matrimony is playing 

with edged tools (19th c.)  

7.3.: Шлюб – важка праця 

 

 1. Marrying is easy, housekeeping is 

hard.  

2. Marriage is honourable, but 

housekeeping is chargeable. 

3. Marriage is honorable but 

housekeeping a shrew (17th c.). 

4. Sorrow and an evil life, maketh soon 

an old wife (17th c.). 
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7.4.: Шлюб – небажана річ 

 

 1. It is good to marry late or never 

(17th c.); Marry late or never 

2. The maide that soone marrie dis, 

soone marred is (16th c.). 

3. Men (they) dream in courtship but 

wedlock wake (18th c.). 

4. Hope of long life beguileth many a 

good wife (14th c.) 

5. Why buy the cow when you can get 

the milk for free 

6. Honest men marry quickly, wise 

men not at all 

7. Marriage leapeth up upon the 

saddle, and soon after repentance 

upon the crupper (17th c.) 

8. If marriages are made in heaven, 

you have but few friends there. 

9. Wedlock is a padlock (17th c.) 

10. Men (they) dream in courtship but 

wedlock wake (18th c.). 

11. When the blind lead the blind no 

wonder they both fall into matrimony 

(17th c.) 

12. Love takes away the sight, but 

matrimony restores it 

7.5.: Шлюб – 

короткотривале щастя: 

 1. If you would be happy for a week 

take a wife; if you would be happy for 

a month kill a pig; but if you would be 

happy all your life plant a garden. 

2. Girl, do not exult in thy wedding 

dress; See how much trouble lurks 

behind it.  

3. When a couple are newly married, 

the first moneth is honeymoon or smick 

smack; the second is, hither or thither: 

the third is thwick thwack: the forth, 

the Devil take them that brought thee 

and I together (17th c.) 

7.6.: Невдалий шлюб – 

джерело нещастя: 

 

 1. Ill marriage is a spring of ill fortune 

(17th c.) 

2. Marriage makes or mars a man 

7.7.: Для кожного існує 

―друга половинка‖ 

 

 1. There‘s a Jack for every Jill (every 

Jack has his Jill), Every Jack must 

have his Jyll (17th c.) 

8

8 

Застосування 

сили у 

подружжі 

 

8.1.: Фізичне насильство над 

дружиною користі не 

приносить 

 1. You may beat the devil into your 

wife, but you'll never bang him out 

again (18th c.) 

2.He that hath no wife beateth her oft.  

8.2.: Чоловікові слід 

тримати дружину в 

дисципліні 

 

 1. He that lets his horse drink at every 

lake, and his wife go to every wake, 

shall never be without a whore and a 

jade. 

2.A proud eye, an open purse, and a 

light wife, breeds mischief to the first, 

misery to the second, and horns to the 

third (17th c.). 

3. The married man must turn his staff 

into a stake (17th c.). 

9

9 

Шлюб та 

кохання 

 

 

9.1.: Кохання 

 

9.1.1.: 

Кохання – 

передумов

а шлюбу 

1. Love should make marriage, and not 

marriage love (17th c.) 
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9.1.2.: 

Кохання 

з‘являється 

після 

одруження 

1. Marry first and love will follow (18
th

 

c.). 

2. To marry first, and love after by 

leisure. 

 

 

9.1.3.: 

Одруженн

я – кінець 

кохання 

1. Marriage is the sunset of love. 

 

9.2.: Тілесні втіхи 

 

9.2.1.: 

Прояв 

пестощів 

– інтимна 

сфера 

1.He that kisseth his wife in the 

market-place shall have enough to 

teach him (17
th

 c.). 

 

9.2.2.: 

Шлюб не 

може ба-

зуватися 

лише на 

фізіологіч

ній при-

вабливості 

1.More to marriage than 

four bare legs in a bed (more goes to 

marriage than four bare legs in a bed; 

longs more to marriage then foure 

bare legges in a bed) (16
th

 c.)  

 

1

10 

Вибір чоловіка/ 

дружини 

 

 

 

 

10.1.: Слід добре зважити 

вибір партнера 

 1.Marry in haste, repent at leisure 

(16
th

 c.) 

10.2.: Не варто надто довго 

обмірковувати вибір 

партнера 

 1. Happy's the wooing that is not long 

doing (16
th

 c.) 

10.3.: Дружина схожа на 

свою матір 

 1. Observe the mother and take the 

daughter 

1

11 

Недоліки у 

партнерів 

 

11.1.: Не слід звертати 

увагу на недоліки: 

 

 1.There neuer shal be chiding in that 

house, where the man is blynd, and the 

wife deafe (16
th

 c.);  

2.Keep your eyes wide open before 

marriage, half shut afterward, but 

there are limits to what even the most 

tolerant wife will put up with (18
th

 c.). 

3.Say still no, an‘ye‘ll ne‘er be 

married (18
th

 c.) 

4.There is but one good wife in the 

world, and every man enjoys her (17
th

 

c.) 

5.There neuer shal be chiding in that 

house, where the man is blynd, and the 

wife deafe (16
th

 c.);  

6.Then marriage may be said to be 

past in all quietnesse, When the wife is 

blind, and the husband deafe (17
th 

c.), 

(A deaf husband and a blind wife are 

always a happy couple). 

1

12  

 

Якості дружини 12.1.: Дружина визначає 

успіх чоловіка 

 

 1. He that will thrive must first ask his 

wife, первинна версія Fore he that 

cast hym for to thryve, he must ask off 

his wife leve (15th c.) 

12.2.: Дружина має бути 

працьовитою 

 1. Choose your wife on a Saturday 

rather than on Sunday 
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12.3.: Добра дружина – 

щастя для чоловіка:  

 

 1. Husbands are in heaven whose 

wives scold not. 

2. Two things doth prolong thy life: A 

quiet heart and a loving wife (17th c.) 

3. A man's best fortune, or his worst, is 

his wife (17th c.) 

4. A virtuous woman is a source of 

honor to her husband, a vicious one 

causes him disgrace.  

5. A good wife and health is a man‘s 

best wealth.  

6. A good wife and good name hath no 

mate in goods nor fame. 

7. The best and worst thing to man for 

his life, is good or ill choosing his 

good or ill wife. 

8. Saith Solomon the Wise, ‗A good 

wife‘s a great prize‘. 

9. A little house well filled, a little land 

well tilled, a little wife well willed, are 

great riches. 

10. Husbands are in heaven whose 

wives scold not. 

12.4.: Необхідність 

бездоганної репутації 

дружин публічних осіб 

 1. Caesar‘s wife must be above 

suspicion  

2. Al women shal be as Caesar would 

haue his wife, not onelye free from 

sinne, but from suspicion (16th c.). 

12.5. Дружина – джерело 

відволікання та проблем: 

 

 1. Husband is a person who is happy 

when his wife is in bed, safe and 

soundless. 

2. He took it like a man, he blamed it 

on his wife. 

3. A wife brings but two good days, her 

wedding-day and death day (16th c.). 

4. He that takes a wife, takes a care – 

хто бере жінку, той бере клопіт на 

свою голову;  

5.He that hath a wife and children 

wants not business (hath given 

hostages to fortune) (16th c.) 

6.He that hath a good neighbour hath 

a good morrow; he that hath a shrewd 

wife hath much sorrow; he that fast 

spendeth must need borrow, but when 

he must pay again, then is all the 

sorrow (15th c.). 

7. It‘s cheaper to find a wife than to 

feed a wife  

8.. The husband is always the last to 

know  

9. He that marries a slut eats a mickle 

dirt (17th c.) 

  12.6: Дружина не є цінним 

ресурсом: 

 1. He that loseth his wife and sixpence, 

hath lost a tester (17th c.). 

12.7.: Дружина – приватна 

власність чоловіка: 

 1. Lend not horse nor wife, nor sword 

(16th). 

2.Commend not your wife wine nor 

house (15th c.) 
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12.8: Дружина керує 

чоловіком: 

 

 1. The husband is the head at the 

house, but the wife is the neck moves 

the head 

2. An obedient wife commands her 

husband (18th c.) 

12.9.: Подружжя – один із 

трьох станів, в якому може 

перебувати жінка 

 1. Neither maid, widow, nor wife (17th 

c.) 

2. Wives are young men's mistresses, 

companions for middle age, and old 

men's nurses (16th c.) 

1

13 

Характер 

дружини 

 

 

 

 

13.1.: Спритна дружина – 

проблема для чоловіка 

 1. He that hath a good neighbour hath 

a good morrow; he that hath a shrewd 

wife hath much sorrow; he that fast 

spendeth must need borrow, but when 

he must pay again, then is all the 

sorrow (15
th

 c.) 

13.2.: Сварлива дружина – 

вірна 

 1. A groaning horse and a groaning 

wife never fail their master (16th c.) 

13.3.:Непокірну дружину слід 

виховувати, наносячи тілесні 

покарання 

 1.The wood of a erabb is good for 

a drabb that will not her husband obey 

(17
th

 c.). 

1

14 

Функція 

дружини 

 

 

14.1.: Дружина – 

домогосподиня 

. 

 

 1. They would be trained for frying up 

the bacon instead of bringing it home. 

2. She's not a good housewife that will 

not wind up her bottom (17th c.) 

3. The foot on the cradle and the hand 

on the distaff is the sign of a good 

housewife 

14.2.: Дружина – допомога 

чоловіку 

 

 

 1. He that hath a wife and children 

must not sit with his fingers in his 

mouth. 

2. Wives are young men's mistresses, 

companions for middle age, and old 

men's nurses (16th c.). 

3. Husbands are like fires – they go out 

when unattended. 

14.3.: Дружина – мати 

 

 1. He that goes to marry likes to know 

whether he shall have a chimney to his 

house (19th c.) 

1

15 

  

 

Зовнішній 

вигляд дружини 

15.1.: Приваблива дружина – 

проблема для чоловіка 

 

 1. He that hath a white horse and a 

fair wife is never without trouble (16th 

c.);  

2. A fair wife, a wide house and a 

back-door will quickly make a rich 

man poor (15th c.);  

3. A fair wife and frontier castle breed 

quarrels; 4.To marry a woman for 

beauty is like buying a house for its 

paint; 5.Who has a fair wife needs 

more than two eyes. 

6. You cannot pluck roses without fear 

of thorns nor enjoy a fair wife without 

danger of horns 

15.2.: Вродливі жінки (в 

Лондоні) 

 1. Oxford knives, London wives 

 

1

16 

Характеристики 

чоловіків 

16.1.: Якщо чоловік є 

добрий, то за його 

відсутності за ним сумують 

 1.He is an ill husband that is not 

missed (17th c.) 

 

16.2.: Чоловіку притаманно 

демонструвати твердість 

характеру 

 1. He that goes a great way for a wife 

is either cheated or means to cheat 
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16.3.: Чоловік визначає 

поведінку жінки 

 

 1. A good husband makes a good wife 

(15th c.).  

2. A good Jack makes a good Jill.  

3. A bad husband makes a bad wife 

(17th) 

16.4.: Смерть чоловіка – 

сильне, проте 

недовготривале горе 

 1. Sorrow for a husband is like a pain 

in the elbow, sharp and short (18th c.) 

1

17 

Холостяк 

протиставляєтьс

я одруженому 

чоловіку 

 

 

17.1.: Життя холостяків є 

легшим 

 1. We bachelors grin, but you married 

men laugh till your hearts ache 

17.2.: Поведінка 

неодруженого чоловіка 

визначатиме його майбутнє 

 1. A lewd bachelor makes a jealous 

husband. 

 

17.3.: Холостяки ідеалізують 

майбутню половинку 

 1.Old maids‘ children and bachelors‘ 

wives are always perfection. 

17.4.: Холостяцьке життя – 

голодне, але романтичне 

 1. Bachelor's fare: bread and cheese 

and kisses 

1

18 

Негативне 

ставлення до 

незаміжніх 

жінок та вдів 

18.1. Негативне ставлення 

до незаміжніх жінок 

 1. They that dy maids, must lead Apes 

in Hell, old maids lead apes in hell 

(16th c.) 

 

  18.2. Упереджене ставлення 

до вдів, з ―досвідом‖ 

одруження 

 

 1. Keep yourself away from the anger 

of a great man, from the tumult of a 

mob, from a man of ill fame, from a 

widow that has been thrice married, 

from a wind that comes in at a hole, 

and from a reconciled enemy (19th c.). 

 


