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АНОТАЦІЯ 

 

Каціон І. О. Семантичні особливості вербалізації концептів ЖИТТЯ і 

СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.13 “Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів 

Америки та Австралії”. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Київ, 2017. 

 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню семантичних 

особливостей вербалізації концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній 

картині світу. Основоположним для наукової роботи став фактор людини у мові. 

За основну одиницю ментальності, яка підлягає детальному опису, постає 

концепт, як один з ключових елементів колективної свідомості етносу. Серед 

низки методів, якими оперує лінгвоконцептологія, найдоцільнішим було обрано 

семантико-когнітивний метод З. Д. Попової і Й. А. Стерніна. Він полягає у 

виділенні когнітивних ознак і моделюванні структури концепту за рахунок 

поглиблення результатів, що були отримані унаслідок методики компонентного 

аналізу понять, що об’єктивують концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій 

мовній картині світу. Матеріалом такого лінгвокогнітивного аналізу є мова, а 

мета дослідження варіюється від поглибленого вивчення мови за допомогою 

когнітивного категоріально-термінологічного апарату до конкретного 

моделювання змісту та структури окремих концептів як одиниць національної 

свідомості. 

У процесі формування ядра номінативного поля концепту ЖИТТЯ 

ключовим словом-репрезентантом було обрано лексему hayat – життя. Ядро 

концепту є досить об’ємним. Воно містить дванадцять лексичних одиниць. До 
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центральної частини було віднесено лексеми, що мають відповідне значення у 

якості прямої першочергової семи: dirim – hayat, yaşam (життя); yaşama gücü 

(житєва сила); ömür – yaşam (життя); varlık – var olma durumu, mevcudiyet (стан 

буття, існуваня); ömür, hayat (життя); varoluş – yaşama, var olma, bir şeyin ne 

olduğu, nasıl olduğu değil, var olduğu olgusu, mevcudiyet (існування, буття, факт 

існування незалежно від сутності і якості об’єкта, життя); yaşam – doğumla ölüm 

arasında yaşanan süre, ömür, hayat (проміжок часу між народженням і смертю, 

життя); yaşama – уaşamak işi (життя, існування); yaşantı – hayat tarzı, içinde 

yaşanılan şartların tümü, hayat (спосіб життя, умови для життя); yaşanılanlardan, 

görülenlerden, duyulanlardan, edinilenlerden sonra kişide kalan şey (те, що 

залишається у людини після пережитого, побаченого і почутого); yaşanılan bir 

an, hayatın bir bölümü (прожита мить, частина життя); yazgı – varoluş, yaşama, var 

olma, bir şeyin ne olduğu, nasıl olduğu değil, var olduğu olgusu, mevcudiyet 

(існування, буття, факт існування незалежно від сутності і якості об’єкта, життя). 

До периферійної частини ядра увійшли ті лексичні одиниці, у яких одна із 

сем несе необхідну конотацію прояву життя у певному аспекті: canlılık (стан 

живого); sağlık (стан живого і здорового); geçim (життя, харчування, 

матеріальний стан, утримання); mevcudiyet (існування, буття); biyografi 

(біографія, життєпис). Ядро досліджуваного поля є чітко структурованим, а його 

елементи знаходяться у тісному семантичному зв’язку одне з одним. 

Ядерною номінантою поля концепту СМЕРТЬ було обрано лексему ölüm. 

До центру ядра також відносяться ecel i vefat, які є частковими синонімами 

обраної вище лексеми. Приядерна зона має у своєму складі наступні одиниці: 

emrihak (воля Аллаха на смерть), irtihal (переселення на той світ), memat 

(сконання), mevt (сконання), ahiret yolculuğu (подорож на той світ). Периферія 

ядра представлена трьома одиницями: fevt (зникнення), kabız (загибель від 

ізраїльтянина), uful (падіння зірки, смерть).Крім того, ядро має дальню 

периферію з елементами опосередкованої номінації концепту: istіrahat 

(відпочинок), hareket (останній рух), kalıntı (залишок), dinlenme (відпочинок), 
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ayrılma (розставання). Ядерна зона поля концепту складається з шістнадцяти 

одиниць, які розрізнюються сферою вживання і екзистенційною оцінкою смерті, 

як поняття. 

Розширення номінативних полів концептів передбачило формування 

фразеологічного, дериваціного і паремійного субполів, лексичні одиниці яких 

поглибили різнобічне уявлення про явища, які лежать у основі досліджуваних 

концептів. Зібрані лексеми були проаналізовані з точки зору їх семантики для 

подальшого когнітивного аналізу. 

Два концепти, що виступили предметом даного дослідження, 

передбачають зону перетину номінативних полів з причини власної природи 

бінарності. Було виокремлено двадцять одне міжпольове утворення, більшість з 

яких (14 одиниць) тяжіють до дальньої периферії поля концепту ЖИТТЯ. Лише 

одна фразема має чітку позицію на кордоні двох полів: hayat memat meselesi 

(питання життя або смерті). Зібраний паремійний матеріал розділено на дві 

групи: та, що має прямі номінації життя і смерті, і та, що таких не має, проте зі 

змісту стає очевидною їх семантика. Елементи з прямою номінацією показують 

переважання смерті над життям, вказують на її оцінний характер, ставлення 

людей до неї через призму життя. Одиниці, що не мають прямих номінацій, 

повчають людину за життя намагатися відтягнути момент смерті, сприймати 

життя як дар Божий , не допускаючи смерті навмисно. 

Когнітивні ознаки концепту ЖИТТЯ у турецькій мовній картині світу 

представлені наступними висловами: життя – основний складник світогляду 

людини (28%), життя – це постійний рух (23%), життя – це сукупність 

нерозривних діалектичних єдностей (16 %), вплив життя на людину (13 %), 

життя постійно змінюється (10%), життя – сукупність загальнолюдських 

цінностей (7%), життя – фізіологічний процес (3%). Зазначені ознаки 

характеризують життя як різносторонній процес. 

Ієрархія когнітивних ознак концепту смерть прослідковується у наступних 

висловах: смерть – сукупність діалогічних єдностей (29% одиниць від загальної 
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кількості елементів номінативного поля); смерть – фізіологічний процес (21%); 

смерть – втілення негативу (16%); смерть – наслідок життєвих подій (15%); 

смерть має вплив на людину (14%); смерть – рух (3%); смерть – містичне явище 

(2%). Вказані когнітивні ознаки дозволяють охарактеризувати смерть як явище 

двояке, всепоглинаюче і природнє. Найменше турки вербально висловлюють 

зв’язок смерті з містикою. 

Модель концепту ЖИТТЯ містить перцептивний (65%), метафоричний 

(10%) і структурний (5%) складники, а також фактор взаємодії з людиною (20%). 

Перцептивний прошарок, який складається із якісного, кількісного складників, а 

також показника місця і часу, найширше представлений у когнітивній структурі 

концепту. Взаємодія досліджуваного концепту із носієм мови і його місце у 

концептосфері і свідомості представників етносу можна виразити шляхом опису 

відносин між ЖИТТЯМ і внутрішнім світом особистості. Всі семи об’єднані 

когнітивною ознакою Вплив життя на людину. При аналізі метафоричного 

складника нам не було виявлено чітко вираженої спільної риси між усіма семами, 

оскільки проведення аналогій між життям та іншими корелятами є процесом 

вкрай індивідуалізованим, тож характеристики, якими наділений кожен з 

корелятів кардинально різняться між собою. Було виявлено низку характеристик, 

які об’єктивують внутрішню структуру самого життя через наявність у ньому 

складників і частин. Такий структурний складник можна умовно поділити на дві 

частини: ту, що описує безпосередньо елементи внутрішньої структури концепту 

ЖИТТЯ, і таку, яка характеризує його з позиції вмісту. 

Моделювання концепту СМЕРТЬ виявило наявність перцептивного (56%) 

і метафоричного (1%) складників. Фактор взаємодії з людиною має значну 

частку у 43%. Структурний складник у моделі зазначеного концепту виявлений 

не був. 

Концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ мають онтологічно філософську природу і 

демонструють схожість у наступних концептуальних ознаках: 1) рух; 2) 

сукупність нерозривних діалектичних єдностей; 3) має вплив на людину; 4) 
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фізіологічний процес. Спільні риси у зазначених логемах слід вважати 

відносними, адже усі вони характеризують кожен з елементів єдності своєрідним 

чином. 

Аналіз структур інтерпретаційних полів концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ 

дозволяє зобразити бінарний тип їхніх відносин: радість, щастя – горе (його 

складова сміх – сльози); динамічне – статичне; початок – кінець (його складова 

прихід – полишення); шум – тиша; реальне – потойбічне (його складова на землі 

– під землею); день – ніч (його складова біле – чорне); активність – спокій. 

Кожен із концептів сам представлений у якості бінарного цілого з позиції 

його внутрішньої структури, втілюючи цілу низку взаємопов’язаних опозицій. 

Деякі з них при цьому повторюють уже зазначені опозиційні ознаки, що 

притаманні єдності уцілому: радість – горе, динаміка – статика, реальне –

потойбічне, активність – спокій. 
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SUMMARY 

 

Katsion I. O. Semantical Features of LIFE and DEATH Concepts Verbalization 

in Turkish Worldview 
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The current research paper focuses on the study of LIFE and DEATH concepts’ 

semantic features in the Turkish worldview. The certain amount of the verbalized units 

is the material of this scientific work. The unverbalized concept part has no scientific 

development in such kind of researches because of the non-adapted methodological 

base to the material of other quality. The nominative fields of both concepts were 

modeled using the semantical cognitive analysis.  

These fields consist of the complex cores. The hayat lexical unit was chosen as 

a key representative word of the LIFE concept field, which core is presented with 

twelve lexical units in general. The lexical units that form the central part of the core 

have the following meanings: dirim – hayat, yaşam (life); yaşama gücü (life power); 

ömür – yaşam (life); varlık – var olma durumu, mevcudiyet (state of being, existence); 

ömür, hayat (life); varoluş – yaşama, var olma, bir şeyin ne olduğu, nasıl olduğu değil, 

var olduğu olgusu, mevcudiyet (existence, being, the fact of being that is not connected 

with an object existance, life); yaşam – doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, 

hayat (interval between birth and death, life); yaşama – уaşamak işi (life, existence); 

yaşantı – hayat tarzı, içinde yaşanılan şartların tümü, hayat (way of life, life 

conditions); yaşanılanlardan, görülenlerden, duyulanlardan, edinilenlerden sonra 

kişide kalan şey (the things that are left in the human’s mind after the over lived events); 

yaşanılan bir an, hayatın bir bölümü (lived moment, life part); yazgı – varoluş, 
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yaşama, var olma, bir şeyin ne olduğu, nasıl olduğu değil, var olduğu olgusu, 

mevcudiyet (existence, being, the fact of being that is not connected with an object 

existance, life). 

The lexical units the sems of which has the needed connotation of live in some 

aspect form the core: canlılık (state of being alive); sağlık (state of being alive and 

healthy); geçim (life, nutrition, money, alimentation); mevcudiyet (existence, state of 

being); biyografi (biography). The investigated field core is strictly structured and its 

units are in a tough semantical connection with one another. 

The ölüm, ecel and vefat units form the core center zone of the DEATH concept 

field. The nearby core zone has the following units:: emrihak (the Allah’s will for 

death), irtihal (moving to the other world), memat (death), mevt (death), ahiret 

yolculuğu (journey to the other world). The core periphery has three following units: 

fevt (disappearing), kabız (death from Israelate), uful (star falling, death).Moreover, the 

core has the far periphery, the units of which name the concept indirectly: istіrahat 

(rest), hareket (last movement), kalıntı (leaving), dinlenme (rest), ayrılma 

(parting).This core is wider and has sixteen units in common. The phraseological, 

derivational and paremiological subfields widen the concepts’ nominative fields.  

The interfield items were described separately. They exist because of the binary 

nature of the concepts, The 21 interfield units were separated, the most part of which 

(14 units) likely go to the far periphery of the LIFE concept field. The only one 

phraseological unit is situated on the border of the two: hayat memat meselesi (a matter 

of life and death). The gathered paremian material is divided into the two groups: the 

one that has the direct nominations of life and death and the one which meaning is 

knows from its semantical features. The direct nomination units show the life 

predominance comparing with death, demonstrate its evaluating character and the 

people’s attitude to death through the life views. The units without the direct 

nominations teach the person to postpone the death moment, to perceive life as a 

present of God without giving an opportunity to cause death. 
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Lexical, phraseological and paremian items or discourse are the conceptual 

verbalization ways at the language level. Therefore the conceptual analysis deals with 

the capturing and interpretation of these items’ meanings. The aim of this analysis is 

the concept modeling and finding relationships with the other concepts. It is available 

not only by the description of every separate word’s meaning, but taking into 

consideration the whole conceptual field and the relationships between its parts. 

The language units can be cognitively interpreted by gathering the similar 

meanings to the common one. The frequency of meanings represented in the collected 

language material is defined in this process. The most frequent meanings and the units 

number of one feature comparing to their general number are determined. The 

conceptual features hierarchy of each concept was formed through the semantic 

interpretation of the language objectification items. The LIFE concept cognitive 

features are presented with the following seven notions: life is the main part of the 

human’s worldview (28%); life is a constant movement (23%); life is a complex of 

dialectical unities (16 %); life has an influence onto person (13%); life changes 

constantly (10%); life is a complex of humankind values (7%); life is a physiological 

process (3%). The announced features characterize life as a widely described process. 

The hierarchy of the DEATH concept cognitive features is presented in the following 

prompts: death is a complex of dialectical unities (29%); death is a physiological 

process (21%); death is a symbol of something negative (16%); death is a lifestyle 

consequence (15%); death has influence onto person (14%); death is a movement 

(3%); death is a mysterious phenomenon (2%). The death is characterized as a dual, 

natural fact. The percent rate of semes’ quantity goes after each feature. These figures 

outline the importance level of every characteristic in the Turkish consciousness.  

The modeling of the concepts’ cognitive structure is the next stage of current 

research. The perceptive, metaphorical and structural constituents as well as human 

interaction factor form the LIFE concept model. The DEATH concept model has the 

same constituents except for the structural one. Because of the LIFE and DEATH 

concepts ontological nature, the four common features were highlighted: 1) movement; 



12 
 

2) unseparated dialectical units complex; 3) has an influence on human; 

4) physiological process. The binary type of their relations is shown through the 

analysis of the concept interpretational fields’ structure: happiness – affliction (its 

constituent smile – tears); movement – stop; start – finish (its constituent coming – 

leaving); noise – silence; real – mysterious (its constituents on the surface – 

underground); day – night (its constituents white – black); activity – peace. 

Key words: linguistic conceptology, concept, life, death, semantical cognitive 

analysis, linguistic worldview, nominative field, core, periphery, subfield, conceptual 

feature, concept model, binarity. 
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ВСТУП 

 

Останніми десятиліттями у світовому мовознавстві дедалі більша увага 

приділяється аналізу проблеми мовної картини світу. У зв’язку з цим мову 

починають розглядати як засіб вираження етносвідомості, національного 

характеру та духовної культури народу загалом. Популярність таких студій у 

сучасній лінгвістиці спрямовує дослідження у сферу лінгвоконцептології, 

основну мету якої становить описання способів й аспектів вербалізації концептів 

як інформаційного складника свідомості, що яскраво відображає культурно 

значущу інформацію певного етносу. Першовідкривачі цієї галузі 

(Дж. Лакоффа [231; 232], Г. Штерна [243], Р. Ленекера [233; 234], 

М. Джонсона [224; 225], Р. Джекендоффа [223], Ч. Філлмора [216; 217], 

У. Чейфа [208], С. Левінсона [235], С. Хеймана [221] та інші) заклали міцний 

фундамент у когнітології для подальших наукових розвідок, загального розвитку 

і розгалуження цього наукового спрямування. 

Незважаючи на активний інтерес до концептуального сектору когнітивної 

лінгвістики і стрімкі темпи розвитку цієї наукової галузі, поле її об’єктів є 

настільки широким, що у пласті дослідницьких робіт з цієї тематики завжди 

можна віднайти низку прогалин. Детальне вивчення концептів і концептосфер 

різних етносів у синхронічному, діахронічному, компаративному чи 

семантичному аспектах дозволяє вирішити низку мовознавчих проблем, 

пов’язаних із питаннями взаємодії мов, закономірностей розвитку і формування 

лексичного шару певних етнічних груп, особливості мислення і використання 

мови її носіями, деякі аспекти перекладу тощо. 

Пропоноване дослідження також здійснене у лінгвоконцептуальній галузі 

і присвячене визначенню когнітивних характеристик елементів турецької 

концептосфери через їх вербальне вираження. Дисертація спрямована на 

виявлення семантичних особливостей вербалізації онтологічних концептів 

ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу.  
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Праці сучасних учених-мовознавців (І. І. Казимир [62], 

О. О. Селіванової [150; 151; 152], М. П. Кочергана [96], Т. М. Єфименко [52], 

О. С. Кубрякової [103], Р. М. Фрумкіної [185], В. А. Маслової [112; 113; 114], 

І. О. Голубовської [39], В. А. Звегінцева [57], Ж. П. Соколовської [166], 

З. Д. Попової [136; 137; 138], А. М. Приходька [142; 143] та інших) формують 

окрему потужну галузь у світовій лінгвістиці. У тюркології сформувалося власне 

підґрунтя концептуального аналізу за рахунок досліджень окремих складників 

мовної картини світу турецького народу (З. А. Біктагірова [22], 

Г. А. Садрієва [148], І. Устуньєр [181], І. Л. Покровська [131], І. П. Сидоріна 

[161], І. І. Мусіна [120], З. А. Мотигуліна [119], А. А. Кошенкова [97], 

Р. Х. Карімова [74] та інші).  

Турецькі дослідники мови також звертали увагу на формування 

когнітивної галузі світової лінгвістики. Фундаментальними працями для 

когнітології у Туреччині є роботи Дж. Бозшахіна [207] та його послідовника 

Д. Зейрека [247], а також З. Алтана [206], в яких аналізується місце лінгвістики 

в когнітивістиці, зв'язок мови і процесу пізнання у світлі когнітивної науки. 

Активно досліджуються питання в рамках когнітивної граматики 

(Ш. Бариш Деміраль [211], Д. Зейрек [247]), когнітивної семантики (К. Курт 

[230], Ш. Озчалишкан [239]) та інші. 

Проте сучасна лінгвістика досі має низку незаповнених прогалин у питанні 

когнітивної лінгвістики, зокрема лінгвоконцептології.  

Актуальність теми дисертації визначається спрямованістю сучасних 

лінгвістичних когнітивних студій до різних типів концептуальних досліджень. 

Фокусування здійсненого дослідження на виявленні особливостей вербалізації 

концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу є актуальним для 

подальших наукових розвідок у галузі лінгвоконцептології, етносемантики і 

когнітивної лінгвістики. Тому дослідження елементів концептосфер різних 

етносів з метою виявлення специфіки їхнього відображення у певній мові 
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допомагають краще зрозуміти світогляд народів, дозволяючи перевести 

спілкування з ними на більш зрозумілий рівень. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт 

Київського національного лінгвістичного університету в рамках держбюджетної 

наукової теми "Мови світу: генезис, таксономія, функціонування у синхронії і 

діахронії" (номер державної реєстрації 0115U002513, протокол № 105 від 09 

лютого 2015 року). Дослідження проведено в межах колективної теми кафедри 

східної філології Київського національного лінгвістичного університету 

"Взаємодія мов і культур в сучасному глобалізованому світі" (тему затверджено 

на засіданні кафедри, протокол № 1 від 04 лютого 2013 року). Тему дисертації 

затверджено на засіданні вченої ради Київського національного лінгвістичного 

університету (протокол № 6 від 23 грудня 2013 року). 

Мета дисертаційної роботи полягає у встановленні семантичних 

особливостей вербалізації концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній 

картині світу. 

Поставлена мета передбачає виконання наступних завдань: 

− визначити теоретико-методологічні засади вивчення концептів у 

світовій лінгвістиці; 

− подати алгоритм методики поетапного концептуального аналізу 

семантики одиниць номінативних полів концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у 

турецькій мовній картині світу; 

− на основі вивчення матеріалів різних лексикографічних джерел 

встановити структурну організацію і склад номінативних полів досліджуваних 

концептів на базі обраної мови; 

− провести семантичний аналіз мовних одиниць, які входять до 

сформованих полів концептів; 

− виокремити диференційні ознаки концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у 

турецькій мовній картині світу; 
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− змоделювати когнітивну структуру кожного з концептів у вигляді їх 

інтерпретаційних полів; 

− провести співвідносний аналіз концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у 

турецькій мовній картині світу на прикладі моделювання їх інтерпретаційних 

полів. 

Об’єктом дисертації виступають концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій 

мовній картині світу. 

Предмет дослідження становлять семантичні особливості вербалізації 

концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу. 

Матеріалом дослідження слугують лексеми з ключовими словами-

репрезентантами концептів, а також деривати, фразеологізми, прислів’я, 

приказки та афоризми, що об’єктивують обрані концепти. Їх загальний обсяг 

становить 324 лексичні одиниці номінативного поля концепта ЖИТТЯ і 299 

лексичних одиниць номінативного поля концепта СМЕРТЬ, відібраних методом 

суцільної вибірки з 15 словників і довідників турецької мови. 

Методи дослідження. Виходячи з мети і завдань дисертаційного 

дослідження аналіз зібраного матеріалу передбачає використання наступних 

методів: 

− метод концептуального аналізу, що становить основу для вивчення і 

формування структури зазначених концептів; 

− метод суцільної вибірки, який використовується для пошуку 

фактичного матеріалу; 

− метод моделювання полів, який дозволяє системно представити 

сукупність лексичних одиниць, які формують номінативні поля концептів, 

виявити їхню ієрархічну організацію і взаємодію; 

− описовий метод, який полягає у висвітленні семантичних складників 

сформованих номінативних полів; 

− кількісні підрахунки, які дали змогу оцінити кількісні параметри 

даних аналізу. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у дослідженні 

вперше описана структура концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній 

картині світу, а також виділені їх диференційні ознаки. Встановлено, що 

номінативні поля обраних концептів є досить обширними. Вони мають ядерну 

зону і периферію, що складається із фразеологічного, дериваційного і 

паремійного полів. Було проаналізовано зібраний лексичний матеріал і виділено 

його семантичні ознаки. Окрема увага приділялася аналізові семантики 

міжпольових утворень номінативних полів концептів. У роботі вперше була 

визначена ієрархічна структура когнітивних ознак досліджуваних концептів і 

визначена низка логем, які співпадають у обох ментальних утвореннях, 

характеризуючи їх при цьому по-різному. Новизною відзначене моделювання 

структур концептів на основі виділення у їхньому складі перцептивного 

складника, що сформований із якісних, кількісних характеристик, а також 

показників місця і часу, метафоричного складника, складника впливу концепту 

на свідомість людини і внутрішньо структурної характеристики концепту. При 

цьому визначено масові частки зазначених складників у структурі кожного з 

концептів у вигляді відсоткового співвідношення. У роботі охарактеризований 

бінарний тип відносин обраних концептів і визначено, що вони виражаються 

через низку опозиційних характеристик: радість, щастя – горе (його складова 

сміх – сльози); динамічне – статичне; початок – кінець (його складова прихід – 

полишення); шум – тиша; реальне – потойбічне (його складова на землі – під 

землею); день – ніч (його складова біле – чорне); активність – спокій. 

Встановлено, що кожен із концептів окремо має бінарну сутність у межах власної 

структури. 

Теоретичне значення. Робота становить собою внесок у розроблення 

проблеми дослідження концептосфери, і також окремих її елементів у 

загальному мовознавстві і тюркології зокрема. Результати запропонованого 

дослідження можуть слугувати базою для його поглиблення і розширення у 

різних лінгвістичних аспектах. Дисертаційна робота робить внесок у загальну 
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теорію лексикології, лексичної семантики, когнітивної лінгвістики, 

лексикографії і стилістики. Робота може бути використана як початковий етап у 

подальшому дослідженні з цієї тематики, а також буде доцільною у проведенні 

зіставних розвідок із залученням турецької мови. 

Практичне значення результатів дослідження визначається можливістю 

використання отриманих даних для подальших досліджень із семантики, 

лексикології, пареміології, лінгвоконцептології, етно- та психолінгвістики. 

Матеріали представленої дисертації можуть стати в пригоді під час викладання 

курсів загального мовознавства, лінгвокраїнознавства, історії турецької мови, 

інтерпретації тексту та когнітивної лінгвістики, а також у лексикографічній 

практиці для складання відповідних тематичних словників. Результати 

дослідження можуть бути джерелом інформації для розробки навчальних 

посібників з практичних курсів, основою яких є антропоцентричний фактор у 

мові. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати дослідження одержані 

здобувачем одноосібно. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження і можливості їх практичного застосування неодноразово 

обговорювалися на кафедрі східної філології Київського національного 

лінгвістичного університету. Апробація відбулася на десяти міжнародних 

конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції "Україна і світ: 

діалог мов і культур" (Київ, 2013), ХХІІІ Міжнародній науковій конференції 

"МОВА І КУЛЬТУРА" ім. проф. Сергія Бураго (Київ, 2014), XXVI 

Международной заочной научно-практической конференции "Научная 

дискуссия: вопросі филологии, искусствоведения и культурологии" (Москва, 

2014), Міжнародній науково-практичній конференції "Україна і світ: діалог мов 

і культур" (Київ, 2014), Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасна 

філологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень" (Одеса, 

2014), Міжнародній науково-практичній конференції "Україна і світ: діалог мов 
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і культур" (Київ, 2015), Міжнародній науково-практичній конференції "Україна 

і світ: діалог мов і культур" (Київ, 2016), Міжнародній науково-практичній 

конференції "ІІ Таврійські філологічні читання" (Херсон, 2016), Міжнародній 

науково-практичній конференції "Сучасний вимір філологічних наук" (Львів, 

2016), ХІ Міжнародній науково-практичній конференції "Мови і світ: 

дослідження і викладання" (Кропивницький, 2017). 

Публікації. Основний зміст дисертації достатньою мірою висвітлений у 

чотирнадцяти авторських публікаціях, виконаних одноосібно і загальним 

обсягом 3,3 др. арк.: у чотирьох наукових статтях, опублікованих у наукових 

фахових виданнях України (1,74 др. арк.), у двох наукових статтях, виданих у 

закордонному виданні (0,6 др. арк.) та восьми тезах доповідей на наукових і 

науково-практичних конференціях (0,96 др. арк.). 

Структура дисертації зумовлена метою, завданнями і основними 

методами. Робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаної літератури (247 найменувань, з них 47 – іноземними мовами), 

Повний обсяг дисертації – 237 сторінок, основний зміст викладено на 168 

сторінках. 

У вступі обґрунтовано вибір теми, розкрито її актуальність, визначено 

мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження, його теоретичне та практичне 

значення. У першому розділі здійснено розгляд теоретичних засад дослідження 

концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу. Другий розділ 

присвячено методологічним засадам дослідження. У третьому розділі були 

сформовані номінативні поля обраних концептів, описана їхня структура, 

здійснений семантичний аналіз лексичних одиниць, що входять до цих полів, і 

семантично охарактеризована зона міжпольових утворень. У четвертому 

розділі дисертації визначена ієрархія когнітивних ознак обох концептів, 

сформована їхня модель і визначено бінарне співвідношення обраних 

ментальних утворень. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЗАСАДИ Й ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТІВ 

ЖИТТЯ І СМЕРТЬ У ТУРЕЦЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ 

 

1.1 Лінгвокогнітологія як одна з основних галузей 

антропоцентричної наукової парадигми 

 

На шляху історичного розвитку лінгвістики спостерігаються різні точки 

зору на процес взаємодії мови і мислення: від повного їх розмежування за часів 

логічного та психологічного підходів до цілковитого ототожнення .Впродовж 

кількох останніх десятиліть неабиякої популярності набули міждисциплінарні 

дослідження, у яких ментальна і вербальна діяльність людини виступають у ролі 

проміжної поєднуючої ланки між світом і його відображенням у мові. На 

обрання фактору антропоцентризму у якості ключового вектора сучасних 

мовних досліджень вплинула думка про те, що “мова, будучи встановленою 

людиною, не може мати тлумачень поза межами зв’язку з її творцем і 

користувачем” [98, с. 6]. Така точка зору вкотре змінила спрямування поглядів 

науковців, віддавши пріоритет мисленнєвим процесам.  

Одним з перших вчених, який розглядав мову на антропоцентричних 

засадах був В. фон Гумбольдт. На його думку, “вивчення мови не виключає в 

собі кінцевої цілі, а разом з усіма іншими галузями слугує вищій і загальній меті 

спільних прагнень людського духу, меті пізнання людським духом самого себе і 

свого оточення до всього очевидного і прихованого навколо себе” [43, с. 234]. 

Вчений запевняв, що людина не може ні мислити, ні розвиватися без мови. 

Дослідник також висвітлив зв'язок мови зі свідомістю людини, наголошуючи, що 

“мова виникає з таких глибин людської природи, що в ній ніколи не можна 

прослідкувати навмисне її створення” [42, с. 47]. Саме В. фон Гумбольдт вперше 

зазначив, що “людина стає людиною лише через мову, у якій діють її творчі 

першосили і глибинні можливості” [41, с. 314]. 
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Серед відомих лінгвістів в історії, що розвивали ідеї антропоцентризму був 

і французький учений Е. Бенвеніст. За його словами, “неможливо уявити собі 

людину без мови, або таку, що собі цю мову створює. У світі існує лише людина 

з мовою, що говорить…саме в мові і завдяки мові людина позиціонується як 

суб’єкт.” [20, с. 293]. 

Ідеї В. фон Гумбольдта згодом підтримував і О. О. Потебня, який, 

говорячи про значущість течії антропоцентризму, запевняв, що “в дійсності мова 

розвивається лише в суспільстві, і при цьому не тільки тому, що людина є завжди 

частиною цілого, до якого належить, не лише внаслідок необхідності взаємного 

розуміння як умови можливості суспільних дій, але і тому, що людина розуміє 

саму себе, лише випробувавши на інших зрозумілість власних слів” [140, с. 87]. 

Окрім нього серед відомих російських вчених ХІХ ст., що підтримували такі 

погляди, варто згадати Ф. І. Буслаєва [26], О. М. Афанасьєва [12] і В. І. Даля [47]. 

Хоча на початку ХХ ст. ідеї антропоцентризму були відсторонені на 

другий план через розвиток структуралізму, за якого мова вивчалася лише 

іманентно, кінець ХХ ст. піддався впливу парадигми гуманітарного пізнання і 

“маятник починає рухатися в зворотному напрямку, і на місце сцієнтистської, 

системно-структурної і статичної парадигми приходить парадигма 

антропоцентрична, функціональна, когнітивна і динамічна, що повернула 

людині статус “міри всіх речей”, а її саму поставила у центр світотворення” 

[32,  с. 64] 

Таким чином, описана парадигма не лише кардинально змінила вектор 

досліджень гуманітарної науки, зокрема лінгвістики, а й відкрила низку нових 

напрямів, що дозволяють вченим описати принципово нову грань мови як 

комплексного феномену у житті людини. На сучасному етапі принцип 

антропоцентризму став підґрунтям для робіт В. А. Маслової [111], 

З. Д. Попової [136], А. М. Приходька [142], С. А. Жаботинської [53], 

О. П. Воробйової [33] та ін.  
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Надавши людині роль наріжного каменю для цілого пласту наукових 

пошуків, дослідження мови стало неможливим без залучення інших галузей 

науки, предметом яких є пам’ять, механізми сприйняття, накопичення, 

зберігання і передачі інформації, семантичні висновки, інтенції і т. ін. Одним з 

таких міждисциплінарних напрямів стала когнітивна лінгвістика – сучасна 

галузь мовознавства, яка, розглядаючи мовні явища, керується вищезгаданим 

принципом антропоцентризму. Передумовою саме такого фокусу в рамках 

базового ідейного вектору при аналізі мови стали розробки нейрофізіологів і 

психологів кінця ХХ ст. (П. Ф. Брока, К. Верніке, І. М. Сєченова, І. П. Павлова 

та ін.). Так виникає нейролінгвістика (Л. С. Виготський, А. Р. Лурія), яка 

доводить зв'язок мовленнєвої діяльності з різними ділянками мозку людини. А 

становлення психолінгвістики, головними представниками якої є Ч. Осгуд, 

Дж. Грінберг, Дж. Керол, І. Ю. Горєлов, О. О. Залевська та ін., вже беззаперечно 

стверджує, що саме мовець становить головний об’єкт когнітивного вивчення 

мовленнєвої діяльності. 

За твердженням З. Д. Попової, “когнітивна лінгвістика як одне із значущих 

спрямувань міждисциплінарної когнітивної науки впевнено посіла своє місце в 

парадигмі концепцій сучасного світового мовознавства, а її виникнення і 

стрімкий розвиток становлять характерні риси лінгвістики на рубежі століть” 

[136, с. 7-10].  

В. А. Маслова виділяє три джерела виникнення та формування когнітивної 

лінгвістики: 

1. Когнітивна наука, предмет вивчення якої полягає у структурі та 

функціонуванні людських знань, сформувалася внаслідок розвитку інженерної 

дисципліни, більше відомої як штучний інтелект. Вже у 70-х рр. виникає 

розуміння того, що інтелектуальні процеси людини, моделюванням яких 

займається штучний інтелект, можуть використовуватися при вирішенні задач з 

опорою на знання. Таким чином, когнітологія становить собою не лише 

міждисциплінарну, а і синтетичну науку, яка об’єднує при вивченні когнітивних 
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процесів людини математику, філософію, лінгвістику, психологію, теорію 

інформації та інші.  

2. Когнітивна психологія, яка базуючись на досвіді психолінгвістики, 

володіє значно ширшим спектром цілей та задач. Ця наукова галузь оперує 

поняттями концептуальних та когнітивних моделей, які згодом переходять до 

термінологічної бази когнітивної лінгвістики. 

3. Когнітивна семантика, за мовними категоріями якої стоять більш 

узагальнені понятійні категорії, що розглядаються як результат освоєння світу 

пізнанням людини. 

Окрім вищезгаданих джерел, у формуванні когнітивної лінгвістики свою 

роль також зіграли: 

− дані лінгвістичної типології та етнолінгвістики, що дозволяють 

зрозуміти універсальне у структурі мови; 

− нейролінгвістика, що вивчає мову як основу пізнання ментальної 

діяльності людського мозку вцілому; 

− психолінгвістика, що має спільні з когнітивною лінгвістикою 

проблеми, що пов’язані із загальнолюдськими механізмами оволодіння та 

користування мовою; 

− культурологія, яка дозволяє встановити роль культури у 

виникненні й функціонуванні концептів; 

− накопичені у галузі порівняльно-історичного мовознавства 

відомості про розвиток значень слів. 

На думку В. А. Маслової, в основі когнітивної лінгвістики лежить 

положення про те, що поведінка і діяльність людини визначаються значною 

мірою її знаннями, а її мовна поведінка – знаннями мовними [114, с. 18-22]. 

О. О. Селіванова також виділяє три джерела формування когнітивної 

лінгвістики, проте її бачення проблеми дещо різниться від погляду попередньої 

дослідниці: 

1. Першим джерелом вважається комп’ютерна наука і її лінгвістична 
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галузь, спрямована на розробку автоматизованих методів зберігання, обробки, 

переробки й використання лінгвістичних знань й інформації, репрезентованої 

знаками природної мови.  

2. Другим джерелом, згідно з В. А. Масловою, дослідниця вважає 

когнітивну психологію – галузь експериментальної психології, спрямована на 

вивчення пізнавальних процесів людини: сприйняття, пам’яті, уваги, мислення, 

планування діяльності, навчання та інші. 

3. Третім джерелом став генеративізм, адже когнітивна лінгвістика несе 

відбиток деяких ідей теорії генеративної граматики, зокрема, уявлення про мову 

як породжувальний механізм, ментальну репрезентацію граматики окремого 

(ідеального) мовця, моделювання цих ментальних процесів [152, с. 70-72]. 

Виділення когнітивної лінгвістики в окрему область відбулося навесні 

1989 р. у Дуйсбурзі (Німеччина) на Міжнародному симпозіумі, організатором 

якого був Р. Дірвен. На цьому симпозіумі започатковано видання журналу 

“Когнітивна лінгвістика”, першим головним редактором якого був Д. Герартс, і 

створено Міжнародну асоціацію когнітивної лінгвістики. К. В. Рахіліна 

відзначає, що, можливо, точкою відліку треба вважати попередню конференцію 

у Трирі, організатором якої також виступав Р. Дірвен, або ж збірник праць 

1988 р., виданий за редакцією Б. Рудзки-Остін з Лувенського католицького 

університету, що в Бельгії [145, с. 18].  

До сьогодні галузь була представлена індивідуальними дослідженнями 

американських учених. Ще у 1975 р. з’являється термін “когнітивна граматика” 

у статті Дж. Лакоффа і Г. Томпсона “Представляємо когнітивну граматику”. У 

1987 р. були опубліковані перший том “Основ когнітивної граматики” 

Р. Ланeкера (другий – у 1991 р.), а також етапні для даного спрямування книги 

“Жінки, вогонь та небезпечні предмети” Дж. Лакоффа та “Тіло у мисленні” 

М. Джонсона. Загальна проблематика когнітивістики розглядалася у 80-ті роки 

також у працях М. Джонсона, Л. Талмі, Ч. Філлмора, У. Чейфа (США) та інших 

мовознавців.  
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До початку 90-х рр. ХХ ст. зарубіжна когнітивна лінгвістика була 

представлена у вигляді сукупності індивідуальних дослідницьких програм, що 

були майже не пов’язаними одна з одною. Їх авторами стали Дж. Лакофф, 

Р. Лангакер, Т. ван Дейк, Дж. Хейман та інші.     

У Європі в середині 90-х рр. було створено перші підручники з когнітивної 

лінгвістики (Ф. Угерер і Х. Шмідт "Вступ до когнітивної лінгвістики" 1996 р., 

Б. Гайне “Когнітивні основи семантики” 1997 р. та ін.) [150, с. 365]. 

У СРСР когнітивна лінгвістика з’являється спочатку у вигляді перекладів 

й аналітичних оглядів англомовних першоджерел з цієї тематики. Вперше 

російському читачеві вона була представлена у огляді В. І. Герасимова [38]. В 

1998 р. виходить ХХІІІ том серії “Нове в зарубіжній лінгвістиці”, де містяться 

роботи американських вчених, що присвячені когнітивним аспектам мови, а у 

1995 р. був виданий збірник перекладів “Мова та інтелект”.  

Детально науковий апарат американської когнітивної лінгвістики 

представлений у “Короткому словнику наукових термінів” під ред. 

О. С. Кубрякової [103] та у статтях О. Ченки. Когнітивістські погляди у Франції 

розглянуті в працях Р. Плунгяна і О. О. Рахіліної. 

Особливу роль для розвитку когнітивної лінгвістики зіграла робота 

Ю. С. Степанова “Константи: словник російської культури”, яка вийшла друкoм 

у 1997 р. Це перший досвід систематизації цінностей російської культури, які 

закладені в концептах [170]. 

Що стосується інших російських праць, то серед них можна назвати книгу 

“Структури відображення знань у мові”, а також книгу М. М. Болдирєва 

“Когнітивна семантика” [24] та роботи його послідовників: 

Р. М. Фрумкіної [185], В. В. Красних [101; 102], В. І. Шаховського [193] та 

інших науковців. 

Говорячи, зокрема, про когнітивну лінгвістику в Туреччині, слід зазначити, 

що її становлення відбувається із залученням класичної теоретичної бази 

американського і європейського походження, що зазначалася вище. Доцільно 
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згадати роботи Дж. Бозшахіна [207], Д. Зейрека [247], а також З. Алтан [206], які 

загалом окреслюють місце лінгвістики в когнітології, а також приділяють увагу 

зв’язку мови і мислення у процесі пізнання. Такі ж теми розглядають у власних 

наукових розвідках Ю. Озезен і Е. Ордем. Проте вчені акцентують свою увагу на 

семантико-когнітивних характеристиках рідної мови при дослідженні цих 

загальних теоретичних питань [240]. 

Турецькі науковці активно працюють і у вузьких напрямках когнітивного 

мовознавства. В галузі когнітивної поетики та риторики слід згадати 

М. Люледжі, одне з найвідоміших досліджень якого присвячене аналізу поеми 

А. Ільхана “Туманний бульвар”. У статті вчений дотримується думки, що 

когнітивна лінгвістика слугує для дослідження літературних текстів і метафор, 

які у них містяться [236]. У рамках когнітивної граматики відзначився Д. Зейрек 

[247], а над когнітивною семантикою працюють К. Курт [230], 

Ш. Озчалишкан [239] та ін. 

Окрім робіт виключно у рамках когнітивної лінгвістики, турки виказують 

інтерес і до міждисциплінарних досліджень із залученням цієї галузі. Так, 

М. Мусаоглу у своїй праці дотримується діахронічного напрямку, звертаючись 

до історії мови. Він розкриває когнітивний підхід носіїв через його 

ретроспективний аналіз, пояснюючи при цьому процес виникнення і суть явищ 

концептуалізації та категоризації. При цьому дослідник згадує не лише 

літературну мову, але й її діалекти [237]. Схожих поглядів дотримується і 

Ф. Кірішчіоглу [227]. На межі когнітології та педагогіки проводить свою 

розвідку Б. Онан, який досліджує когнітивну діяльність людського мозку і її 

вплив на вивчення рідної мови [238]. 

Сфера лінгвоконцептології в Туреччині є не менш розвиненою за інші. 

Варто згадати Б. Акчали. Дослідник розглядає концепти ХОРОШИЙ і 

ПОГАНИЙ на паремійних фондах казахської і турецької мов, проводячи тим 

самим компаративний аналіз останніх [204]. Серед науковців цього напрямку 

можна також згадати Г. Догана [213], К. Абдулу і М. Мусаоглу [237]. 
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Отже, когнітивна лінгвістика в Туреччині є розвиненою галуззю 

мовознавства, яка, керуючись теоретико-методологічною базою американських, 

європейських і російських вчених, робить самостійний вагомий внесок у світову 

лінгвістику вцілому. 

 

1.2 Роль мовної картини світу у лінгвокогнітивних дослідженнях 

 

Тенденція до зміщення людини і її світогляду у центр наукової думки 

спричинила виникнення ряду нових термінологічних понять, одним з яких у 

лінгвістиці стала мовна особистість. У його трактуванні поєднані філософські, 

соціологічні і психологічні погляди на суспільно значиму сукупність фізичних і 

духовних характеристик людини, що складають її якісне визначення. Варто 

також зазначити що сама форма цього терміну вдало відображає зміст, 

закладений у нього. Особистість – це конкретна людина з погляду її культури, 

поведінки і т.ін. [2]. Таким чином, під мовною особистістю розуміється людина 

як носій мови з точки зору її внутрішнього світу, що є заломленим відбиттям 

зовнішнього. Під мовною особистістю, за словами Ю. М. Караулова, слід 

розуміти сукупність здібностей і характеристик людини, що зумовлює створення 

і сприйняття ним мовних актів, які відрізняються ступенем структурно-мовної 

складності, глибиною і точністю відображення дійсності, певною цільовою 

направленістю. Унікальність цього терміна, на думку автора, полягає у тому, що 

всі вищезгадані характеристики вперше були розглянуті комплексно саме у його 

рамках [72, с. 4]. 

Окрім погляду Ю. М. Караулова, існують дещо інші трактування цього 

терміна. Дослідниця В. В. Зеленська під мовною особистістю розуміє сукупність 

особливостей вербальної поведінки людини, що використовує мову як засіб 

спілкування, називаючи її комунікативною особистістю [58, с. 3]. В. В. Карасик, 

у свою чергу, трактує цей термін як закріплений переважно у лексичній системі 

базовий національно-культурний прототип носія певної мови, що складається на 
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основі світоглядних установок, ціннісних пріоритетів і реакцій поведінки, що 

відображені у словнику – особистість словникова або є етносемантична 

[68, с. 27]. Як бачимо з усіх вищенаведених тлумачень, мовна особистість має 

багатогранну структуру і супроводжується рядом суміжних з нею понять, проте 

вона завжди несе у собі знання про оточуючу дійсність, зафіксовані у мові, тобто 

вона є носієм певної мовної картини світу. 

Поняття картини світу, що було введене при цьому, розглядають як 

“базисне поняття теорії людини, універсальний орієнтир людської діяльності, що 

визначає загальний перебіг усіх процесів у суспільстві, все його соціокультурне 

життя” [139, с. 66]. М. Хайдегер писав, що слово “картина” асоціюється із 

відображенням чого-небудь, а поняття “картина світу, якщо осмислювати його 

суть, позначає не картину, що зображає світ, а світ, який усвідомлюється, як 

картина” [186, с. 101]. Сам термін був уведений вперше у фізиці в кінці ХІХ – 

початку ХХ ст. Згодом паралельно з розвитком цього терміна у природничих 

науках він почав набувати культурологічного і лінгвосеміологічного відтінку. 

Вчених зацікавила проблема світогляду, що спричинило наукові спроби 

реконструкції структури архаїчної колективної свідомості на матеріалі міфів і 

фольклору. Вже у 20-ті рр. ХХ ст. дослідниця О. М. Фрайденберг, за словами 

Н. В. Брагінської, вживає терміни “картина світу” та “міфологема” [25,  с. 168].  

Активний інтерес до поняття “картина світу” у лінгвістиці був викликаний 

зацікавленістю вчених у відновленні давньої моделі світу через реконструкцію 

семантики текстів у широкому значенні цього слова [60, с. 6]. Проте, ідея 

існування особливого мовного світогляду була проголошена ще 

В. фон Гумбольдтом на початку ХІХ ст. і продовжена його послідовниками 

Л. Вайсгербером [27], Е. Сепіром [158], Б. Уорфом та ін.  

Уведення поняття картини світу у антропологічну лінгвістику дозволяє 

розрізняти два види впливу людини на мову: феномен первинної 

антропологізації мови (вплив психофізіологічних та інших особливостей людини 

на конститутивні якості мови) і феномен вторинної антропологізації (вплив на 
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мову різних картин світу людини: релігійно-міфологічної, філософської, 

наукової, художньої). Як зазначає С. П. Денисова, при вторинній 

антропологізації мова безпосередньо бере участь у двох процесах: формує мовну 

картину світу і виражає та експлікує інші картини світу людини, перетворюючи 

практичні знання, одержані конкретиними індивідами, у колективний досвід 

[49, с. 10]. Тож у процесі дослідження мови з такої позиції виникла змога 

здійснити ряд висновків щодо ролі мови у подібних взаємодіях, а також факторів, 

що на них впливають, структури картин світу та ієрархічні відношення між ними. 

До того ж, розгляд мови з різних ракурсів через варіативні призми 

багаточисельних картин світу може надати лінгвістиці нові підходи для 

проникнення у природу мови і її пізнання.  

Спираючись на думку Є. П. Нікітіна про абстрактно-загальні 

характеристики об’єктів пізнання, картину світу також характеризують у 

термінах цих категорій і представляють як концептуальне утворення, що: 

1) має невідємні іманентно притаманні йому якості (атрибути); 

2) складається з певних компонентів (субстрат); 

3) виникає і розвивається за певними законами (генезис, розвиток); 

4) специфічно організоване і побудоване (структура); 

5) становить собою до певної міри “стабільні дії поведінки” (функції) 

[123, с. 43]. 

Шляхом використання мови і різних знакових систем відбувається 

відтворення повсякденної свідомості (побутова картина світу) і теоретичної 

(концептуальна картина світу). 

У процесі пізнання світу людина створює власне бачення навколишньої 

дійсності, що відображається у її свідомості у вигляді сукупності концептів. За 

твердженням В. А. Маслової, концептуальні картини світу у різних індивідів 

різняться. Це залежить від епохи, соціальної чи вікової групи, області наукового 

знання і т. ін. Люди, що розмовляють різними мовами можуть мати за певних 

умов близькі концептуальні картини світу, а ті, що говорять однією мовою – 
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різні. Таким чином, у концептуальній картині світу взаємодіють 

загальнолюдське, національне і особистісне [113, с. 70]. Н. В. Пятаєва 

стверджує, що така картина світу є універсальною для багатьох народів, що 

живуть у схожих природних, економічних і культурних умовах [144, с. 50]. 

Згадуючи твердження Е. Бенвеніста, який запевняв, що “неможливо 

уявити людину без мови…” [20, с. 293], очевидним здається те, що виникнення 

картини світу тісно пов’язане з мовою і у багатьох випадках нею і визначається. 

Більш того, присутність і ключова роль мови у такому масштабному понятті як 

концептуальна картина світу дозволяє науковцям мати конкретний матеріал для 

його дослідження. Безумовно, ми не можемо заперечувати той факт, що 

концептуальна картина світу значно багатша за мовну, оскільки значну її частину 

складає невербальний компонент. “Картина світу – те, яким собі малює світ 

людина у своїй уяві, – феномен більш складний, ніж мовна катрина світу, тобто 

та частина концептуального світу людини, яка пов’язана з мовою і переломлена 

через мовні форми” [20, с. 136]. Проте говорити, у такому випадку, про 

недоцільність лінгвістичних досліджень також не є коректним. Підтвердженням 

тому можуть слугувати слова Ю. Н. Караулова, який запевняє, що між картиною 

світу, як відображенням реального світу, і мовною картиною світу, як фіксацією 

цього відображення, існують складні відносини: кордони між ними здаються 

“розмитими і невизначеними” [71, с. 271].  

Сучасна лінгвістика налічує десятки робіт, що присвячені спробам 

окреслення меж мовних картин світу певних етносів. Вони розглядаються в 

різних аспектах і мають на меті розкриття глибин культури і свідомості нації 

через її мову. Тюркологічні наукові розвідки не стали виключенням. Такі 

дослідження охоплюють низку сфер життя турків, мовно об’єктивуючи його 

специфічні особливості [7], [13], [5].  

Серед вітчизняних науковців вагоме місце займає робота 

І. Л. Покровської, присвячена релігійним антропонімам. Автор подає ряд 

характеристик цих лексем, притаманних саме для турецької мови, наводить 



36 
 

результати анкетування, що показують цілковите вдоволення представників 

етносу своїми іменами релігійного походження, а також розробляє власну 

класифікацію зібраних антропонімів. Дослідження охоплює одразу дві грані 

турецької ментальності, демонструючи неабиякий зв’язок турків з релігією та 

відношення їх до власної самоідентифікації [131]. Ширше окреслення картини 

світу спостерігаємо у роботі А. В. Костюк, присвяченій реаліям мови. Проте у 

ній авторка зазначає, що дане питання потребує подальшого глибокого 

розгляду [94]. Місце явищ природи у колективній свідомості турків розкриває 

дослідження Т. М. Тімкової. Окрім класичного погляду на атмосферні стани, 

робота дає можливість прослідкувати розвиток формування цього пласту 

концептосфери у діахронії, з точки зору ареальних особливостей, міфологічних 

та метафоричних граней [177]. 

Зарубіжна тюркологія також приділяє увагу сучасним антропоцентричним 

тенденціям мовознавства. Проте її характерною особливістю є розкриття 

етнічного менталітету турків через зіставлення його з іншими, часто 

неспорідненими світоглядами. Так, переважна більшість наукових робіт 

зображає його через контраст з російською, а також низкою класичних 

європейських мов: англійською, французькою, німецько і. т. д. [5], [1]. Сфери 

життя, які найчастіше описані у подібних дослідженнях, стосуються загальних 

онтологічних понять [9]. Також серед наукових робіт присутні такі, що 

акцентують свою увагу не на конкретній концептосфері, а намагаються 

дослідити мовну картину світу через певний лінгвістичний рівень досліджуваної 

мови [2]. Такі роботи, на наш погляд, з одного боку мають надто широкий 

предмет дослідження, що не дає змогу детально сфокусуватися на окремих 

елементах обраної картини світу. З іншого – становлять собою загальний огляд 

ситуації з точки зору певного мовного шару і дають можливість оцінити 

становище загалом та визначити перспективи подальших наукових розвідок. 

Отже, можемо стверджувати, що вивчення мовних картин світу є 

актуальною темою сучасного мовознавства вцілому і тюркології зокрема. Такі 



37 
 

наукові розвідки проводяться як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. 

Вони присвячені різним сферам життя турків і дають змогу краще ознайомитися 

з ментальними та етнокультурними особливостями цього народу. 

 

1.3 Концепт як базове поняття когнітивної лінгвістики 

 

У складі когнітивної лінгвістики, що була одним iз відгалужень нової 

антропоцентричної парадигми науки, виокремилася лінгвоконцептологія, 

інтерес до якої не втратив актуальності й сьогодні.  

За словами М. В. Пименової, “в мові у вигляді сталих форм збереглися 

першопочаткові знання про світ, які лежать у основі наукових класифікацій і 

ототожнень. Ці знання можливо виявити у процесі дослідження концептів” 

[127, с. 37]. Крім того, “концепти, які керують нашим мисленням, не просто 

породження розуму. Вони впливають на нашу повсякденну діяльність… Наші 

концепти структурують наші відчуття, поведінку, наше відношення до інших 

людей. Тим самим наша концептуальна система відіграє центральну роль у 

визначенні реалій повсякденного життя” [231, с. 36]. 

Теоретико-методологічна база науки про концепти була сформована ще на 

початкових етапах її становлення переважно російськими і українськими 

вченими. Вони визначили й розтлумачили зміст терміна “концепт”, розробили 

власні класифікації цього поняття, описали його структуру та методи 

дослідження. Серед корифеїв можемо згадати О. С. Кубрякову, З. Д. Попову, 

Й. А. Стерніна, В. А. Маслову, В. І. Карасика, О. О. Селіванову, 

А. М. Приходька, О. П. Воробйову та інших мовознавців.  

На сучасному етапі свого розвитку концептологія представлена переважно 

значною кількістю праць, присвячених дослідженню тих чи інших окремих 

концептів на базі вже існуючих теоретичних засад. Через це серед науковців 

можна почути думки про брак наукової новизни таких розвідок. Проте 

парадоксальним можна вважати той факт, що, перебуваючи у статусі основного 
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елемента репрезентації цілої сфери науки та остаточно закріпившись у 

термінологічній базі сучасного мовознавства, безпосередній зміст поняття 

“концепт” досі зумовлює істотні суперечки у представників різних лінгвістичних 

шкіл та окремих науковців. Як наслідок, об’єкт дослідження, що має на меті 

розглянути той чи інший конкретний концепт, інколи залишається питанням 

відкритим і суперечливим, особливо якщо він не є характерним для 

досліджуваної мовної картини світу.  

У сучасній лінгвістиці вибір концепта для дослідження відбувається 

переважно трьома шляхами: це або особисті вподобання науковця (як правило, 

вони представлені загальноприйнятими для всіх націй і культур онтологічними 

абстрактними поняттями, як-от: ЛЮБОВ, ЩАСТЯ, ДОБРО, РОДИНА і т. д.); або 

вибір конкретного концепту з переліку тих, що вже визначені у відповідних 

тематичних словниках та антологіях; або ж дослідження того уявлення, що 

марковано репрезентує окрему етносвідомість, зокрема КАЛИНА для українців, 

ВЕРБЛЮД для арабів тощо. Проте дискусійним залишається питання 

можливості ідентифікації абсолютно усіх номінацій певної мови як елементів 

концептосфери її носія.  

Невизначеність дефініції концепту, який становить ключове поняття 

концептології, зумовлена внутрішньою формою і розвиненою багатозначністю 

латинського терміна (від лат. conceptus – “поняття” від concipere – “збирати”, 

“вбирати в себе”, “представляти себе”, “утворювати” тощо). Перше сучасне 

трактування цього поняття, що базувалося на його певних буттєво-філософських 

вихідних значеннях, з’явилося у 1928 році, коли російській філософ 

С. А. Аскольдов-Алексеєв приєднав до загальноприйнятого ще й лінгвістичне 

значення. Дослідник називає концепти “загадковими величинами”, “ембріонами 

мисленнєвих операцій”, вказує на психофізичну природу концепту [11]. Тим 

самим науковець пов’язує філософське бачення цього терміна з фізіологією 

людини, проте жодного остаточного визначення не дає, що дозволяє нам 

погодитися з О. О. Селівановою, яка називає дослідника “провісником 
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майбутнього психологічного аспекту визначення концепта” [149, с. 239]. Лише з 

появою концептології у царині східноєвропейського мовознавства у 80-ті роки 

ХХ століття вчені знову повернулися до вивчення сутності концепта. Сучасні 

визначення цього терміна, які стали результатом напрацювань багатьох 

науковців протягом декількох останніх десятиліть, ґрунтуються на різних, 

інколи кардинально протилежних підходах.  

Ж. Б. Краснобаєва-Чорна виділяє сім так званих “векторів” трактування 

терміна “концепт”. Серед них: логіко-філософський (Дж. Кемені, Ч. Пірс, 

Г. Фреге), власне-філософський (Ж. Дельоз, Ф. Гаватарі), лінгвістичний (В. Гак, 

В. Звегінцев, Л. Резніков, О. Тараненко, П. Чесноков), лінгвокультурологічний 

(А. Вежбицька, В. Іващенко, В. Карасик, Ю. Степанов, В. Ужченко), 

когнітивний (В. Дем’янков, О. Кубрякова, З. Попова, І. Стернін), 

психолінгвістичний (Г. Залевська, О. Селіванова, І. Штерн, Л. Лисиченко) та 

літературно-культурологічний (Л. Грузберг, В. Зусман) вектори [99, с. 4]. 

В. А. Маслова стверджує, що в сучасній лінгвістичній науці можна 

виділити три основних підходи до розуміння концепту, які базуються на 

загальному положенні про те, що “концепт – це те, що називається змістом 

поняття, синонімом до смислу” [113, с. 59]. 

Представник першого підходу, Ю. С. Степанов, при розгляді концепту 

акцентує свою увагу на культурологічному аспекті: “уся культура є сукупністю 

концептів і відношень між ними”. Як результат, “концепт – це основна ланка 

культури в ментальному світі людини”. Він посідає центральне місце в 

колективній мовній свідомості. Дослідник також стверджує, що “концепт є 

ідеєю, яка включає в себе абстрактні, конкретно-асоціативні та емоційно-

оцінювальні ознаки, а також спресовану історію поняття” [169, с. 17]. 

А. Б. Соломоник вважає концепт “абстрактним науковим поняттям, що 

сформоване на базі конкретного життєвого поняття” [167, с.12], а точка зору 

С. Х. Ляпіна полягає у тому, що “концепти є своєрідними культурними генами, 

які входять до генотипу культури. Вони – самоорганізовані інтегративні 
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функціонально-системні багатомірні (щонайменше тримірні) ідеалізовані 

формоутворення, що спираються на поняттєвий чи псевдопоняттєвий базис” 

[107, с 13]. У свою чергу В. Н. Телія також вважає, що “концепт – це те, що ми 

знаємо про об’єкт у всій його сутності” [175]. В. В. Красних дає таке визначення 

концепту: “максимально абстрагована ідея “культурного предмета”, що не має 

візуального прототипного образу, хоча з ним можуть бути пов’язані візуально-

образні асоціації”. А національний концепт В. В. Красних визначає як 

“найзагальнішу, максимально абстраговану ідею “предмета”, яка має конкретну 

репрезентацію у (мовній) свідомості й піддається когнітивній обробці, у 

сукупності всіх валентних зв’язків, які мають національно-культурну 

маркованість” [100]. 

Розглядаючи думки авторів, що належать до першого підходу, не можна не 

згадати про погляди В. І. Карасика, які, з одного боку, генералізують усі наведені 

вище точки зору, а з другого, – виражають власне ставлення науковця до 

проблеми. Дослідник характеризує концепти як “ментальні утворення, які 

становлять значущі свідомі типізовані фрагменти досвіду, що зберігаються у 

пам’яті людини”, “багатомірне ментальне утворення, у складі якого виділяються 

образно-перцептивна, поняттєва і цінністна сторони”, а також як “фрагмент 

життєвого досвіду людини, пережиту інформацію та квант пережитого знання” 

[67, с. 58].  

Усі згадані погляди дослідників є беззаперечно влучними й доцільними. 

Вони розглядають термін з точки зору його метанаукової природи, 

підкреслюючи при цьому наявність логічних, філософських, психологічних і 

культурних аспектів. Проте при такому розумінні поняття “концепт” роль мови 

залишається другорядною, вона становить лише допоміжний засіб, форму 

вербалізації згустку культури. З цієї причини ми не можемо стверджувати про 

пріоритетність таких дефініцій перед іншими, адже лінгвістичний аспект такого 

складного й багатогранного утворення як концепт важко переоцінити, особливо 

в контексті лінгвокогнітивної парадигми. 
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Другий підхід, представниками якого є Н. Д. Арутюнова [9] і її школа, 

Т. В. Булигіна, О. Д. Шмельов та деякі інші дослідники, передбачає, що єдиний 

засіб формування змісту концепту – це залучення до когнітивної лінгвістики 

семантики мовного знаку. Так, Н. Д. Арутюнова пояснює концепт, наділяючи 

його своєрідним власним статусом: “Логіку і лінгвісту важко домовитися про 

використання таких термінів, як “значення”, “сенс”, “позначення” і т. д. Логік під 

терміном “значення” розуміє відношення знака (символа, слова) до позамовного 

об’єкта (денотата, референта), а лінгвіст з тим самим терміном асоціює 

поняттєвий зміст мовних виразів (концепт, сигніфікат)”. Цього підходу 

дотримується і М. Ф. Алефіренко, який також дивиться на концепт як на 

одиницю когнітивної семантики [4]. Як можемо спостерігати, такий погляд 

дослідників спрямовує визначення концепта в семантико-семіотичну площину, 

що, на наш погляд, спрощує дефініцію, матеріалізує її, а також максимально 

наближає до одвічно маргінальної проблеми концептології, яка полягає у 

розмежуванні термінів “концепт” і “поняття”. Безумовно, очевидним є той факт, 

що у процесі комплексного розкриття концепта, перше, до чого звертається 

дослідник, – це його словникові дефініції, які становлять своєрідний 

“концентрат” прояву колективної національної свідомості. Більш того, за умови 

якщо такий концепт є частиною іноземної мовної картини світу, то такий підхід 

часто є пріоритетним у процесі дослідження, оскільки прямого доступу до носіїв 

обраної мови науковець не має. Проте ми вважаємо, що визначення концепту 

виключно за його семантичними ознаками є не зовсім правомірним, адже 

очевидно, що сутність цього терміна значно ширша за зміст поняття, яке лежить 

у його основі. 

Представниками третього підходу є Д. С. Ліхачов [105], О. С. Кубрякова 

[102] та інші лінгвісти. Ці дослідники вважають, що концепт не виникає просто 

зі значення слова, а є результатом зіткнення значення слова з особистим і 

народним досвідом людини, тобто концепт є посередником між словами і 

дійсністю. О. С. Кубрякова стверджує, що “концепт – оперативна одиниця 
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пам’яті, ментального лексикона, концептуальної системи та мови мозку, всієї 

картини світу, квант знання”. Також дослідниця переконана, що найважливіші 

концепти виражені в мові [102, с. 6]. 

З. Д. Попова, виходячи з уже існуючих дефініцій інших дослідників, 

виводить власне визначення поняття “концепт”. На її думку, це “дискретне 

ментальне утворення, що становить базову одиницю мисленнєвого коду людини, 

якому притаманна відносно впорядкована внутрішня структура, яка є 

результатом пізнавальної (когнітивної) діяльності особистості й суспільства і 

такою, що несе комплексну енциклопедичну інформацію про предмет чи явище, 

які відображаються, про інтерпретацію даної інформації суспільною свідомістю 

та про відношення суспільної свідомості до даного явища чи предмета” 

[135, с. 35].  

М. В. Пименова також дотримується такого погляду й визначає концепт як 

“уявлення про фрагмент світу чи частину такого фрагмента, що має складну 

структуру, яка виражається різними групами ознак, що реалізуються різними 

мовними способами і засобами”. За її словами, “концептуальна ознака 

виявляється у відповідних мовних одиницях – репрезентантах концепта, а його 

повний опис можливий лише за умови дослідження повного набору засобів 

вираження концепта” [127, с. 47].  

Свою теорію концепту запропонував і Ю. Д. Апресян. Вона базується на 

таких положеннях: 1) кожна природна мова відображає певний спосіб 

сприйняття й організації світу, значення, які в ньому виражаються, становлять 

єдину систему поглядів, свого роду колективну філософію, що нав’язується 

мовою усім носіям; 2) властивий мові спосіб концептуалізації світу частково 

універсальний, частково національно специфічний; 3) погляд на світ (спосіб 

концептуалізації дійсності) “наївний” у тому сенсі, що він відрізняється від 

наукової картини світу. 

Представники останнього підходу, на наш погляд, були найвлучнішими у 

своїх формулюваннях. Вони органічно поєднали логіко-філософські сторони 
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терміна із семантикою поняття, яке становить ядро номінативного поля 

концепта, вказуючи при цьому на необхідність репрезентації його за допомогою 

мовних засобів у вигляді розгалуженого вербалізованого польового утворення.  

Ми цілком підтримуємо думку В. А. Маслової, яка вважає, що брак 

єдиного визначення пояснюється тим, що концепт має складну, багатовимірну 

структуру, яка містить, крім поняттєвої основи, “соціо-психо-культурний 

складник”, що не просто мислиться носієм мови, а переживається ним. Його 

структура містить асоціації, емоції, оцінки, національні образи й конотації, 

наявні в певній культурі [113, с. 50]. 

Крім усіх наведених вище визначень терміна “концепт”, що виражають 

його сутність з того чи іншого боку, у науковій літературі можна натрапити на 

тлумачення, які за своїми ідеями становлять поєднання декількох із 

запропонованих підходів.  

С. Г. Воркачов у своїх працях подає одразу кілька визначень концепту, 

серед яких можемо виділити такі: 1) термін, що слугує поясненню одиниць 

ментальних чи психічних ресурсів нашої свідомості та тієї інформаційної 

структури, яка відображає знання і досвід людини; 2) оперативна ємна одиниця 

пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи й мовного мозку, усієї 

картини світу, що відображена в людській психіці; 3) культурно позначений 

вербалізований смисл, представлений цілою низкою своїх мовних реалізацій, які 

утворюють відповідну лексико-семантичну парадигму, одиниця колективного 

знання, що має мовне вираження і позначена етнокультурною специфікою. 

Український лінгвіст А. М. Приходько розрізняє шість дефініційних 

моделей концепту: “епістемічне утворення, що ґрунтується на усвідомленні 

інформаційних витоків знань і досвіду людини”; “психоментальне утворення, 

зумовлене розумінням концепту як продукту людської свідімості”; 

“етнокультурне утворення, що відбиває уявлення про концепт як концентроване 

вираження духовно-емоційного досвіду певного етносу, згусток культури”; 

“прагмарегулятивне утворення, що відображає інтенційний характер 
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використання ментальних сутностей у дискурсі”; “аксіологічне утворення, що є 

результатом ціннісних домінант культури”; також автор подає синтетичну 

дефініцію концепта, що містить поєднання одразу кількох з вищеперерахованих 

аспектів [142, с. 43]. 

Такі визначення хоча й не несуть у собі жодного елемента новаторства у 

концептології, проте мають генералізаторську функцію і дають змогу майбутнім 

дослідникам сформувати власне комплексне уявлення про ключове поняття 

галузі, у якій вони здійснюють свої розвідки. 

З розглянутих вище тверджень ми можемо побачити, що незважаючи на 

наявність у них певних відмінностей, усі вони базуються на низці беззаперечних 

спільних ознак, що були запозичені з різних наукових галузей та вкотре 

демонструють багатогранність природи досліджуваного нами терміна. 

Перша об’єднувальна риса полягає у психологічних аспектах концепту. 

Його визначають як мінімальну цілісну одиницю людського досвіду. При цьому 

слід зазначити, що мова йде про колективні акумульовані знання в рамках чітко 

визначеної групи людей, яка об’єднана за певним, переважно національним, 

критерієм. З причини використання узагальнюючого підходу до процесу 

виокремлення концепту, зникають деякі з його характеристик, що є 

притаманними для кожного окремого індивіда як складової частини такої групи. 

Як наслідок, досвід людини в цьому контексті розуміється як дещо ідеальне. 

Друга ознака, яка випливає з першої, базується на тому, що концепт, як 

комплексне і цілісне утворення з психоментальним характером, становить собою 

основну одиницю обробки, збереження і передачі знань від покоління до 

покоління. 

Третя риса розкриває соціальний характер концепту, який втілюється у 

його асоціативному полі. Такий погляд також висвітлює загальнонаціональний 

аспект, наявний у дефініціях, проте акцентує увагу на індивідуалізуючому 

чиннику, оскільки метод асоціативного експерименту якнайкраще об’єктивує 
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досліджуваний концепт з точки зору кожної окремої особистості-носія 

концептосфери. 

Наступна ознака, що прослідковується у всіх наведених визначеннях, 

полягає у міцному зв’язку концепта і культури, який становить собою один з 

ключових факторів при трактуванні цього терміна. 

Останньою рисою, яка прямо чи опосередковано присутня у переважній 

більшості наявних визначень, є вираження конкретного концепта різними 

мовними засобами, що беззаперечно вказує на існування лінгвістичного 

складника у природі цієї дефініції. 

На базі виділених інваріантних ознак ми можемо сформулювати і критерії, 

за якими визначається об’єктивація того чи іншого окремо обраного концепта. 

Ступінь вербалізації – критерій, який свідчить про те, наскільки концепт 

широко представлений у мові, в рамках якої ведеться дослідження. Він 

визначається насамперед тим обсягом інформації про поняття, що міститься у 

різного роду словниках, адже останні є проявом акумульованого колективного 

досвіду народу. Словники дають змогу свідчити про розміри ядра і периферії 

концепта (залежно від кількості синонімів і антонімів обраного поняття), а також 

про ступінь розвитку його польової структури.  

Ступінь соціалізації показує існування концепту через наявність у його 

гіпотетичних носіїв ряду асоціацій, які пов’язані з поняттям, що лежить у основі 

концепту. На жаль, визначення характеру концептуальності такого поняття 

становить собою досить складне завдання, адже відомо, що для достовірності 

результатів, які отримують внаслідок асоціативного експерименту, слід 

врахувати дуже багато умов під час його проведення, що є майже неможливим 

при дослідженні іноземної для науковця концептосфери. 

Ступінь націоналізації демонструє міру представлення поняття у 

різноманітних проявах культури етносу, що можна побачити з наявності цієї 

номінації у прислів’ях та приказках, афоризмах, анекдотах, байках, на картинах 

та фресках, у піснях та інших проявах народної творчості. 
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Зважаючи на ці критерії можна стверджувати, що слово чи вираз, які у 

словниках мають лише переклад, не викликають жодних або майже жодних 

асоціацій у носіїв мови, а також жодним чином не відображені у народному 

фольклорі, концептом, на нашу думку, вважатися не можуть.  

У рамках когнітивної лінгвістики надзвичайно важливим і суперечливим 

питанням є диференціація термінів “концепт” і “поняття”. На думку 

В. А. Маслової, терміни “концепт” і “поняття” за своєю внутрішньою формою 

однакові. Концепт – це калька з латини conceptus – “поняття” від дієслова 

“почати”, тобто буквально означає “поняття, початок”. Проте в сучасному 

науковому світі ці два поняття почали диференціювати, оскільки вони не 

рівнозначні. Поняття – це сукупність пізнаних сутнісних ознак об’єкта, а 

концепт – це ментальне національно-специфічне утворення, планом змісту якого 

є вся сукупність знань про даний об’єкт, а його план вираження – це сукупність 

мовних засобів (лексичних, фразеологічних, пареміологічних). Концепти – це не 

будь-які поняття, а лише найбільш складні та найбільш важливі з них, без яких 

важко уявити певну культуру. Крім того, В. А. Маслова наводить й інші 

відмінності між цими двома термінами. Так, поняття включає в себе найбільш 

істотні й необхідні ознаки, а концепт може містити й неістотні. Порівняно з 

концептами, поняття мають більш просту структуру, в ній переважає складник 

змісту, і наявні не всі компоненти, представлені в структурі концепту. Концепт 

оточений емоційним, експресивним і оцінюючим ореолом, це та сукупність 

уявлень, понять, знань, асоціацій, переживань, які супроводжують слово та 

поняття, яке воно виражає. Концепти – це предмет емоцій, симпатій та антипатій, 

а іноді й зіткнення суперечливих поглядів [113, с. 35-39]. 

Важливе питання у концептології – типологія концептів. У цьому аспекті 

також існує велика кількість класифікацій, що зумовлено різними типами знань, 

представлених у концептах. Так, М. В. Піменова, базуючись на номінативному 

чиннику, виділяє такі типи концептів: образи (Русь, Росія), ідеї (соціалізм, 

комунізм) і символи (лебідь), а також концепти культури, які поділяються на 
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декілька груп: універсальні категорії культури (час, простір, рух, якість), 

соціально-культурні категорії (свобода, справедливість, багатство), категорії 

національної культури (для кожної нації різні), етичні категорії (добро, зло, 

порада, істина), міфологічні категорії (боги, янгол-охоронець, дух).  

А. П. Бабушкін узяв за критерій мисленнєву структуру концепта. Він 

виділяє розумові картинки (образи міфічних істот – приблизно однакові в носіїв 

однієї і тієї ж мови – незримі “мисленнєві картинки”, які формуються у людській 

свідомості й можуть об’єктивуватися в артефактах: малюнках, шаржах, 

ілюстраціях, ляльках, муляжах, масках, в акторському гримі й театральних 

костюмах), схеми (втілюються в об’ємних і контурних схемах. Цей тип дуже 

схожий на розумову картинку, але вона менш пропрацьована в деталях, тож 

нагадує не живопис, а графіку), гіпероніми (семантика такого типу концептів 

може бути представлена архісемою, і якщо гіперонімічні зв’язки виявляють 

парадигматичні відношення у мові, то синтагматичні асоціації дуже добре 

репрезентуються такою структурою, як “фрейм”), фрейми (сукупність асоціацій, 

які зберігаються в пам’яті. Цей тип імплікується комплексною ситуацією, його 

можна співвіднести з “кадром”, у рамки якого потрапляє усе, що є типовим чи 

істотним для даної ситуації), інсайти (проникнення у сутність речей. Під 

інсайтом розуміється “запакована” в слові інформація про конструкції, 

внутрішнє облаштування або функціональне призначення предмета), сценарії 

(реалізують у плані свого змісту сему руху, ідею розвитку. Завжди мають 

сюжетних характер, а слово виступає як заголовок для серії стереотипних дій) 

[15, с. 218].  

В. В. Карасик розмежовує параметричні і непараметричні (регулятивні і 

неругулятивні) концепти. С. Г. Воркачов стверджує, що концепти поділяються 

на концепти вищого рівня (щастя, совість, любов) і звичайні концепти. 

Г. Г. Слишкін виділяє первинні і вторинні концепти, макроконцепти, 

пропорційні, сформовані, такі, що формуються, граничні і рудиментарні 

лінгвокультурні концепти. М. М. Болдирєв розмежовує конкретно-чуттєві 
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образи, уявлення, схеми, поняття, прототипи, пропозиції, фрейми, сценарії, або 

скрипти, гештальти [24, с. 115-116]. 

Типологія концептів З. Д. Попової і Й. А. Стерніна базується на основі 

типів знання і відображення дійсності, закріплених у самих концептах. Автори 

виділяють шість основних типів концептів:  

1. Уявлення (узагальнений чуттєво-наочний образ предмета або явища, які 

є статичними і відображають сукупність найбільш яскравих зовнішніх ознак 

чуттєвого сприйняття окремого предмета чи явища: клен, ластівка.  

2. Схема (У цьому випадку концепт, представлений певною узагальненою 

просторово-графічною або контурною схемою, це гіперонім з ослабленим 

образом. Схеми можна намалювати, що говорить про реальність існування такої 

форми структурування знань. Схема – проміжний тип концепту між уявленням і 

поняття, певний етап розвитку абстракції: дерево, нога, тіло, палка). 

3. Поняття (Концепт, який відображає найбільш загальні ознаки предмета 

чи явища, результат їх раціонального відображення і осмислення. Поняття 

виникає на основі уявлення чи схеми шляхом поступового, поетапного відходу 

від другорядних, випадкових, індивідуальних ознак чуттєвого сприйняття або 

шляхом з’єднання у поняттєвому образі розумових компонентів інших 

концептів: клієнт, суддя, літак, русалка, птах, прямокутник). 

4. Фрейм (багатокомпонентний концепт, що усвідомлюється у цілісності 

його складників, це об’ємне уявлення, певна сукупність стандартних знань про 

предмет чи явище: стадіон, кіно, лікарня). 

5. Сценарій, або скрипт (послідовність декількох епізодів у часі, це 

стереотипні епізоди з ознаками руху, розвитку. Фактично, це фрейми, що 

розгортаються у часі і просторі як послідовність окремих епізодів, етапів, 

елементів: відвідування стадіону, реконструкція стадіону).  

6. Гештальт (комплексна, цілісна функціональна розумова структура, що 

впорядковує розмаїття окремих явищ у свідомості. Це цілісний образ, що 
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суміщає чуттєві й раціональні елементи, а також об’єднує динамічні й статичні 

аспекти об’єкта чи явища: черга, гра, любов, доля).  

Окрім того, З. Д. Попова і Й. А. Стернін розрізняють концепти за 

характером їх спостережності, об’єктивованості для людини (вербалізовані і 

невербалізовані концепти) за їх належністю певним групам людей (універсальні, 

національні), за ступенем абстрактості концепту (абстракті і конкретні). Автори 

також виділяють групові (вікові, гендерні, професійні тощо) та індивідуальні 

концепти [136, с. 120-121]. 

Таким чином, проаналізувавши подані вище класифікації, ми з 

упевненістю можемо стверджувати, що проблема типологізації концептів і досі 

залишається невирішеною. Проте ми дотримуємося думки про можливість 

існування такої поліваріантності зважаючи на чинник, на якому базується та чи 

інша класифікація. 

Серед наукових робіт, присвячених дослідженню концептів, є низка таких, 

що охоплюють одразу два ментальних утворення, вербальні форми яких – 

антонімічні. Подібна бінарність є універсальним способом пізнання світу, у 

якому співіснують два різних принципи, образи мислення, світогляди і т.д. 

Особливість такого дуалізму – вираження одного його елемента через контраст 

з іншим. Базуючись на цьому принципі, серед видів концептів вчені виділяють 

антиконцепт, як точну протилежність концепту. Дискусійним питанням 

залишається детермінація цього поняття і випадки його застосування. 

Проблемою антиконцепта у когнітивній лінгвістиці займалися 

В. Ф. Новодранова, визначаючи його як тип концепта [124]; В. В. Фещенко 

(модифікований варіант) [183]; Є. І. Гурєєва (заперечення певного концепту, що 

потім виокремлюється у автономну одиницю) [45] 

Ми цілком підтримуємо думку А. М. Приходька, який стверджує, що 

суфіксоїд “анти-” не завжди несе негативну конотацію. Негатив криється в оцінці 

того, що постулюється [142, с. 128]. Протилежну думку висловлює 

Ю. С. Степанов вважаючи антиконцепт протиставленням до іншого концепта: 
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концепт – це форма вираження змісту, антиконцепт, натомість, – форма незгоди 

і протесту [170, с. 20-21]. Опосередковано висловлює свою думку В. І. Карасик, 

згадуючи у своїй праці феномен “антиномія”. Автор називає його одним з 

найважливіших показників категоріального статусу концептів, що має 

можливість увійти до бінарної опозиції [65, с. 35].  

Сам А. М. Приходько розглядає проблему визначення антиконцепта більш 

комплексно, називаючи його “лінгво-психо-соціокультурним феноменом, 

обєктивованого мовними засобами і такого, що відображає певну антицінність 

наднаціонального, національного або ідіолектного порядку”. Цікавим, на наш 

погляд, є твердження автора про те, що антиконцепт може бути не лише 

складовою частиною бінарної опозиції, а й існувати ізольовано. На основі цього 

твердження він запропонував класифікаю антиконцептів: партонімічні 

(втілюють ідею одного цілого з іншим концептом, з яким він утворює дуальну 

єдність, що є гармонійним поєднанням протилежностей); стигматичні 

(розташовуються у антропосфері, не мають очевидної прив’язки до позитивно 

зарядженого концепта-корелята); есенціальні (не мають очевидного протичлена 

з позитивною оцінкою, розташовуються у фактосфері) [142, с. 129-134]. 

Суттєвим чинником у детермінації антиконцепта є його оцінність у рамках 

свідомості. Саме суб’єктивний фактор є ключовим у сприйнятті певного об’єкта. 

Продовжуючи думку А. М. Приходька, можемо визначити антиконцепт як 

змінну у часі і просторі характеристику ментального об’єкта залежно від 

конкретного типу суб’єктивної оцінки, що відповідає актуальним вимогам цього 

суб’єкта. Виходячи з цього, розставляти перманентні акценти “концепт-

антиконцепт” не є можливим як у досліджуваних бінарних опозиціях, так і у 

окремо взятих концептах.  

Питання структури концепту – досить суперечливе у когнітивній 

лінгвістиці. Більшість дослідників виокремлює у складі концепту образ, певне 

інформаційно-поняттєве ядро та деякі додаткові ознаки, що свідчить про 
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принципові подібності в розумінні структури концепту в різних наукових 

школах [31, c. 106]. 

Ми поділяємо погляд З. Д. Попової і Й. А. Стерніна, які виділяють у 

структурі концепту образ, інформаційний зміст та інтерпретаційне поле. 

Наявність у концепті образного компонента зумовлено самим 

нейролінгвістичним характером універсального предметного коду – чуттєвий 

образ кодує концепт, формуючи одиницю універсального предметного коду. 

Наявність образу в структурі концепту підтверджується, на думку авторів, так 

званою семантикою прототипів, яка отримала широкий розвиток у сучасній 

лінгвістиці. Прототипи – це найбільш чіткі, яскраві образи, які здатні 

представити клас концептів загалом. На основі прототипів людина здійснює 

категоризацію знань.  

Образи можуть бути індивідуальними й груповими. Коли чуттєвий образ 

виявляється груповим, тобто спільним для певної групи людей, то такий образ 

можна розглядати як факт концептосфери народу, як відносно стандартизований 

образ, оброблений та визнаний національною свідомістю. 

Чуттєвий образ, на думку З. Д. Попової та Й. А. Стерніна, неоднорідний і 

утворюється, по-перше, перцептивними когнітивними ознаками, що 

формуються у свідомості носія мови внаслідок відображення ним дійсності за 

допомогою органів чуття (перцептивний образ); по-друге, образними ознаками, 

що формуються метафоричним осмисленням предмета або явища 

(метафоричний або когнітивний образ).  

Інформаційний зміст концепту включає мінімум когнітивних ознак, що 

визначають основні, найбільш важливі відмінні риси концептуалізованого 

предмета чи явища. Ці ознаки характеризують його найважливіші диференційні 

риси, обов’язкові складники, основну функцію тощо. Це дефініційний мінімум 

ознак, що визначають сутність концепту. Інформаційний зміст багатьох 

концептів близький до змісту словникової дефініції ключового слова, проте до 
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нього входять лише найбільш визначні ознаки денотата концепту, і 

виключаються випадкові, необов’язкові, оцінні ознаки. 

Інтерпретаційне поле концепту включає когнітивні ознаки, які в тому чи 

іншому аспекті інтерпретують основний інформаційний зміст концепту, 

випливають з нього або оцінюють його. Інтерпретаційне поле неоднорідне – в 

ньому досить чітко виділяються декілька зон – таких ділянок інтерпретаційного 

поля, які мають певну внутрішню змістову єдність та об’єднують близькі за 

змістом когнітивні ознаки. Серед них: 1) оцінна, що об’єднує когнітивні ознаки, 

що виражають загальну оцінку; 2) енциклопедична, що об’єднує когнітивні 

ознаки, що характеризують ті елементи концепту, які потребують ознайомлення 

з ним на базі досвіду, навчання взаємодії з денотатом концепту і т.д.; 3) 

“улітарна” [31, c. 113] – об’єднує когнітивні ознаки, що виражають прагматичне 

ставлення людей до денотата концепту; 4) регулятивна – об’єднує когнітивні 

ознаки, які приписують, що необхідно, а що не потрібно робити в сфері, яку 

покриває концепт; 5) соціально-культурна – об’єднує когнітивні ознаки, що 

виражають зв'язок концепту з побутом та культурою народу: традиціями, 

звичаями, конкретними діячами культури та мистецтва, певними художніми 

творами тощо; 6) пареміологічна зона об’єднує когнітивні ознаки, що 

об’єктивуються прислів’ями, приказками, афоризмами, тобто сукупність 

тверджень і уявлень про явища, які відображає концепт, у національних 

пареміях. Пареміологічна зона виражає здебільшого історичні уявлення про 

ставлення народу до концепту [31, c. 106-115] 

Сукупність концептів у свідомості певного народу становлять його 

концептосферу (або концептосистему). Термін “концептосфера” був уведений 

академіком Д. С. Ліхачовим. За його визначенням, концептосфера – це 

сукупність концептів нації, вона утворена всіма потенціями концептів носіїв 

мови і, таким чином, чим багатша культура нації, її фольклор, література, наука, 

образотворче мистецтво, історичний досвід, релігія, тим багатша концептосфера 

народу [105]. 
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Концептосфера, як і самі концепти, має досить упорядкований характер. 

Концепти, що утворюють концептосферу, за окремими своїми ознаками 

вступають у системні відношення подібності, відмінності та ієрархії з іншими 

концептами. Таким чином, концептосфера – це упорядкована сукупність 

концептів народу [137, с. 35-36]. 

В. В. Красних у своїх працях замість терміна “концептосфера” 

використовує термін “когнітивний простір” і розділяє його на такі два типи: 

індивідуальний когнітивний простір та колективний когнітивний простір. 

Індивідуальний когнітивний простір – це певним чином структурована 

сукупність знань та уявлень, якими володіє будь-яка мовна особа, кожен носій 

мови. Колективний когнітивний простір – це певним чином структурована 

сукупність знань та уявлень, якими володіють всі люди, що належать до певного 

соціуму [100].  

Для когнітивної лінгвістики важливим є питання про розмежування понять 

“концептосфера” і “менталітет”. Менталітет, за термінологією З. Д. Попової і 

Й. А. Стерніна, – це специфічний спосіб сприйняття та розуміння дійсності, що 

позначається сукупністю когнітивних стереотипів свідомості, характерних для 

певної особи, соціальної або етнічної групи людей [137, с. 45]. У трактуванні 

Г. Є. Смітюх менталітет – це характер та лад людського мислення, що 

реалізується на рівні свідомості, але базується на структурних елементах сфери 

підсвідомого, що включають в себе архетипи як окремої особистості, так і етносу 

вцілому [163, с. 7]. 

Таким чином, можна говорити про менталітет окремої людини, менталітет 

групи та народу (етносу). Менталітет окремої людини зумовлений національним, 

груповим менталітетом, а також факторами особистого розвитку людини – її 

індивідуальної освіти, культури, досвідом сприйняття та інтерпретації явищ 

дійсності. Тобто це індивідуальні ментальні механізми сприйняття та розуміння 

дійсності. Груповий менталітет – це особливості сприйняття та розуміння 

дійсності певними соціальними, віковими, професійними, гендерними та іншими 
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групами. Менталітет групи формується у тісному зв’язку з груповими 

установками та механізмами апперцепції, що діють у групі. Національний 

менталітет – це національний спосіб сприйняття та розуміння дійсності, що 

визначається сукупністю когнітивних стереотипів нації. Як зазначили 

З. Д. Попова і Й. А. Стернін, менталітет має автоматизований характер, він діє 

практично без контролю свідомості і тому часто не є об’єктивним.  

Менталітет і концептосфера тісно пов’язані й взаємодіють між собою в 

процесах мислення. Концептосфера – сфера знань народу – певною мірою 

визначає менталітет народу (а саме особливості сприйняття і розуміння 

дійсності): ментальні одиниці, що утворюють національну концептосферу, 

становлять основу утворення когнітивних стереотипів – суджень про дійсність. 

З іншого боку, національний менталітет впливає на динаміку формування і 

розвитку концептів – наявні стереотипи впливають на зміст нових концептів, 

диктують певні оцінки явищ і подій, що фіксуються в концептах. Проте 

менталітет і концептосфера – різні поняття за своєю природою, їх дослідження 

потребує різних методів і підходів. Менталітет народу проявляється, перш за все, 

в його характері, діях, комунікативній поведінці. Він формується під впливом 

економічних умов, політичних змін, соціально-політичних процесів, природних 

явищ, контактів з іншими етнічними групами тощо. Менталітет – об’єкт 

етнокультурологічних та етнопсихологічних досліджень. Концептосфера – це 

сфера думок, інформаційна база когнітивної свідомості народу та окремих 

індивідів. Основне джерело формування концептів – особиста пізнавальна 

діяльність, у тому числі через комунікативну діяльність. Концептосфери, у свою 

чергу, стають об’єктом дослідження психологічних, культурологічних та 

лінгвокогнітивних досліджень [137, с. 57-61]. 

Отже, концепти є основними елементами свідомості людини і нації 

вцілому, що мають свої характерні риси, структуру, класифікацію та становлять 

об’єкт наукових розвідок з метою ще глибшого занурення у ментальну діяльність 

людини. 



55 
 

 

1.4 Концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ як об’єкти лінгвістичного 

дослідження 

 

Відомо, що свідомість народу формується під впливом його культури. 

Модель світу в кожній культурі будується із цілої низки універсальних концептів 

і констант культури. Проте при однаковому наборі універсальних концептів у 

кожного народу існують особливі, притаманні лише йому співвідношення між 

цими концептами, що і створює основу національного світобачення та оцінки 

світу. Проте є і специфічні, етноцентричні концепти, орієнтовані на певний 

етнос.  

Останнім часом предметом досліджень виступають як ключові концепти, 

характерні для певного народу, так і універсальні поняття, які мають 

загальнолюдську цінність, але з окремими специфічними компонентами 

значення. Об’єктам видимого світу протистоять елементи світу невидимого, так 

звані абстрактні субстантиви. Серед них є імена, значимість яких для культури 

нації перевірена роками. Е. Бенвеніст назвав такі слова “основними словами 

словника сучасної культури” [20, с. 386] Серед них провідне місце займають 

концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ.  

Процеси антропоцентризму у науці не оминули й філософію, тож на 

початку ХХ ст. все, що стосувалося людини й індивіда набуло значної 

актуальності. Серед таких загальнофілософських понять життя і смерть 

посідають чинне місце. Внутрішня форма цих концептів є невід’ємною частиною 

людини, обрамлюючи її існування. Філософська наукова традиція також оперує 

і дещо видозміненим терміном “картина світу”, утверджуючи людину як 

“мікрокосм”, маленький світ, який містить у собі майже невичерпні глибини. Як 

писав Г.Гейне, “під кожним надмогильним каменем похований цілий світ”. 

Проблема смерті й безсмертя завжди була й понині залишається предметом 

філософської і релігійної думки, наукових досліджень. Вона пов’язується з 
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питанням про цінність і сенс життя. Можна сказати, що це — одна з «вічних» 

світоглядних, етичних, наукових проблем, але вона по-різному ставилася й 

осмислювалася в різних культурно-історичних умовах, людьми різних 

цивілізацій, представниками різних духовних, зокрема філософських і 

релігійних традицій. 

В античній, греко-римській культурі переважало спокійне ставлення до 

смерті. Відомий грецький філософ, Епікур (341-270 до н.е) писав, що 

найстрашніше зло, — смерть, не має до нас жодного стосунку, бо коли ми 

існуємо, вона ще не присутня, а коли вже смерть присутня, тоді ми не існуємо. 

Отже, смерть не має стосунку ні до тих, хто живе, ні до померлих, бо для одних 

вона існує, а інші вже не існують. 

У християнстві, яке виникло в кризову епоху історії, неприйняття смерті 

виступає як віра у воскресіння і вічне блаженне життя праведників. 

В Середні віки пануюча церква вчила, що тимчасове земне життя — це 

тільки підготовка до вічного життя в потойбічному світі, а смерть — перехід від 

тимчасового до вічного. 

А на початку Нового часу славетний нідерландський філософ Б.Спіноза, 

виражаючи умонастрій своєї епохи, писав: “Людина вільна ні про що так мало 

не думає, як про смерть, і її мудрість полягає в роздумах не про смерть, а про 

життя”. 

З другої половини XIX ст. і в XX ст. певного поширення набирають 

філософські вчення, які ставлять проблему смерті і трагічного сприйняття її 

неминучості на одне з перших місць. Усвідомлення своєї конечності – сумна 

перевага людини перед тваринами. Виникнувши вперше на певному етапі життя 

(звичайно, ще в юності), це усвідомлення, як би воно не приглушувалося і 

витіснялося, вже назавжди залишається і надає особливого забарвлення всьому 

переживанню свого буття. Адже той, хто знає про свою смертність, не може 

жити, почувати, діяти так, як міг би безсмертний. Перед ним неминуче постає 
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питання, як же краще прожити відміряний природою короткий час життя і чи 

варто жити взагалі. 

Своє розв’язання цих питань пропонує релігія, звичайно обіцяючи 

безсмертя в тому або іншому варіанті: або у вигляді переселення душ (індуїзм, 

буддизм), або як вічне блаженство праведників у потойбічному світі (іудаїзм, 

християнство, іслам) [195]. 

Філософська традиція турків базується на нерозривному її зв’язку з 

ісламом. Згідно з цією релігією, життя дає і забирає лише Аллах. Він постійно 

включений до життєдіяльності людини, без Нього нічого не відбувається, Він 

впливає на дійсність завжди і постійно. 

На основі поглядів різних філософів, а також витягів з Корану, ми зібрали 

низку характерних точок зору на життя і смерть у турецькій філософській думці: 

1) життя людині надає Аллах; 

2) він має право її забрати не узгоджуючи це з людиною; 

3) людині заборонено самостійно обривати власне життя, вона може 

зробити це лише у протистоянні з ворогом, що вважається за честь, а на війні – 

за доблесть; 

4) життя слід прожити достойно щоб потрапити у рай; 

5) честь вища за життя; 

6) загробне життя безкінечне і саме воно є кінцевою метою усіх, хто 

жив чи нині живе; 

7) життя надається лише один раз; 

8) все у цьому світі відбувається за волею Аллаха [227, с. 125]. 

Отже, очевидно, що субстантиви ЖИТТЯ і СМЕРТЬ займають у 

концептосфері турецького народу провідне місце, адже вони є онтологічними і 

екзистенційно значимі як для кожного представника етносу, так і для нації 

вцілому. 

Таким чином, бінарна концептуальна опозиція ЖИТТЯ/СМЕРТЬ 

неодноразово ставала об’єктом лінгвокультурних досліджень на основі 
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джерельної бази різних мов і культур. Найчастіше подібні наукові розвідки 

проводилися на матеріалі двох мов задля фонового відбивання характеристик 

обраних концептів лише у одній картині світу через контрастне зіставлення її з 

іншою. Дослідниця В. В. Тарасова розглядала вищезазначені концепти на 

матеріалі російської і англійської мов із залученням елементів концептуального 

аналізу, виділяючи ядро і периферію обох ментальних утворень у обраних 

мовахвизначаючи ступені їх релевантності та підкріплюючи власні пошуки 

методом асоціативного експеримента [174].  

Звернення до асоціацій є дуже інформативним при моделюванні структури 

концепта, адже надає інформацію оцінного та емоційного характеру від вдало 

підібраної різнопланової групи носіїв мови. До цього методy також вдавалася 

дослідниця А. В. Байдак [16]. Сприятливим фактором таких досліджень 

послугували їх матеріали на рідній мові дослідника, що дозволило віднайти 

потрібну аудиторію для проведення цього експеримента і взяти до уваги його 

результати як такі, що мають наукову вагу. Тоді як у нашому випадку звернення 

до цього методy не матиме жодного сенсу, адже підібрати потрібну аудиторію 

автентичних мовців на території іншої країни є неможливим. 

На матеріалі однієї мови концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ розглядали 

Л. О. Чернейко і Хо Сон Те [189], М. Ю. Арчимачева [10], Т. М. Лоскутова [106] 

та ін. Подібні дослідження вирізняються гіперболізованим тлумаченням у межах 

зібраного матеріалу з метою його кращої об’єктивації. 

Значний пласт робіт з тематики дослідження концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ 

межує з літературознавством. Науковці, застосовуючи метод концептуального 

аналізу чи метод фреймових структур розглядають все на основі одного 

художнього твору або ідіостилю певного автора (О. В. Дзюба [50], 

С. С. Воронцова [35], О. С. Виноградов [30], А. С. Хайруліна [186] та ін.). Ці 

праці відрізняються активним використанням різного роду метафор при 

трактуванні об’єкта. Така значна кількість робіт саме у цьому напрямку свідчить 
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про значний інтерес, на нашу думку, до поліваріантності їх результатів саме у 

культурі.  

Серед вітчизняних авторів варто згадати О. О. Близнюк (зіставний аспект 

з італійською мовою на основі реконструкції гештальтних метафор та 

концептуально-семіотичного аналізу) [23] та Ж. П. Краснобаєву-Чорну 

(монолінгвальне моделювання концепта із залученням концептуального аналізу 

та низки асоціативних експериментів) [99]. Обидві дослідниці за основу обрали 

українську мову. 

Тюркологічний пласт досліджень з цієї тематики представлений не 

чисельними прикладами. Р. М. Бикмухаметова описала ЖИТТЯ і СМЕРТЬ на 

основі зіставлення башкирської мови з російською, обравши при цьому лише 

фраземно-пареміологічне поле вербального вираження концептів. Дослідниця 

доходить висновку, що у даній бінарній опозиції невід’ємним елементом 

ЖИТТЯ слугує концепт ДУША, що пояснюється нерозривною єдністю душі та 

тіла [21].  

М. Ю. Арчимачева також при дослідженні концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ 

залучила концепт ДУША. Її наукова розвідка відбувається у монолінгвальному 

просторі на основі хакаської мови. При описі структурних елементів концептів 

авторка вдається до використання гештальтних метафор та пов’язує у висновках 

всі елементи досліджуваних одиниць з культурно-етнічними традиціями і 

світоглядом власного народу [10]. 

Отже, концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ є одними з базових онтологічних 

елементів мовної концептуальної картини світу людини і спільноти загалом. Їх 

комплексний опис дасть змогу більше розкрити основи світогляду турецької 

нації, а відсутність подібних досліджень на матеріалі цієї мови викликає 

необхідність у заповненні такої прогалини з використанням сучасних методів 

когнітивної лінгвістики. 
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1.5 Висновки до Pозділу 1 

 

1. Антропоцентричний фактор у мові, започаткований В. фон 

Гумбольдтом наприкінці ХХ ст. спричинює значний вплив на науку вцілому, 

зокрема і лінгвістику. Когнітивна лінгвістика – порівняно нова й перспективна 

галузь мовознавства, яка базує свої основні ідеї на принципі антропоцентризму. 

Когнітивна лінгвістика оперує моделями, одиницями опису когніції та має власні 

підходи  до моделювання концептосистеми, які оптимально пояснюють різні 

види мисленнєво-мовленнєвої діяльності людини. Когнітивна лінгвістика в 

Туреччині є розвиненою галуззю мовознавства, яка, керуючись теоретико-

методологічною базою американських, європейських і російських вчених, 

робить самостійний вагомий внесок у світову лінгвістику вцілому. 

2. Тенденція до зміщення людини і її світогляду у центр наукової думки 

зумовила виникнення ряду нових термінологічних понять, одним з яких у 

лінгвістиці стала мовна особистість. Мовна особистість має багатогранну 

структуру і супроводжується рядом суміжних з нею понять, проте вона завжди 

несе у собі знання про оточуючу дійсність, зафіксовані у мові, тобто вона є 

носієм певної мовної картини світу. Шляхом використання мови і різних 

знакових систем відбувається відтворення повсякденної свідомості (побутова 

картина світу) і теоретичної (концептуальна картина світу). Остання є значно 

ширшою за мовну. Вивчення мовних картин світу є актуальною темою сучасного 

мовознавства вцілому і тюркології зокрема. Такі наукові розвідки проводяться 

як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. Вони присвячені різним сферам 

життя турків і дають змогу краще ознайомитися з ментальними та 

етнокультурними особливостями цього народу. 

3. Концепти є основними елементами свідомості людини і нації 

вцілому, що мають свої характерні риси, структуру, класифікацію та становлять 

об’єкт наукових розвідок з метою ще глибшого занурення у ментальну діяльність 

людини. Поняття “концепт” досі не має чіткого визначення, що зумовлено 
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внутрішньою формою і розвиненою багатозначністю латинського терміна. 

Базуючись на інваріантних ознак концепта, виділяються критерії, за якими 

визначається об’єктивація обраного концепта: ступінь вербалізації, ступінь 

націоналізації та ступінь соціалізації. Важливим і суперечливим питанням є 

диференціація термінів “концепт” і “поняття”, у якому більшість вчених 

дотримуються думки про переважання концепта над поняттям з точки зору 

наявності у ньому психо-емоційного складника. 

4. Проблема типологізації концептів і досі залишається невирішеною. 

Проте ми дотримуємося думки про можливість існування такої поліваріантності 

зважаючи на чинник, на якому базується та чи інша класифікація. Особливим 

видом концептів є антиконцепт, який ми визначаємо як змінну у часі і просторі 

характеристику ментального об’єкта залежно від конкретного типу суб’єктивної 

оцінки, що відповідає актуальним вимогам цього суб’єкта. Виходячи з цього, 

розставляти перманентні акценти “концепт-антиконцепт”, на нашу думку, не є 

можливим як у досліджуваних бінарних опозиціях, так і у окремо взятих 

концептах. 

5. Концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ є абстрактними субстантивами з 

вагомим значенням для представників різних етносів. Проблема смерті й 

безсмертя завжди була й понині залишається предметом філософської і 

релігійної думки, наукових досліджень. Вона пов’язується з питанням про 

цінність і сенс життя. Філософська традиція турків базується на нерозривному її 

зв’язку з ісламом. Згідно з цією релігією, життя дає і забирає лише Аллах. Він 

постійно включений до життєдіяльності людини, без Нього нічого не 

відбувається, Він впливає на дійсність завжди і постійно. Отже, очевидно, що 

субстантиви ЖИТТЯ і СМЕРТЬ займають у концептосфері турецького народу 

провідне місце, адже вони є онтологічними і екзистенційно значимі як для 

кожного представника етносу, так і для нації вцілому 

6. Бінарна концептуальна опозиція ЖИТТЯ/СМЕРТЬ неодноразово 

ставала об’єктом лінгвокультурних досліджень на основі джерельної бази різних 
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мов і культур. Значний пласт робіт з тематики дослідження концептів ЖИТТЯ і 

СМЕРТЬ межує з літературознавством, що свідчить про значний інтерес, до 

поліваріантності їх результатів саме у культурі. Тюркологічний пласт 

досліджень з цієї тематики представлений не чисельними прикладами. 

Комплексний опис таких концептів дасть змогу більше розкрити основи 

світогляду турецької нації, а відсутність подібних досліджень на матеріалі цієї 

мови викликає необхідність у заповненні такої прогалини з використанням 

сучасних методів когнітивної лінгвістики. 

Основні наукові результати розділу 1 опубліковані в одноосібних працях 

автора [78; 80; 81]. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КОНЦЕПТІВ ЖИТТЯ І СМЕРТЬ У ТУРЕЦЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ 

СВІТУ 

 

2.1 Моделі репрезентації знань у когнітології та методи їх 

формування 

 

Когнітивна лінгвістика оперує певними моделями й одиницями опису 

когніції, які оптимально змогли б пояснити різні види мисленнєво-мовленнєвої 

діяльності людини. В. Б. Касевич стверджує: “Безперечним є існування 

немовних (домовних) видів знання, тобто таких когнітивних структур, які 

формуються без участі мови і не потребують її при використанні” [75 c. 70]. 

Пошук моделей когніції приводить дослідників до потреби розв’язання 

першочергової проблеми структур репрезентації знань. Але спершу необхідно 

розрізнити поняття концептуальної системи як упорядкованого поєднання 

концептів у свідомості людини (картиноподібних і мовоподібних – А. Пейвіо, 

аналогових і пропозиційних – 3. В. Пилішин, символічних – І. Ріккерт) і 

ментального лексикону як системи вербалізованих знань. Перше й друге 

поняття перебувають у відношенні “ціле — частина” на підставі глобальної ідеї 

про існування єдиного рівня представлення знань, що поєднує мовну, сенсорну 

й моторну інформацію.  

Головною моделлю репрезентації знань у когнітології вважається фрейм, 

формування якого виникає у процесі методу фреймового аналізу. Це поняття з 

метою дослідження штучного інтелекту увів М. Мінський. Дослідник визначав 

його як структуру інформаційних даних, у якій відображено набуті дослідним 

шляхом знання про певну стереотипну ситуацію і про текст, що її описує. Фрейм 

репрезентує також інформацію про те, як його використати, до чого це може 

призвести і що потрібно робити, якщо ці очікування не справдяться. 

Така методика моделювання когнітивних структур була апробована в 
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працях С. А. Жаботинської, Г. І. Поліної, П. В. Мацьків. Міжфреймова 

структура прототипових значень концепту складається з п’яти основних 

фреймів: предметного – з такими слотами [концепт є СТІЛЬКИ (кількість)], 

[концепт є ТАКИЙ (якість)], [концепт існує ТАК (спосіб буття)], [концепт існує 

ТАМ/ТОДІ (місце і час)]; акціонального – [концепт (агенс) діє на ХТОСЬ 

(пацієнс)], [концепт (агенс) діє для ЩОСЬ (ціль)], [концепт (агенс) діє з ЩОСЬ 

(інструмент)], [концепт (агенс) діє на ХТОСЬ (бенефіціант)], [концепт (каузатор) 

творить ХТОСЬ/ЩОСЬ (результат)]; таксономічного – [концепт є ХТОСЬ 

(роль)]; посесивного – [концепт (власник) має ХТОСЬ/ЩОСЬ (власність)]; 

компаративного – [концепт (референт) є ніби ХТОСЬ/ЩОСЬ (корелят)]. 

Виділення слотів у окремих фреймах – досить умовне, оскільки їх не можливо 

розподілити чітко – всі пов’язані, доповнюють одне одного і переплітаються. 

Фреймовий аналіз відіграє вкрай важливу роль у процесі дослідження 

концептів, адже кожна мовна структура співвідноситься, зазвичай, хоча б з 

одним фреймом. Такий аналіз є найбільш адекватним для слів з пропозційним 

типом значення, що передбачає наявність якої-небудь ситуації. На сьогодні 

існують кілька методик фреймового аналізу, що передбачають певні прийоми 

(елімінування, модифікацію слотів і т. д.) [158, с. 82]. 

Тож, структура фрейму репрезентується мережевими зв’язками між 

вузлами – слотами, причому верхні рівні фрейму завжди адекватні зафіксованій 

у свідомості ситуації, нижні містять термінали, що можуть заповнюватися 

шляхом поглиблення інформації про ситуацію, образного (символічного, 

метафоричного тощо) уявлення про неї. Центральні слоти фрейму, на думку  

Ч. Філлмора. Р. Ланекера, Д. Нормана, Д. Руммельхарта та інших лінгвістів, 

поєднані пропозитивно,  причому пропозицією більшість дослідників вважає не 

лише прообраз певної ситуації (диктум), а й її суб’єктивну модальність, стратегії 

суб’єкта, прагматику, емоційність тощо. Обмежене синтаксичними ролями 

тлумачення пропозиції у генеративній лінгвістиці зводить склад слотових місць 

до членів судження, тому поняття фрейму заперечується і вводяться інші 
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структури репрезентації знань, зокрема, ментальна модель (Ф. Джонсон-Лерд, 

Т. ван Дейк): “ментальні моделі значно легше викликати в пам'яті, тоді як для 

того, щоб згадати пропозицію, треба встановити вербальну форму висловлення”. 

Пропонуються й інші структури: глобальний патерн (Р. Богранде, У. Дресслер), 

когнітивна модель (Дж. Лакофф, М. Джонсон), псевдотекст (І. Уілкс), база 

(Р. Ланекер) тощо.  

Дж. Лакофф виходив саме із пропозиційної структури репрезентації 

знань, виділяючи поряд із нею ще три моделі: схематичні, метафоричні й 

метонімічні, які, власне, репрезентують інші можливості пізнання реалії (за 

формою схематичні) або динаміку різних зв'язків пропозиційних моделей. 

Дослідник застосовував власне прототипний підхід до структурації ментального 

лексикону, але, на його думку, головні компоненти прототипового опису 

концептів (центральні члени), безперечно, орієнтовані пропозитивно. 

Така методика моделювання когнітивної структури застосовується на 

завершальному етапі семантико-когнітивного аналізу і здійснюється на основі 

результатів семантичної та когнітивної інтерпретації номінативного поля 

концепту.  

Окрім пропозиційно-фреймового, моделювання концептосистем 

здійснюється прототипним шляхом (Е. Рош, Дж. Лакофф, П. Кей, Б. Берлін). 

Теорію прототипів використовували прихильники комп’ютерного підходу до 

встановлення мисленнєвих категорій Д. Ошерсон і Е. Сміт: “Теорія прототипів 

розглядає ознаку категорії як градуйовану, визначену на підставі подібності з 

найкращим зразком, тобто залучення до категорії прогнозується прототипом і 

ним подібністю до нього”. Дж. Лакофф, піддаючи сумніву такий розгляд 

прототипів, висуває альтернативну концепцію класифікаторів, згідно з якою 

когнітивні категорії формуються на основі встановлення найбільш типового 

цілісного представника (ядра категорії) не на абстрактному рівні мислення, а у 

зв’язку з досвідом людини, образністю її концептосистеми й ознаками цієї 

концептосистеми взагалі.  
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Фреймовий і прототипний підходи до моделювання концептосистеми 

доповнюється мережевим (Г. Скрегг. М. Куільян. Д. Норман), що 

характеризується встановленням численних зв'язків між поняттями, описом 

асоціативних мереж, символьних відношень, взаємодії різних інформаційних 

просторів: онтологічного, аксіологічного, модального й прагматичного 

(С. А. Жаботинська). Стосовно фреймів сітьовий підхід полягає у встановленні 

зв'язків між слотами, терміналами й іншими фреймами, але в широкому 

розумінні він виходить із конекціонізму і поширюється за межі ментального 

лексикону, актуалізуючи інші можливі відношення у концептосистемі. 

Фреймово-пропозиційно-мережевий принцип є перспективним щодо 

досліджень таких явищ, як метафора, символ, а також динаміки ментального 

лексикону взагалі як у процесі отримання та обробки знань, так і під час їхнього 

використання у дискурсі [116, с. 70-85].  

Більшість мовознавців вважають доречним застосовувати метод 

концептуального аналізу. Цей метод передбачає моделювання й опис концептів 

і векторність від думки до слова (а при семантичному аналізі – від слова до 

думки), від знань до знака. Ідеальною моделлю реалізації концептуального 

аналізу, за О. О. Селівановою, постає ментально-психонетичний комплекс, що 

ґрунтується на синергетичній суперсистемі свідомості, на конекційній та 

енграмній природі пам’яті, квантово-хвильовій здатності кодування й 

перекодування інформації людським мозком [149, c. 197]. В. А. Маслова для 

встановлення смислового обсягу концепту пропонує таку модель 

концептуального аналізу: 1) встановити референтну ситуацію, до якої належить 

концепт (за наявності художнього тексту ця операція здійснюється на його 

основі); 2) окреслити місце концепту у мовній картині світу у мовній свідомості 

нації через енциклопедичні та лінгвістичні словники (словникова дефініція є 

ядром концепту); 3) врахувати етимологічну специфіку; 4) залучити різноманітні 

контексти: поетичні, наукові, філософські, публіцистичні, прислів’я та приказки; 

5) результати зіставити з аналізом асох зв’язків лексеми; 6) якщо для аналізу 
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вибрано важливий концепт, то він повинен багаторазово повтоитися в живописі, 

музиці тощо [113, c. 45-46]. Необхідно зазначити, що та чи інша модель 

концептуального аналізу залежить не тільки від складності та значущості 

концепту, але й від мети і завдань, які ставить перед собою дослідник. На думку 

М. М. Полюжина, концептуальний аналіз дає реальну змогу простежити, як і 

якою мірою знання мови відображає знання людини про світ у вигляді 

тлумачення у словникових дефініціях [133, с. 82]. Концептуальний аналіз постає 

логічним продовженням семантичного аналізу і характеризується певними 

специфічними ознаками: 1) залучає до сфери своїх інтересів не тільки 

лінгвістику, а й культурологію, історію, психологію, соціологію, філософію 

тощо та, крім аналізу словникового значення, включає особистий та етнічний 

досвід, асоціації носіїв мови та культурно-національний контекст (на відміну від 

семантичного аналізу, що не виходить за межі власне-лінгвістичного знання і 

виступає суто мовним аналізом одиниць); 2) досліджувана одиниця 

розкладається на актуальну ознаку, буквальний смисл і пасивну ознаку (за 

Ю. С. Степановим), на предметно- образний зміст, поняттєвий і ціннісний 

складники (за В. В. Карасиком) тощо (під час семантичного аналізу одиниця 

розкладається на семи (диференційні семи, архісеми, конотативні семи тощо). 

Отже, концептуальний аналіз значно ширший за семантичний.  

Проблема методу ускладнюється тим, що концепт представлений 

розгалуженою системою складників (лексемами (включаючи асоціативні 

зв’язки), фраземами, міфологемами й культуремами, пареміями, прецедентними 

текстами, біблійними ремінісценціями, науковими термінами, художніми 

дефініціями тощо), а також може містити невербалізовану частину. 

Одним із найпереконливіших з точки зору завдань нашого дослідження ми 

вважаємо семантико-когнітивний метод З. Д. Попової та Й. А. Стерніна. 

Матеріалом такого лінгвокогнітивного аналізу є мова, а мета дослідження 

варіюється від поглибленого вивчення мови за допомогою когнітивного 
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категоріально-термінологічного апарату до конкретного моделювання змісту та 

структури окремих концептів як одиниць національної свідомості. 

Оскільки основною метою нашого дослідження є визначення особливостей 

вербалізації обраних концептів у рамках певної мовної картини світу, то, на нашу 

думку, шлях від мови до концепта, який постулюється семантико-когнітивним 

підходом, є найнадійнішим способом аналізу, що дозволяє простим і ефективним 

способом виявити концептуальні ознаки і змоделювати сам концепт. 

Необхідно зазначити, що та чи інша модель аналізу концепта залежить не 

тільки від його складності та значущості, але й від мети і завдань, які ставить 

перед собою дослідник. 

 

2.2 Методика дослідження концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у 

турецькій мовній картині світу 

 

Методика дослідження особливостей вербалізації концептів ЖИТТЯ і 

СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу має комплексний характер. 

Лінгвістична процедура інвентаризації лексичних одиниць проводиться на 

основі використання переважно різних лексикографічних джерел. Тож для 

пошуку фактичного матеріалу ми використовуємо метод суцільної вибірки. 

Основа методологічної бази даного лінгвоконцептуального дослідження – 

семантико-когнітивний метод і його основні принципи, основоположниками 

якого є З. Д. Попова, Й. А. Стернін і O. С. Кубрякова.   

З. Д. Попова та Й. А. Стернін говорять про метод семантико-коґнітивного 

аналізу як про такий, що передбачає під час лінгвокогнітивного дослідження 

перехід від змісту значень до змісту концептів [137, с. 9]. Унаслідок чого 

дослідник отримує два напрями: 1) когнітивна семасіологія — повернення до 

мови (використання когнітивних знань для пояснення явищ і процесів у 

семантиці мови, поглибленого вивчення лексичної та граматичної семан- тики); 

2) лінгвокогнітивна концептологія – рух до свідомості (моделю- вання концептів 
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як одиниць національної концептосфери). 

Семантико-когнітивний аналіз полягає у дослідженні співвідношення 

семантики мови з концептосферою народу, співвідношення семантичних 

процесів із когнітивними. Головне положення цього напряму полягає у тому, що 

через вивчення семантики мовних знаків можна дослідити концептосферу носіїв 

тієї чи іншої мови й виявити, що було важливим для певного народу в різні 

періоди його історії, а що залишалося поза його полем зору. На основі цього 

методологічного положення були розроблені методи когнітивної лінгвістики, які 

тепер уже дозволяють виявити особливості не лише національного, але й 

групового й індивідуально-авторського мислення. 

З. Д. Попова і Й. А. Стернін виділяють п’ять основних етапів семантико-

когнітивного аналізу: 1) побудова номінативного поля; 2) аналіз й опис 

семантики мовних засобів, що входять до номінативного поля концепту; 3) 

когнітивна інтерпретація результатів опису семантики мовних засобів – 

виявлення когнітивних ознак, які формують певний концепт як ментальну 

одиницю; 4) верифікація отриманого когнітивного опису в носіїв мови (цей 

етап – факультативний); 5) опис змісту концепту у вигляді когнітивних ознак.  

Наступний крок лінгвоконцептуального дослідження – моделювання 

концепту, яке допомагає описати його як цілісну ментальну одиницю. Цей етап 

складається з таких компонентів: 1) опис макроструктури концепту (атрибуція 

виявлених когнітивних ознак образному й інформаційному компонентам та 

встановлення їх співвідношень у структурі концепту); 2) опис категоріальної 

структури концепту (виявлення ієрархії когнітивних класифікаційних ознак, що 

концептуалізують відповідний предмет і явище, а також опис концепту як 

ієрархії когнітивних класифікаційних ознак); 3) опис польової організації 

виявлених когнітивних ознак (виявлення ознак, що складають ядро, ближню, 

дальню і крайню периферію концепту і представлення змісту концепту у вигляді 

польової структури). Результати когнітивної інтерпретації та верифікації дають 

змогу представити модель змісту того чи іншого концепту. 
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Результат моделювання концепту в межах лінгвоконцептуального 

дослідження становить вербальне або графічне представлення змісту концепту у 

вигляді польової структури.  

Лінгвокогнітивна методика опису й моделювання концептів базується на 

аналізі семантики мовних засобів, що об’єктивують концепт. При описі концепту 

через семантику мовних засобів, що його номінують, використовуються як 

традиційні, так й експериментальні методи опису значень, а результати 

піддаються когнітивній інтерпретації.  

Тож, оскільки предметом дослідження когнітивної лінгвістики виступають 

мовні одиниці, що об’єктивують концепт, тобто мовну свідомість, то кінцевою 

метою такого дослідження є реконструкція (моделювання) концепту як 

розумової одиниці, використовуючи дані мови, іншими словами моделювання 

когнітивної свідомості. Тому важливий етап семантико-когнітивного аналізу – 

когнітивна інтерпретація результатів опису семантики мовних одиниць – “саме 

цей етап переводить мовні дані в когнітивні” [135, с. 199]. 

Когнітивна інтерпретація, за З. Д. Поповою і Й. А. Стерніним, – це 

розумове узагальнення на більш високому рівні абстракції результатів опису 

значень мовних одиниць, що номінують концепт, для виявлення і формулювання 

когнітивних ознак, що репрезентуються певними значеннями або семантичними 

компонентами цих мовних одиниць, з метою моделювання змісту концепту 

[137, с. 200]. Семантичні описи, залучені до когнітивної інтерпретації – це ще не 

опис змісту й структури концепту, це тлумачення значень номінативних 

одиниць, що називають окремі когнітивні ознаки, вербалізовані певними 

мовними засобами. Без когнітивної інтерпретації дослідження полягатиме в 

аналізі не самого концепту, а семантики мовних засобів, що об’єктивують 

концепт. 

Перший етап когнітивної інтерпретації – це виявлення когнітивних ознак, 

яке здійснюється шляхом когнітивної інтерпретації сем, паремій, результатів 

асоціативного експерименту, метафор, частотністю лексем. 
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При когнітивній інтерпретації сем узагальнюють одні й ті самі або близькі 

за змістом семи, що утворюють семантичний простір номінативного поля, і їх 

інтерпретації як єдиної когнітивної ознаки концепту. Якщо семи мають показник 

яскравості (виявлений у результаті підрахунку кількості текстових реалізацій або 

частотності відповідного асоціату), то семи, узагальнені в результаті когнітивної 

інтерпретації в єдину когнітивну ознаку, отримують сумарну частотність 

викладення окремих реалізацій цієї ознаки. Після чого відбувається ранжування 

когнітивних ознак, що дозволяє розподілити когнітивні ознаки за зонами – ядро, 

ближню, дальню периферію й інтерпретаційне поле. 

Когнітивна інтерпретація паремій полягає в узагальненні пареміологічних 

значень (зведенні близьких значень до одного більш узагальненого значення), у 

визначенні відносної частоти вираження певних значень, тобто встановлюються 

пареміологічні значення, які найчастіше об’єктивуються. 

Другий етап когнітивної інтерпретації результатів опису концепту – це 

узагальнення окремих когнітивних ознак і виявлення на їх основі 

концептуальних класифікаційних ознак, що використовуються для 

концептуалізації цього явища. Близькі когнітивні ознаки інтерпретуються як 

репрезентації окремої когнітивної класифікаційної ознаки концепту, а їх 

частотність, установлена в ході експерименту чи аналізу тексту, додається для 

виявлення яскравості, актуальності в структурі концепту тих чи інших 

когнітивних класифікаторів. Так, “когнітивні ознаки багата, бідна, виявлені в 

концепті російська мова, узагальнюються класифікаційною ознакою багатство 

словникового запасу, когнітивні ознаки гарна, погана – класифікаційною 

ознакою загальної характеристики, когнітивні ознаки складна, проста – 

класифікаційною ознакою доступність опанування і т.п.” [113, с. 210]. Усі 

виявлені когнітивні ознаки інтерпретуються як об’єктивація і репрезентація 

певних когнітивних класифікаційних ознак.  
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Завершальний етап семантико-когнітивного аналізу – це моделювання 

концепту, що здійснюється при залученні окремого методу моделювання 

когнітивної структури концептів. 

Отже, одним із основних завдань нашого дисертаційного дослідження є 

моделювання концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ, визначення структури моделей цих 

концептів, а також особливостей їх вербалізації у рамках турецької мовної 

картини світу. Тож дана методика дозволить представити роботу у необхідній 

формі зогляду на фактор відповідності її результатів до обраної теми. 

 

2.3 Етапи лінгвокогнітивного дослідження концептів ЖИТТЯ і 

СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу 

 

Ментальні структурні утворення ЖИТТЯ і СМЕРТЬ не входять до понять 

емпіричного рівня реальності, хоча і є феноменами реального світу. Вони 

осягаються розумом, але їх сутність недоступна [189, с. 50]. Тож поставлена 

перед нами задача передбачає аналіз лексикографічної інтерпретації імен 

ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у когнітивному аспекті і проекцію на цей фон культурно 

значущої інформації, джерелом якої є ідіоми і паремії. Усе вищезазначене 

дозволить нам визначити особливості вербалізації обраних концептів у рамках 

турецької мовної картини світу. 

Дотримуючись принципів семантико-когнітивного аналізу можемо 

констатувати, що наше дослідження складатиметься з наступних етапів: 

1. формування вихідних списків лексичних одиниць на основі 

лексикографічних джерел; 

2. надання буквального перекладу й актуального значення кожної 

одиниці для найбільш адекватного опису їх внутрішньої форми з метою 

здійснення їх достовірного семантичного аналізу; 

3. формування ядерної зони, її периферії у вигляді фразеологічного, 

паремійного та дериваційного полів кожного з концептів; 
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4. здійснення семантичного аналізу зібраних одиниць у рамках 

кожного з полів; 

5. інтерпретація результатів семантичного аналізу і виявлення 

когнітивних ознак обраних нами концептів; 

6. проведення кількісного аналізу лексичних одиниць, що 

об’єднуватимуться у рамках однієї когнітивної ознаки задля встановлення 

ієрархічних відносин між такими ознаками; 

7. моделювання когнітивної структури кожного з концептів у вигляді 

їх інтерпретаційних полів; 

8. проведення співвідносного аналізу концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у 

турецькій мовній картині світу на прикладі моделювання їх інтерпретаційних 

полів. 

Дані, отримані у результаті проведення такого семантико-когнітивного 

аналізу дозволять сформувати у носіїв інших мов уявлення про ЖИТТЯ і 

СМЕРТЬ у ментальності пересічного турка з точки зору їх класичного 

вербального вираження, що зафіксоване у вигляді реліктових одиниць в рамках 

різноманітних турецьких одномовних та двомовних лексикографічних джерел. 

 

2.4 Висновки до Розділу 2 

1. Існує велика кількість моделей репрезентації знань у когнітології, а 

також методів, що їх формують. Найбільш вдалим методом серед інших, що 

найкраще послугує для досягнення поставленої мети нашого дослідження, 

видається семантико-когнітивний підхід. Адже модель аналізу концепта 

залежить не тільки від його складності та значущості, але й від мети і завдань, 

які ставить перед собою дослідник. 

2. Методика дослідження особливостей вербалізації концептів ЖИТТЯ 

і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу має комплексний характер. Базовий 

метод – семантико-когнітивний. Одним із основних завдань нашого 

дисертаційного дослідження є моделювання концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ, 
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визначення структури моделей цих концептів, а також особливостей їх 

вербалізації у рамках турецької мовної картини світу. Тож дана методика 

дозволить представити роботу у необхідній формі зогляду на фактор 

відповідності її результатів до обраної теми. 

3. Алгоритм проведення дослідження складається з 8 етапів. 

4. На першому етапі застосовується метод суцільної вибірки, метод 

семантичного аналізу – на четвертому етапі і метод семантико-когнітивного 

аналізу – на п’ятому і сьомому етапах, а також кількісний підрахунок проводився 

на шостому етапі. 

Основні наукові результати розділу 2 опубліковані в одноосібній праці 

автора [86]. 
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РОЗДІЛ 3. СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОДИНИЦЬ НОМІНАТИВНИХ 

ПОЛІВ КОНЦЕПТІВ ЖИТТЯ І СМЕРТЬ У ТУРЕЦЬКІЙ МОВНІЙ 

КАРТИНІ СВІТУ 

 

3.1 Номінативне поле концепту ЖИТТЯ у турецькій мовній картині 

світу 

 

3.1.1 Ядерна зона поля концепту ЖИТТЯ 

 

Оскільки концепт є явищем багатогранним, досі немає чіткого визначення, 

яке могло б дати найповніший опис цього поняття. В його рамки вкладають і 

культурологічний контекст (Ю. C. Степанов [169], В. М. Телія [175]), і 

семантичний (Н. Д. Арутюнова [8], М. Ф. Алефіренко [4]), і розглядають з точки 

зору об’єкта посередництва між словами і дійсністю (Д. С. Ліхачов [105], 

О. С. Кубрякова [102]). Незважаючи на таке різноманіття існуючих дефініцій, 

однією з небагатьох інваріантних ознак концепту вчені виділяють якість цього 

поняття бути вербалізованим у мові. В. А. Маслова стверджує, що концепт “це 

мінімальна одиниця людського досвіду в його ідеальному уявленні, що 

вербалізується за допомогою слова і має польову структуру” [111, с. 50]. 

Безумовно, не можна стверджувати, що концепт моделюється лише за 

допомогою засобів об’єктивації його у мові. Ми повністю підтримуємо точку 

зору Ю. С. Степанова, який стверджує, що “у всіх духовних концептах ми 

можемо довести свій опис до певного моменту, за яким лежить певна духовна 

реальність, яка не описується, а лише переживається” [169, с. 13]. Але 

переоцінити роль вербалізації у процесі формування структури обраного для 

дослідження концепту – неможливо, оскільки розгляд кожного концепта у 

контексті певної концептосфери дозволяє нам ознайомитися зі світоглядом 

іншого народу, а також налагодити із ним міжкультурні зв’язки.  
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Як зазначалося вище, побудова номінативного поля того чи іншого 

концепту є першим та основним кроком у процесі аналізу його семантико-

когнітивної структури. 

З. Д. Попова та Й. А. Стернін на цьому етапі пропонують піти одним з двох 

шляхів: 

− зосередити свою увагу на виявленні лише прямих номінацій 

концепту: ключового слова та його синонімів, що призведе до побудови ядра 

номінативного поля; 

− не обмежуватися прямими номінаціями та виявити всі доступні 

засоби мовної об’єктивації концепту, включаючи номінації різновидностей 

денотата концепту та найменування різноманітних окремих ознак концепту, які 

виявляються в різних ситуаціях його використання [137, с. 177]. 

Для як найповнішого опису номінативного поля обраної нами бінарної 

пари онтологічно багатогранних концептів було вирішено обрати другий шлях. 

При цьому перший етап роботи, який полягає у моделюванні ядра поля, 

залишається у будь-якому випадку базовим. 

Ядро номінативного поля було побудоване за допомогою розширення 

синонімічного ряду, а також на основі Закону Шпербера, який передбачає, що ті 

слова, які найчастіше використовуються в словникових статтях та літературних 

чи публіцистичних текстах є найяскравішими засобами об’єктивації концепту, 

несуть найбільше смислове навантаження та передають найяскравіші його 

ознаки (відображення популярності денотата концепту) [36]. 

При згадуванні поняття ЖИТТЯ у турецькій мові найчастіше можна 

зустріти лексему hayat. Великий турецький словник подає близько десяти 

дефініцій цього слова: 

− стан за наявності душі і здоров’я; 

− процес існування у такому стані; 

− спосіб життя; усі умови, які сприяють життю; 
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− спосіб життя; ряд уподобань, життєвих правил, законів і звичок, що 

притаманні людині певної професії або соціального статусу; 

− спосіб життя; усі умови, що стосуються питань здобування коштів за 

життя; 

− поведінка і ряд ознак, що свідчать про наявність життя; 

− фатум, доля; пророцтва долі; 

− ряд умов, які забезпечують життя як фізіологічний процес; 

− сукупність життєвих подій людини, автобіографія. 

За рахунок аналізу частотності використання, стилістичної нейтральності 

і семантичного компонента ключовим словом-репрезентантом концепту ЖИТТЯ 

у турецькій мовній картині світу було обрано лексему hayat. 

Ядро концепту ЖИТТЯ є досить об’ємним, адже містить окрім 

вищезгаданого слова hayat ще дванадцять лексичних одиниць, які є способами 

прямої номінації обраного концепту. До центральної частини було віднесено 

лексеми, що мають відповідне значення у якості прямої першочергової семи: 

dirim – hayat, yaşam (життя); yaşama gücü (житєва сила); 

ömür – yaşam (життя);  

varlık – var olma durumu, mevcudiyet (стан буття, існуваня); ömür, hayat 

(життя); 

varoluş – yaşama, var olma, bir şeyin ne olduğu, nasıl olduğu değil, var olduğu 

olgusu, mevcudiyet (існування, буття, факт існування незалежно від сутності і 

якості об’єкта, життя); 

yaşam – doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat (проміжок часу 

між народженням і смертю, життя);  

yaşama – уaşamak işi (життя, існування);  

yaşantı – hayat tarzı, içinde yaşanılan şartların tümü, hayat (спосіб життя, 

умови для життя); yaşanılanlardan, görülenlerden, duyulanlardan, edinilenlerden 

sonra kişide kalan şey (те, що залишається у людини після пережитого, 
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побаченого і почутого); yaşanılan bir an, hayatın bir bölümü (прожита мить, 

частина життя); 

yazgı – varoluş, yaşama, var olma, bir şeyin ne olduğu, nasıl olduğu değil, var 

olduğu olgusu, mevcudiyet (існування, буття, факт існування незалежно від 

сутності і якості об’єкта, життя). 

До периферійної частини ядра увійшли ті лексичні одиниці, у яких одна із 

сем несе необхідну конотацію прояву життя у певному аспекті: 

canlılık – стан живого; 

sağlık – стан живого і здорового; 

geçim – життя, харчування, матеріальний стан, утримання; 

mevcudiyet – існування, буття; 

biyografi – біографія, життєпис. 

Як зазначалося вище, ядро номінативного поля було сформоване шляхом 

наповнення його синонімами необхідного нам поняття. “Синоніми у даному 

випадку варто розглядати не з позиції їх спорідненості, а відмінних рис між цими 

словами. Ті лексеми, що повністю співпадають за значенням, є лексичними 

дублетами, а справжніми синонімами слід вважати слова, значення яких 

розходяться” [7, с. 217]. О. Б. Шапіро точніше окреслював поняття синонімів 

запевняючи, що такі лексичні одиниці, маючи загалом спільне значення, 

відрізняються лише певними семантичними елементами [191, с 72]. 

Г. А. Уфімцева при цьому називає ці семантичні диференційні ознаки 

“семантичним залишком у вигляді розрізнювальної ознаки або спільного 

семантичного множника” [181, с.  97]. 

Базуючись на вищенаведених твердженнях про синоніми, а також 

використовуючи дефініції складових номінативного поля концепту ЖИТТЯ з 

Великого тлумачного словника турецької мови, можна структурувати ядро цього 

поля. У центральній зоні перебувають чотири групи лексем, що семантично 

перетинаються. Одна з них містить три одиниці: yaşama, varoluş i yazgı, які є 

частково взаємозамінними. Інші три пари налічують по дві одиниці кожна: dirim 
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i yaşam, yaşam і ömür, а також ömür і varlık. Говорити при цьому про інші 

комбінації представлених лексем є неможливим. Окремо у центральній частині 

перебуває слово yaşantı, що не має жодних семантичних перетинів. Слова, що 

формують периферію обраного номінативного поля (canlılık, sağlık, geçim, 

mevcudiyet, biyografi), не перетинаються і існують незалежно одне від одного. 

Усі вищезгадані елементи, що складають ядро номінативного поля, можуть 

бути замінені на лексему hayat незалежно від того, у якому контексті 

використовуються. Це можна визначити за лексикографічними дефініціями 

даної лексеми, що охоплюють спектр усіх семантичних відтінків, які 

репрезентуються іншими одиницями ядра. Такі факти доводять безпомилковість 

визначення нами ключового слова-репрезентанта концепту. 

На підтвердження цього можна назвати і етимологічний аспект. Короткий 

аналіз походження виділених лексичних одиниць, які входять до центральної 

частини ядра, показав, що лише дві з них (hayat i ömür) мають арабські корені. 

Це, враховуючи низку історичних фактів турецької мови, може також говорити 

про їх пріоритетність. Усі інші лексеми були уведені у використання Турецьким 

лінгвістичним товариством шляхом приєднання до тюркських основ 

малопродуктивних у сучасній турецькій мові словотворчих афіксів. 

Таким чином, семантична універсальність і первинність використання у 

хронологічному аспекті дозволяють визначити лексему hayat як ключове слово 

репрезентант номінативного поля концепту ЖИТТЯ у турецькій мовній картині 

світу. Ядро досліджуваного поля є чітко структурованим, а його елементи 

знаходяться у тісному семантичному зв’язку одне з одним (Додаток 1). 

 

3.1.2 Периферія номінативного поля концепту ЖИТТЯ 

 

Реконструкція мовної картини світу певного етносу передбачає розгляд 

концептів у якості “оперативних змістових одиниць пам’яті, ментального 

лексикона, концептуальної системи і мови мозку, усієї картини світу, 
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відображеної у психіці людини” [102,  с. 90]. Взаємозв’язок концептуальної та 

мовної картини світу вмотивований схожістю їхніх внутрішніх структур: 

концептуальна картина світу може бути організована у вигляді ідеальних 

когнітивних моделей, а мовна – у вигляді тезаурусу, окремі блоки якого схожі із 

семантичними, асоціативними та тематичними полями [125]. Засобами 

вербалізації концепту на мовному рівні можуть виступати лексичні, 

фразеологічні, паремійні одиниці чи дискурс, і, відповідно, концептуальний 

аналіз полягає у фіксації та інтерпретації смислу цих одиниць [9,  с. 184]. 

 

3.1.2.1 Фразеологічне субполе  

 

Визначаючи сутність фраземи, її ономасіологічні функції та системні 

особливості М. Т. Демський одним із перших надає фраземі статусу базової 

одиниці фраземного рівня, “що має фраземне значення, компонентний склад і 

граматичне значення – інтегранти відповідних граматичних категорій та виконує 

номінативно-конотативну функцію” [48,с. 5–6]. 

Унаслідок побудови лексико-фразеологічного поля було виокремлено ряд 

характеристик, якими наділяється ЖИТТЯ у турецькій мовній картині світу: 

− позитивні якості: güzel – гарне; mutlu – щасливе; harika – чудове; 

bütün – повне, всебічне, повноцінне; iyi – хороше; mükemmel – прекрасне; 

cennet – райське; eğlenceli – веселе; kusursuz – бездоганне;  

− негативні якості: kötü – погане; cehennem – пекельне; sıkıcı – нудне, 

обтяжливе;  

− часовий фактор: günlük – денне, одноденне; sonbahar – осіннє; gece – 

нічне; modern – сучасне; eski – старе; asırlık – вікове; kısa – коротке; uzun – довге;  

− просторовий фактор: şehir – міське; taşra – провінційне; sürgün – 

таке, що проходить у засланні; yeraltı – підземне; film – таке, що відбувається у 

кінофільмах; hayal – нереальне, ілюзорне; yalı – таке, що проходить на березі 

річки;  
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− суспільний фактор: burjuva – буржуазне; cemaat – общинне; toplum – 

суспільне; sosyete – привілейоване; hapis – тюремне; iş – робоче;  

− фактор добробуту: zengin – багате; maddi – матеріальне; israf – 

марнотратне; zavallı – бідне;  

− особистісний фактор: evli – сімейне; bekar – холостяцьке; yalnız – 

самотнє; insan – людське; aile – сімейне; hususi – особисте, приватне; ortak – 

спільне; özel – приватне; manevi – моральне; aşk – любовне; 

− фізіологічний фактор: cinsel – статеве; sağlıklı – здорове; 

− компаративний фактор: diğer – інше; sonraki – наступне; öbür – інше; 

başka – інше;  

− фактор бінарності: ikili – двояке; beyaz siyah – чорно-біле;  

− якісний фактор: normal – нормальне  kuralsız – таке, що не 

підкоряється правилам; ciddi – серйозне; aptal – дурне. 

За підсумковими підрахунками було виокремлено 59 одиниць, що 

експлікують ЖИТТЯ з позиції його точкових лексико-фразеологічних 

характеристик. 

При експлікації концепту у фразеології береться до уваги такий факт: 

оскільки когнітивна мікроструктура фразеологізму пов’язана з більшою 

когнітивною структурою – концептом, то експлікація концепту тісно пов’язана з 

планом змісту фразеологізму – образною мотивацією. Образ, який формується 

певним фразеологізмом, становить варіант образної складової концепту. 

Вираження концепту ЖИТТЯ через його фразеологічне поле розкриває 

різнобічність і всеохоплюваність даного поняття у світогляді турків. 

Пріоритетність і надважливість є основними характеристиками: hayat memat 

meselesi – “питання життя та смерті”; hayatın değerleri – “життєві цінності”; 

hayatın en önemli kararı – “найважливіше рішення у житті”; hayat damarı – 

“життєво важливий”, “життєвий центр”; hayatın anlamı – “сенс життя”.  

Когнітивні структури, які пов’язані з різномаїттям життєвих сторін і 

граней, експлікуються сталими словосполученнями, які у турецькій мові 
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виражаються за допомогою одно- або двоафіксного ізафетів із залежним словом 

hayat чи будь-яким іншим компонентом ядра даного номінативного поля:  

hayatın tadı – “смак життя”, “насолода від життя”; hayatın güzelligi – “краса 

життя”; hayatın planları – “плани на життя”; hayatın merkezi – “середина життя”; 

hayatın amacı – “життєва ціль”; hayat neşesi – “радість життя”; hayatın tesellileri – 

“життєві втіхи”; hayatın zevkleri – “життєві смаки”; hayatın özü – “сутність 

життя”; hayatın gerçeği – “правда життя”; hayat dersi – “життєвий урок”; hayatın 

sürekliliği – “тривалість життя”; hayatın esrari – “життєва таємниця”; hayat 

ayrıntısı – “подробиця життя”; hayatın başlangıcı – “початок життя”; hayat 

yorgunu – “життєва втома”; hayatın boşluğunu – “життєва порожнеча”, “марність 

життя”; hayatın karanlık yanları – “темні сторони життя”; hayatın ihtimali – 

“життєва можливість”; hayat arkadaşı – “друг по життю”, “кращий друг”, 

“старий друг”; hayat adamı – “людина, яка вміє легко пристосовуватися до 

життя”; hayat alanı, hayat sahası – “життєвий простір”; hayat okulu – “школа 

життя”; hayat felsefesi – “життєва філософія”. 

Крім цього, говорячи про ЖИТТЯ у його фразеологічному аспекті, можемо 

побачити, що воно слугує об’єктом для різноманітних операцій з боку носія 

колективної свідомості: hayat vermek – “дати життя”; hayatı cehennem etmek – 

“перетворювати життя на пекло”; hayat geçirmek – “жити”; hayata atılmak – 

“вийти в життя”, “розпочати самостійне життя”; hayata bağlamak – “триматися 

за життя”; hayata geçirmek – “втілювати в життя”, “здійснювати”; hayata gözlerini 

yummak (kapamak) – “померти”; hayata küsmek – “скаржитися на життя”; hayatı 

kaymak – “гинути”, “зникати”; hayatına girmek – “входити в життя”; hayatından 

çıkarmak – “викреслити з життя”; hayatını borçlu olmak – “завдячувати життям”; 

hayatını kazanmak – “заробляти собі на життя”; hayatını yaşamak – “проживати 

життя”; hayatının baharında olmak –“ жити у найкращий період свого життя”;  

hayatının baharını yaşamak – “переживати найкращі дні свого життя”; keşiş hayatı 

sürmek – “жити чернецьким життям”; hayat değiştirmek – “змінити життя”; hayata 

başlamak – “починати життя”; hayatın sillesini yemek – “отримати ляпас від долі”; 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=hayat%20okulu&guid=TDK.GTS.4f59c17ecb0113.21711332
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=hayat%20felsefesi&guid=TDK.GTS.4f59c17ecb0036.96132613
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hayatını kaybetmek – “втратити життя”; hayattan zevk almak – “насолоджуватися 

життям”; hayatı sevmek – “любити життя”; hayata dayanmak – “терпіти життя”; 

hayatı anlamak –“розуміти життя”; hayata atılmak – “вступити в життя”, “почати 

самостійне життя”; hayatını koymak – “віддати життя, “присвятити життя”; 

hayatını kurtarmak – “врятувати життя”; hayatın tadını görmek – “пожити в своє 

задоволення”, “пізнати смак життя”; hayatını uzatmak – “продовжувати життя”; 

yeniden hayata kavuşturmak – “повернутися до життя”; hayatına mal olmak – 

коштувати життя”; hayata doğmak – “пробуджуватися до життя”. 

Серед усієї сукупності фразеологізмів існують і такі, що експлікують 

ЖИТТЯ з теологічної точки зору. Переважна більшість таких одиниць 

представлена у вигляді виключно позитивних побажань на майбутнє: Allah 

ömürler versin – “Дуже вдячний! Нехай Бог дасть довге життя”, Allah ömrünü uzun 

etsin – “Дай Бог тобі довгих років життя (досл. Нехай Бог зробить життя 

довгим)”; Allah toprağı kadar ömür versin – “Нехай дасть йому Бог довге життя 

(досл. Нехай Бог дасть життя, як земля)”, хоча трапляються і фразеологізми із 

негативною семантикою: Allah kahredesi hayat! – “Прокляте Богом життя”. 

Своєрідність значення фразем визначається визначається ідіоматичністю 

як однією з основних її властивостей. Ф. І. Буслаєв запевняв, що джерелом 

мовної номінації слугує та ознака, яка перш за все кидається у очі і глибше ніж 

інші нас хвилює [26]. Сутність властивості цієї ознаки як епідигматичної ланки, 

як дериваційної пам’яті мовних значень були узагальнені в понятті “внутрішня 

форма”, яка отримала оригінальне тлумачення у працях О. О. Потебні. При 

цьому вчений ввів поняття апперцепції – визначення кожного конкретного 

сприйняття попереднім досвідом людини. Ці думки вченого є особливо цінними 

для розуміння семантики фразем, оскільки фразеологічне значення 

опосередковано формується шляхом використання колективного народного 

досвіду, що відображається у відповідних лексичних і граматичних прототипах 

фразем [139]. Таким опосередкованим елементом між фразеологічним 
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значенням і значенням фраземотворчої бази якраз і виступає внутрішня форма 

фраземи [1, с. 57]. 

Осмислення сутності внутрішньої форми фразем передбачає дослідження 

глибинних механізмів представлення пізнаваних і номінуючих об’єктів у мовній 

і мовленнєвій свідомості людини. При такому підході основна увага 

концентрується на взаємодії двох типів семіозису, тобто двократної 

репрезентації знань мовними одиницями: 

− первинної (семіологічної); 

− вторинної (семантичної). 

Первинна об’єктивація слугує висхідною точкою семіозиса фразем, а 

вторинна – кінцевим етапом фраземотворення, що формують на основі 

первинного семіозису культурно значимі одиниці непрямо утвореної номінації 

[28]. 

З цього можна зробити висновок, що внутрішню форму фразеологічного 

значення складають ті смислові елементи лексичної і граматичної семантики 

фраземотворчої бази, які слугують його генетичним джерелом. 

Крім денотативних сем лексичних компонентів, у створенні внутрішньої 

форми беруть участь також і граматичні семи первинно-денотативного 

характеру, які, виражаючи певні відношення між предметами, відтворюють у 

нашій свідомості цілі денотативні ситуації, які у контурному вигляді визначають 

характерні основні конфігурації формулювання фразеологічного значення, і, 

відповідно, його осмислення учасниками комунікативного акту. 

Як зазначає М. Ф. Алефіренко, більшість дослідників виводить внутрішню 

форму фраземи за межі фразеологічного значення в область психологічних 

категорій. При цьому дослідник зазначає, що подібний підхід не викликає 

жодних нарікань, проте видається одностороннім. Внутрішня форма фраземи – 

це результат складних мовленнєво-мисленнєвих процесів, що передбачають 

мовну об’єктивацію тих чи інших психічних форм відображення номінуючої 

дійсності [4, с. 61]. 
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Отже, внутрішня форма фраземи – це загальний для етимологічного і 

актуального значення асоціативно-образний елемент, що формується в її 

семантичній структурі шляхом взаємодії фраземотворчих компонентів. Тож 

окрім тих одиниць, які мають у своєму складі пряму вказівку на номінативні 

елементи ядра поля досліджуваного концепту, фразеологічний фонд турецької 

мови містить низку одиниць, які варто долучити до формування даного 

фразеологічного субполя. Такі елементи є носіями необхідної семантики, через 

яку також можна зробити висновки про різні прояви життя очима турецької нації.  

Частина з них показує залежність життя від матеріальних цінностей, 

найчастіше грошей. При цьому такі одиниці можна умовно поділити на дві 

категорії: 

− такі, що демонструють жебрацьке і малозабезпечене життя: ekmeğini 

kana doğramak – ‘різати хліб до крові’; kazanda pişirip kapağında yemek – 

‘приготувати у казані і їсти з кришки’; kemerini (kemerleri) sıkmak – ‘затягувати 

пояс’; içine ateş düşmek – ‘вогонь впав у середину’; 

− такі, що об’єктивують життя забезпечене: Bey (Paşa) gibi yaşamak – 

‘жити як пан’; bir eli yağda, bir eli balda (olmak) – ‘мати одну руку у маслі, а 

іншу – у меді’; son gürlüğü – ‘oстанній достаток’. 

Жебрацтво представлене невеликою кількістю їжі, худорлявою статурою, 

відсутністю особистого транспорту, стражданнями, бідами. Крім цього є 

фразеологізми, які виражають початок скрутного життя. Турки асоціюють його 

випаленням душі вогнем. Варто зазначити, що ця семантична група становить 

найбільшу частку від загальної кількості фразем, які показують присутність 

матеріального у житті носія досліджуваної мови. Забезпечене існування 

виражене приналежністю до вищої соціальної верстви населення, гарною і 

різноманітною їжею, достойними статками навіть у немолодому віці. 

Крім об’єктивації життя з погляду наявності чи відсутності грошей, до 

семантики матеріальності входять також фразеологізми зі значенням 

проживання за рахунок іншого (başkasının sırtından geçinmek – ‘жити на спині 
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іншого’) і необхідності їх наявності для забезпечення життєвого процесу 

(hayatını kazanmak – ‘заробити на життя’).  

Елементи на позначення зв’язку життя з часом також широко представлені 

у фразеологічному субполі досліджуваного концепту. Життя уявляється у 

вигляді відрізку часу і може асоціюватися зі світом. Має свій початок, який 

характеризується приходом актанта у дану реальність, а також визначається 

власною скінченністю, що об’єктивована тяжінням до завершення дій як у 

семантичному, так і у граматичному аспектах. Крім того, завершення життя 

виражене шляхом уособлення цього процесу у старих речах, а також здійсненні 

механічним годинником повного кола: dünyaya gelmek (досл. приходити у світ) – 

народитися; hayatına girmek (досл. увійти в життя) – народитися; gömlek eskitmek 

(досл. зносити сорочку) – прожити життя; görmüş geçirmiş (досл. той, що побачив 

і прожив) – людина, яка прожила гарне життя у минулому; saat on bir buçuğu 

çalmak (досл. пробити на годиннику пів на дванадцяту) – наближатися до 

закінчення життя, дуже постаріти. 

Плинність життя і сам процес його перебігу характеризується його темпом, 

довжиною, амплітудою і частотою виникнення певних подій або фактів: bir 

yakadan baş çıkarmak (досл. витягати голову з коміра) – жити у розміреності і 

благополуччі; dokuz yorgan eskitmek (досл. зносити дев’ять ковдр) – жити дуже 

довго; havasını teneffüs etmek (досл. вдихати повітря) – жити. Окремою 

категорією виступають фразеологізми зі схожою семантикою, але дещо іншими 

стилістико-структурними особливостями. Це – група одиниць, що виражають 

побажання на довге, щасливе і здорове життя. Імператив у такому випадку 

спрямований безпосередньо на об’єкт звернення, його душу, життя або на світ 

вцілому: berhudar ol (досл. будь щасливим) – побажання на довге і щасливе 

життя; canı sağ olsun! (досл. нехай душа здоровою буде!) – побажання на довге 

життя без хвороб; dünya durdukça dursun (досл. нехай світ стоїть поки стоїть) – 

побажання на довге і щасливе життя; ömrüne bereket (досл. блага твоєму 

життю) – побажання на довге життя. 
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Життя як прояв соціальної поведінки індивіда і місце його у суспільстві 

визначається через сімейний стан особи, ступінь активності у спілкуванні, 

якісними характеристиками відносин, які панують між актантом та іншими 

членами суспільства: bir köşeye çekilmek (досл. відійти у куток) – жити, 

припинивши всі попередні відносини з оточенням; bir yastıkta kocamak (досл. 

старіти на одній подушці) – мати довге подружнє життя; boyunduruk altına girmek 

(досл. увійти під гніт) – жити під тиском когось іншого; can yoldaşı (досл. 

супутник для душі) – хтось із ким можна жити, щоб не залишатися одному; dirlik 

düzenlik (досл. благополуччя і спокій) – гарні відносини, любов і довіра між тими, 

хто живе разом; kendi yağıyla kavrulmak (досл. обсмажитися у власному жирі) – 

намагатися жити обходячись власними силами; yol tutmak (досл. тримати шлях) 

– організовувати своє життя і поведінку на власний розсуд. 

Крім усього вищезазначеного життя може провокувати рефлексивні 

процеси у свідомості людини, викликати позитивні і негативні емоції, а також 

мати різні прояви і форми, що, у свою чергу, зайвий раз підтверджує 

беззаперечний антропоцентричний характер зазначеного ментального утворення 

(Додаток 2). 

 

3.1.2.2. Дериваційне субполе 

 

Наступною складовою номінативного поля досліджуваного концепту, що 

дозволяє у подальшому об’єктивувати його зміст, є дериваційне субполе, яке у 

свою чергу становить собою складний комплекс зі словотвірних гнізд, рядів і 

пар.  

У якості основної одиниці словотвірного аналізу в дослідженні 

приймається основа твірного слова, що визначається як твірна основа, від якої 

утворюються нові слова. Вона виступає обов’язковим конституентом 

словотвірної структури, її лексико-семантичним ядром у процесі творення 

похідних слів [61, с. 4]. Словотвірний потенціал, відповідно, визначається як 
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здатність основи слова бути твірною для породження нових семантично та 

структурно залежних від неї слів та зумовлюється частиномовним номінативним 

статусом слова, його семантичними особливостями й ступенями похідності. 

Найбільш перспективним об’єднанням номінацій концепта ЖИТТЯ, що 

репрезентує їх словотвірний потенціал, є словотвірне гніздо – ієрархічно 

впорядкована сукупність усіх словотвірних ланцюжків похідності 

однокореневих слів, вершиною якої є непохідна основа [150, с. 671]. Основною 

структурною одиницею словотвірного гнізда, що представлена у нашому 

досліджені, словотвірна парадигма – сукупність похідних слів, що мають спільну 

похідну основу і знаходяться на одному щаблі словотвору. Мінімальною 

одиницею словотвірного гнізда є словотвірна пара: твірне слово та його похідне 

слово, які пов’язані між собою формально й семантично [196, с. 99].  

Побудова дериваційного поля обраного концепту є можливою через те, що 

всі елементи ядра обраного концепта є першопохідними. У ньому представлено 

низку словотвірних гнізд, кожне з яких має одну або декілька словотвірних 

парадигм. 

Ключове слово-репрезентант hayat має у складі свого мікрополя одну 

парадигму, яка налічує чотири одиниці, і одну пару: 

hayat: hayati – життєвий; hayatiyat – біологія; hayatiye – віталізм; 

hayatiyet  – життєвість, життєздатність, життєва сила;  

hayat: hayatsal – життєвий. 

Незважаючи на те, що представлене мікрополе у якості власної вершини 

має лексему з найширшою семантикою, воно не є найчисельнішим. При цьому 

семантичні характеристики його складників охоплюють загальні онтологічні, 

фізіологічні, наукові та інші грані. Усі одиниці поля утворені афіксальним 

способом. Переважна більшість з них – за допомогою арабських афіксів, що 

пов’язано з етимологією самого слова-вершини. 

Найчисельнішим у складі дериваційного поля є гніздо з вершиною yaşama, 

у складі якого налічуються дві парадигми і чотири пари:  
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yaşama: yaşamak – жити; yaşanmak, yaşanılmak – жити;  

yaşama: yaşatmak – давати життя, підтримувати життя, забезпечувати 

життя; yaşatmamak – не давати життя, не давати поселитися; 

yaşama: yaşamaca – довічно; 

yaşama: yaşarlık – життєздатність, живучість; 

yaşama: yaşatıcı – життєствердний; 

yaşama: yaşayış – життя, спосіб життя. 

Складові елементи цього гнізда з точки зору семантики зосереджені на 

представленні життя у якості плинного відрізку часу, під час якого вимагається 

низка дій від актанта з метою підтримки життєвого перебігу у активному стані, 

а також характеризують його на предмет виконання таких дій. 

Словотвірне гніздо наступної номінативної одиниці ядра концепта 

ЖИТТЯ представлене двома парадигмами: 

dirim: dirimli – живий, такий, що живе; dirimlik – життєвий; 

dirim: dirimsel – життєвий, вітальний; dirimselcilik – життєвість, 

вітальність, віталізм. 

Елементи такого гнізда мають виключно фізіологічні характеристики. 

Не надто широким виявилося мікрополе ömür, яке має одну парадигму і 

одну пару, що у сукупності складаються з трьох одиниць-дериватів у межах 

цього поля: 

ömür: ömürlü – довговічний, живучий; ömürlük – призначений на все життя, 

довговічний; 

ömür: ömürsüz – недовговічний, неживучий. 

З представленого матеріалу стає очевидним, що ця вершина разом зі своїми 

дериватами нерозривно пов’язана з категорією часу і визначає життя з точки зору 

його плинності та протяжності. Цікаво й те, що усі похідні були сформовані 

шляхом приєднання до арабської основи турецьких словотворчих афіксів. 

Наступний елемент ядра номінативного поля представлений двома парами, 

які характеризують життя  точки зору його матеріальної забезпеченості: 
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varlık: varlıklı – багатий; 

varlık: varlıksız – бідний. 

Лексеми varoluş і yazgı мають по одній непоширеній парадигмі кожна. 

Обидві при цьому пов’язані з номінаціями філософсько-наукового характеру: 

varoluş: varoluşçu – екзистенціаліст; varoluşçuluk – екзистенціалізм. 

yazgı: yazgıcı – фаталіст; yazgıcılık – фаталізм. 

Найменш представленими є мікрополя з вершинами yaşam і biyografi, що 

виражені лише одним дериватом кожне. Обидва формують у кінцевому 

результаті якісні прикметники: 

yaşam: yaşamsal – життєвий; 

biyografı: biyografik – біографічний. 

Оскільки деривати є невід’ємною частиною номінативного поля концепту, 

провівши аналіз моделі якого існує можливість зробити висновки про спосіб 

життєдіяльності досліджуваного етносу, не варто оминати увагою антропоніми. 

Як зазначає І. Л. Покровська, “номінативні процеси кожного народу мають свою 

специфіку на фоні певної культури, світогляду, структури суспільства, культури, 

мови, традицій…” [130, с. 80]. Н. Д. Арутюнова при цьому стверджувала, що 

власні імена мають характеристику унікальної референції [10, с. 2]. З 

характеристики антропонімів можна зробити висновки щодо колективного і 

індивідуального культурного бачення себе та інших. Така номінативна одиниця 

є прагненням людини до самоідентифікації, вираженим через призму 

концептуальної і мовної картин світу. 

Дослідники також вказують на креативну функцію антропонімів. 

Уявлення, асоціації наших предків за посередництва антропонімів творили 

життя, традиції, культуру [182, с. 56]. Антропонімікон є своєрідним 

відображенням людського досвіду у наданні імен [90].  

Таким чином до периферії дериваційного гнізда з вершиною hayat ми 

також віднесли власні імена людей, що утворилися внаслідок походження від 

ключового слова-репрезентанта концепту: 
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Abıhayat (від ар. – “жива вода”); Dilhayat (від пер.+ар. – “душевна 

життєвість”); Gülhayat (від пер.+ар. – “краса, що дарує життя”); Hayat (від 

ар. – “життя, життєздатність”); Hayati (від ар. – “життєвий”); Nurhayat 

(від. ар. – “світло, що дає життя”). Цікавою рисою згаданих імен є те, що 

основна частина з них, окрім імені Hayati, є жіночими.   

Після побудови дериваційного поля за підсумковими підрахунками ми 

виявили тридцять п’ять лексем, що походять від ключових слів ядра обраного 

концепту. 

Як бачимо, структура дериваційного поля концепта ЖИТТЯ у турецькій 

мовній картині світу є досить розгалуженим і складним комплексним 

утворенням, подальший семантичний аналіз якого дасть змогу у майбутньому 

точніше сформулювати когнітивні ознаки обраного нами концепта. 

 

3.1.2.3 Паремійне субполе 

 

Аналізуючи ментальність будь-якого етносу на різних рівнях її 

вербального вираження, слід детально розглянути паремійний фонд мови. 

Паремії як фразеологічні одиниці є найбільш специфічною та національно-

самобутньою сферою мови, завдяки вивченню якої з’являється унікальна 

інформація про народ – носія мови, його культуру, історію. Вони дають змогу 

потрапити у глибини національного способу мислення або ментальності. Паремії 

як аксіологічно значущі величини становлять головну частину афористичних 

суджень, що містять у лаконічній мовно-образній формі національно зумовлені 

ціннісно орієнтовані узагальнення об’єктивної дійсності, крізь які 

простежуються відповідні контрасти складу народного мислення [199].  

О. Б. Ткаченко зазначає, що на текстологічно-стилістичному рівні 

національні ознаки ментальності лежать на поверхні. Особливо яскраво це 

виражене у найменших текстах – прислів’ях, приказках, анекдотах і т. д. 

Вивчення коротких текстів дозволяє змалювати своєрідний автопортрет кожної 



92 
 

нації [178, с. 33]. Вчений стверджує, що усі зазначені одиниці є дзеркалом, у 

якому лінгвокультурна спільнота ідентифікує свою національну свідомість 

[113, с. 40]. 

Паремійне субполе досліджуваного концепту, подібно до інших частин 

номінативного поля, містить елементи двох груп: такі, що мають у своєму складі 

представників ядра, а також ті одиниці, які є носіями необхідних семантичних 

відтінків.  

Паремії першої категорії характеризуються прямими номінаціями 

концепту, які зображують його у якості низки метафоричних порівнянь: 

− театр: Hayat, duygulananlar için bir trajedi, düşünenler için bir 

komedidir – Життя є трагедією для тих, хто переживає, і комедією для тих, хто 

думає; Hayat bir tiyatro gibidir, en kötü insanlar en iyi yerde otururlar – Життя як 

театр: найгірші люди сидять у найкращих місцях;  

− гра: Hayat, bir oyuna benzer; istediğimiz kartları elde etmek elimizde 

değildir, ama oynamak elimizdedir – Життя схоже на гру. У нас в руках не ті карти, 

які ми хочемо мати, а ті, якими граємо; Hayat kumar gibidir. sonuna kadar gitmek 

için cesaret göstermelisin yaşadığın her saniye – Життя схоже на азартну гру. Для 

того, щоб дійти до кінця слід кожну прожиту секунду виявляти мужність; Hayat 

bir oyuna benzer. Önemli yanı eserin uzun olması değil iyi olmasıdır – Життя схоже 

на гру. Його важливість полягає не у довжині, а у якості;  

− супротив: Hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki 

şey vardır, galip olmak, mağlup olmamak – Життя складається з постійної 

боротьби. Через це у житті існують лише дві речі: перемогти та не потерпіти 

поразки; Hayat, zafer değil, savaştır – Життя – це не перемога, а війна;  

− освітній процес: Hayat, uzun bir insanlık dersidir – Життя – довгий 

урок людяності; Hayat doğumla başlayan, ölümle biten bir okuldur. Orada herkes 

hem öğretmendir, hem öğrenci – Життя – це школа, яка починається з народження 

і завершується смертю. У ньому всі як вчителі, так і учні;  
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− мистецтво: Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denilmektedir 

– Життям називається графічний малюнок, у якому нічого не витирали; Hayat bir 

masala benzer. Uzunluğu değil, iyi olup olmadığı önemlidir – Життя схоже на казку. 

Важлива не її довжина, а якість; Hayat çabuk biten bir kitaptır. Okursun birşey 

anlamazsın. Bazen çöle benzer bazen denize. Neye benzerse benzesin, içinde 

kaybolursan kendini bulamazsın... – Життя – це книга, яка швидко закінчується. 

Читаючи, чогось не розумієш. Часом схоже на пустелю, часом – на море. Хай там 

як, якщо згубишся, себе не віднайдеш; Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat 

müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan 

hayat insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz – У 

житті музика не потрібна. Тому, що життя – це і є музика. Істоти, які не пов’язані 

з музикою не є людьми. Якщо життя, про яке йде мова, - це людське життя, то 

музика має бути обов’язково. Життя буз музики існувати не може;  

− природні явища: Hayat, iki dipsiz karanlık ortasında bir kibrit alevidir – 

Життя – це полум’я від сірника між двома бездонними темрявами; Dolaşan bir 

gölgedir hayat – Життя – це тінь, що розповсюджується; Yaşamak bir ağaç gibi tek 

ve hür – Життя – це як дерево – єдине і вільне;  

− відрізки цілого: Hayat 3 günlüktür. Dün, bugün ve yarın. Dün gecti, 

yarının geleceği belli değil, öyleyse bügünün kıymetini bil… – Життя – це три дні. 

Учора вже минуло, що буде завтра – невідомо, тож слід цінувати сьогодення…; 

Hayat 3 evrimdir doğar, büyür ve ölürsün… – В житті є три віхи розвитку: 

народження, зріліть та смерть…; Tüm hayatın iki adımdan ibarettir. Eğer iki adımı 

atabilirsen hakka ulaştın demektir biri kalbin ve ruhunla bir adım halk ve nefsinden 

bir adım uzaklaşsan hakka ulaştın demek – Все життя складається з двох кроків. 

Якщо ви зробили два кроки, то досягли сутності. Якщо ти зробив крок з серцем 

та душею від імені громади та самого себе, значить ти досяг сутності. 

Наряду зі згаданими групами метафорично забарвлених паремій 

зустрічаються і одиничні елементи, у яких життя є втіленням емоційних проявів 



94 
 

і забарвлень, способів поведінки людини, станів і її поглядів, а також таких, де 

життя є видом транспорту: 

Hayat yaşla değil, yaşamakla anlaşılır – Під поняттям “життя” розуміють не 

вік, а сутність. 

Şerefle bitirilmesi gereken en ağır vazife, hayattır – Життя – це найтяжчий 

обов’язок, який треба завершити з гідністю. 

Hayat bir basamak geriye dönüp baktığında kaybolan basamak... – Життя – це 

сходинка, яку втрачаєш, коли робиш крок назад та повертаєшся… 

Yaşamak bir ziyafettir. Bu ziyafete davetli kişiler pek çoktur, ama masaya 

oturmayı başaranlar çok azdır – Життя – суцільний бенкет. Є багато людей, які на 

нього запрошені і мало тих, кому пощастило до нього долучитися. 

Bütün dünyevi yaşam bir hastalıktır, bir tür duygu oluşumudur – Все мирське 

життя – це хвороба, щось на кшталт відчуття. 

Hayat tramvay gibidir... Tam yer bulmuş, oturacakken bir de bakmışsın son 

durağa gelmişsin – Життя як трамвай… Прилаштувався і коли сів, щойно 

обернувся і вже прибув на останню зупинку. 

Усі зазначені паремії можна віднести до центральної частини описуваного 

субполя, оскільки вони прямо номінують і характеризують поняття смерті. 

Водночас зібраний матеріал яскраво демонструє залучення до нього елементів 

номінативних полів інших концептуальних утворень, які, можна припустити, 

знаходяться на периферії цих полів.  

Серед паремій з прямими номінаціями життя у своєму складі існує група 

таких, що експлікують мету життєвого процесу, бачення сутності і цінності 

життя людиною. Ця семантична група за своїм положенням у полі також 

знаходиться поблизу його центральної частини: 

Bu dünyaya ne yapmaya geldiğimi sorarsanız. Cevabım şu olacak; Hayatımı 

yüksek sesle yaşamak için buradayım – Ви запитаєте мене, навіщо я прийшов у цей 

світ. Я так відповім: я тут для того, щоб прожити життя голосно. 



95 
 

Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır – Цінність 

життя полягає не у його протяжності, а й якості. 

Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir – Важливо не скільки 

ми прожили, а як. 

Hayata yeniden başlasaydım, saniyelerin nabzını tutardım – Якщо б я починав 

життя спочатку, я б рахував кожну секунду. 

Hayatta mutlu olmanın iki yolu var; ya isteklerinizi azaltacaksınız ya da 

imkanlarınızı zorlayacaksınız – Для того, щоб бути щасливим у житті існує два 

шляхи: або ж зменшити свої бажання, або ж ускладнити свої можливості. 

Dünyada en çok istediğim ve bana yaşamı gerçekten sevdiren iki şey var; aşk ve 

özgürlük. Aşk uğruna gerekirse, yaşamımdan vazgeçerim. Özgürlük uğruna ise aşkımı 

da feda ederim – У світі є дві речі, які я люблю і змушують мене любити життя: 

кохання і свобода. Якщо заради кохання, то я б відмовився від життя. Якщо ж 

заради свободи, я б пожертвував коханням. 

Життя у якості регламентованого відрізку часу з чітким початком і кінцем 

представлене низкою паремій, які також знаходяться у центральній частині поля: 

Hayat yaşayabildiğin sürece yaşanmıştır – Життя не проживеш більше, ніж 

потрібно. 

Hayat göz açıp kağayana kadar geçer – Життя проходить від моменту 

відкриття очей до їх закриття. 

Частину описуваної групи займають одиниці, у яких життя також 

експлікується через фактор часу, проте у даних преміях акцент більшою мірою 

зроблений на характеристиці протікання і плинності. Варто також заначити, що 

ці одиниці розміщені у сторону ближче до периферії порівняно з попередньою 

групою, оскільки містять метафоричні порівняння, виражені елементами інших 

ментальних утворень турецької концептосфери: 

Yaşamımızın ilk yarısını kırıp dökmekle, ikinci yarısını ise kırıp dökdüklerimizi 

toplamakla geçiririz. – Першу частину життя ми проводимо розбиваючи і 

розсипаючи, другу – збираючи все те, що розбили і розсипали. 
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Hiç bir canlı kalıcı değildir bu hayatta – Будь-яка жива істота не вічна у 

цьому житті. 

Hayat bir pamuk ipliğine bağlı zamanın geçmesidir – Життя пов’язане з 

плинністю часу бавовняними нитками. 

Серед паремій, які опосередковано номінують життя через їхній 

семантичний зміст, існує велика кількість елементів, що об’єктивують його 

існування, здоровий перебіг та рух уперед через присутність грошей, а також 

необхідність присутності роботи для людини: 

Açık ağız aç kalmaz – (досл. Відкритий рот не залишиться голодним) – Той, 

хто вже народився, у будь-якому випадку починає задумуватися над способом 

проживання. 

Baba mirası yanan mum gibidir – (досл. Батьківський спадок схожий на 

свічку, що згорає) – В житті можна втратити усе, якщо нічого не робити. 

Emek olmadan yemek olmaz/ Emeksiz yemek olmaz – (досл. Без праці не буває 

їжі) – Для забезпечення власного життя треба працювати. 

Altın anahtar her kapıyı açar – (досл. Золоті ключі відкривають усі двері) – 

Гроші у житті можуть подолати усі перешкоди, адже немає таких речей, які б не 

вирішувалися грошима. 

Arpa verilmeyen at, kamçı zoruyla yürümez – (досл. Кінь, якому не дають 

пшениці, не слухає батога) – Людина, що змушена багато і тяжко працювати, 

повинна мати відповідні кошти на життя. У противному випадку вона не матиме 

мотивації для роботи. 

Праця для людини є способом існування і підтримки життєдіяльності 

людини, а гроші – засобом. Акцент при цьому у більшості робиться на базових 

продуктах харчування (хліб для людини, пшениця для коня і т.д.), а матеріальні 

цінності представлені найчастіше золотом. При цьому, говорячи про 

забезпечення життєвого процесу, турки в основному фокусують увагу на тому, 

що людина повинна бути невибагливою і задовольнятися базовими складниками 

підтримки власного життя. Хоча існують і такі паремії, які, навпаки, показують 
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прагнення людини до збагачення, благополуччя і демонстрації власного 

положення і статусу в суспільстві: 

Bir başa, bir göz yeter – (досл. Одній голові достатньо одного ока) – Людині 

у житті не слід бути вибагливим і розуміти, що достатньо мати лише все 

необхідне, а все інше – зайва розкіш. 

Canı kaymak isteyen, mandayı yanında taşır – (досл. Той, хто хоче винести 

душу, веде із собою буйвола) – Про людину, яка хоче і прагне прожити добре. 

Kaplumbağa kabuğunda ‘en büyük sarayım var’ demiş – (досл. Черепаха у 

своєму панцирі каже, що у неї є найбільший палац) – Людина схильна часто 

перебільшувати усі обставини свого життя, вихваляється, намагається видати 

бажане за дійсне. 

Життя як явище контрастне, мінливе і непередбачуване також 

представлене низкою паремій. Його контрастність стає очевидною через 

антонімічні поєднання голоду і ситості, страждання і втіхи, нестерпності і 

прийняття. Крім цього життя постає процесом динамічним, воно схильне до 

постійних змін, які не завжди є позитивними, і часто сповнене низкою не 

передбачуваних подій: 

Başa gelmeyince bilinmez – (досл. Те, що не трапляється, невідоме) – Ті 

обставини, що не стосуються людини у житті, їй невідомі і досвіду щодо 

подолання таких проблем людина не має. 

Cefayı çekmeyen, sefanın kadrini bilmez – (досл. Той, хто не відчуває 

страждань, недооцінює втіхи) – Ті люди, які у житті не відчували скрути, не 

можуть сповна оцінити позитивних емоцій. 

Erine göre bağla başını, tencerene göre kaynat aşını – (досл. Хилися головою 

беручи до уваги зрілість, готуй їжу по розміру горщика) – Жити потрібно 

пристосовуючись до обставин, у яких ви опинилися. 

Gün güne uymaz – (досл. День на день не схожий) – У житті події і справи 

одного дня не схожі на події іншого. 
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Geceler gebedir – (досл. Ночі є вагітними) – Кожен ранок у житті несе з 

собою нові події, які слід приймати. 

На противагу вищезазначеному існують і такі одиниці, які підкреслюють 

важливість присутності балансу у житті: 

Çoğu zarar, azı karar – (досл. Багато шкоди і мало рішень) – У житті все 

повинно бути в міру. 

Крім згаданих паремійних груп до номінативного поля концепту також 

були включені такі поодинокі елемети, що об’єктивують життя з позиції 

ставлення і поведінки людинии у ньому, характеристики цього процесу через 

соціальне становище особи, а також сукупності емоційних відтінків, якими вона 

забарвлює перебіг власних життєвих подій. Усі паремії, які експлікують життя 

через власне семантичне наповнення, знаходяться різною мірою у периферійній 

зоні описуваного субполя через те, що зображають життя людини шляхом 

переносу характеристик певних його сторін і якостей на частини тіла, предмети, 

події і навіть поведінку тварин, що свідчить про опосередковану приналежність 

таких паремій до намінативних полів інших елементів турецької концептосфери. 

Загалом зібране паремійне субполе налічує сто вісімдесят чотири одиниці, які 

об’єктивують концепт ЖИТТЯ у турецькій мовній картині світу (Додаток 3) 

Таким чином, проаналізувавши зміст фразеологічних, тлумачних, 

двомовних словників, словників афоризмів, енциклопедичних статтей, художніх 

текстів прозового та віршованого характеру, а також статтей з довідників та 

енциклопедій, ми зафіксували загалом триста дев’яносто сім лексичних одиниць, 

які і утворюють номінативне поле обраного концепту та становлять ґрунтовну 

базу для дослідження та побудови когнітивної структури концепту ЖИТТЯ у 

турецькій мовній картині світу. 
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3.2 Номінативне поле концепту СМЕРТЬ у турецькій мовній 

картині світу 

 

3.2.1 Ядерна зона поля концепту СМЕРТЬ 

 

Моделювання структури вербалізованого концепта передбачає 

формування його номінативного поля. Таке поле відрізняється від інших 

структурних елементів мови тим, що воно має комплексно-узагальнюючий 

характер. Це впорядкована сукупність всіх номінативних одиниць того чи 

іншого концепту, що об’єктивують його.  

Ключове слово і його синоніми, як зазначалося вище, утворюють ядро 

номінативного поля. За З. Д. Поповою, до ядра поля входять лексеми, які повно 

номінують досліджуваний концепт, часто вживані, мають пряме значення та 

стилістично  нейтральні [135, с. 41]. В якості ядерної лексеми або групи лексем 

на роль імені поля можна обрати будь-яку лексему, що цікавить дослідника, 

проте, результати аналізу можуть бути обмеженими, якщо лексема підібрана 

невдало, якщо вона не володіє властивостями притягувати велику кількість 

лексем. Приналежність до ядра чи периферії прямо залежить від семантики слів, 

що визначає їх зміст та місце в номінативному полі [197, с. 59]. 

Визначення ядра номінативного поля концепту СМЕРТЬ у турецькій мові 

здійснюється на основі аналізу його словникових дефініцій, оскільки лексична 

система, відображена у словниках, є репрезентацією специфіки мовної картини 

світу того чи іншого етносу. Концепт СМЕРТЬ є онтологічним і комунікативно 

релевантним концептом туркомовної концептосфери, тож представлений 

широким номінативним полем з достатньо об’ємним ядром у його центрі. Аналіз 

номінантів у турецьких тлумачних словниках дав змогу виділити основні 

характерні риси даного поняття: 

− завершення життя людини, тварини чи рослини; 

− кінець; 
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− подорож на той світ; 

− смертний вирок; 

− людина, що хоче померти; 

− зникнення, щезнення. 

Після аналізу вищенаведених словникових дефініцій можна виділити 

архісему обраного концепта. Архісемою називають денотативний 

макрокомпонент значення. Архісема в структурі семеми володіє суттєвою 

специфікою тому, що прийнято вважати, що з її допомогою об’єкт найменування 

має відношення до певного класу, оскільки вона є автономним центром системи, 

а всі інші семи прямо чи опосередковано визначають або конкретизують її [108]. 

Оскільки архісеми становлять собою не опис конкретних ознак об’єкта 

найменування, а результат логічної операції по узагальненню всіх його ознак, то 

для точності опису, на наш погляд, слід замість різноманітних варіантів, які 

запропоновані тлумачними лексикографічними джерелами, доцільно було б 

використати «кінець існування об’єкта». Під низку таких характеристик 

підпадає визначення лексеми ölüm. 

Проаналізувавши вищенаведений матеріал стає очевидним, що за ядерну 

номінанту слід обрати слово ölüm, а також його часткові синоніми: ecel, vefat. За 

М. Я. Сердобринцевим для часткової синонімії характерна контрастуюча 

дистрибуція і еквіполентна опозиція. Значення таких одиниць визначають, з 

одного боку, загальні (інтегральні), а, з іншого боку, індивідуальні 

(диференційні) семи, які можуть бути денотативними (предметно-логічними) і 

додатково конотативними, де виявляються стильові і експресивно-оцінні 

компоненти [17]. Такі одиниці складатимуть ядро номінативного поля. До 

приядерної зони ми віднесемо такі слова, як emrihak – воля Аллаха на смерть; 

irtihal – переселення на той світ; memat – скончання; mevt – скончання; ahiret 

yolculuğu – подорож на той світ. Така позиція у полі пояснюється прямою 

номінативною функцією цих одиниць і водночас їхнім вузьким семантичним і 

стилістичним забарвленням. 



101 
 

Окрім вищезгаданих одиниць, які формують приядерну зону 

номінативного поля концепту, існують такі лексеми, що створюють периферію 

цього ядра, де кожен елемент має необхідну для входження до ядра сему у якості 

другорядної: fevt – зникнення, смерть; kabız – загибель від ізраїльтянина, смерть; 

uful – падіння зірки, смерть. 

На дальній периферії розташовані лексеми, які опосередковано номінують 

досліджуваний концепт: istirahat – відпочинок; hareket – останній рух; kalıntı – 

залишок, dinlenme – відпочинок; ayrılma – розставання,  

Таким чином, ми можемо побачити, що до ядерної зони номінативного 

поля входять шістнадцять одиниць, які є частковими синонімами ключового 

слова-репрезентанта (Додаток 4). Такі лексеми розрізнюються сферою 

вживання, а також екзистенційною оцінкою смерті, як поняття. 

 

3.2.2 Периферія номінативного поля концепту СМЕРТЬ 

 

3.2.2.1 Фразеологічне субполе 

 

Фразеологічні одиниці, виступаючи продуктом метафоричного 

переосмислення явищ дійсності і відображаючи оцінку й емоційне ставлення 

носія мови, увібрали в себе велику кількість національно-культурної інформації. 

У них зафіксовані й знайшли своє відображення менталітет народу, устрій його 

життя, звичаї, вірування, національні стереотипи й еталони, стосунки всередині 

соціуму, історичні події, елементи світогляду, усе те, що є предметом 

національної культури і бере участь у формуванні концептуальної картини світу, 

яка, як зазначалося вище, матеріалізуючись у мові, відображає мовну картину 

світу. 

Фразеологічне субполе концепту СМЕРТЬ широко експлікує це явище у 

турецькій мові (Додаток 5). Однією з найчисельніших хоча і периферійних груп 

фразеологізмів є такі, що зображають безпосередньо процес настання смерті: 
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başı bozulmak (досл. голова зламалася) – померти; candan geçmek (досл.оминути 

душу) – померти; canı çıkmak (досл. душа вийшла) – померти; canını almak (досл. 

узяти душу) – померти; dünyaya gözlerini kapamak (досл. закривати очі на світ) – 

померти; gözleri kapanmak (досл. очі закрилися) – померти; gözü sönmek (досл. 

очі згасли) – померти; ipe çekmek (досл. затягти мотузку) – повіситися; kuyruğu 

titremek (досл. хвіст трусився) – померти; nalları dikmek (досл. пришити 

підкови) – померти; ruhunu teslim etmek (досл. передати душу) – померти; sabaha 

çıkmamak (досл. не війти в ранок) – померти. 

Для того, щоб виразити настання смерті, у турецьких фразеологізмах 

використовуються важливі частини тіла людини (голова), без яких стає 

очевидним, що вона помре. Широко використовується метафора душі, що 

покидає тіло. Також про смерть особи можуть свідчити її очі, які закриваються, 

більше не можуть дивитися на навколишній світ і згасають. Процес настання 

смерті може бути виражений також шляхом перенесення його на анімалістичну 

тематику. Крім цього, циклічність плинності часу також може слугувати 

способом зображення настання смерті. Кожен новий ранок асоціюється з 

продовженням життя, а людина, що померла, відповідно, нового ранку вже 

побачити не взмозі. 

Найближче до центру поля знаходяться паремії, що зображують смерь як 

факт, фізіологічний стан особи, який визначає поведінку інших, спричинює певні 

події. Організація зазначеної групи також має певну ієрархію за місцем 

розташування її одиниць. Це зумовлено насамперед досить широким спектром 

семантичних відтінків, що представлені у колі цієї групи. Так, найближче до 

центру стоятимуть ті одиниці, що прямо експлікують смерть у якості стану особи 

як у рамках відібраної паремії, так і в межах її власного семантичного змісту: 

babanın canı için (ölmüş olan babanın ruhunu şad etmek için) (досл. заради душі 

померлого батька) – зробити щось заради певної мети; gözünü toprak doyursun 

(досл. нехай його очі наповняться землею) – після смерті володяря майна ним 

починають цікавитися люди; rahmetli olmak (досл. бути покійником). Ті 
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елементи, які за змістом складників відповідають зазначеній характеристиці, 

проте переносять її на інший семантичний відтінок, займають своє місце ближче 

до периферії фразеологічного субполя. Найчастіше подібне логічне перенесення 

відбувається з метою підкреслення негативних емоцій, втоми, подиву і т.д.: hangi 

dağda kurt öldü? (досл. у яких горах помер вовк?) – застосовується для вираження 

подиву; ölmüş eşek arıyor ki nalını söksün (досл. померлий віслюк просить, щоб 

зняли його підкову) – застосовують для опису жадібної людини; ölü bizim, Allah 

rahmet etsin (досл. померлий наш, хай Аллах милує) – робити тяжку роботу і 

хотіти, щоб вона вдалася; ölüsünü öp (досл. поцілуй померлого) – якщо чогось не 

зробити, може померти дорога тобі людина; ölünün körü (досл. сліпість 

померлого) – застосовується, коли хочуть повідомити щось погане. Окрему 

частину зазначеної паремійної групи займають одиниці, що семантично 

експлікують смерть у якості застійного, пригніченого, завершеного процесу. 

Такі елементи можуть стосуватися у різних сферах життєдіяльності людини: ölü 

fiyatına (yok pahasına) (досл. за мертвою ціною) – продати за набагато нижчу ціну 

від зазначеної вартості; ölü gözü gibi (досл. як мертве око) – дуже каламутний; 

ölü mevsim (досл. мертвий сезон) – місяці, коли дуже мало купують і продають. 

Широке коло фразеологічних одиниць окреслює смерть опосередковано 

через причини, за яких вона може наступити. Вони можуть бути 

найрізноманітнішими:  

− емоційні: аcıdan ölmek (досл. помирати з горя) – жити у дуже 

скрутному становищі; ben umarım bacımdan, bacım ölür acından (досл. я 

сподіваюся на сестру, а вона помирає з горя) – не дочекатися на допомогу, коли 

вона так потрібна; 

− навмисно спричинені: kan davası (досл. справа крові) – бажання 

вбити когось через помсту за смерть іншого; kan gütmek (досл. переслідувати 

кров) – бажати смерті для вбивці родича або близької людини; kanı pahasına 

(досл. ціною крові) – вбити через помсту; kan olmak (досл. буде кров) – вбити 

когось або змусити вбити;  
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− медичні: iki rahmetten biri (досл. одна з двох милостей) – 

вилікуватися або померти через хворобу; kıran girmek (досл. увійшла епідемія) – 

смертельна хвороба, що панує серед людей і тварин;  

− фізіологічні: аçlıktan köpük kusmak (досл. знудити піною від голоду) 

– опмерти з голоду; ne aldı ne verdi (досл. ні дав, ні узяв) – померти, перекривши 

дихання;  

− спричинена зброєю: kılıçtan geçirmek (досл. пройти крізь меч) – 

померти від удару мечем; 

− ідеологічна: başını vermek (досл. віддати голову) – бути вбитим за 

державу. 

Усі елементи із зазначенням фактора спричинення смерті більшою чи 

меншою мірою тяжіють до периферії описуваного субполя. Особливо 

периферійними можна вважати такі, що роблять більший акцент на причині 

смерті і бажанні іншого її заподіяти, проте не на самому предметі нашого 

дослідження.  

Момент настання смерті представлений низкою одниць, які мають різне 

забарвлення залежно від емоційного наповнення такої миті, часу і характеру її 

здійснення, а також дійової особи, що до неї долучена. Смерть як дія запланована 

найчастіше пов’язана з участю третьої особи: Allah’ın binasını yıkmak (досл. 

спалити будівлю Аллаха) – вбити себе або когось іншого; elini kana bulamak 

(досл. вимазати руку у крові) – вбити когось; hesabını görmek (досл. побачити 

рахунок) – звести рахунки, вбити звинувативши у чомусь; kanına girmek (досл. 

увійти у кров) – вбити когось або змусити вбити. На противагу цьому, наступна 

група фразеологізмів зображає смерть у діаметрально протилежному ракурсі. 

Вона може приходити раптово і за такої умови у більшості випадків мова йде 

виключно про самого актанта. Несподівана смерть має різні відтінки власного 

підґрунтя: elinden bir kaza çıkmak (досл. випадково спричинити аварію) – 

випадково вбити; gözünde kalmak (досл. залишатися у оці) – померти, не 

отримавши бажаного; koyun yaşı kadar yaşı kalmak (досл. залишатися жити як 
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вівці) – бути у такому віці, коли смерть може прийти будь-коли; kurban gitmek 

(досл. стати жертвою) – померти випадково.  

Отже, зміст концепту як основної одиниці ментальності, ментальної 

сутності визначається всім розмаїттям контекстів його вживання й залежить від 

світоглядних домінант [10, с. 91]. 

Фразеологічна система здатна відобразити як внутрішні, так і зовнішні та 

соціальні характеристики людини і відтворити їх за своєрідною системою, не 

схожою на ті, що маємо в інших, навіть споріднених мовах. Це говорить про 

неповторні цінності відповідної культури, ментальні уявлення. 

Розмаїття контекстів досліджуваних фразеологічних одиниць доводить, 

що їх розуміння залежить від освіченості реципієнта, а також його світоглядних 

домінант. 

 

3.2.2.2 Дериваційне субполе 

 

Керуючись принципом попередньо сформованого номінативного поля 

концепту ЖИТТЯ, дериваційне субполе концепту СМЕРТЬ було побудоване 

шляхом формування словотвірних гнізд і пар. Поглиблене вивчення природи 

словотвірного гнізда дало змогу зробити ряд важливих і приципових уточнень. 

О. О. Земська наголошувала на “ієрархічній організованості” упорядкованої 

сукупності всіх похідних одиниць і на обов’язковій наявності “базового слова” 

як основи для послідовного формування всього словотвірного гнізда [59, с. 18]. 

Таким базовим словом у цьому дериваційному субполі став ключовий номінант 

ölüm, який утворив на основі власної характеристики першопохідності 

тринадцять словотвірних гнізд і дві пари. Весь дериваційний процес при цьому 

відбувся за дапомогою власне турецьких словотвірних афіксів. 

Перші чотири гнізда є дость нечисельними, кожне у своєму складі має у 

більшості по три деривати. Вони характеризують смерть з позиції притаманності 
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її певному об’єкту, описують стан, у якому знаходиться цей об’єкт, а також 

вказують на дію, коли настає смерть. 

ölüm: ölü – померлий; ölük – при смерті; ölülük – безжиттєвість; 

ölüm: ölmüş – померлий; ölmüşlük – стан померлого; 

ölüm: ölümlü – смертний; ölümlük – смертність; ölümlülük – смертність; 

ölüm: ölme – смерть; ölmek – помирати; 

Наступні три групи гнізд пов’язані спільною характеристикою 

розгалуженості. З огляду на динаміку словотвірного гнізда, на те, що у процесі 

еволюції мови воно може розпастися й утворити кілька самостійних гнізд або 

втратити чи набути певні складники чи ланцюжки похідності, виникла 

необхідність урахування синхронічного та діахронічного підходів у визначенні 

цього мовного явища. З огляду на, так би мовити, часовий фактор, словотвірне 

гніздо визначається лінгвістами як “сукупність однокореневих (із синхронної 

точки зору) слів, ієрархічно упорядкованих відносинами синхронної 

словотвірної похідності, як безпосередньої, так і опосередкованої” [89, с. 27]. 

Таким чином, одне із ланцюгових розгалужень має дві гілки (іменну та 

дієслівну), що розходяться на лексемі ölümsüz і, відповідно, має характеристику 

безсмертності. 

ölüm: ölümsüz – безсмертний; ölümsüzlük – безсмертя; 

ölüm: ölümsüz – безсмертний; ölümsüzleşme – стати безсмертним; 

ölümsüzleştirme – зробити безсмертним; ölümsüzleştirilme – перетворитися на 

безсмертного; 

Ще одне ланцюгове розгалуження має три гілки. Ділення відбувається на 

другому дериваті, а усе гніздо також базується на характеристиці безсмертності. 

Відмінність від попереднього полягає у якісному показнику словотворчих 

афіксів, які у результаті утворюють різні частини мови. Крім того, у наявному 

гнізді присутня єдина лексема, яка, на відміну від усіх інших, утворена шляхом 

словоскладання (ölmezoğlu) і її значення суттєво різниться від інших: 
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ölüm: ölme – смерть; ölmez – безсмертний; ölmezleştirme – пертворення на 

безсмертного; ölmezleştirmek – перетворитися на безсмертного; 

ölüm: ölme – смерть; ölmez – безсмертний; ölmezlik – безсмертя;  

ölüm: ölme – смерть; ölmez – безсмертний; ölmezoğlu – міцний, твердий; 

Останнє гніздо має найбільшу схильність до поділу, містить у собі чотири 

ланцюги і об’єднане спільним фактором спричинення смерті іншому: 

ölüm: öldürme – вбивство; öldürmek – вбити; öldürtmek – змусити вбити; 

ölüm: öldürme – вбивство; öldürücü – вбивця; öldürücülük – робота вбивці; 

ölüm: öldürme – вбивство; öldürülme – бути вбитим; öldürülmek – бути 

вбитим; 

ölüm: öldürme – вбивство; öldürüş – вбивство. 

У досліджуваному дериваційному полі субполі було виділено дві 

словотвірні пари, деривати у яких утворені безпосередньо від визначеного слова-

вершини і мають значення характеристики, що притамання предмету, який несе 

смерть: 

ölüm: ölümcül – смертельний, фатальний; 

ölüm: ölümsek – смертельний, фатальний; 

Таким чином, з побудованої системи словотвірних гнізд і пар, а також 

складної схеми розгалужень у межах деяких з гнізд, можна стверджувати, що 

дериваційне субполе має комплексну структуру, яка становить собою невід’ємну 

частину номінативного поля досліджуваного концепту. 

Окрім вищенаведеного словотвірного утворення, що майже повністю 

сформувало все дериваційне поле обраного концепту, до його складу входить ще 

одне нечисельне гніздо, яке складається з двох дериватів. Усі елементи даного 

ланцюга разом зі словом-вершиною були успадковні з арабської мови: 

mevt: mevta – покійники; mevtai – схожий на покійника, при смерті, 

мертвий, без життя. 

За підсумковими підрахунками загальна кількість елементів поля склала 

сорок одну одиницю. На відміну від дериваційного поля бінарно опозиційного 
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концепту, яке має значну кількість вершин, дане утворення, як зазначалося вище, 

побудоване переважно навколо ключового слова-репрезентанта. На нашу думку, 

це пов’язане не лише з широким семантичним спектром останнього, а й залежить 

від його турецької етимології, яка вигідно контрастує з його арабськими 

відповідниками з погляду на його дериваційні властивості. 

 

3.2.2.3 Паремійне субполе 

 

Для формування структури концепта на мовному рівні доцільним є 

використання найбільш інформативного матеріалу, що дає уявлення про 

специфіку етнічного світогляду. Більшість вчених сходяться на думці, що 

найкраще таку роль відіграють паремії, тож актуальність даного дослідження 

визначається спрямованістю сучасних мовознавчих тенденцій до визначення 

особливостей національної колективної свідомості певного етносу саме за 

допомогою таких лексичних одиниць.  

Під терміном “паремія” більшість сучасних дослідників розуміють 

афоризми народного походження, перш за все прислів’я і приказки. „Створені у 

віках, переходячи від поколінь до поколінь, прислів’я та приказки підтримували 

основи народного життя, зміцнювали моральне й духовне обличчя народу. Це 

ніби духовний „кодекс” народу, який регламентував життя кожної простої 

людини. Ці прислів’я виражають ті думки, до яких народ прийшов у процесі 

своєї суспільної практики” [4, с. 11]. 

З часом паремії змінювались, відмирали старі й народжувались нові зразки, 

відбувалось безперервне шліфування, розширення, звуження чи зміна значень, 

змінювалась їх семантика тощо. Зародженням прислів’їв та приказок вважають 

період розвитку сільськогосподарської діяльності людства. Найдавніші паремії 

пов’язані зі спостереженням людини над природою та своєю трудовою 

діяльністю, вони „зразково формують весь життєвий, соціально-історичний 

досвід трудового народу” [4, с. 15]. Важливим фактом у дослідженнях на основі 
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паремійного фонду є те, що використання одиниць, які не зберегли своє значення 

до сьогодні у процесі історичного розвитку нації, є недоцільним, тож такі паремії 

виключаються з поля. 

Переоцінити важливість цього пласту мови у контексті сучасних 

антропоцентричних тенденцій є неможливим. Профілізація концепту – це 

специфічна техніка формування його вербального відображення у мові. 

Дослідник А.М. Приходько стверджує, що “вона пов’язана з дискурсивною 

діяльністю людини, яка зумовлює її суб’єктивно-об’єктивне ставлення до 

концепту і, відповідно, його специфічне відтворення засобами вторинної 

номінації як об’єкта рефлексії”. При цьому вчений також зазначає, що під час 

подібного творення слід завжди враховувати існування основного постулату 

даного процесу: об’єкт завжди багатший за ті ознаки, особливості й параметри, 

які в ньому відкриває суб’єкт. Профілізація – це варіативне представлення 

концепту в асоціативному полі індивіда, який виявляє в концепті або приписує 

йому додаткові чи нові властивості. 

Профілізують концепти шляхом представлення наявних у мові так званих 

“потенційних можливостей концепту”, що зводиться до роботи з великою 

кількістю різного роду текстів та контекстів дискурсу. Аналіз паремій є одним з 

прийомів, за рахунок якого здійснюється подібна дискурсивна профілізація 

концептів [141, с. 110]. 

Як показує досвід наукових досліджень, паремійну профілізацію часто 

застосовують з метою онтологізувати той чи інший концепт, що дозволяє нам 

назвати даний прийом одним з усталених способів концептуальної обєктивізації, 

що здійснюється аналітичним шляхом та засновується на широкому 

культурному потенціалі прислівїв, приказок, загадок, примовок, прикмет, 

скоромовок, замовлянь, афоризмів та анекдотів. Подібні мовні одиниці є досить 

інформативними тому, що вони слугують вербальним відображенням 

менталітету та особливостей життя й світогляду певної нації, а також фіксують 
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значеннєві трансформації, які відбуваються в мові та культурі досліджуваного 

етносу.  

Ми підтримуємо думку дослідниці З. Д. Попової, яка називає паремії 

“застиглими осмисленнями того чи іншого концепту, що складалися протягом 

довгого періоду часу” [137, с. 183].  

В деякій мірі подібну точку зору висловлює О. О. Селіванова, яка вбачає у 

пареміях “сталі мікротексти, занурені у відповідні дискурсивні сфери” 

[148, с. 183]. 

Таким чином, виходячи з вищенаведених дефініцій, паремія є вкрай 

суттєвим засобом вираження концепту. А. М. Приходько зазначає, що 

“ментальна структура паремійно профільованого концепту базується на тих же 

компонентах, що й структура лексикалізованого концепту, а саме на понятті, 

образі й оцінці”. Проте дослідник підкреслює перевагу перцептивно-образного 

компоненту з причини притаманної йому особливої фукції, що полягає у відбитті 

морально-дидактичної спрямованості паремій [141, с. 117]. 

Загальні постулати та опис паремійної профілізації концептів представлені 

у працях А. М. Приходька [141], А. П. Бабушкіна [14], Н. Н. Семененко [153], 

З. А. Юсупової [198] та ін.  

Тож, для виявлення всіх можливих інтерпретацій концепту СМЕРТЬ у 

турецькій мовній картині світу дуже інформативним є паремійне поле, яке 

вибудовується шляхом вибірки паремій, що містять слова ядра номінативного 

поля концепта або ж загалом мають семантичне значення цих ядерних одиниць. 

На думку З. Д. Попової та І. А. Стерніна, якої ми також дотримуємося, до 

паремій належать не лише прислів’я та приказки, а й крилаті вислови та 

афоризми відомих людей, які містять слова ядра концепту та які набули 

поширеного використання серед носіїв мови [136, с. 70]. 

Методом суцільної вибірки з різних лексикографічних джерел, а також зі 

збірок афоризмів і авторських висловів було зібрано 77 паремій, що 

об’єктивують концепт СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу (Додаток 6). 
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До приядерної зони слід віднести найчисельнішу групу одиниць, які 

визначають СМЕРТЬ класично, як скінченне і незворотне явище у житті всього 

живого: 

Ecele çare bulunmaz – Від смерть нема спасіння. 

Gelin girmedik ev olur, ölüm girmedik ev olmaz – Є хати без весілля, але немає 

без смертей. 

Oduncuya, kuşçuya rahmet yoktur – Смерть не обходить нікого. 

Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil – Чоловік чоловікові – не 

тягар, а душа для тіла – не постійна риса. 

Також до приядерної зони входить друга за чисельністю семантична група 

одиниць, об’єднана спільною ознакою панування смерті над усіма життєвими 

справами та майном і знецінення їх у час її приходу: 

Dünya malı dünyada kalır – Все матеріальне залишається у цьому світі. 

Ölmüş eşek (koyun) kurttan korkmaz – Померлий віслюк вовка не боїться. 

Sütle giren huy, canla çıkar – Характер, що приходить з молоком матері, йде 

разом з душею. 

Центральна частина досліджуваного поля містить у собі різні семантичні 

характеристики смерті. Найчастотнішою серед них є міцний зв’язок з почуттями 

та емоціями, як правило страху та водночас хоробрості, коли особа розуміє, що 

смерть вже близько: 

Korkunun ecele faydası yoktur – Боятися смерті немає сенсу. 

Ölümü gören, hastalığa razı olur – Ті, хто бачили смерть, готові до хвороби. 

З аналізу турецьких паремій можна також побачити, що людина несе 

відповідальність за власну долю і має робити все можливе задля уникнення 

смерті: 

Kimse, kimsenin çukurunu doldurmaz – Кожен копає собі яму власноруч. 

Güneş girmeyen eve doktor girer – У дім, де немає сонця приходить лікар. 

Ölüm hak miras helal – Смерть – це право, а спадок – благословіння. 
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До найменш частотних семантичний ознак, що входять до центральної 

частини паремійного поля і представлені одиничними лексичними одиницями, є 

те, що смерть повинна викликати повагу у живих, незалежно від того, хто помер: 

Ölen aslana tavşanlar bile hüccum eder – Померлому левові віддають шану 

навіть зайці. 

А також на кордоні з периферією поля стоять ті паремії, що показують 

смерть як перехід до іншого світу, при якому щось залишається від живих. При 

цьому, що залишиться, видно з підсумків життя самої людини і більшість 

паремій закликає її до того, що слід про це подумати заздалегідь: 

İyi insanın kemiği erin adı kalır – Від гарної людини залишається кістка, а 

від солдата – ім’я. 

Horoz ölür gözü çöplükte kalır – Півень помирає і його очі залишаються на 

смітнику. 

Говорячи про периферію даного поля, слід зазначити, що до неї входять ті 

семантичні характеристики смерті, які розташовуються водночас на периферії 

номінативних полів інших концептів. Зокрема, говорячи про родинні відносини, 

можна попередньо стверджувати, що члени сім’ї та близькі друзі є дуже вірними, 

ніколи не зрадять і готові на все заради родичів. Це опосередковано межує з 

поняттям смерті. Найчастіше такі паремії виражають відносини між мамою та 

дітьми, братами та кращими друзями: 

Hasta ol benim için, öleyim senin için – Будь для мене хворим і я за тебе 

помру. 

Ananın bastığı yavru ölmez – Дитина, яку душить мати, не помирає. 

Низка паремій на периферії поля описують тих, хто залишається жити 

після смерті рідних та близьких, їх емоції та почуття. Виходячи з аналізу цих 

одиниць, слід зазначити, що для родичів смерть близької людини постає 

невимовним горем: 

Acından kimse ölmemiş – Від горя ніхто не вмирає. 

Ölenle birlikte ölünmez – З померлим не вмирають. 
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Ölen bir ölmüş ağlayan iki – Помер один, а плачуть за ним двоє. 

До самої крайньої периферії слід віднести ті паремії, що безпосередньо 

межують з найбільш близьким концептом до СМЕРТІ. Це його бінарно 

опозиційний концепт ЖИТТЯ. Цей ряд лексичних одиниць не був включений до 

основного переліку, оскільки його складно віднести до якогось одного з 

концептів більшою чи меншою мірою. Даній частині номінативного поля слід 

приділити окрему увагу у вигляді самостійної наукової розвідки, що відбудеться 

з урахуванням усіх характерних особливостей обох концептів-частин бінарної 

онтологічної опозиції. 

 

3.3 Семантична інтерпретація одиниць номінативного поля 

концепту ЖИТТЯ 

 

Аналіз семантики є попереднім необхідним етапом перед когнітивним 

аналізом засобів мовної об’єктивації концепту. Він здійснюється шляхом 

використання методики компонентного аналізу та контекстуального аналізу в 

опорі на системні значення окремих одиниць, словникових дефініцій із 

урахуванням їх реального співвіднесення з денотатом у конкретному тексті 

[112, с. 143]. 

Проаналізувавши словникові дефініції прямих номінацій концепту 

ЖИТТЯ, ми мали змогу виявити його основні семантичні компоненти:  

особлива форма існування; стан організму у процесі росту, розвитку та 

руйнування; сукупність усього зробленого і пережитого людиною; чиясь 

діяльність; спосіб існування; повнота прояву фізичних і духовних сил; 

автобіографія. 

Фразеологізм, як і слово, має своє значення, яке прийнято через його 

специфіку називати, на відміну від лексичного значення, фразеологічним. 

Основна особливість цього значення полягає в тому, що воно виникло внаслідок 

метафоричного переосмислення вільного словосполучення чи порівняння і 
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нічого спільного вже не має із значенням тих складових частин (компонентів-

слів), в процесі переосмислення яких воно утворилось. Фразеологічне значення 

є узагальнено-цілісним з неоднаковим рівнем цілісності, який залежить від 

ступеня деактуалізації складових частин фразеологізму: чим більша втрата 

компонентами особливостей слова, тим цілісніше значення всієї фразеологічної 

одиниці. У більшості фразеологізмів внаслідок деактуалізації компоненти 

втрачають семантичну самостійність і повністю позбуваються свого прямого 

лексичного значення. Проте не в усіх фразеологізмах деактуалізація відбувається 

рівномірно. Компоненти деяких фразеологічних одиниць, хоч і беруть участь у 

формуванні фразеологічного значення, адже певною мірою можуть зберігати 

семантичну самостійність. Другою якісною диференційною ознакою 

фразеологічних одиниць є її здатність виражати певні граматичні категорії, 

фразеологізм вступає в смислові та граматичні зв’язки з іншими мовними 

одиницями, виконуючи як єдине ціле роль того чи іншого речення. Третя ознака 

фразеологічних одиниць – це їх постійний, відтворюваний за традицією 

компонентний склад. Ця ознака легко виявляється при зіставленні фразеологізму 

з тим словосполученням, яке генетично було його джерелом. У вільному 

словосполученні слова мають своє лексичне значення, перебуваючи між собою 

у семантичних та граматичних зв’язках; у фразеологічній одиниці – компоненти 

її не виражають свою функціональну самостійність, парадигматичні і 

синтаксичні властивості. Фразеологізм вступає у зв’язки з членами речення не 

окремими своїми компонентами, а повністю, як цілісна одиниця. 

Невизначеність і неоднакове розуміння об’єкта фразеологічних 

досліджень супроводжується великою термінологічною плутаниною, 

використовується найрізноманітніші терміни: сполучення слів з переносним 

значенням, усталені фрази, усталені словесні комплекси, фразеологічний вислів, 

фразеологічна одиниця, фразеологічний зворот мови, стійка сполука слів, стійка 

фраза, ідіоматичне словосполучення, фразеологізм, ідіома, ідіоматизм, фразема 

тощо. 
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Феномен фразеологічного значення настільки складний і багатогранний, 

що всі властивості цього явища неможливо відобразити у порівняно короткій 

дефініції. Тому існує багато визначень фразеологічного значення, залежних від 

критеріїв, покладених в їх основу. Визначаючи фразеологічне значення через 

поняття “фразеологізм” А. В. Кунін позначає, що це „інваріант інформації, яка 

виражається семантично ускладненими окремо оформленими одиницями мови, 

що не утворюються за структурно-семантичними моделями вільних сполучень 

слів” [104, с. 122] 

Розглядаючи значення фразеологізму з точки зору семасіології, 

M. Ф. Алефіренко визначає його як сукупність упорядкованих семантичних 

елементів – сем. Деякі вчені підкреслювали роль конототивного компоненту 

фразеологічного значення (M. Ф. Алефіренко [5], І. І. Чернишова [190]). Інші 

вказують на своєрідність фразеологічного значення в плані номінації – його 

“дифузність” (М. Д. Городнікова [40], Г. Г. Краморенко [98]), з чим пов’язане те, 

що фразеологізм позначає клас однотипних ситуацій і уявлень [10, с. 177]. 

Важливою особливістю фразеологічної семантики є другорядність 

відтворення мовної картини світу (М.Ф. Алефіренко [3]). Ще одним важливим 

критерієм, на основі якого визначається фразеологічне значення, є 

співвідношення між значенням фразеологізму і семантикою складових даних 

компонентів фразеологічних одиниць. Практично всі лінгвісти підкреслювали, 

що значення фразеологізму не дорівнює сумі значень його складових 

компонентів (О. І. Діброва [51], А. А. Уфімцева [181]). Однак у питанні про 

ступінь участі значення компонентів у структурі фразеологічного значення вчені 

не такі одностайні. Так, на думку М. Ф. Алефіренко, фразеологічне значення не 

відрізняється денотативним змістом лексичних значень компонентів і не 

виводиться з них [4, с. 178]. Більшість фразеологів дотримуються іншої думки. 

Визначається різний ступінь участі значення компонентів у фразеологічному 

значенні (О. І. Діброва [51]): від наявності у фразеологічного значення 

компонентної основи (B. П. Жуков [55]) до участі окремих сем із значень 
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компонентів у значенні усього фразеологізму (О. І. Діброва [51], 

Т. З. Черданцева [188]). При цьому підкреслюється відсутність зумовленості 

фразеологічного значення семантикою окремих компонентів або значенням тих 

слів, які складали вільне словосполучення [55, с. 16]. 

Наступним кроком став аналіз одиниць, що увійшли до лексико-

фразеологічного поля. Це дасть змогу виявити низку ознак, які характеризують 

обраний концепт:  

життя має власний перебіг (14), різну тривалість (9), життя приносить 

радість (8), залежить від місця перебігу (8), має точку відліку (8), всебічне (7), 

повчає людину (7), гнучке (6), приносить приємні відчуття (6), воно залежить 

від грошей (5), проходить у різному часі (5), важливе для людини (5), здатне 

завершуватися (5), вимагає зусиль від людини (5) залежить від положення 

людини у суспільстві (4), поодиноке (4), цінне (4), спільне (3), цілеспрямоване (3), 

може надаватися людині (3), має власну сутність (3), пов’язане з родиною (2), 

ілюзорне (2), людина від нього може втомитися (2), визначає долю людини (2), 

потребує постійного підтримування (2), прихильне до людини (2), фізичний стан 

організму (2), життя є предметом науки (2), ставить вимоги перед людиною 

(2), пов’язане зі здоров’ям, нейтральне, бездоганне, життя можна наслідувати, 

непередбачуване, нудне, є носієм моралі, має здатність змінюватися, серйозне, 

дурне, пов’язане з любов’ю, залежить від володаря, може надати людині 

привілеї, особисте, може бути розпланованим, життя у кожного власне, 

незворотне, може щось приховувати, має власні подробиці, воно не має жодного 

сенсу, не завжди прихильне до людини, надає шанс, однозначне, прокляте, може 

бути відсутнім, його можна фіксувати, людина на нього жаліється, його 

можна любити, нестерпне, не піддається розумінню, ним можна заплатити, 

людина до нього прагне, доленосне, пов’язане з суспільством. 

Проаналізувавши дериваційне поле, ми виявили такі семи:  
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життя буденне (7), ідеологія (3), певний перебіг подій (3), дар людині (3), 

має свою тривалість (3), засіб самовираження (2), дається не кожному, вимагає 

від людини постійного підтримування, нестерпне, гнучке. 

Опис семантики паремій є актуальним в аспекті загальної 

антропоцентричної тенденції сучасної лінгвістики і дозволяє розглядати питання 

семантики паремій як складних знаків мови і культури на фоні ряду традиційних 

проблем взаємодії мови і мислення.  

Крім цього, паремії характеризуються цілим рядом функціонально-

семантичних особливостей, які дозволяють їм займати особливе місце в ряді 

репрезентантів національної концептосфери [153]. Такі особливості слід 

визначати поетапно, аналізуючи кожну частину поля, її структуру та складові. 

За допомогою аналізу паремій були виявлені наступні чисельні ознаки 

обраного концепту, а саме:  

цінність життя залежить від якості його перебігу за участю людини (6), 

має власні віхи (4), чітко визначене часовими рамками (4), постійна боротьба 

(3), повчає людину (3), має здатність завершуватися неочікувано (3), 

несправедливе (2), однозначне (2), мінливе (2), непередбачуване (2), музика (2), 

свобода (2), хвороба (2), різнобічне, мить, людина його бере у борг, нейтральне, 

кропітка праця, до нього людина має ставитися відповідально, незворотне, 

призводить людину до певних наслідків, обов’язок, джерело натхнення, перебіг 

подій, людина сприймає життя по-різному, його людині треба заслужити у 

Бога, вимогливе до людини, вимагає мужності, різнобічне, не піддається логіці 

людини, цінне, його можна легко втратити, цілеспрямовує людину, змінюється 

на краще, жорстке, стимул, швидкоплинне, надає вибір, пусте, позбавлене будь-

якого сенсу, від нього людина отримує насолоду, змушує людину цінувати 

минуле, кохання, героїзм, важливе, його відчуває не кожен, специфічне, пов’язане 

зі здоров’ям, єдине для людини, його людина має осягнути, суцільна 

відповідальність з боку людини, ставить людині власні умови, нерозривно 

пов’язане з часом. 
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Отримані результати семантичного аналізу стануть базовим матеріалом, на 

ґрунті якого буде здійснений наступний етап нашого дослідження, а саме: 

когнітивна інтерпретація засобів мовної об’єктивації концепту ЖИТТЯ у 

турецькій лінгвокультурі. 

 

3.4 Семантична інтерпретація одиниць номінативного поля 

концепту СМЕРТЬ 

 

Семантичну характеристику елементів номінативного поля концепту 

СМЕРТЬ доцільно розпочати із інтерпретації значень складників ядра поля 

різних рівнів: 

переселення; така, що відбувається з волі Аллаха; подорож; зникнення; 

відпочинок; розставання; сконання (3). 

Під семантичною інтерпретацією розуміється семантичне звертання 

фразеологічної одиниці, у основі якої лежить не пряма назва дії, а непряма 

вказівка на неї шляхом інших лексичних одиниць, які мають спільні семантичні 

зв’язки з фразеологічною одиницею і вступають з нею у метонімічні відносини 

[1, с. 113]. За твердженням В. Г. Гака “у мовленні мовець часто виголошує уже 

згаданий факт, присвоюючи йому невласне позначення, яке можна 

інтерпретувати як трансформацію першого” [36, с. 88]. Під метонімічними 

відносинами Л. Р. Абдуліна розуміє такий тип логіко-семантичних відносин між 

поняттями, за якого їх взаємозв’язок здійснюється на основі реальних (а інколи 

уявних) зв’язків, що здатні викликати регулярні, стійкі асоціації [1, с. 114]. 

Широко розповсюджена в минулому точка зору на фразеологізми як на 

семантично монолітні утворення, в яких значення окремих компонентів 

повністю розчинені та перетворені в єдине й неподільне значення цілого, 

поступово поступається місцем більш диференційованому підходу, при якому 

робляться спроби розглянути з різних позицій характер і фактори семантичної 

значущості окремих компонентів фразеологічних одиниць. 
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Семантичну структуру фразеологізму утворює сукупність його 

семантичних елементів, що знаходяться між собою в різних відношеннях. Перш 

за все варто підкреслити відношення прямого протиставлення, які виявляються 

в семантиці фразеологічних одиниць між їх основними семантичними 

компонентами, а саме:  

а) різними окремими значеннями полісемічної фразеологічної одиниці; 

б) різними аспектами кожного окремого значення, в тому числі й 

конотативно-прагматичного, що містить додаткові, комунікативно-значущі 

соціальні та індивідуальні характеристики;  

в) різними планами протиставлення в семантиці основної маси 

фразеологічних одиниць – між фразеологічним значенням і структурно-

компонентним значенням комплексу.  

Названі складові фразеологічної семантики, у свою чергу розчленовуються 

на семантичні компоненти, семантичні ознаки, що виступають не тільки як 

конституенти основних семантичних складових фразеологізму, але й як 

сполучна ланка між ними. 

Питання про семантичну характеристику лексичних компонентів 

фразеологізму, їх роль у загальному значенні фразеологічної одиниці 

знаходиться в тісному зв’язку з проблемою семантичної монолітності й 

розчленування фразеологізму [166, с. 136]. Мова йде про різні способи розподілу 

елементів семантики фразеологізму за його лексичними компонентами, тобто 

про ступінь так званої семантичної злитості/нерозкладності і протиставленого їй 

семантичного розчленування фразеологізму. Спостереження засвідчують, що 

семантична нерозкладність сталих словосполучень відсутня в усіх випадках, 

коли комплекс не піддався повному переосмисленню всього компонентного 

складу. 

Всі зібрані нами фраземи свідчать про розкладність кожної з них, що, на 

нашу думку, дає змогу дослідникам глибше проаналізувати структуру і 

семантичне наповнення кожного елемента поля. 
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Критерій співвідношення фразеологічного значення та семантики 

компонентів фразеологізму відображає специфіку даного лінгвістичного явища, 

тому можливо прийняти наступне визначення фразеологічного значення, яке 

запропонував А. М. Мелерович: “фразеологічне значення є мовним значенням 

особливого типу, закріпленим за усталеним словосполученням, у тій чи іншій 

мірі абстрагованим від семантики мовних елементів, які утворюють його 

вираження і в результаті цього розподіляються безпосередньо і повністю між 

словами, які входять до складу сполучення” [114, с. 184]. На думку деяких 

лінгвістів, фразеологічне значення утворюється в результаті метафоричного 

зрушення змінних комплексів, при цьому напрямок, обсяг і результат цього 

зрушення можуть бути дуже різними. У складі фразеологічного значення 

виділяються три аспекти: сигнифікативний, денотативний і конототивний 

[104, с. 150]. 

Сигнифікативний аспект фразеологічного значення – це зміст поняття, 

реалізованого в цьому значенні. Під змістом поняття в науці розуміється 

“відображена в нашій свідомості сукупність властивостей, ознак і відношень 

предметів, ядром яких є відмінні суттєві властивості, ознаки і відношення”. 

Через денотативний аспект реалізується об’єм поняття на основі вичленення 

мінімуму узагальнених ознак денотата. Під денотатом фразеологічної одиниці 

ми розуміємо соціально закріплені, типові уявлення про певні явища і ситуації. 

Конотація – це стилістичний аспект значення, компоненти якого пов’язані з 

сигнифікативним і денотативним аспектами фразеологічного значення. 

Звичайно виділяються емотивний, експресивний і оціночний компоненти 

конотації, ще й стилістичний компонент (І. В. Арнольд). Дані чотири 

компоненти можуть виступати разом в різних комбінаціях або бути відсутніми. 

П’ятим компонентом є образність [104, с. 152]. Даний конототивний компонент 

є характерним тільки для образних фразеологізмів, він не входить до структури 

фразеологічного значення безобразних одиниць. Образність відсутня і у 
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семантиці немотивованих фразеологічних одиниць, значення яких втратило 

зв’язок із первинним образом. 

Фразеологічна інтерпретація дала наступні результати: 

викликає очікування (11); спричинена горем (2); спричинена голодом; 

спланована (8); стан (14); така, що приходить (2); передбачувана (3); загрожує 

людині (2); крайня міра; раптова (5); горе (2); бажана (7); найгірший випадок; 

легка (2); невблаганна; кривава; така, що можна відвернути (5); жертовна; 

страшна (2); дитяча; спровокована (2); нереальна (3); трагічна; небезпечна (2); 

спричинена обставинами; побажання для іншого; незворотна (3); така, яку 

приймають; факт (4); крайня ступінь волі людини; така, що настає у 

розчаруванні (2); ступінь вираження негативних емоцій (2); навмисна (2); 

спричинена хворобою (2); спричинена помстою (4); масова (2); спричинена 

зброєю; непередбачувана (2); має причину (2); така, яку можна притягнути; 

спричинена задухою; деструктивна; спричинює зміну місця (2); небажана (3); 

очікувана (2); небезпечна; така, що не впливає на людину; накликана; така, що 

можна уникнути. 

Дериваційне поле у семантично інтерпретованому вигляді має наступний 

вигляд: 

небезпека (2); характерна риса (3); така, що не приходить (10); 

переселення (4); стан (3); викликає очікування; спричинена іншими (8). 

Кількісний об’єм характеристик дериваційного поля не має значних 

розмірів з позиції їхнього різноманіття. Не зважаючи на порівняно значну 

кількість одиниць поля, що його формують, семантична багатогранність таких 

елементів представлена досить бідно, а основним дериваційним фактором 

виступає формування однокореневих гнізд на базі зміни частини мови, що і 

зумовлює таке польове розгалуження. 

Семантичні якості найактивніших у турецькій мові елементів 

відображення етнічної свідомості – паремій – базуються на низці лінгвістичних 

і прагматичних особливостей, які формують із цих одиниць групу пріоритетних 
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для лінгвокогнітивного аспекту аналізу. Кожна з паремій має специфічні 

семантичні властивості, що притаманні їм як культурно важливим одиницям. 

Прецедентні якості паремій тісно пов’язані з їхньою кумулятивною 

функцією. Народні афоризми можуть легко подолати часові перепони і успішно 

прилаштовуються до динамічної живої народної мови, набуваючи статус тексту 

культури. За словами В. А. Маслової, “у процесі історичного розвитку 

спілкування виникла особлива категорія такстів, які, відірвавшись від 

конкретних комунікативних задач, набули матеріалізовану в знаках відносно 

самостійну і об’єктивну форму існування…” [113, с. 131]. 

Особливу роль в усвідомленні семантичного потенціалу паремій варто 

присвоїти впливу внутрішньої форми народних афоризмів на вторинність їхньої 

форми і змісту [153, с. 18]. Феномен внутрішньої форми паремій на сьогодні 

мало вивчений. Ключовою для розуміння феномена внутрішньої форми паремій 

може слугувати концептція О. О. Потебні, який сформулював наступне 

твердження: “Внутрішня форма… це відношення змісту думки до свідомості; 

вона показує, як представляється людині його власна думка” [139, с. 98]. 

Внутрішня форма паремій, при усьому різноманітті мотивацій значення 

лексичним складом, що спостерігається у різних видах афоризмів, становить 

собою першопочатковий образ для прочитання смислу і своєрідний алгоритм, 

який дозволяє відкрити когнітивний механізм формування значеня паремій. 

Здійснивши семантичний аналіз премій номінативного поля концепту 

СМЕРТЬ, ми змогли виділити наступні ознаки: 

спричинена болем; спричинена голодом; така, що приходить; стан (8); 

має причину; не має виправдання; спричинена горем (2); безнадійна; радість (2); 

приносить горе (4); не прив’язана до матеріальних цінностей; незворотня (9); 

викликає очікування; має причину (2); уособлення непотрібності; спровокована; 

жертовна; граничний стан; гранична; залишає по собі пам'ять; несе почуття 

провини; небажана; провина на померлому; страшна (3); нещадна; однобічна; 

стимул до поваги; байдужа відносно померлого; вибір людини; право; чорний 
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верблюд; така, що нівелює усе життєве (5); крайня міра; навмисна; така, що 

можна відвернути; спрямована на себе самого; страшна звістка; єдиний вихід; 

втілення бездіяльності; викликає думки у живих; спровокована. 

Усі виділені семантичні ознаки будуть використані для подальшого 

виділення когнітивних ознак концепту СМЕРТЬ у турецькій мовній картині 

світу, а також формування його моделі, представленої у свідомості носіїв 

турецького етносу. 

 

3.5 Семантична характеристика міжпольових утворень 

номінативних полів обраних концептів 

 

Семантичний простір по-різному членується в мовах, кількість клітин у 

межах семантичного поля не збігається, а тому й не збігаються значення слів-

відповідників. У ядрі містяться найважливіші слова, вони пов’язані між собою 

сильними семантичними відношеннями й утворюють синонімічні, антонімічні і 

родо-видові групи. На периферії містяться функціонально менш важливі слова, 

що, як правило, належать і до іншого семантичного поля [131, с. 49]. Особливу 

увагу вони привертають при дослідженні одразу двох семантичних полів бінарно 

опозиційних понять, які при своєму перетині дають ряд міжпольових утворень, 

що є важливими для визначення ступеню взаємодії між цими двома полями. За 

словами M. І. Толстого, саме через периферійну зону може бути встановлений 

зв’язок різних полів, які перетинаються і входять одне в одне, що і надає лексико-

семантичній системі мови не лише міцну внутрішню цілісність, але й мобільність 

та гнучкість [179, с. 52]. 

Аналіз перетину полів став предметом розгляду багатьох вітчизняних і 

зарубіжних науковців. В. В. Тарасова розглядає лексико-семантичне поле, яке 

базується на широкому за обсягом компоненті “засоби пересування”, що 

дозволило провести мультипольове дослідження і детально дослідити усі 

елементи взаємодії між кожною складовою [174]. Наукова праця Н. П. Канонік 
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на базі понять простору і часу розглядає міжпольову взаємодію в лексичній 

системі сучасної англійської мови. Автор зазначає, що перетин полів є можливим 

лише за наявності багатозначних членів поля. У цьому дослідженні увага 

акцентується на полісемії як формотворчому чиннику при польовій взаємодії 

[64]. Структура полів, об’єднаних компонентом “негативні емоції”, і їх взаємодія 

з полем “біль” стали предметом дослідження Ю. О. Калашнікової. Результатом 

роботи став детальний аналіз взаємодії полів з семантично різноплановими 

ядрами [63]. 

Можливість перетину окремих полів є важливою характеристикою 

лексичної системи: цей перетин призводить до утворення загальних сегментів, 

зон семантичного переходу [131, с. 5] та здійснюється завдяки декільком 

семемам, специфіка яких полягає у тому, що вони знаходяться на перетині різних 

груп, полів; вони виражають різні ступені людського пізнання, різні градації у 

вираженні явищ об’єктивної дійсності [165, с. 120]. 

Методом суцільної вибірки із фразеологічних, пареміологічних словників, 

а також довідників афоризмів було виявлено 2 фраземи і 19 паремій, що разом 

складають 21 одиницю, з яких складається цей перехідний сегмент.  

З двох представлених фразем одна знаходиться безпосередньо на межі 

двох полів, оскільки метафорично виражає стан, коли людина може опинитися 

або у одному, або ж у іншому світі:  

hayat memat meselesi – “питання життя або смерті”.  

Інша лексична одиниця при цьому несе негативну конотацію і зображує 

велику вірогідність особи перейти до потойбіччя:  

canının derdine düşmek/can kaygısına düşmek (досл. “впасти у горе душі”) – 

“відчувати небезпеку для життя”. 

Зібраний паремійний матеріал можна у свою чергу розділи на дві групи: 

та, що має прямі номінації життя і смерті, і та, що таких не має, проте зі змісту 

стає очевидною їх семантика. У обох групах приблизно однакова кількість 
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одиниць, що дає нам змогу говорити про відсутність у турецькій свідомості 

пріоритетів щодо вживання тих чи інших паремій. 

Говорячи про елементи з прямою номінацією варто зазначити, що 3 

одиниці позиціонують смерть домінуючою над життям, а під останнім вбачають 

шлях, що логічно і завжди призводить до смерті, нівелюючи тим самим сутність 

самого життя, попереджаючи, що воно є скінченним у будь-якому випадку або 

роблячи акцент на порівняно невеликій кількості часу, за який слід встигнути 

багато: 

Yaşamak çok kişi için yeyip içerek ölümü beklemektir – Життя для багатьох 

людей – це очікування смерті, поки вони їдять і п’ють. 

Biz ne dersek diyelim, son söz bu hayatta dilsiz ölümündür. – Що б ми там не 

казали, але останнє слово у цьому житті належить смерті. 

Yaşamak her saniye biraz ölmektir. – Жити – це трошки помирати з кожною 

секундою. 

У доповнення до цього 2 наступні паремії вказують на те, що дії і вчинки 

за життя мають неабиякий сенс, особливо після смерті, а вона сама по собі вже є 

логічним підведенням лінії: 

Zor olan kahramanca ölmek değil kahramanca yaşamaktır. – Важко не 

померти героєм, а жити як герой. 

Hayattayken sesleri duyulmayanların ölümleri bilinmez. – Смерть тих, чиї 

голоси не були почуті за життя, є невідомою. 

Aslında yaşamak ölmekten daha zordur. – Насправді, життя важче за смерть. 

Окрема група паремій, що також складається з двох одиниць, зображає 

ставлення людини різного віку за життя до смерті, що прийде. З них стає 

зрозумілим, що люди лише літнього віку починають усвідомлювати те, що 

смерть прийде незабаром. Чим молодша людина, за поглядами турків, тим 

нижчий рівень усвідомлення нею того факту, що вона смертна: 
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Hayat bizi öyle aldatıyor ki galiba öldükten sonra bile öldüğümüze tamamıyla 

inanamayacağız. – Ми так звикаємо до життя, що, мабуть, навіть після смерті до 

кінця у неї не повіримо. 

Ölüm fikri hayat safhalarını ne güzel sınırlandırır; çocuklukta anlamayız; 

gençlikte inanmayız; orta yaşta o bize görünür; ihtiyarlıkta biz ona bağlanırız. – 

Думка про смерть дуже гарно окреслює межі життя: у дитинстві ми цього не 

розуміємо, в молоді роки – не віримо, у середньому віці вона нам ввижається, а 

у старості ми з нею пов’язані. 

Окремою паремією виступає зв’язок даної бінарної понятійної пари з 

релігією. Для усього людства і для турків зокрема смерть завжди є містичною, 

переходом у потойбічний світ, про який лише усі мають уявлення, тож не дивно, 

що саме релігія може прояснити ці таємниці певною мірою: 

Dini yaşatan her şeyden önce ölümdür. Ölüme çare bulunmadıkça din ölmez. – 

Те, що постійно живить релігію, – це, перш за все, смерть. Поки не знайдуть, як 

зарадити смерті, релігія не помре. 

Наступною великою групою паремій виступають ті одиниці, що не мають 

прямої номінації одного з елементів досліджуваної пари. Цікавим є той факт, що 

усі з нижченаведених фразеологізмів можна більшою мірою віднести до 

периферії номінативного поля концепта ЖИТТЯ, оскільки вони мають пряму 

номінацію лише цього поняття, проте зі значення можна зробити висновок про 

їх міжпольову природу. 

Найчисельнішою групою у 4 паремії виступають одиниці, що повчають 

людину за життя намагатися відтягнути момент смерті, адже життя є праведною, 

богоугодною справою. Не можна здаватися і слід зберегти життя за будь яких 

обставин: 

Doğru olan yaşamaya çalışmaktır. – Достовірним є намагатися жити. 

İyi yaşamak en iyi intikamdır. – Гарно жити є найкращою помстою. 

Şansın varsa yaşamaya devam edersin. – Якщо у тебе є шанс, продовжуй 

жити. 
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Yaşam herşeye karşı yaşamaktır. – Життя значить жити попри все. 

Наступна група паремій позиціоную життя як Божий дар, тож варто жити, 

дати змогу і можливість жити іншим і намагатися не допустити їх смерті: 

Yaşa ve yaşat. – Живи і дай жити. 

Yaşamın tek yolu paylaşmayı bilmektir. – Єдиний спосіб жити – це вміти 

ділитися. 

Існує і така нечисельна група паремій, що позиціонуе життя через 

метафору. При цьому саме дана метафоричність натякає на драматичний кінець 

життєвого процесу за будь-яких обставин у вигляді настання смерті: 

Yaşam son perdesi kötü yazılmış bir oyundur. – Життя – це вистава, остання 

сцена якої написана погано. 

Yaşamak bir borçtur. – Життя – це борг. 

Останньою паремією, яку ми віднесли до міжпольового сегмента, є досить 

суперечлива одиниця, що показує динаміку життєвого процесу через його 

постійну змінність, проте однією з останніх життєвих змін можна вважати 

смерть: 

Değişim yaşamın temelidir. – Зміни – це основа життя. 

Зібраний лексичний матеріал є досить нечисельним порівняно з загальною 

кількість одиниць, які об’єктивують досліджувані концепти, проте він становить 

собою вкрай інформативну частку у загальному лінгвоконцептуальному 

дослідженні. Основна частка одиниць при цьому є пареміями і лише 

малочисельний відсоток становлять фраземи. 

 

3.6 Висновки до Pозділу 3 

 

1. За рахунок аналізу частотності використання, стилістичної 

нейтральності та етимології ключовим словом-репрезентантом концепту 

ЖИТТЯ було обрано лексему hayat – життя. Ядро концепту ЖИТТЯ є досить 

об’ємним, адже містить дванадцять лексичних одиниць. Ядро досліджуваного 



128 
 

поля є чітко структурованим, а його елементи знаходяться у тісному 

семантичному зв’язку одне з одним. 

2.  Для встановлення периферії номінативного поля концепту ЖИТТЯ 

було побудовано лексико-фразеологічне, дериваційне й паремійне субполя. У 

процесі побудови лексико-фразеологічного поля ми виокремили шістдесят 

характеристик та сто п’ятдесят дві одиниці, що загалом складає двісті дванадцять 

лексем, які об’єктивують турецький концепт ЖИТТЯ в рамках обраної 

характеристики. Після побудови дериваційного поля ми виявили тридцять п’ять 

лексем, що походять від ключових слів ядра обраного концепту. 

Проаналізувавши вибірку фразеологічних словників, збірок прислказок, а також 

крилатих висловів відомих людей було виокремлено сто сімнадцять паремій. 

Було зафіксовано загалом триста дев’яносто сім лексичних одиниць, які і 

утворюють номінативне поле обраного концепту. 

3. Ключовим словом ядра номінативного поля концепту СМЕРТЬ було 

визначено лексему ölüm – смерть. До ядерної зони номінативного поля входять 

шістнадцять одиниць, які є частковими синонімами ключового слова-

репрезентанта. Такі лексеми розрізнюються сферою вживання, а також 

екзистенційною оцінкою смерті, як поняття. 

4. Периферія номінативного поля концепту СМЕРТЬ була побудована 

подібним чином. До поля увійшли фразеологічне (сто сорок чотири одиниці), 

дериваційне (сорок одна одиниця) і паремійне (сто двадцять дві одиниці) 

субполя. Загальна чисельність елементів, які формують номінативне поле 

концепту СМЕРТЬ, складає триста двадцять три одиниці 

5. Аналіз семантики став попереднім необхідним етапом перед 

когнітивним аналізом засобів мовної об’єктивації концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ 

у турецькій мовній картині світу. Отримані результати семантичного аналізу 

стануть базовим матеріалом, на ґрунті якого буде здійснений наступний етап 

нашого дослідження, а саме: когнітивна інтерпретація засобів мовної 

об’єктивації обраних концепів. 
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6.  Можливість перетину окремих полів є важливою характеристикою 

лексичної системи будь-якої мови. Методом суцільної вибірки із 

фразеологічних, пареміологічних словників, а також довідників афоризмів було 

виявлено 2 фраземи і 19 паремій, що разом складають 21 одиницю, з яких 

формується цей перехідний сегмент. Зібраний лексичний матеріал є досить 

нечисельним порівняно з загальною кількість одиниць, які об’єктивують 

досліджувані концепти, проте він становить собою вкрай інформативну частку у 

загальному лінгвоконцептуальному дослідженні.  

Основні наукові результати розділу 3 опубліковані в одноосібній праці 

автора [76; 77; 82; 84; 85; 87; 88]. 
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РОЗДІЛ 4. КОГНІТИВНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОДИНИЦЬ 

НОМІНАТИВНИХ ПОЛІВ КОНЦЕПТІВ ЖИТТЯ І СМЕРТЬ У 

ТУРЕЦЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ 

 

4.1 Когнітивні ознаки концепту ЖИТТЯ у турецькій мовній картині 

світу 

 

Осмислення і розуміння життя є невід’ємною частиною світогляду 

людини. Феномен усвідомлення життя сповнений такими глобальними 

категоріями, як час, простір, рух, емоції тощо. Подібно до інших абстрактних 

глобалізованих явищ життя має когнітивну природу, відображаючи зв’язки й 

закономірності, що існують у світі та свідомості індивіда. Концепт ЖИТТЯ 

належить до універсальних категорій людства, оскільки він представлений у всіх 

культурах і мовах світу. Однак аналіз мовних засобів вираження концепту в 

певній мові дає змогу простежити закономірності структуралізації концепту, 

експлікувати його смислове наповнення, визначити ступінь вербалізації, 

вивчити множинність і різноманітність засобів реалізації концепту, відкриває 

перспективи окреслення закономірностей національно-мовного вираження та 

кваліфікації його частотності й регулярності. 

Основними етапами дослідження концепту є побудова номінативного 

поля, аналіз та опис семантики мовних засобів, що входять у номінативне поле 

концепту, когнітивна інтерпретація результатів опису семантики мовних 

засобів – виявлення когнітивних ознак, що формують досліджуваний концепт як 

ментальну одиницю. Номінативне поле концепту визначають як сукупність 

мовних засобів, які об’єктивують концепт. Поле має комплексний характер 

оскільки концепт вербалізується в мові різнорівневими засобами: лексичними і 

фразеологічними одиницями, структурними і позиційними схемами речень, 

текстами і сукупностями текстів. У номінативне поле концепту входять його 

номінації – ключове слово та його синоніми, його побудова здійснюється на 
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основі використання різноманітних лексикографічних джерел: тезаурусних, 

синонімічних, тлумачних, етимологічних, фразеологічних словників. 

Семантичний аналіз словникових дефініцій є важливим етапом вивчення 

структури концепту, оскільки лексична система, репрезентована у словниках, 

відбиває специфіку мовної картини світу. 

Мовні одиниці підлягають когнітивній інтерпретації шляхом зведення 

близьких смислів до одного більш узагальненого. Цей процес передбачає 

визначення відносної частоти вираження тих чи інших смислів у зібраному 

мовному матеріалі. Встановлюються найчастіше об’єктивовані смисли, а також 

кількість одиниць, у яких виражений певний конкретний смисл по відношенню 

до їхньої загальної кількості. 

Унаслідок когнітивної інтерпретації зібраного матеріалу на основі аналізу 

його смислу формулюються відповідні когнітивні ознаки, що відображаються у 

вигляді тверджень про досліджуваний концепт. У випадку, якщо у процесі 

інтерпретації не вдається сформулювати ознаку з тієї чи іншої мовної одиниці, 

то її слід виключити з подальшого аналізу як таку, що не несе для сучасного носія 

мови конкретної та однозначної інформації [68, с. 202]. 

При цьому варто зауважити, що після аналізу всіх доступних мовних 

засобів вираження концепту й формування його когнітивних ознак, не можливо 

отримати повний опис концепту, а лише його частини. Для пояснення цього 

існує низка причин: концепт являє собою об’ємну нежорстко структуровану 

ментальну одиницю і повністю виразити її мовними засобами не можливо; у 

концепті завжди є невербалізована частина змісту; концепт має вікову, гендерну, 

професійну, а також індивідуальну частини, які вербалізуються не в повному 

обсязі і їх не завжди можна визначити у процесі моделювання концепту; жоден 

дослідник не може виявити й зафіксувати всі засоби мовного вираження 

концепту в конкретному соціумі, оскільки є такі одиниці, які залишаються поза 

межами уваги й не занесені до загального обліку; концепт є динамічною 

величиною, що залежить від стану суспільства в конкретний проміжок часу, 
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тому будь-яке дослідження – виключно синхронний опис. Тож у будь-якому 

випадку моделювання макроструктури і польової організації концепту є 

гіпотетичною моделлю цього ментального утворення, а дослідник змушений 

моделювати концепт за опосередкованими ознаками його вияву [137, с. 164-165]. 

На противагу сказаному вище, можемо зазаначити, що лінгвоконцептуальні 

дослідження зберігають свою актуальність і дають змогу бодай частково 

сформулювати науковим шляхом модель концептосфери певного етносу через 

окремі її елементи. 

Проаналізувавши наявний матеріал, ми мали змогу простежити ієрархічну 

систему когнітивних ознак досліджуваного концепту (Додаток 7), що має такий 

вигляд (спочатку зазначено безпосередню когнітивну ознаку, потім вказана 

кількість та відсоткове число одиниць, за допомогою яких виражена ця ознака, а 

далі подано значення мовних одиниць, що є прикладами до цієї конкретної 

когнітивної ознаки): 

Життя – основний складник світогляду людини (28 % одиниць 

номінативного поля): 

Приносить радість (17); таке, що можна наслідувати; цінне (15); 

важливе (13); може щось приховувати; має власні подробиці; від нього можна 

втомитися; таке, що не має сенсу; відсутнє; його можна фіксувати; може 

людині надаватися (4); людина на нього жаліється; потребує підтримки (3); 

його можна любити; нестерпне; таке, що не піддається розумінню; ним можна 

заплатити; до нього прагнуть; приносить приємні відчуття (6); ідеологія (3); 

засіб самовираження (2); дається не кожному; дар (3); нестерпне; мить; 

людина його бере в борг у Бога; діяльність; спосіб існування; автобіографія; 

повнота вияву фізичної і духовної сили; його цінність залежить від якості (6); 

призводить до наслідків; джерело натхнення; людина сприймає життя по-

різному; його можна легко втратити; стимул для людини; музика (3); від нього 

можна отримати насолоду; хвороба; його відчуває не кожен; єдине; його слід 

осягнути; сукупність усього зробленого й пережитого людиною. 
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Найчастотнішою виявилася ознака, що позиціонує роль життя у світі 

людини. Таке, на перший погляд парадоксальне, розуміння (життя – лише 

складова частина набагато ширшого за нього світу людини) можна, на нашу 

думку, пояснити менталітетом турецької нації, і як наслідок, її міцним зв’язком 

із релігійними переконаннями, адже мусульмани свято вірять у те, що людина – 

це витвір Бога, а життя – це дар, який людина приймає з рук Господа і який вона 

має заслужити. Підтвердження такої думки ми часто знаходимо у 

фразеологічних словниках і збірках крилатих висловів. 

Життя – це постійний рух (23%):  

Проходить у різному часі (5); має різну тривалість (12); має точку відліку 

(8); має цілеспрямованість (4); незворотне (2); однозначне (2); має власний 

перебіг (14); здатне завершуватися (5);плинність подій у чіткому порядку (4); 

чітко визначене часовими рамками (4); має здатність завершуватися 

неочікувано (3); швидкоплинне; нерозривно пов’язане з часом. 

Друга ознака, що позиціонує життя як рух, є однією із загальноприйнятих 

для всіх мовник картин світу. У її рамках розкривається зв’язок життя і часу, його 

перебіг, обмеженість, скінченність, плинність тощо. Така ознака трапляється, як 

правило, серед різних словникових дефініцій, які тлумачать зміст поняття 

ЖИТТЯ. 

Життя – це сукупність нерозривних діалектичних єдностей (16 %): 

Ілюзорне (2) – реальне; всебічне (7), різнобічне (5), – нудне, пусте; 

специфічне – буденне (7); бездоганне – нейтральне (3); серйозне – дурне (2); 

любовне, пов’язане з сім’єю (2), спільне (3) – особисте, поодиноке (4); у кожного 

власне – пов’язане з соціумом. 

Третьою у когнітивній ієрархічній системі стоїть ознака, яка зображує 

життя як сукупність діалектичних єдностей. Виходячи з цього можна зробити 

висновок про суперечливе сприйняття мовцями концепту, що можна пов’язати з 

різноманітними суб’єктивними факторами кожного окремого індивіда, які й 

утворюють турецьку націю. 
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Життя має вплив на людину (13 %):  

Несе в собі мораль; не завжди прихильне; надає шанс; визначає долю 

людини (2); прихильне до людини (2); вимагає від людини зусиль (5); ставить 

вимоги перед людиною (2); доленосне; несправедливе (2); повчає (10); до нього 

слід ставитися відповідально; його треба заслужити; вимогливе до людини; 

вимагає від людини мужності; жорстоке; надає людині вибір; змушує людину 

цінувати минуле; ставить власні умови; у ньому є привілеї. 

Наступний четвертий щабель посідає ознака, яка поєднує в собі семи, що 

демонструють вплив життя на людину. З цієї ознаки можна побачити 

неоднозначність самого життя відносно людини, його як негативні, так і 

позитивні якості й вияви. 

Життя постійно змінюється (10%): 

Гнучке (7); мінливе (2); залежить від грошей (5); непередбачуване (5); має 

здатність змінюватися; залежить від місця; залежить від того, кому 

належить; таке, що можна планувати (2); не піддається розумінню; 

змінюється на краще. 

П’ятою є ознака мінливості життя, його непередбачуваності, а також 

залежності його якості від найрізноманітніших як суб’єктивних, так й 

об’єктивних факторів. Трапляється така ознака, як правило, у фразеологічних 

словниках, художніх та публіцистичних текстах. 

Життя – сукупність загальнолюдських цінностей (7%): 

Свобода (2); відповідальність; здоров’я (2); героїзм; кохання (3); 

обов’язок; кропітка праця; боротьба (3); має сутність (2), музика (3). 

Життя як сукупність загальнолюдських цінностей посідає передостанню 

сходинку в ієрархії концептуальних ознак. Її об’єктивують лише незначна 

кількість мовних одиниць, проте вона є не менш важливою, ніж усі інші, адже 

зображує міцну й стійку мережу, що поєднує концепт ЖИТТЯ з іншими 

концептами мовної картини світу турецького народу. Слід також зазначити, що 

ця мережа є унікальною для системи концептів оскільки вона відображає 
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сприйняття та місце обраного нами концепту саме турецьким етносом, що може 

лише частково відтворюватися у концептосферах інших народів. Така ознака 

об’єктивується, як правило, у художніх творах та крилатих висловах відомих 

людей. 

Життя – фізіологічний процес (3%): 

Стан організму (4); є предметом науки (2); має свої етапи (4); особлива 

форма існування. 

Найменш частотною виявилася ознака, що позиціонує життя як звичайний 

фізіологічний процес. Такий результат можна пояснити тим, що пріоритетним 

для турецького етносу є емоційно-чуттєва сторона життя, його повнота й 

сутність тоді, як фізіологія цікавить виключно окремі галузі науки. До того ж 

концепт ЖИТТЯ з такої позиції є чітко визначеним й однозначним, на відміну 

від різнобічності сприйняття цього концепту конкретним індивідом, групою 

людей чи навіть цілою нацією. Отже, такий нечисленний ряд семантичних ознак 

можна спостерігати виключно в тематичних текстах, а також деяких 

словникових дефініціях. 

 

4.2 Когнітивні ознаки концепту СМЕРТЬ 

 

Когнітивний підхід до семантики слова передбачає, що у значення слова 

входять не лише усі ознаки позначуваної лексичної одиниці, що необхідні і 

достатні для його ідентифікації, але і увесь комплекс значень про позначуване. 

Він включає у себе і семантику, і прагматику слова, пов’язані зі словом асоціації, 

потенційні модифікації значення слова у мовленні, суб’єктне і об’єктне у слові 

тощо [126]. 

З метою визначення когнітивних ознак концепту СМЕРТЬ у турецькій 

мовній картині світу була здійснена когнітивна інтерпретація, під якою 

розуміють “мислене узагальнення на більш високому рівні абстракції результатів 

опису значень мовних одиниць, які номінують концепт, для виявлення і 
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словесного формулювання когнітивних ознак, що репрезентуються тими чи 

іншими значеннями або семантичними компонентами цих мовних одиниць, з 

метою підсумкового моделювання концепту” [136, с. 200]. 

У результаті цієї процедури була виявлена ієрархія когнітивних 

класифікаційних ознак, які концептуалізують смерть у свідомості представників 

турецького етносу (Додаток 8): 

Смерть – сукупність діалогічних єдностей (29% одиниць від загальної 

кількості елементів номінативного поля): 

спланована (8), передбачувана (3), спровокована (4), навмисна (3), така, 

яку можна притягнути, очікувана (2), накликана – раптова (5), непередбачувана 

(2); бажана (7) – небажана (4); така, що можна відвернути (6), така, яку 

можна уникнути – незворотна (12), невблаганна; радість (2) – приносить горе 

(4). 

Смерть у якості діалогічних поєднань низки суб’єктивних і об’єктивних 

факторів займає перше місце серед виділених когнітивних ознак. Така 

пріоритетність даної ознаки може пояснюватися великою кількістю факторів, що 

впливають на людину за життя і можуть призвести до смерті її самої або ж 

третьої особи. Крім того, погляди індивіда на смерть можуть також значно 

різнитися залежно від низки чинників і обставин, які супроводжували цей 

момент. Сприйняття смерті у даному випадку більше базується на скупченні 

індивідуальних емоцій і чуттів, аніж колективних, адже така подія 

переживається кожним особисто. Це і може бути причиною досить значного 

кількісного різноманіття елементів даної когнітивної ознаки. Номінанти 

представлені у онтологічних словниках, збірках паремій, а також текстах 

публіцистичного і художнього характеру. 

Смерть – фізіологічний процес (21%): 

сконання (3); стан (25); така, що приходить (3); факт (4); характерна 

риса (3); така, що не приходить (10). 
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Наступною за чисельністю виявилася ознака, яка позиціонує смерть з 

точки зору звичайного фізіологічного явища. Банальна і прісна реальність у 

випадку з уявленням про смерть набуває ознак вагомості у свідомості турків. 

Подібне бачення, на нашу думку, знаходиться далеко від периферії 

досліджуваного концепту через те, що сам факт смерті є своєрідною межею, яка 

ділить усі події на до і після. Займаючи майже центральне місце у моделі 

досліджуваного концепту як нейтральна і нічим не забарвлена ознака, вона 

слугує поштовхом і єднальною ланкою із периферійними характеристиками 

інших елементів концептосфери, а також сусідніми ознаками цього ж концепту. 

Найчастіше представників такої ознаки можна зустріти у енциклопедичних і 

тлумачних словниках, збірках афоризмів, наукових і публіцистичних текстах. 

Смерть – втілення негативу (16%): 

крайня міра (2); горе (2); найгірший випадок; кривава; жертовна (2); 

страшна (5); трагічна; небезпечна (4); крайня ступінь волі людини; ступінь 

вираження негативних емоцій (2); деструктивна; небезпечна; уособлення 

непотрібності; граничний стан; гранична; несе почуття провини; нещадна; 

однобічна; байдужа відносно померлого; така, що нівелює усе життєве (5); 

страшна звістка; безнадійна. 

Третю за значимістю ознаку, яка зображує смерть через асоціацію її з 

негативними емоціями, можна вважати універсальною не лише для турецької 

концептосфери, а і для переважної більшості носіїв інших етносів. Найчастіше 

смерть сприймається як почуття болісне і трагічне для тих, хто із нею 

зіштовхується. Варто зауважити, що така когнітивна ознака у більшості 

об’єктивує смерть опосередковано через емоції і почуття людей у скорботі. 

Проте, можна зустріти і такі семантичні характеристики, що демонструють 

негативні наслідки для оточення після настання самої смерті. Зазначена 

когнітивна ознака представлена майже в усіх видах використаних джерел. 

Смерть – наслідок життєвих подій (15%): 
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зникнення; розставання; спричинена горем (4); спричинена голодом (2); 

спричинена обставинами; побажання для іншого; така, що настає у 

розчаруванні (2); спричинена хворобою; спричинена помстою (4); спричинена 

зброєю; має причину (5); спричинена задухою; спричинена іншими (8); 

спричинена болем; втілення бездіяльності. 

Наступною за чисельністю йде гранична периферійна ознака, яка показує 

зв'язок смерті із життям. Перебуваючи у логічній позиції завершення життєвого 

шляху, смерть сприймається мовцями у якості наслідку і продовження подій за 

життя. Найчастіше така ознака об’єднує у собі семантичні одиниці з показником 

причин настання смерті як суб’єктивного, так і об’єктивного характеру. Крім 

того, у значно меншій кількості описані ті стани, яких набуває особа з моменту 

настання власної смерті. Вербалізовані представники описуваної ознаки 

представлені у збірках турецьких фразеологізмів і публіцистичних джерелах 

інформативного характеру, а також деяких художніх текстах. 

Смерть має вплив на людину (14%): 

викликає очікування (13); загрожує людині (2); така, що не впливає на 

людину; залишає по собі пам'ять; провина на померлому; стимул до поваги; 

вибір людини; право; спрямована на себе самого; викликає думки у живих; така, 

яку приймають; масова (2); дитяча; така, що відбувається з волі Аллаха; не має 

виправдання; легка (2). 

Близькою за кількісним представленням у структурі досліджуваного 

концепту є ознака, що показує вплив смерті на людину, її бачення, почуття і 

емоції. Серед номінативних одиниць, що об’єктивують дану ознаку, найчастіше 

зустрічається почуття людиною очікування завершення життя. Крім того, 

виражені характеристики самої смерті, що сприймаються через призму 

антропоцентризму. Дослідники С. Сезер і П. Сайя зазначали, що поняття смерті 

сприймається турками по-різному залежно від віку носія мови [241]. До того ж 

представники етносу у своїх роздумах про смерть спираються на власний 

життєвий досвід, виховання, ситуативний контекст і релігійні погляди, що видно 
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із семантичних характеристик описуваної ознаки. Публіцистичні, наукові і 

теологічні тексти об’єктивують її найчастіше у такому фокусі. 

Смерть – рух (3%): 

переселення (2); подорож; єдиний вихід; спричинює зміну місця (2). 

Передостанньою виявилася ознака, що зображує смерть як спрямований 

односторонній рух особи, що почала за народження просуватися життєвим 

шляхом уперед і у момент настання смерті продовжує власне пересування далі 

по вектору власного існування. Ознака представлена невеликою кількістю 

одиниць, що може, на нашу думку, пояснюватися низькою популярністю такого 

сприйняття смерті представниками турецького етносу, а також концентрацією 

носіїв мови більшою мірою на власних почуттях і емоціях у момент 

розголошення подібної трагічної звістки. Рух померлого здебільшого 

характеризується зміною місця його перебування і часу, у якому усе 

здійснюється. Така ознака виокремлюється з одиниць, представлених у 

фразеологічних словниках, збірках афоризмів і різноманітних художніх текстах. 

Смерть – містичне явище (2%): 

нереальна (3); чорний верблюд. 

Найменш  представленою виявилася ознака, яка містифікує явище смерті. 

Причиною такого результату можна вважати загально онтологічну природу 

досліджуваного концепту, за якої носій мови сприймає смерть акцентуючи 

власну увагу більшою мірою на свій внутрішній світ, переживання, а також на 

релігійні погляди. Містичне забарвлення смерті при цьому нівелюється. 

Зустрічаються вербалізовані елементи такої ознаки переважно у художніх 

текстах, фразеологічних джерелах і збірках крилатих висловів. 

Незважаючи на неабияку важливість і ключову роль концепту СМЕРТЬ у 

концептосфері будь-якої нації, можна говорити про дещо опосередковане 

сприйняття його представниками того чи іншого етносу, оскільки людина 

осмислює це явище з позиції власного внутрішнього світу, емоційного 

наповнення, виховання, ситуативного контексту тощо. Таким чином, концепт 
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СМЕРТЬ у свідомості мовця має значний домішок у вигляді особистих домислів, 

міркувань і фантазій. Така позиція цього елементу унеможливлює формування 

повноцінного уявлення про нього шляхом проведення лінгвокогнітивного 

дослідження. П. Ергун запевняв, що смерть, яка сприймається у якості гіркої 

правди життя, – це тема, про яку найменше бажають говорити через її холод і 

прісність. Смерть яскраво відчувають, але мало що про неї кажуть. Переживання 

людей можна частково віднайти лише у прислів’ях і приказках, фразеологізмах, 

елегіях, панахидах і словах співчуття [214]. Крім того, дана ситуація пояснює 

досить низький варіативний показник виділених семантичних ознак з позиції їх 

кількісної характеристики. 

Виходячи з наведеного вище можна стверджувати, що концепт СМЕРТЬ, 

який становить собою невід’ємну складову бінарно опозиційної єдності, має 

низку специфічних характерних рис у процесі формування власної моделі, що 

жодним чином не мінімізує його значимості у процесі дослідження. Усі виділені 

когнітивні ознаки дозволять у подальшому глибше дослідити структуру 

досліджуваного концепту, а також зобразити ступінь його зв’язків з опозиційною 

складовою бінарної єдності. 

 

4.3 Модель концепту ЖИТТЯ 

 

Моделювання структури концепту дозволяє краще зрозуміти сутність 

досліджуваного явища у мовній картині світу того чи іншого етносу. 

Для дослідження структури концепту важливим є поняття концептуальної 

моделі, яке увів І. П. Михальчук. Дослідник стверджував, що це особливий 

спосіб експлікації семантичної структури концепту. Моделювання концепту 

включає визначення базових компонентів його семантики, що було зроблено 

вище, а також виявлення встановлених зав’язків між ними [117, с. 29]. 

В. І. Карасик, виявляючи структуру концептів, виділяє в ній образну, 

поняттєву й ціннісну складові. Образну складову автор розуміє як “слід 
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чуттєвого уявлення в єдності з метафоричними переносами”. Понятійна 

складова є, на думку В. І. Карасика, сукупністю істотних ознак об’єкта або 

ситуації й результатом їхнього пізнання [67, с. 39]. Із лінгвокультурологічного 

погляду домінує ціннісна складова, оскільки вона найбільш культурно значуща. 

Саме тому науковець стверджує, що дослідження лінгвокультурного концепту 

має аксіологічний характер та існує на трьох рівнях:  

1) як системний потенціал, тобто сукупність засобів апеляції, 

пропонованих носію мови культурою, як накопичене лінгвістичне надбання, 

зафіксоване в лексикографії;  

2) як суб’єктний потенціал, тобто лінгвістичне надбання, що зберігається 

у свідомості індивіда;  

3) як текстові реалізації, тобто апеляції до концепту в конкретних 

комунікативних цілях [67, c. 147].  

У такій схемі чітко вирізняються посилання на лексикографічні, текстові 

джерела, а також на особистісну репрезентацію досліджуваного концепту у 

свідомості носія мови. Щось подібне знаходимо у судженнях Г. Г. Слишкіна, 

котрий пропонує асоціативну модель концепту, виходячи з того, що останній 

функціонує як процес безперервної номінації й реномінаціі об’єктів, появи нових 

і втрати старих асоціативних зв’язків між мовними одиницями й об’єктами, які 

номінуються [162, с. 60] 

Побудова структури концепту передбачає виділення образного, 

інформаційно-поняттєвого та інтерпретаційного полів. Образний компонент у 

структурі концепту є “базовим прошарком”, що включає дві складові: 

перцептивну (базується на зорових, смакових, тактильних, звукових та нюхових 

відчуттях) та когнітивну (вона ж метафорична, яка співвідносить абстрактний 

концепт із матеріальним світом) образи, які відображають образні 

характеристики предмету, що концептуалізується. Інформаційно-поняттєвий 

компонент за В. І. Карасиком включає найбільш суттєві ознаки предмета чи 

явища – це “мовна фіксація концепту, його позначення, опис, ознакова 
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структура, дефініція, порівняльні характеристики цього концепту по 

відношенню до того чи іншого ряду концептів…” [70, с. 277]. І, нарешті, 

інтерпретаційне поле концепту становить собою його периферію і містить оцінки 

і трактування змісту ядра концепту національною, груповою та індивідуальною 

свідомістю. 

За словами З. Д. Попової, моделювання концепту містить у собі три 

взаємодоповнюючі, але окремі процедури: 

1. опис макроструктури концепту (віднесення виділених когнітивних 

ознак до образного, інформаційного компонентів, а також до інтерпретативного 

поля і встановлення їх відносин у структурі концепту); 

2. опис категоріальної структури концепту (виявлення ієрархії 

когнітивних класифікаційних ознак, які концептуалізують відповідний предмет 

або явище, і опис концепту як ієрархії за актуальністю для концептуалізації 

денотата концепту); 

3. опис польової організації концепту (виявлення і опис когнітивних 

класифікаційних ознак, які складають ядро, ближню, дальню і крайню 

периферію концепту, і представлення змісту концепту у вигляді польової 

структури) [135, c. 210-211]. 

У даному дослідженні ми вирішили застосувати останню методику з 

урахуванням деяких характерних особливостей типу концептів, які 

розглядаються. 

Починаючи моделювання концепту із формування його базового 

прошарку, варто зазначити, що у випадку із ЖИТТЯМ виділити перцептивну 

складову буде досить важко, оскільки предметом даного дослідження 

виступають концепти абстрактно-онтологічного характеру. Проте існує змога 

виділити його якісні і кількісні характеристики, які також демонструють 

важливу складову моделі концепту: 

приносить радість (8); таке, що можна наслідувати; цінне (5); важливе 

(6); таке, що не має сенсу; відсутнє; нестерпне; таке, що не піддається 
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розумінню; має цілеспрямування (4); незворотне (2); однозначне (2); 

швидкоплинне;ілюзорне (2); реальне; всебічне (7), різнобічне (5); нудне, пусте; 

специфічне; буденне (7); бездоганне; нейтральне (3); серйозне; дурне (2); 

любовне, пов’язане з сім’єю (2), спільне (3); особисте, поодиноке (4); у кожного 

власне; пов’язане з соціумом; несе у собі мораль; не завжди прихильне; надає 

шанс; визначає долю людини (2); прихильне до людини (2); вимагає від людини 

зусиль (5); ставить вимоги перед людиною (2); доленосне; несправедливе (2); до 

нього слід ставитися відповідально; його треба заслужити; вимогливе до 

людини; вимагає від людини мужності; жорстоке;привілейоване; гнучке (7); 

мінливе (2); залежить від грошей (5); непередбачуване (5); має здатність 

змінюватися; таке, що можна планувати (2); не піддається розумінню; 

змінюється на краще. 

Як можна побачити з кількості наявних сем, даний складник є 

наймасштабнішим, адже налічує сто двадцять чотири мовні одиниці, які 

об’єктивують концепт ЖИТТЯ в турецькій мовній картині світу. 

За кількісним показником життя можна охарактеризувати лише однією 

семою єдине, що можна пояснити абстрактною природою концепту, а також його 

цілісністю та унікальністю для самої людини. 

Наступною нерозривною складовою концепту ЖИТТЯ виступає його 

зв’язок із категоріями місця і часу. Перша із зазначених характеристик 

представлена лише однією семою залежить від місця (10). Проте, на відміну від 

попереднього складника якості, містить у собі досить велику кількість 

різноманітних мовних експлікацій: 

− yeraltı – під землею; 

− hapis – у в’язниці; 

− yalı – проходить на березі річки; 

− film – відбувається у кінофільмах; 

− hayal – поза межами реальності;; 

− şehir – у місті;  
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− taşra – у провінції;  

− sürgün – проходить у засланні;  

− cehennem – у пеклі;  

− cennet – у раю. 

Темпоральна складова концепту ЖИТТЯ значно ширше представлена у 

семантичному фокусі: 

проходить у різному часі (5); має різну тривалість (12); має точку відліку 

(8); здатне завершуватися (5); чітко визначене часовими рамками (4); має 

здатність завершуватися неочікувано (3); швидкоплинне; нерозривно пов’язане 

з часом. 

Ця характеристика в основному об’єктивується у рамках когнітивної 

ознаки Життя – це постійний рух. Адже такий рух підрозумовує міцну єдність 

з часом, його плинністю, а отже і демонструє вплив часу на життя у вигляді таких 

мовних одиниць як, наприклад: 

Hayat doğumla başlayan, ölümle biten bir okuldur… – Життя – це школа, яка 

починається з народження і завершується смертю… 

Hayat göz açıp kağayana kadar geçer – Життя проходить від моменту 

відкриття очей до їх закриття. 

Hayat üç günden ibarettir; dün, bugün, yarın – Життя складається з трьох 

днів: учора, сьогодні і завтра. 

Hayata dair şeyler sevgiyle başlar nefretle ölür… – Все те, що стосується 

життя народжується з любов’ю і вмирає з відразою. 

Таким чином, перцептивний прошарок концепту ЖИТТЯ дуже широко 

представлений засобами турецької мови. При чому спільні риси навіть при 

такому широкому різноманітті, яке представлено як одиничними лексемами, так 

і словосполученнями та цілими реченнями, виявилося віднайти майже не 

можливим, адже всі засоби мовної експлікації вирізняються значною 

розрізненістю з боку стилю, форми, граматичних зв’язків та ін. Єдина 



145 
 

характеристика, яку вдалося виокремити з усіх характеристик цього складника 

вказує на абстрактну природу обраного нами концепту. 

Перцептивний прошарок найширше представлений у когнітивній 

структурі концепту. Його частка складає 65 %. 

Взаємодія досліджуваного концепту із носієм мови і його місце у 

концептосфері і свідомості представників етносу можна виразити шляхом опису 

відносин між ЖИТТЯМ і внутрішнім світом особистості: 

визначає долю людини (2); вимагає від людини зусиль (5); ставить вимоги 

перед людиною (2); вимогливе до людини; вимагає від людини мужності; надає 

людині вибір; змушує людину цінувати минуле; ставить власні умови. 

Всі семи об’єднані когнітивною ознакою Вплив життя на людину, що є, 

на нашу думку, логічним та випливає із самої назви цієї ознаки. 

Більш того, людина за свого життя визначає його як явище, що має власні 

причини, умови і мету: 

залежить від грошей (5); непередбачуване (5); має здатність 

змінюватися; залежить від місця; залежить від того, кому належить; 

залежить від якості перебігу. 

Серед прикладів таких сем можемо назвати: 

Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir – Важливо не скільки 

ми прожили, а як. 

Hayatı sonuna kadar yaşamak istiyorsan önce yaşamayı hak ediceksin – Якщо 

хочеш прожити до кінця життя, спершу отримай на це право. 

Bu hayatta sorumluluklarini görevlerini yap ki diğer dünyada rahat edesin – У 

цьому житті виконуй свої обов’язки з відповідальністю для того, щоб 

відпочивати у тому світі. 

За підсумковими підрахунками частка, що належить характеристиці життя 

у свідомості людини складає 10 %. 

І ще одним вагомим складником моделі будь-якого концепту виступає його 

метафорична частка. Вона ілюструє відношення подібності, яке базується на 
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зближенні концептів у мисленні самої людини. Тож не дивним є той факт, що 

деякі лексеми, що представляють дану частку, є незрозумілими для одних людей 

і абсолютно очевидними для інших. 

Американські вчені Дж. Лакофф і М. Джонсон припустили, що метафора 

від природи властива людському мисленню і пізнанню, і саме людське мислення 

вже своєю є за суттю метафоричним [230, с. 6]. Інструментарій теорії когнітивної 

метафори допомагає встановити кореляти когнітивних метафор, виявити та 

описати дані метафори, оскільки вони репрезентують образно-ціннісний зміст 

концепту. Концепт, що репрезентується за допомогою метафор, визначається як 

концептуальний референт, або область цілі (target domain), а концепт, що 

застосовується для порівняння, є концептуальним корелятом, або областю-

джерелом (source domain) (за Дж. Лаккофом). Процес взаємодії між структурами 

знання двох концептуальних царин – царини-джерела і царини-цілі – покладено 

в основу метафоризації. В результаті односпрямованої метафоричної проекції із 

царини-джерела в царину-ціль, які сформувалися в результаті досвіду взаємодії 

людини з навколишнім світом, елементи царини-джерела структурують менш 

освоєну концептуальну царину-ціль, що й відбиває сутність когнітивного 

потенціалу метафори. Таким чином, концептуальні метафори розкривають 

образний складник концепту [176, с. 182].  

Дж. Лакофф і М. Джонсон стверджують, що концептуальні метафори 

мають досвідне походження і виникають, коли певне абстрактне поняття 

неодноразово пов’язується з певним фізичним відчуттям, через що автори теорії 

називають концептуальні метафори “матеріалізованими” (embodied). 

Концептуальні метафори підсилюються культурними практиками і настільки 

ґрунтовно закріплюються у звичайній мові, що часто стає дуже важко 

ідентифікувати метафоричну природу слів та виразів, що їх позначають. 

Разом із визнанням метафоричної ознаки мислення теорія дала підстави 

для розгляду метафори як засобу опису та категоризації навколишньої дійсності. 

Експерименти з розуміння вербальних метафор [224] переконливо довели, що 
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люди не здатні ігнорувати метафоричнізначення мовних одиниць, що дозволило 

поглянути на метафоризацію як на спосіб конструювання картини світу. Саме це 

розуміння метафори, розвинуте в межах когнітивного підходу, дає можливість 

визначити функціонування метафори як методології наукового дослідження 

[227] та підґрунтя наукової теорії взагалі. 

Дж. Лакофф і М. Джонсон пропонують наступну типологію когнітивних 

метафор, яка розділяє усі існуючі метафори на три основних типи: структурні 

метафори – одне поняття структурно впорядковується у термінах іншого; 

орієнтаційні метафори – створюють концепти через просторові поняття та 

відношення; онтологічні метафори – розкривають події, дії, емоції, ідеї тощо, як 

якусь істоту чи субстанцію [231]. 

Метафорична природа життя виявляється у наступних семантичних 

характеристиках: 

свобода (2); відповідальність; здоров’я (2); героїзм; кохання (3); обов’язок; 

кропітка праця; боротьба (3); сутність (2), музика (3); фізіологічний стан 

організму (4); предмет науки (2); особлива форма існування; мить; ідеологія. 

Більшість з вищенаведених сем об’єднані спільною когнітивною ознакою 

Життя – сукупність загальнолюдських цінностей, адже саме такі 

широкомасштабні поняття можуть бути повнозначними корелятами до не менш 

всеохоплюючого концепту ЖИТТЯ. Проте, слід також зазначити, що прямі 

номінативні одиниці обраного концепту, що належать до пареміологічного поля, 

побудованого нами вище, ще більше наповнюють цей слот різноманітними 

корелятами: 

Hayat, duygulananlar için bir trajedi, düşünenler için bir komedidir – Життя є 

трагедією для тих, хто переживає, і комедією для тих, хто думає. 

Hayat, iki dipsiz karanlık ortasında bir kibrit alevidir – Життя – це полум’я від 

сірника між двома бездонними темрявами. 

Hayat, uzun bir insanlık dersidir – Життя – це довгий урок людяності. 

Hayat, zafer değil, savaştır – Життя – це не перемога, а війна. 
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Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denilmektedir – Життям 

називається графічний малюнок, у якому нічого не витирали. 

Dolaşan bir gölgedir hayat – Життя – це тінь, що розповсюджується. 

Hayat 3 günlüktür. Dün, bugün ve yarın.Dün gecti, yarının geleceği belli değil, 

öyleyse bügünün kıymetini bil… – Життя – це три дні. Учора вже минуло, що буде 

завтра – невідомо, тож слід цінувати сьогодення… 

Hayat çabuk biten bir kitaptır. – Життя – це книга, яка швидко закінчується. 

Hayat bir basamak geriye dönüp baktığında kaybolan basamak... – Життя – це 

сходинка, яку втрачаєш, коли робиш крок назад та повертаєшся… 

Hayat doğumla başlayan, ölümle biten bir okuldur. Orada herkes hem 

öğretmendir, hem öğrenci – Життя – це школа, яка починається з народження і 

завершується смертю. У ньому всі як вчителі, так і учні. 

Yaşamak bir ziyafettir. Bu ziyafete davetli kişiler pek çoktur, ama masaya 

oturmayı başaranlar çok azdır. – Життя – суцільний бенкет. Є багато людей, які на 

нього запрошені і мало тих, кому пощастило до нього долучитися. 

Bütün dünyevi yaşam bir hastalıktır, bir tür duygu oluşumudur. – Все мирське 

життя – це хвороба, щось на кшталт відчуття. 

Bir kadının yaşamı; herhangi bir erkeğe boyun eğip bağlanmak için bir 

arayıştan başka bir şey değildir – Життя жінки – це не що інше, як пошук якогось 

чоловіка, щоб задурити йому розум і прив’язати його до себе. 

Таким чином, проглянувши пореміологічне поле концепту ЖИТТЯ, ми 

можемо перерахувати й інші кореляти, а саме: 

− трагедія; 

− комедія; 

− полум’я від сірника; 

− урок людяності; 

− війна; 

− графічний малюнок; 

− тінь; 
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− три дні; 

− книга; 

− сходинка; 

− школа; 

− бенкет; 

− хвороба; 

− пошук чоловіка. 

Подібність, що є підставою концептуальної метафори, уможливлює 

встановлення різних спільних рис у членів різних категорій, представлених, 

зокрема, крилатими висловами відомих людей: 

Hayat bir tiyatro gibidir, en kötü insanlar en iyi yerde otururlar – Життя як 

театр: найгірші люди сидять у найкращих місцях. 

Hayat bir masala benzer. Uzunluğu değil, iyi olup olmadığı önemlidir – Життя 

схоже на казку. Важлива не її довжина, а якість. 

Hayat, bir oyuna benzer; istediğimiz kartları elde etmek elimizde değildir, ama 

oynamak elimizdedir – Життя схоже на гру. У нас в руках не ті карти, які ми 

хочемо мати, а ті, якими граємо. 

Hayat kumar gibidir. sonuna kadar gitmek için cesaret göstermelisin yaşadığın 

her saniye – Життя схоже на азартну гру. Для того, щоб дійти до кінця слід кожну 

прожиту секунду виявляти мужність. 

Bazen çöle benzer bazen denize.– Часом схоже на пустелю, часом – на море. 

Hayat bir oyuna benzer. Önemli yanı eserin uzun olması değil iyi olmasıdır – 

Життя схоже на гру. Його важливість полягає не у довжині, а у якості.  

Hayat tramvay gibidir... Tam yer bulmuş, oturacakken bir de bakmışsın son 

durağa gelmişsin – Життя як трамвай… Прилаштувався і коли сів, щойно 

обернувся і вже прибув на останню зупинку. 

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür. – Життя – це як дерево – єдине і вільне. 

З наведеного матеріалу робимо висновок, що життя у рамках наведеної 

характеристики схоже на: 
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− театр; 

− казка; 

− гра (2); 

− азартна гра; 

− пустеля; 

− море; 

− трамвай; 

− дерево. 

При аналізі метафоричного складника нам не вдалося виявити чітко 

вираженої спільної риси між усіма семами, адже, як було зазначено вище, 

проведення аналогій між життям та іншими корелятами є процесом вкрай 

індивідуалізованим, тож характеристики, якими наділений кожен з корелятів 

кардинально різняться між собою. 

Виходячи з кількості представленого матеріалу відсоткова часка, яку 

займає метафоричний сектор складає 20 % від загальної кількості засобів мовної 

об’єктивації концепту ЖИТТЯ. 

Проаналізувавши наявні семантичні ознаки було виявлено низку 

характеристик, які об’єктивують внутрішню структуру самого життя через 

наявність у ньому складників і частин. Такий структурний складник можна 

умовно поділити на дві частини: ту, що описує безпосередньо елементи 

внутрішньої структури концепту ЖИТТЯ, і таку, яка характеризує його з позиції 

вмісту. 

Частини життя найкраще відображаються шляхом прямих номінацій 

концепту, що входять до його лексико-фразеологічного та пареміологічного 

полів: 

hayatın karanlık yanları – темні сторони життя; 

hayatının baharında olmak – жити у найкращий період свого життя; 

hayatının baharını yaşamak – переживати найкращі дні свого життя; 
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Hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır, galip 

olmak, mağlup olmamak – Життя складається з постійної боротьби. Через це у 

житті існують лише дві речі: перемогти та не потерпіти поразки. 

Hayat üç günden ibarettir; dün, bugün, yarın – Життя складається з трьох 

днів: учора, сьогодні і завтра. 

Hayat 3 evrimdir doğar, büyür ve ölürsün… – В житті є три віхи розвитку: 

народження, зріліть та смерть… 

Tüm hayatın iki adımdan ibarettir. Eğer iki adımı atabilirsen hakka ulaştın 

demektir biri kalbin ve ruhunla bir adım halk ve nefsinden bir adım uzaklaşsan hakka 

ulaştın demek. – Все життя складається з двох кроків. Якщо ви зробили два кроки, 

то досягли сутності. Якщо ти зробив крок з серцем та душею від імені громади 

та самого себе, значить ти досяг сутності. 

Як можна побачити з вищенаведених прикладів, життя, як правило, 

складається з етапів, що пов’язані з часовими координатами. Такий висновок 

зайвий раз підкреслює твердження про те, що концепт ЖИТТЯ в рамках 

турецької концептосфери нерозривно пов'язаний з концептом ЧАС. 

Вміст життя представлений у наступних прикладах: 

hayatın değerleri – життєві цінності; 

hayatın tesellileri – життєві втіхи; 

hayatın esrari – життєва таємниця;  

hayat ayrıntısı – подробиця життя; 

yaşam bilimleri – життєві знання;  

yaşam standardı – життєві стандарти; 

Hayat mucizelerle doludur “Bugün varız yarın yokuz” gibi… – Життя сповнене 

чудес таких як от “сьогодні ми є, а завтра вже немає”… 

Проаналізувавши досить нечисленний ряд мовних одиниць, що входять до 

цієї характеристики, можна побачити, що вони дуже різняться між собою. Через 

це єдиною спільною ознакою є багатогранність та повнота життя. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=yaşam%20bilimleri&guid=TDK.GTS.4f59c271228f24.21633052
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=yaşam%20standardı&guid=TDK.GTS.4f59c2712293a2.77133775
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Сприймати концепт ЖИТТЯ як складову частину чогось більш 

масштабного не видається можливим. В рамках концепту засоби мовної 

об’єктивації, які б представляли дану ознаку виявлені не були. Причиною цього 

може бути широкомасштабність та самодостатність концепту. 

Таким чином, виходячи з кількості сем, що входять до структурного 

складника, ми можемо стверджувати, що він займає приблизно 5 % у когнітивній 

моделі концепту. Ця частка є найменшою (Додаток 9). 

 

4.4 Модель концепту СМЕРТЬ 

 

Методика моделювання концепту СМЕРТЬ у турецькій мовній картині 

світу також передбачає встановлення його перцептивної і метафоричної 

складової, а також виділення, за можливістю, місця смерті у свідомості людини 

і встановлення його внутрішньої структури. 

Перцептивний складник у цьому концепті, подібно до моделі його 

опозиційної пари, не має вказівок на базові види сенсорних функцій людини. 

Проте у ньому вказані якісні характеристики концепту: 

така, що відбувається з волі Аллаха; сконання (3).спланована (8); стан 

(25); крайня міра; раптова (5); бажана (7); найгірший випадок; легка (2); 

невблаганна; кривава; жертовна (2); страшна (5); дитяча; нереальна (3); 

трагічна; небезпечна (2); незворотна (3); факт (4); така, що настає у 

розчаруванні (2); навмисна (2); масова (2); непередбачувана (2); деструктивна; 

спричинює зміну місця (2); небажана (4); небезпечна; накликана; небезпека (2); 

характерна риса (3); така, що приходить; безнадійна; радість (2); не 

прив’язана до матеріальних цінностей; уособлення непотрібності; 

спровокована; граничний стан; гранична; несе почуття провини; провина на 

померлому; нещадна; однобічна; байдужа відносно померлого; така, що нівелює 

усе життєве (5); крайня міра; навмисна; страшна звістка; єдиний вихід; 

втілення бездіяльності; спровокована. 
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Як можна побачити із наведених характеристик, яких налічується 121 від 

загальної кількості мовних одиниць, що формують номінативне поле концепту 

СМЕРТЬ, якісний складник є найбільш представлений у моделі досліджуваного 

концепту. Кількісних ознак у процесі дослідження виявлено не було, що 

характеризує смерть як явище унікальне і таке, що не може траплятися кілька 

разів, тож подібний складник не має власного вираження. 

Зв’язок концепту із категоріями місця і часу також представлений досить 

вузько. Зміна місця у випадку смерті особи характеризується лише однією 

варіативною семою переселення (2), проте кількома різними експлікаціями: 

morga kaldırmak (досл. забирати у морг) – переміщення тіла померлої 

людини у відповідне місце; 

öbür dünya (досл. інший світ) – потойбіччя, у яке потрапляє людина після 

смерті. 

Таким чином, категорія місця, що нерозривно пов’язана із концептом 

смерть, має лише два показника: 

− морг; 

− потойбіччя. 

Категорія часу зовсім не представлена у моделі концепту СМЕРТЬ, 

оскільки носії мови у більшості сприймають її як явище статичне або ж часто 

зовсім не цікавляться темпоральними показниками даного ментального 

утворення. 

Отже, виходячи із кількості сем, які представляють цю складову у 

комплексній моделі концепту становить 56%. 

Складник, що показує вплив смерті на людину, переважно об’єднаний 

відповідною когнітивною ознакою. Його можна умовно поділити на дві частини, 

одна з яких містить семи, що характеризують взаємодію смерті із свідомістю 

людини, інша – об’єктивує мету і спосіб впливу на її внутрішній світ. До першого 

показника ми віднесли наступні семи: 
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така, що приходить (2); передбачувана (3); загрожує людині (2); горе (2); 

така, що можна відвернути (5); спровокована (2); побажання для іншого; така, 

яку приймають; крайня ступінь волі людини; ступінь вираження негативних 

емоцій (2); така, яку можна притягнути; очікувана (2); така, що не впливає на 

людину; така, що можна уникнути; така, що не приходить (10); викликає 

очікування; не має виправдання; приносить горе (4); незворотна (9); залишає по 

собі пам'ять; вибір людини; право; така, що можна відвернути; спрямована на 

себе самого; викликає думки у живих. 

Другий показник має меншу кількість сем, більшість з яких виражають 

причину настання смерті, об’єднуючи тим самим концепт СМЕРТЬ із іншими 

концептами сфери: 

викликає очікування (12); спричинена горем (4); спричинена голодом (2); 

спричинена обставинами; спричинена хворобою (2); спричинена помстою (4); 

спричинена зброєю; має причину (2); спричинена задухою; спричинена іншими 

(8); спричинена болем; має причину; має причину (2); стимул до поваги; 

Проаналізувавши наведений матеріал можна виділити низку корелятів, які 

у свідомості людини за певних обставин провокують відсилання думок до 

концепту СМЕРТЬ: 

− горе; 

− голод; 

− хвороба; 

− помста; 

− зброя; 

− задуха; 

− біль. 

Представлення наведених корелятів відбувається у більшості випадків 

через одиниці фразеологічного і паремійного фондів: 

acıdan ölmek (досл. помирати з горя) – жити у дуже скрутному становищі; 
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açlıktan köpük kusmak (досл. знудити піною від голоду) – помирати з 

голоду; 

iki rahmetten biri (досл. одна з двох милостей) – або вилікуватися, або 

вмерти від хвороби; 

kana kan istemek (досл. бажати кров за кров) – хотіти вбити когось з 

причини помсти за вбивство іншого; 

kılıçtan geçirmek (досл. пропускати через меч) – вбити мечем; 

ne aldı ne verdi (досл. ні дав, ні узяв) – померти, перекривши дихання. 

З кількісних показників наведеного матеріалу можемо зробити висновки, 

що даний складник концепту займає 43% від загальної кількості мовних одиниць 

номінативного поля, що, у свою чергу, робить його другим за значимістю у 

моделі концепту СМЕРТЬ. 

Метафоричний складник концепту представлений значно меншою 

кількістю сем: 

подорож; зникнення, відпочинок, розставання, чорний верблюд. 

Зазначені ознаки були виділені переважно із периферії ядра номінативного 

поля концепту, і лише одна – з паремійного фонду: 

Ölüm bir kara devedir ki, herkesin kapısına çöker – Смерть – це чорний 

верблюд, що стукає усім у двері. 

Така невелика кількість сем (1%), що формують метафоричний складник, 

пояснюється низьким ступенем схильності обраного концепту до метафоризації 

у свідомості носіїв турецької мови. 

Структурний складник не представлений у рамках концепту СМЕРТЬ. 

Таким чином, модель обраного концепту складається з трьох основних 

складників, два з яких (якісний і взаємодія зі свідомістю) формують основну 

структуру ментального утворення, тоді, як метафорична частка представлена 

лише у вигляді 1% (Додаток 10). 
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4.5 Співвідношення концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ на основі їх 

когнітивних моделей 

 

ЖИТТЯ і СМЕРТЬ – це два онтологічних явища, які обростали протягом 

віків новими культурними ознаками і цікавили людство від витоків язичництва. 

Вони посідають одне з ключових місць у картині світу будь-якого етносу і 

складаються з низки символічних елементів, які і формують уявлення про нього. 

О. Я. Гуревич відзначає, що символ не можна вважати звичайною умовністю. 

Він має неабияке значення і сповнений глибоким смислом [44, с. 31]. 

Провівши аналіз вербалізованого об’єму концептів, було виявлено, що 

ЖИТТЯ і СМЕРТЬ не проявляють себе у якості антагоністичних понять. 

Навпаки, їхні складники символічної природи співпадають за низкою 

характеристик, що доводить зв'язок і взаємодоповнення між ними. Вони обидва 

становлять собою онтологічні поняття, чинять вплив на поведінку індивіда, 

доповнюють і водночас протиставляються одне одному, а також мають звичайне 

фізіологічне підґрунтя, що безумовно знаходить своє відображення у мові. 

Тоді, як символ походить з глибини віків і через це характеризується 

динамічною і мінливою природою, то концепт народжується у процесі 

пізнавальної діяльності й має здатність змінюватися і поповнюватися новими 

знаннями [67, с. 108]. Більш повна картина функціонування концептів у 

свідомості турецького етносу була сформована шляхом моделювання їхніх 

інтерпретаційних полів на основі інформації, зібраної з мовних одиниць кожного 

номінативного поля. У таких лексемах були виявлені вкрай різнобічні смислові 

ознаки, які приховані від прямого спостереження. 

Інтерпретаційні поля обох концептів є досить об’ємними за своїм змістом 

(Додатки 2, 3, 5, 6). Суперечливість народних висловів, які об’єктивують у мові 

периферію концепту, пояснюються їхньою приналежністю не до ядра, а до 

інтерпретаційного поля, аналіз якого дозволив сформувати структуру концепту. 
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Згідно з результатами здійсненого аналізу, виявлені когнітивні ознаки 

дозволяють номінувати досліджувані концепти як опозиційні.  

За термінологією О. Ю. Пономарьової концепт-опозиція є лаконічною 

номінацією, яка поєднує у собі ідею єдності і протиставлення концептуального 

простору [134, с. 8]. Опозиційні концепти – це ментальні одиниці, що 

відображають різновекторність аксіологічного навантаження двох протилежних 

фрагментів дійсності і відзначені лінгвокультурною специфікою [152, с. 248]. 

Одна з теорій психології стверджує, що виникнення і функціонування 

опозицій визначається прагненням людини до аналізу усіх явищ і подій, що її 

оточують, з позиції шкоди чи користі для себе і своєї соціальної групи. У основі 

такої точки зору індивіда лежить основна пара протиставлень сприятливий – 

несприятливий [115 ,c. 26]. Крім того, номінація опозиційний концепт або 

концепт-опозиція має низку й інших характеристик, що підтверджують 

доцільність його назви: 

− бінарність становить собою один із найважливіших принципів 

категоризації дійсності, який виник через бажання первісної людини 

упорядкувати власний світ [164]; 

− картина світу будь-якого народу базується на ключових бінарних 

опозиціях, які носять універсальний характер: кохання – ненависть, угору – вниз; 

добро – зло тощо [146, с. 12]; 

− основним принципом упорядкування концептосфери прийнято 

вважати протиставлення і бінарність [19, с. 18]. 

Оскільки бінарність виражена не лише опозиційними показниками, а й 

спільними точками дотику елементів такої двоякої єдності, першопочатковим у 

дослідженні структури концептів-опозицій варто визначити ступінь їхньої 

співвіднесеності. Як зазначав А. Йилмаз, турки сприймають смерть у 

нерозривній єдності із життям. Вони вбачають у смерті не зникнення з цього 

світу, а продовження життя лише зі звичайною зміною місця [244]. Концепти 

ЖИТТЯ і СМЕРТЬ мають онтологічно філософську природу і демонструють 
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схожість у наступних концептуальних ознаках: 1) рух; 2) сукупність 

нерозривних діалектичних єдностей; 3) має вплив на людину; 4) фізіологічний 

процес. Варто зазначити, що спільні риси у зазначених логемах слід вважати 

відносними, адже усі вони характеризують кожен з елементів єдності своєрідним 

чином. Рух із позиції життя є проявом просування уперед і символом динамки, 

що супроводжується представниками інших елементів турецької концептосфери 

таких, як ПРАЦЯ, ЧАС, РОЗВАГИ тощо: 

аçık ağız aç kalmaz – (досл. Відкритий рот не залишиться голодним) – Той, 

хто вже народився у будь-якому випадку починає задумуватися над способом 

проживання; 

baba mirası yanan mum gibidir – (досл. Батьківський спадок схожий на 

свічку, що згорає) – В житті можна втратити усе, якщо нічого не робити; 

emek olmadan yemek olmaz/ еmeksiz yemek olmaz – (досл. Без праці не буває 

їжі) – Для забезпечення власного життя треба працювати; 

hayat bir pamuk ipliğine bağlı zamanın geçmesidir – Життя пов’язане з 

плинністю часу бавовняними нитками; 

ense yapmak (досл. Робити шию) – Жити ніде не працюючи, а лише їсти, 

пити і розважатися. 

У випадку із зображенням смерті через призму руху, її варто сприймати як 

більш короткочасний рух у вигляді переходу у потойбіччя, логічне і своєрідне 

продовження лінії життя: 

Eceli gelmiş, deriz: Hayır ecele kendisi gitmiştir. Ölüm yürümez dirilerdir ki 

daima ona yaklaşırlar – Ми кажемо, що смерть прийшла. Ні, він сам пішов до 

смерті. Смерть не приходить, це живі до неї наближаються. 

Вплив на людину мають обидва концепта не лише через антропоцентричну 

парадигму, у якій відбувається дане дослідження, а і завдяки узагальнюючому 

характеру самих ментальних одиниць, на тлі яких відбувається життєдіяльність 

носіїв мови. Життя за такої ознаки представлене більш багатогранним і 

різноманітним, тоді як смерть має дещо знижену ступінь вираження у мові з 
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точки зору якісних показників. Це може пояснюватися можливістю людини 

безпосередньо описати пережите і залишити різноманіття емоційних відбитків у 

вигляді вербалізованих форм. Смерть у такому випадку має менш яскраву 

вербалізацію і загалом переживається внутрішньо кожним особисто, що дещо 

ускладнює її опис. 

Фізіологічна сторона концептів також відрізняється за своїм наповненням. 

Якщо у випадку із концептом ЖИТТЯ ця ознака займає останню позицію за 

кількісним представленням, очевидно програючи іншим через свою простоту, 

буденність і прісне підґрунтя, то у структурі концепту СМЕРТЬ фізіологічна 

ознака є другою за чисельністю, з чого можна робити висновок про вагому роль 

саме цієї характеристики у свідомості турецького етносу.  

Виходячи з цього, аналіз структур інтерпретаційних полів концептів 

ЖИТТЯ і СМЕРТЬ дозволяє зобразити бінарний тип їхніх відносин: 

1) радість, щастя – горе: 

У представленій опозиційній парі життя асоціюється з радістю, тоді як 

смерть – з горем. Варто одразу зазначити, що таке протиставлення не можна 

вважати повноцінно притаманним двом досліджуваним концептам саме у 

зазначених характеристиках, про що мова піде нижче. Проте, дана пара ознак є 

досить частотною. Життя у контрасті зі смертю часто наповнене позитивом у 

різних проявах. Побажання від оточуючих заряджені виключно гарними 

словами, добра, радості, фінансового і особистого благополуччя, миру і злагоди: 

Sefa sürmek (досл. Веселитися) – Жити комфортним і веселим життям; 

Yediği önünde, yemediği ardında (досл. Те, що він з’їв – попереду, а те, що 

не зів – позаду) – Жити так, як хочеться, у достатку і розкоші; 

Berhudar ol (досл. Будь щасливим) – Побажання на довге і щасливе життя; 

Bir yakadan baş çıkarmak (досл. Витягати голову з коміра) – Жити у 

розміреності і благополуччі. 

Радість від життя отримують просто проживаючи і відчуваючи його 

повною мірою. Навіть ті лексичні одиниці, що характеризують його із 
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негативного боку у переважній більшості своїй стверджують, що попри усі 

негаразди усе в результаті змінюється на краще. Така теза дозволяє надати 

пріоритет асоціативній парі ЖИТТЯ – це радість: 

hayattan zevk almak – насолоджуватися життям; 

hayatın tadını görmek – пожити в своє задоволення, пізнати смак життя. 

Смерть у переважній більшості випадків є великим горем для тих, хто з 

нею зіштовхується: 

Herkes kendi ölüsü için ağlar – Кожен плаче за своїм померлим; 

Ölen bir ölmüş ağlayan iki – Помер один, а заним плачуть двоє; 

Can alıp vermek – (досл. узяти в повернути душу) – бути у жалобі за 

померлим; 

Ölümün acısını sevdiklerimizin ölümünde tadarız – Горе від смерті ми 

відчуваємо у смерті тих, кого ми любимо. 

Реакцією на звістку про смерть найчастіше бувають сльози, плач і болісні 

відчуття у душі. Таким чином можна говорити про ще одну складову даної 

бінарної опозиції: сміх – сльози. 

2) динамічне – статичне: 

Описувана бінарна єдність характеристик життя і смерті має тісний зв’язок 

із категорією руху і його відсутністю. Проте така опозиційна пара специфікує 

рух з позиції його швидкості і пожвавленості, де життя – це динамічна складова, 

а смерть – статична. Активний рух життєвого процесу при цьому відбувається 

виключно векторно, про що свідчать наступні вибрані одиниці номінативного 

поля досліджуваного концепту: 

Geçmişte mazi yenmişe kuzu derler – (досл. Те, що було, називають минулим, 

а те, що з’їли, – ягням) – Не варто зупинятися у житті на минулому, адже воно 

йде вперед. 

Kuvvetli beyinler ölü fikirlerle düşünemez – Потужний мозок не має мертвих 

думок. 
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У той час як відсутність будь-якої активної участі у житті можна 

тлумачити як смерть не стільки тіла, як душі у прямому або переносному сенсі: 

Hiç bir şey yapmayana çoğu zaman ‘iyi adam’ deriz. Ona ‘ölü adam’ demiş 

olsak belki daha doğru olurdu – Більшість людей, які нічого не роблять, ми 

називаємо хорошими. Проте назвати їх мертвими було б правильніше. 

3) початок – кінець: 

Як зазначалося вище, життя – це безупинний рух уперед, а також відрізок 

часу, упродовж якого людина векторно рухається уперед. Такий проміжок має 

свої межі. Початок у даному випадку більше асоціюється із дотичним до 

концепту ЖИТТЯ субконцептом НАРОДЖЕННЯ, оскільки саме таке ментальне 

утворення здатне повною мірою виявляти прояви ознаки початку. Народження, 

у свою чергу, у турецьких номінантах концепту виражене здебільшого 

дієсловами руху. Це дозволяє виділити ще одну опозиційну пару ознак у межах 

описуваної: прихід – полишення: 

dünyaya gelmek (досл. приходити у світ) – народитися; 

hayatına girmek (досл. увійти в життя) – народитися. 

На противагу входженню у життя, смерть має відтінок незворотності і 

скінченності усього того, що відбувалося протягом нього. Полишення цього 

світу найчастіше асоціюють з тими характеристиками, які очевидно 

проявляються у людини під час смерті: закриття очей і зупинка дихання: 

Sonsuz aşkımızı kime vaat edersek edelim. Sonuçta hepimiz ‘ölüm’ün 

nişanlısıyız – Кому б ми не бажали безкінечного кохання, врешті-решт усі ми 

заручені зі смертю. 

Hayat göz açıp kağayana kadar geçer – Життя проходить від моменту 

відкриття очей до їх закриття. 

Dünyaya gözlerini kapamak – (досл. закрити очі на світ) – померти. 

4) шум – тиша: 
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Плинність життя, його насиченість різними подіями, поведінкою людини 

у різних ситуаціях, а також її спілкування з іншими членами соціуму 

супроводжується різними звуками, тобто шумом: 

Nerede akşam orada sabah (досл. Де вечір, там і ранок) – Жити 

розважаючись до ранку і не думаючи про завтра; 

Eşini, aşını, işini bil – (досл. Знай свою другу половину, їжу і роботу) – У 

житті людина повинна бути на своєму місці і мати базові цінності 

Bu dünyaya ne yapmaya geldiğimi sorarsanız.. Cevabım şu olacak; Hayatımı 

yüksek sesle yaşamak için buradayım – Ви запитаєте мене, навіщо я прийшов у цей 

світ. Я так відповім: я тут для того, щоб прожити життя голосно. 

Відповідно логічним можна вважати відсутність будь-яких звуків після 

настання смерті людини: 

Tarihe insan her istediğini söyletebilir, çünkü ölüler itiraz edemezler – Людина 

може змусити історію говорити те, що потрібно, оскільки мертві не можуть 

заперечувати. 

5) реальне – потойбічне: 

Життя завжди протікає у реальності, яка відображається у мові 

показниками часу і місця. За поглядами турків, людина живе тут і зараз. Така 

позиція є вкрай важливою і її потрібно цінувати. Також, роблячи висновки із 

зібраного матеріалу, можна стверджувати, що реальність здебільшого 

знаходиться у тісному асоціативному зв’язку із сушею і землею. Така взаємодія 

є настільки міцною, що буквально заперечує існування смерті у реальному світі: 

Hayat 3 günlüktür.Dün, bugün ve yarın.Dün gecti, yarının geleceği belli değil, 

öyleyse bügünün kıymetini bil… – Життя – це три дні. Учора вже минуло, що буде 

завтра – невідомо, тож слід цінувати сьогодення…; 

Yaşama insanın dünyadaki faaliyetlerini gösterir – Життя показує діяльність 

людини в світі; 

Karada ölüm yok – На землі смерті немає. 
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Незважаючи на те, що містична складова концепту СМЕРТЬ у турецькій 

мовній картині світу представлена порівняно незначною кількістю мовних 

одиниць, така її характеристика має досить інформативний зміст у процесі 

дослідження бінарних відносин концептуальної пари. Нереальність 

відображається шляхом проведення паралелі із потойбіччям, що організована у 

вигляді такого ж самого світу, який ми можемо спостерігати у реальності: 

öbür dünya – інший світ. 

Крім того, низка номінантів характеризує проміжний стан особи, яка 

знаходиться між двома світами у очікуванні смерті. Здебільшого така ознака 

описана через контрастне порівняння поверхні землі із підземеллям: 

Bir ayağı çukurda olmak (досл. бути однією ногою у ямі) – бути при смерті 

у похилому віці 

Bir ayağı kıyıda, bir ayağı kuyuda (досл. одна нога на землі, інша – у ямі) – 

доживати останні дні 

Виходячи з цього можна стверджувати, що до зазначеної опозиційної 

характеристики входить також пара на землі – під землею. 

6) день – ніч: 

Життя у свідомості турків – це день, а смерть – ніч. Циклічність протікання 

дня схожа на етапи життя людини, де світанок – це народження, ранок – 

дитинство, день – активна фаза життя, за якої людина створює сім’ю, працює, 

виховує дітей, а ввечері вона починає старіти і ближче до ночі відчуває 

наближення смерті. Крім того, плинність днів показує перебіг життя, оскільки з 

кожним новим ранком людина усвідомлює, що життя триває далі. Ця асоціація 

демонструє її зв'язок із опозиційними характеристиками динаміки життєвого 

процесу і реальності: 

Gözlerinizi okşayarak sizi uyandıran sabah güneşinin güzelliğine inanıyor 

musunuz? Hayata bir kere daha yeniden doğdunuz demektir – Ви вірите у красу 

вранішнього сонця, яке пробуджує вас торкаючись очей. Це значить, що ви ще 

раз народилися; 
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Geceler gebedir – (досл. Ночі є вагітними) – Кожен ранок у житті несе з 

собою нові події, які слід приймати; 

Gün geçer, ömür tükenir, deli sevinir ki bayram geliyor – (досл. Учорашній 

день проходить, життя закінчується, а дурень радіє, що приходить свято) – Час 

плине, усе закінчується, а безвідповідальні і безтурботні люди зовсім не 

турбуються про життя і живуть одним днем розважаючись; 

Gün güne uymaz – (досл. День на день не схожий) – У житті події і справи 

одного дня не схожі на події іншого; 

“Bugün” ölür fakat ‘yarın’ ölümsüzdür – “Сьогодні” помре, але “завтра” 

безсмертне; 

Hayat üç günden ibarettir; dün, bugün, yarın – Життя складається з трьох 

днів: учора, сьогодні і завтра; 

Hayat mucizelerle doludur “Bugün varız yarın yokuz” gibi… - Життя сповнене 

чудес таких  як от “сьогодні ми є, а завтра вже немає”… 

За словами С. Кючюка, життя і смерть є одними з тих категорій, що мають 

своє відображення і у колористиці [228, с. 186]. З чого варто виділити ще одну 

опозиційну пару характеристик, яка функціонує у межах описуваної: біле – 

чорне, де біле – це життя, а чорне – смерть, яка виражається через колір 

опосередковано шляхом зображення жалоби у одязі, речах для поховальної 

церемонії: 

Karalar bağlamak (giymek) (досл. носити чорне) – бути у жалобі за 

померлим. 

7) активність – спокій. 

Ще одним різновидом категорії руху, яка характеризує обидва описуваних 

концепта, є активність життя і спокій смерті. Особливість цієї опозиційної пари 

ознак визначається не швидкістю, а саме інтенсивністю руху: 

Rahat yüzü görmemek (досл. Не бачити обличчя спокою) – Жити 

неспокійним життям; 
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Altta kalanın değil, geride kalanın canı çıkar. Yaşamak isteyen yüzyılıyla 

beraber yürümelidir – Гинуть не ті, хто попереду, а ті, хто позаду. Бажаючі жити 

повинні рухатися разом зі століттям. 

Говорячи про таку характеристику смерті варто зазначити, що вона 

стосується більше не померлого, а людини, яка очікує на смерть через вік або є 

низку інших обставин. Спокійна смерть є ознакою позитивного завершення 

життєвого шляху, здійснення усіх планів і мрій вчасно, до такого виду смерті 

часто прагнуть: 

Yaşlanmadan önce iyi yaşamak; yaşlandıktan sonra da iyi ölmek istedim – Я 

хотів гарно пожити до того, як постарію і спокійно вмерти після того. 

Разом із тим не варто забувати, що кожен із концептів сам представлений 

у якості бінарного цілого з позиції його внутрішньої структури, втілюючи цілу 

низку взаємопов’язаних опозицій. Деякі з них при цьому повторюють уже 

зазначені опозиційні ознаки, що притаманні єдності уцілому: радість – горе, 

динаміка – статика, реальне – потойбічне, активність – спокій. 

Характерною рисою зазначених ознак виявилася їхня притаманність 

переважно концепту ЖИТТЯ, що, на нашу думку, вкотре підтверджує наведену 

вище тезу про значно інтенсивнішу експліцитну функцію цього концепту у 

порівнянні із його бінарно опозиційною парою. У процесі аналізу 

інтерпретаційного поля були виявлені низка характеристик, що об’єктивують 

життя не лише із позиції суцільного позитиву. Варто зазначити, що негативні 

ознаки цього концепту зустрічаються удвічі частіше (радість (2) – приносить 

горе (4)). Це можна прослідкувати з кількісних показників семантичних ознак, 

що формують когнітивну ознаку Життя – це сукупність нерозривних 

діалектичних єдностей. Проте переважна більшість із номінативних одиниць 

наприкінці попри усе схиляється до переважання яскравих фарб: 

Ayağa değmadik (dokunmadık) taş; başa gelmedik iş olmaz – (досл. Не буває 

каменю, який не торкається ноги, і немає такої справи, яка не приходить у 
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голову) – Життя людини не завжди безхмарне. Протягом життя вона 

зіштовхується з різними проблемами і труднощами. Але згодом все стає добре; 

Hayat bir şüphe yok ki bir komedidir: fakat içinde çoğumuz ağlarız – Життя є 

без сумніву комедією, але у ній більшість з нас чомусь плаче; 

Her zaman melek olarak ancak gökte yaşanır; yerde yaşamak için arasıra şeytan 

olmak gerekir – Завжди жити як ангелу можна тільки на небі, а для того, щоб жити 

на землі, інколи треба бути чортом. 

Смерть також може бути радістю на відміну від широко розповсюдженого 

уявлення про неї як про виключно трагічну і жалобну подію. Проте подібна 

непритаманна характеристика має удвічі мешу експлікацію, що можемо 

прослідкувати із вибраних семантичних характеристик номінативних одиниць 

цього концепту (радість (2) – приносить горе (4)). Таке, на перший погляд дивне 

почуття смерть може викликати у людей, які дуже бажали її іншому і мають 

певну особисту вигоду від цього: 

Deli deliden hoşlanır, imam ölüden (досл. Божевільний радіє з божевілля, а 

імам – зі смерті) – Людині подобаються ті люди, які на неї схожі, а також ті речі, 

що приносять їй вигоду. 

Eşeğin ölümü köpeğe düğündür (досл. Смерть віслюка – для собаки свято) – 

Інколи шкода, яку робить одна людина, є користю для іншої. 

Опозиційна ознака динаміка-статика притаманна виключно у межах 

концепту ЖИТТЯ, адже смерть не може мати динамічних характеристик через 

власну природу миттєвості. Статичне життя має негативний відтінок застою, 

відсутності течії і життєвих інтересів: 

Bilgisizliğin rahat uykusu hayatta en korkulu rüyadır – Спокійний сон 

незнання є найстрашнішим сном у житті. 

Життя також можна розглядати з позиції бінарної єдності реальності і 

потойбіччя у ньому. Ця характерна ознака є дещо двоякою, оскільки по-перше, 

може описувати мрії і сни людини, що також є невід’ємною складовою життя , а 

по-друге, метафорично зображує смерть у якості продовження життя, проте уже 
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у іншому світі. Для опису зазначеної єдності характеристик ми акцентуємо нашу 

увагу саме на першій рисі: 

İnsan, hakikat ile hayali birbirine katık ederek yaşar, ayağımız yerde iken 

gözlerimiz göktedir – Людина живе, приправляючи мрію реальністю. Коли наші 

ноги на землі, то наші очі у небі. 

Більш того, аналізуючи наведений вище матеріал семантичних рис 

(ілюзорне (2) – реальне), можемо стверджувати, що нереальна сторона життя є 

невід’ємною частиною у процесі складання уявлення про даний концепт, про що 

свідчить представлення такої характеристики у вдвічі більшій кількості в рамках 

когнітивної ознаки бінарності. 

Останньою парою із зазначених опозиційних ознак, які характеризують 

бінарний тип відносин досліджуваних концептів як єдності, так і кожного 

окремо, виступає ознака активність – спокій. Характеристика спокою життя при 

цьому, на відміну від його статичності, не має ознак негативу, а частіше виступає 

показником розміреності, достатку і благополуччя: 

gün görmek (досл. бачити день) – жити у щасті, душевному спокої і 

достатку; 

bir yakadan baş çıkarmak (досл. витягати голову з коміра) – жити у 

розміреності і благополуччі; 

durmuş oturmuş (досл. той, що зупинився і сів) – жити довгий час спокійно 

і розмірено, не маючи жодних проблем; 

güle güle (досл. посміхаючись) – жити у душевному спокої. 

Крім вищезазначених опозиційних єдностей характеристик, нами у процесі 

попереднього етапу дослідження, який стосувався встановлення ієрархії 

когнітивних ознак концепту, були встановлені й інші показники внутрішньої 

бінарності кожного з концептів по окремості. Варто зазначити, що уявлення про 

бінарність, як про умовний поділ одного цілого на дві рівнозначні за вмістом 

половини є помилковим. Звичайно, заперечувати і таку ситуацію не видається 

можливим, проте у переважній більшості зібраного нами матеріалу одна з 
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характеристик бінарної єдності завжди є домінантною, інша – рецесивною. Така 

ситуація, на нашу думку, робить спостереження лише цікавішим і 

урізноманітнює уявлення про  

Особливо значимим протиставленням у структурі концепту СМЕРТЬ стала 

опозиція спланована (8), передбачувана (3), спровокована (4), навмисна (3), така, 

яку можна притягнути, очікувана (2), накликана – раптова (5), непередбачувана 

(2) перш за все через свою чисельність і якісну варіативність семантичних 

відтінків. Із вказаного списку ознак раптовість настання смерті згадана у три рази 

менше, ніж спланованість та передбачення цього явищами іншими. Такий 

дисбаланс з переважанням очікування смерті може пояснюватися, на нашу 

думку, значно більшою кількістю причин і передумов для її настання, а також 

потужними емоційними переживаннями людей, що дізналися про наближення 

смерті: 

Allah’ın binasını yıkmak (досл. спалити дім Аллаха) – убити себе або когось 

іншого; 

baş koymak (досл. покласти голову) – бути готовим навіть до смерті заради 

досягнення власної мети; 

canını vermek (досл. віддати душу) – бути готовим померти заради когось; 

çiğ çiğ yemek (досл. з’їсти по росинці) – роздратувати так, що спровокувати 

вбивство. 

Раптовість смерті описується менше через фактор неочікуваності, який має 

прояв лише опісля самого трагічного моменту у вигляді скупчення негативних 

емоцій тих, хто оплакує: 

kan tutmak (досл. тримати кров) – раптово померти; 

kurban gitmek (досл. стати жертвою) – померти випадково; 

şehit düşmek (olmak) (досл. бути жертвою) – померти випадково від рук 

убивці. 

Наступні дві пари характеристик, які були виділені у процесі семантичного 

аналізу одиниць номінативного поля, мають однакову ступінь співвіднесеності у 
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межах кожної групи. У парі з показником можливості уникнення від смерті 

характеристика незворотності у два рази перевищує протилежну ознаку (така, 

що можна відвернути (6), така, що можна уникнути – незворотна (12), 

невблаганна). Це демонструє усю серйозність сприйняття турками даного явища, 

усвідомлення його небезпеки і всеосяжності у випадку якщо схильність до смерті 

все ж склалася унаслідок певної життєвої ситуації, а також неможливості 

повернути перебіг подій у зворотному напрямку: 

günü yetmek (досл. днів достатньо) – час смерті прийшов; 

ölmek var, dönmek yok (досл. померти можна,  повернутися – ні) – у будь-

яких справах, що робляться, немає шляху назад; 

ölüm Allah’ın emri (досл. смерть – це наказ Аллаха) – усі люди смертні і 

їхня смерть завжди є запланованою вищими силами; 

Уникнути смерті також можливо, проте така ознака об’єктивується у мові 

у два рази рідше за її опозиційний показник. Найчастіше вона представлена 

одиницями, які описують втечу від смерті у вигляді щасливого випадку або ж 

неочікуваною милістю з боку того, хто бажає її спровокувати: 

canını bağışlamak (досл. пробачити душу) – відмовитися від убивства; 

postu kurtarmak (досл. врятувати свою шкуру) – врятувати від смерті. 

Остання бінарна пара характеристик описує зв'язок смерті із бажанням її 

настання або ж навпаки, з повною його відсутністю (бажана (7) – небажана (4)). 

Досить дивною може видаватися кількісна співвіднесеність складників 

опозиційної єдності. Основний акцент на схвальній реакції відносно цього явища 

може пояснюватися широким різноманіттям причин і варіативністю обставин, 

що можуть спровокувати подібне бажання, а також позицією самої людини щодо 

настання власної смерті або ж третьої особи: 

сan düşmanı olmak (досл. стати ворогом душі) – ворог, який хоче вбити; 

сanından bezmek (досл. втомитися від душі) – хотіти смерті через життєві 

труднощі; 

еceline susamak (досл. бажати смерті) – поводитися небезпечно; 
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еksik olsun (досл. нехай він зникне) – побажання смерті людині, яку 

ненавидиш усією душею. 

Небажання настання смерті є більш класичною реакцією носія будь-якої 

мови, зокрема і турецької. Через це кількісний показник одиниць, що виражають 

таку характеристику є майже удвічі меншим. Ознака представлена як 

експліцитно, так і імпліцитно : 

сan pazarı (досл. ринок душі) – усі відчувають небезпеку смерті і 

намагаються її уникнути; 

ölme eşeğim ölme (досл. не вмирай, мій ослику, не вмирай) – річ, яку людина 

дуже хоче, у майбутньому може не знадобитися; 

vur dedikse öldür demedik ya! (досл. якщо ми казали: “Бий!”, ми ж не казали: 

“Убий!”) – дія або прохання, які виконуються за межами міри, є неприйнятними, 

а їхній результат – не бажаним. 

Виділена раніше когнітивна ознака Життя – це сукупність нерозривних 

діалектичних єдностей об’єднує низку характеристик, що вирізняються своєю 

або повною збалансованістю, або ж цілковитою протилежністю у кількісній 

позиції. Перша з описуваних пар всебічне (7), різнобічне (5), – нудне, пусте має 

досить логічну розстановку акцентів, за якої життя у переважній своїй більшості 

асоціюється із різнобарвністю, контрастністю і яскравістю, що вкотре 

підкреслює строкату природу описуваного нами концепту: 

Dostluğu ortak yaşanan mutluluklar kuvvetlendirir ve ortak yaşanan felaketler 

zayıflatır – Дружбу посилюють спільно пережиті радощі і послаблюють сумісні 

нещастя; 

Hatıralarımız, diyoruz ve sanıyoruz ki onlar hayatımızın aklımızda tam kalan 

parçalarıdır, halbuki her birinin aıtında unutulmaya gömülmüş binlerce parça 

hayatımız vardır – Ми кажемо і думаємо, що наші спогади – це частинки нашого 

життя, що залишаються у нашій пам’яті. У той час, як за кожним із них 

знаходиться наше життя з тисяч шматочків, які закопані у забуття; 
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Hayat kısadır.İnsan zenginliğini kullanmaya ne kadar erken başlarsa o kadar 

iyidir – Життя коротке. І чим раніше людина почне використовувати його 

багатства, тим краще. 

За такого різноманіття фарб, не дивним виявляється той факт, що сірість і 

буденність не значно широко експлікуються одиницями номінативного поля 

концепту. 

Наступні дві пари опозиційних характеристик (специфічне – буденне (7); 

бездоганне – нейтральне (3)) логічно доповнюють попередню з позиції 

насиченості життя. Проте їхній баланс може викликати певні непорозуміння у 

процесі дослідження. З опису наведеної вище характеристики видно, що 

яскравість життя представлена у мові, а відповідно і у вербалізованій, частині 

концептосфери турецького народу значно ширше тоді, як уже з кількісного 

представлення наступних опозиційних пар можна простежити зовсім 

протилежну тенденцію. Буденність і нейтральність суттєво переважають над 

власними опозиційними номінаціями. Це може пояснюватися, на нашу думку, 

лише тим, що незважаючи на усю привабливість і цікавість до 

урізноманітненості життя, рутинна складова є найближчою до усвідомлення 

його пересічним носієм турецької мови: 

Çoğumuz için ‘dünya’ içinde yaşadığımız kasaba veyа köydür – Для більшості 

з нас світ – це містечко або село, в якому ми живемо; 

Hayat sanatı: Bulamayacağından vazgeç; alabileceğini iste; elindekinden 

faydalar – Мистецтво життя: відмовся від того, що не зможеш знайти, бажай того, 

що зможеш отримати і отримай користь від того, що вже маєш. 

Наступні дві опозиційні пари пов’язані із місце людини серед інших людей 

(любовне, пов’язане з сім’єю (2), спільне (3) – особисте, поодиноке (4); у кожного 

власне – пов’язане з соціумом). На відміну від попередніх, ці бінарні єдності 

повністю збалансовані і описують досліджуваний концепт рівноцінно з обох 

сторін. Як бачимо з наведених даних, людина може жити як у родинному колі, 

так і самостійно і поодиноко: 
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bir yastıkta kocamak (досл. старіти на одній подушці) – мати довге подружнє 

життя; 

can yoldaşı (досл. супутник для душі) – хтось із ким можна жити, щоб не 

залишатися одному; 

dirlik düzenlik (досл. благополуччя і спокій) – гарні відносини, любов і 

довіра між тими, хто живе разом; 

hayat arkadaşı (досл. друг по життю) – кожен з подружжя. 

kendi yağıyla kavrulmak (досл. oбсмажитися у власному жиру) – намагатися 

жити обходячись власними силами. 

Ступінь соціальності людини також представлена у вигляді бінарної 

єдності характеристик, що демонструє пересічного турка і у якості активного 

члена суспільства, і як особу самостійну: 

сan canın yoldaşıdır – (досл. душа є супутником душі) – людина не може 

жити одною і самотньою; 

bir köşeye çekilmek (досл. відійти у куток) – жити, припинивши всі 

попередні відносини з оточенням; 

hayatını yaşamak (досл. проживати життя) – жити так, як хочеться; 

yol tutmak (досл. тримати шлях) – організовувати своє життя і поведінку на 

власний розсуд. 

Отже, концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ характеризуються бінарно 

опозиційними відносинами не лише між собою. Кожен з них наділений 

здатністю приймати протилежні риси, що доводить їхню біполярність і 

складність для моделювання і опису. 

Зіставний аналіз інтерпретаційних полів концептів надає цікавий і 

різнобарвний матеріал для осмислення картини світу носіїв турецької мови і 

культури. 
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4.6 Висновки до Pозділу 4 

 

1. Здійснивши когнітивну інтерпретацію засобів мовної об’єктивації 

концепту ЖИТТЯ у турецькій мовній картині світу, найчастотнішою виявилася 

ознака, що позиціонує роль життя у світі людини (28% елементів номінативного 

поля досліджуваного концепту). Крім цього були виділені наступні ознаки: 

життя – це постійний рух (23%), життя – це сукупність нерозривних 

діалектичних єдностей (16 %), вплив життя на людину (13 %), життя постійно 

змінюється (10%), життя – сукупність загальнолюдських цінностей (7%), 

життя – фізіологічний процес (3%). Визначені когнітивні ознаки 

характеризують життя як різносторонній процес і дозволяють побудувати 

модель концепту ЖИТТЯ у турецькі мовній картині світу. 

2. У результаті цієї процедури була виявлена ієрархія когнітивних 

класифікаційних ознак, які концептуалізують смерть у свідомості представників 

турецького етносу: смерть – сукупність діалогічних єдностей (29% одиниць від 

загальної кількості елементів номінативного поля); смерть – фізіологічний 

процес (21%); смерть – втілення негативу (16%); смерть – наслідок життєвих 

подій (15%); смерть має вплив на людину (14%); смерть – рух (3%); смерть – 

містичне явище (2%). Вказані когнітивні ознаки дозволяють охарактеризувати 

смерть як явище двояке, всепоглинаюче і природнє. Найменше турки вербально 

висловлюють зв’язок смерті з містикою. 

3. Модель концепту ЖИТТЯ складається з перцептивного, 

метафоричного і структурного прошарків і показника впливу. Перцептивний 

прошарок, який складається із якісного, кількісного складників, а також 

показника місця і часу, найширше представлений у когнітивній структурі 

концепту. Його частка складає 65 %.  

4. Взаємодія досліджуваного концепту із носієм мови і його місце у 

концептосфері і свідомості представників етносу можна виразити шляхом опису 

відносин між ЖИТТЯМ і внутрішнім світом особистості. Всі семи об’єднані 
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когнітивною ознакою Вплив життя на людину. За підсумковими підрахунками 

частка, що належить характеристиці життя у свідомості людини складає 10 %. 

5. При аналізі метафоричного складника нам не вдалося виявити чітко 

вираженої спільної риси між усіма семами, адже, як було зазначено вище, 

проведення аналогій між життям та іншими корелятами є процесом вкрай 

індивідуалізованим, тож характеристики, якими наділений кожен з корелятів 

кардинально різняться між собою. Виходячи з кількості представленого 

матеріалу, відсоткова часка, яку займає метафоричний складає 20 % від загальної 

кількості засобів мовної об’єктивації концепту ЖИТТЯ. 

6. Було виявлено низку характеристик, які об’єктивують внутрішню 

структуру самого життя через наявність у ньому складників і частин. Такий 

структурний складник можна умовно поділити на дві частини: ту, що описує 

безпосередньо елементи внутрішньої структури концепту ЖИТТЯ, і таку, яка 

характеризує його з позиції вмісту. Сприймати концепт ЖИТТЯ як складову 

частину чогось більш масштабного не видається можливим. В рамках концепту 

засоби мовної об’єктивації, які б представляли дану ознаку виявлені не були. 

Причиною цього може бути широкомасштабність та самодостатність концепту 

Структурний складник займає приблизно 5 % у когнітивній моделі концепту. Ця 

частка є найменшою. 

7. Концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ мають онтологічно філософську 

природу і демонструють схожість у наступних концептуальних ознаках: 1) рух; 

2) сукупність нерозривних діалектичних єдностей; 3) має вплив на людину; 4) 

фізіологічний процес. Варто зазначити, що спільні риси у зазначених логемах 

слід вважати відносними, адже усі вони характеризують кожен з елементів 

єдності своєрідним чином. 

8. Аналіз структур інтерпретаційних полів концептів ЖИТТЯ і 

СМЕРТЬ дозволяє зобразити бінарний тип їхніх відносин: радість, щастя – горе 

(його складова сміх – сльози); динамічне – статичне; початок – кінець (його 

складова прихід – полишення); шум – тиша; реальне – потойбічне (його складова 
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на землі – під землею); день – ніч (його складова біле – чорне); активність – 

спокій. 

9. Кожен із концептів сам представлений у якості бінарного цілого з 

позиції його внутрішньої структури, втілюючи цілу низку взаємопов’язаних 

опозицій. Деякі з них при цьому повторюють уже зазначені опозиційні ознаки, 

що притаманні єдності уцілому: радість – горе, динаміка – статика, реальне –

потойбічне, активність – спокій. 

10. Концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ характеризуються бінарно 

опозиційними відносинами не лише між собою. Кожен з них наділений 

здатністю приймати протилежні риси, що доводить їхню біполярність і 

складність для моделювання і опису. Зіставний аналіз інтерпретаційних полів 

концептів надає цікавий і різнобарвний матеріал для осмислення картини світу 

носіїв турецької мови і культури. 

Основні наукові результати розділу 4 опубліковані в одноосібних працях 

автора [79; 225]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Проблема дослідження концептів у лінгвістиці тісно пов’язана із 

сучасними мовознавчими антропоцентричними тенденціями. У дисертаційному 

дослідженні розглядаються елементи турецької картини світу з погляду її 

вербального вираження і відображення у свідомості представників турецького 

етносу. Концепти є основними елементами свідомості людини і нації вцілому, 

що мають свої характерні риси, структуру, класифікацію та становлять об’єкт 

наукових розвідок як вітчизняних, так і зарубіжних вчених з метою ще глибшого 

занурення у ментальну діяльність людини. 

Концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ широко експліковані у турецькій мові і 

займають провідне місце у мовній картині світу цього народу. Їхня онтологічна 

природа дозволяє бути присутніми в усіх сферах життя людини, що має своє 

безпосереднє відображення у мові. Спостережено низку семантичних 

особливостей лексичних одиниць, які вербалізують обрані концепти. 

Теоретико-методологічна концепція дисертації базується на наступних 

положеннях: 1) вивчення мовних картин світу є актуальною темою сучасного 

мовознавства вцілому і тюркології зокрема; 2) поняття “концепт” досі не має 

чіткого визначення, що значно впливає на встановлення його внутрішньої форми 

і сформоване під впливом розвиненої багатозначності латинського терміна.  

Розроблена комплексна методика поетапного моделювання концептів 

ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу передбачала: формування 

вихідного списку номінативів, що об’єктивують обрані концепти; надання 

їхнього буквального перекладу і актуального значення; формування ядерної 

зони, її периферії у вигляді фразеологічного, паремійного та дериваційного полів 

кожного з концептів; семантичний аналіз зібраних одиниць у рамках кожного з 

полів; інтерпретація результатів семантичного аналізу і виявлення когнітивних 

ознак обраних концептів; проведення кількісного аналізу лексичних одиниць, що 

об’єднуватимуться у рамках однієї когнітивної ознаки; моделювання когнітивної 
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структури кожного з концептів у вигляді їх інтерпретаційних полів; проведення 

співвідносного аналізу концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині 

світу на прикладі моделювання їх інтерпретаційних полів. 

На основі вивчених матеріалів із різних лексикографічних джерел була 

встановлена структурна організація і склад номінативних полів обраних 

концептів.  

За рахунок аналізу частотності використання, стилістичної нейтральності 

та етимології ключовим словом-репрезентантом концепту ЖИТТЯ було обрано 

лексему hayat - життя. Ядро концепту ЖИТТЯ є досить об’ємним. Воно містить 

дванадцять лексичних одиниць. Ядро досліджуваного поля є чітко 

структурованим, а його елементи знаходяться у тісному семантичному зв’язку 

одне з одним. 

Периферії номінативного поля концепту ЖИТТЯ встановлена шляхом 

побудови лексико-фразеологічного, дериваційного і паремійного субполів. 

Лексико-фразеологічне поле містить шістдесят характеристик і дев’яносто одну 

одиницю, що загалом складає сто п’ятдесят одну лексему, які об’єктивують 

турецький концепт ЖИТТЯ в рамках обраної характеристики. Після побудови 

дериваційного поля ми виявили тридцять п’ять лексем, що походять від 

ключових слів ядра обраного концепту. Проаналізувавши вибірку 

фразеологічних словників, збірок приказок і крилатих висловів відомих людей 

було виокремлено сто вісімдесят чотири паремії. Було зафіксовано загалом 

триста двадцять чотири лексичних одиниці, які і утворюють номінативне поле 

обраного концепту. 

Ключовим словом ядра номінативного поля концепту СМЕРТЬ було 

визначено лексему ölüm – смерть. До ядерної зони номінативного поля входять 

шістнадцять одиниць, які є частковими синонімами ключового слова-

репрезентанта. Такі лексеми розрізнюються сферою вживання, а також 

екзистенційною оцінкою смерті, як поняття. 
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Периферія номінативного поля концепту СМЕРТЬ була побудована 

аналогічно до номінативного поля концепту ЖИТТЯ. До поля увійшли 

фразеологічне (сто шістдесят п’ять одиниць), дериваційне (сорок одна одиниця) 

і паремійне (сімдесят сім одиниць) субполя. Загальна чисельність елементів, які 

формують номінативне поле концепту СМЕРТЬ, складає двісті дев’яносто 

дев’ять одиниці. 

Аналіз семантики був проведений у якості попереднього необхідного 

етапу перед когнітивним аналізом засобів мовної об’єктивації концептів ЖИТТЯ 

і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу. Отримані результати семантичного 

аналізу стали базовим матеріалом, на ґрунті якого була здійснена когнітивна 

інтерпретація засобів мовної об’єктивації обраних концепів. 

Методом суцільної вибірки із фразеологічних, пареміологічних словників, 

а також довідників афоризмів було виявлено 2 фраземи і 19 паремій, що разом 

складають 21 одиницю, з яких формується міжпольовий сегмент. Зібраний 

лексичний матеріал є нечисельним, проте становить собою інформативну частку 

у загальному лінгвоконцептуальному дослідженні.  

Здійснивши когнітивну інтерпретацію засобів мовної об’єктивації 

концепту ЖИТТЯ у турецькій мовній картині світу, найчастотнішою виявилася 

ознака, що позиціонує роль життя у світі людини (28% елементів номінативного 

поля досліджуваного концепту). Крім цього були виділені наступні ознаки: 

життя – це постійний рух (23%), життя – це сукупність нерозривних 

діалектичних єдностей (16 %), вплив життя на людину (13 %), життя постійно 

змінюється (10%), життя – сукупність загальнолюдських цінностей (7%), 

життя – фізіологічний процес (3%).Визначені когнітивні ознаки 

характеризують життя як різносторонній процес. 

У результаті цієї процедури була виявлена ієрархія когнітивних 

класифікаційних ознак, які концептуалізують смерть у свідомості представників 

турецького етносу: смерть – сукупність діалогічних єдностей (29% одиниць від 

загальної кількості елементів номінативного поля); смерть – фізіологічний 
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процес (21%); смерть – втілення негативу (16%); смерть – наслідок життєвих 

подій (15%); смерть має вплив на людину (14%); смерть – рух (3%); смерть – 

містичне явище (2%). Вказані когнітивні ознаки дозволяють охарактеризувати 

смерть як явище двояке, всепоглинаюче і природнє. Найменше турки вербально 

висловлюють зв'язок смерті з містикою. 

Модель концепту ЖИТТЯ складається з перцептивного, метафоричного і 

структурного прошарків і показника впливу. Перцептивний прошарок, який 

складається із якісного, кількісного складників, а також показника місця і часу, 

найширше представлений у когнітивній структурі концепту. Його частка складає 

65 %.  

Взаємодія досліджуваного концепту із носієм мови і його місце у 

концептосфері і свідомості представників етносу можна виразити шляхом опису 

відносин між ЖИТТЯМ і внутрішнім світом особистості. Всі семи об’єднані 

когнітивною ознакою Вплив життя на людину. За підсумковими підрахунками 

частка, що належить характеристиці життя у свідомості людини складає 10 %. 

При аналізі метафоричного складника чітко виражена спільна риса між 

усіма семами виявлена не була. Проведення аналогій між життям та іншими 

корелятами є процесом вкрай індивідуалізованим, а характеристики, якими 

наділений кожен з корелятів кардинально різняться між собою. Виходячи з 

кількості представленого матеріалу, відсоткова часка, яку займає метафоричний 

елемент складає 20 % від загальної кількості засобів мовної об’єктивації 

концепту ЖИТТЯ. 

Було виявлено низку характеристик, які об’єктивують внутрішню 

структуру самого життя через наявність у ньому складників і частин. Такий 

структурний складник можна умовно поділити на дві частини: ту, що описує 

безпосередньо елементи внутрішньої структури концепту ЖИТТЯ, і таку, яка 

характеризує його з позиції вмісту. Сприймати концепт ЖИТТЯ як складову 

частину чогось більш масштабного не видається можливим. В рамках концепту 

засоби мовної об’єктивації, які б представляли дану ознаку виявлені не були. 
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Причиною цього може бути широкомасштабність та самодостатність концепту 

Структурний складник займає приблизно 5 % у когнітивній моделі концепту. Ця 

частка є найменшою. 

Концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ мають онтологічно філософську природу і 

демонструють схожість у наступних концептуальних ознаках: 1) рух; 2) 

сукупність нерозривних діалектичних єдностей; 3) має вплив на людину; 4) 

фізіологічний процес. Варто зазначити, що спільні риси у зазначених логемах 

слід вважати відносними, адже усі вони характеризують кожен з елементів 

єдності своєрідним чином. 

Аналіз структур інтерпретаційних полів концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ 

дозволяє зобразити бінарний тип їхніх відносин: радість, щастя – горе (його 

складова сміх – сльози); динамічне – статичне; початок – кінець (його складова 

прихід – полишення); шум – тиша; реальне – потойбічне (його складова на 

землі – під землею); день – ніч (його складова біле – чорне); активність – спокій. 

Кожен із концептів сам представлений у якості бінарного цілого з позиції 

його внутрішньої структури, втілюючи цілу низку взаємопов’язаних опозицій. 

Деякі з них при цьому повторюють уже зазначені опозиційні ознаки, що 

притаманні єдності уцілому: радість – горе, динаміка – статика, реальне –

потойбічне, активність – спокій. 

Концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ наділені здатністю приймати протилежні 

риси, що доводить їхню біполярність і складність для моделювання і опису. 

Зіставний аналіз інтерпретаційних полів концептів надає цікавий і різнобарвний 

матеріал для осмислення картини світу носіїв турецької мови і культури. 

Подальшої розробки потребує проблема більш детального вивчення 

взаємозв’язку концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ з іншими елементами турецької 

концептосфери. 
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Додаток 1 

 

Схема ядра номінативного поля концепту ЖИТТЯ 

 

           Приядерна зона 

 

    

    Dirim  Yaşam 

  Ömür              Ядро 

         Varlık 

                   Hayat   

 

       Varoluş  Yaşam  Canlılık 

        Yazgı    

               Sağlık 

 Geçim   Yaşantı 

     Biyografi 

        Mevcudiyet 

 

 

            Периферія 
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Додаток 2 

Фразеологічне субполе концепту ЖИТТЯ 

№ 

п/п 

Фразеологізм Переклад Тлумачення 

1. Adı ata bindi, ayağı yerde 

gezer 

Його ім’я – на коні, а 

ноги по землі йдуть 

На словах 

становище хороше, 

але як і раніше 

продовжувати жити 

жебрацьким життям 

2. Anam beni bir daha mı 

doğuracak? 

Моя мати народить 

мене ще раз? 

Жити як годиться, 

маючи таку 

можливість. 

3. Az günün adamı olmamak Не бути нещодавно 

народженим 

Прожити довго, 

багато побачити, 

бути досвідченим 

4. Başından kavak yeli 

esmek 

З його голови віє 

тополиним вітром 

Жити без жодної 

відповідальності 

5. Başkasının sırtından 

geçinmek 

Жити на спині іншого Жити за чужий 

рахунок 

6. Berhudar ol Будь щасливим Побажання на довге 

і щасливе життя 

7.  Bey (Paşa) gibi yaşamak Жити як пан Жити у розкоші та 

достатку 

8. Bir dilim ekmekle aç, bir 

dilim ekmekle tok olmak 

Бути і голодним, і 

ситим одним шматком 

хліба 

Не відчувати 

значної потреби у 

великій кількості 

речей для того, щоб 

жити 

9.  Bir eli yağda, bir eli balda 

(olmak) 

Мати одну руку у 

маслі, а іншу – у меді 

Жити у розкоші та 

достатку 

10.  Bir köşeye çekilmek  Відійти у куток Жити, припинивши 

всі попередні 

відносини з 

оточенням 

11. Bir yakadan baş çıkarmak Витягати голову з 

коміра 

Жити у 

розміреності і 

благополуччі 

12. Bir yastıkta kocamak Старіти на одній 

подушці 

Мати довге 

подружнє життя 

13.  Boğaz derdi Біда у горлі Хвилювання за те, 

на що жити далі 
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14. Boyunduruk altına girmek Увійти під гніт Жити під тиском 

когось іншого 

15. Burnundan (fitil fitil) 

gelmek 

Вийти носом Спосіб життя, що у 

результаті 

призводить до 

негативних 

наслідків 

16. Canını sokakta bulmak Знайти свою душу на 

вулиці 

Хвилюватися і 

оберігати своє 

життя і здоров’я 

17. Canı sağ olsun! Нехай душа здоровою 

буде! 

Побажання на довге 

життя без хвороб 

18. Can damarı Жила душі Найважливіша річ, 

яка забезпечує 

життя 

19. Can evi Дім душі Місце, що 

вважається 

найважливішим 

центром життя, 

серце 

 

20. Can yoldaşı Супутник для душі Хтось із ким можна 

жити, щоб не 

залишатися одному 

21. Çalı idi çarpı idi evim idi 

ya, ayı idi uyu idi erim 

(kocam) idi ya 

Чи у мене був кущ, 

хрест і дім, а чи 

ведмідь, і чоловік 

Навіть за наявності 

незатишного дому і 

грубого чоловіка, 

продовжувати жити 

у цих умовах і не 

розлучатися 

22. Çile çekmek Тягнути страждання Жити у великій 

скруті 

23. Çoluk çocuk elinde 

kalmak 

Перебувати у руках 

дітей 

Жити під 

керівництвом 

когось дуже 

молодого 

24. Dirlik düzenlik Благополуччя і спокій Гарні відносини, 

любов і довіра між 

тими, хто живе 

разом 

25. Dokuz yorgan eskitmek Зносити дев’ять ковдр Жити дуже довго 

26. Durmuş oturmuş Той, що зупинився і сів Жити довгий час 

спокійно і 
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розмірено, не 

маючи жодних 

проблем 

27. Dünya durdukça dursun Нехай світ стоїть поки 

стоїть 

Побажання на довге 

і щасливе життя 

28. Dünyaya gelmek Приходити у світ Народитися 

29. Ekmeğini kana doğramak Різати хліб до крові Жити у скруті та 

голоді 

30. El kesesinden sultanım, 

develer olsun kurbanım 

Хай з твого гаманця, 

султане мій, будуть 

верблюди, жертво моя 

Жити за рахунок 

іншого, витрачаючи 

великі суми коштів 

на непотрібні речі 

31. Ense yapmak Робити шию Жити ніде не 

працюючи, а лише 

їсти, пити і 

розважатися 

32. Feleğin sillesini yemek Отримати ляпаса від 

долі 

Потрапити у житті у 

раптову біду 

33. Fena yerine vurmak Потрапити у погане 

місце 

Потрапити у таке 

місце, яке може 

скласти небезпеку 

життю 

34. Geçim yapısı Будівля для заробітку Місце роботи, де 

можна заробити 

достатньо на життя 

35. Geçim yolu Шлях для заробітку Спосіб, яким можна 

заробити на життя 

36. Göç etmek Здійснити міграцію Змінити місце для 

життя 

37. Gömlek eskitmek Зносити сорочку Прожити життя 

38. Görmüş geçirmiş Той, що побачив і 

прожив 

Людина, яка 

прожила гарне 

життя у минулому 

39. Gözleri bulutlanmak Очі затяглися хмарами У процесі життя очі 

починають мутно 

бачити усе навколо 

40. Götünün kılı ağarmak Волосся на сідницях 

посивіло 

Псувати собі життя 

на важкій роботі 

41. Güle güle Посміхаючись Жити у душевному 

спокої 

42. Gün görmek Бачити день Жити у щасті, 

душевному спокої і 

достатку 
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43. Havasını teneffüs etmek Вдихати повітря Жити 

44. Hayata atılmak Кидатися у життя Молода людина, що 

починає працювати 

для того, щоб 

заробити собі на 

життя 

45. Hayatına girmek Увійти в життя Народитися 

46. Hayatını kazanmak Заробити на життя Забезпечувати себе 

власним заробленим 

коштом 

47. Hayatını yaşamak Проживати життя Жити так, як 

хочеться 

48. Hayat adamı Чоловік життя Людина, що 

насолоджується 

життям 

49. Hayat arkadaşı Друг по життю Кожен з подружжя 

50. Hayatа geçirmek Проводити в життя Робити щось 

реальним, 

здійснювати плани 

та задуми 

51. Hayat memat meselesi 

(ölüm kalım meselesi) 

Питання життя і смерті Дуже важливе 

питання чи 

проблема  

52. İçgüveysinden hallice Краще, ніж зять Жартівлива 

відповідь на 

запитання «Як 

справи?», що 

означає «Добре, 

набагато краще ніж 

у того, хто відчуває 

скруту» 

53. İçine ateş düşmek Вогонь впав у середину Починати жити у 

скруті та горі 

54. Kanını emmek Висмоктувати кров Жити за рахунок 

безжальної 

експлуатації кого-

небудь 

55. Kanıyla ödemek Платити кров’ю Платити життям за 

скоєні гріхи і 

злочини 

56. Kazanda pişirip kapağında 

yemek 

Приготувати у казані і 

їсти з кришки 

Життя родини на 

дуже невеликі 

кошти, у бідності 
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57. Kemerini (kemerleri) 

sıkmak 

Затягувати пояс Жити економно і 

скоротити власні 

видатки 

58. Kendi yağıyla kavrulmak Обсмажитися у 

власному жиру 

Намагатися жити 

обходячись 

власними силами 

59. Kırk yılın başı (başında) 

(Ömründe bir) 

Раз на сорок років, раз 

у житті 

Зробити щось один 

раз за довгий період 

часу 

60. Nerede akşam orada sabah Де вечір, там і ранок Жити розважаючись 

до ранку і не 

думаючи про завтра 

61. O yolun yolcusu Перехожий тієї дороги Використовують 

для того, щоб 

вказати на 

неправильний 

спосіб життя 

62. Ortalık yatışmak Заспокоюватися, 

затихати навкруги 

Починати жити у 

мирі і злагоді, 

припинивши усі 

чвари у суспільстві 

63. Ömrü billah Клянуся життям Впродовж усього 

життя, до нині 

64. Ömrümün varı Сутність мого життя Звернення до 

коханої людини 

65. Ömrüne bereket Блага твоєму життю Побажання на довге 

життя 

66. Ömür adam Життєвий чоловік Людина, що має 

різноманітні думки 

та погляди 

67. Ömür çürütmek Згноїти життя Довгий час тяжко 

працювати 

68. Ömür sürmek Вести життя Жити спокійно і 

розмірено 

69. Ömür törpüsü Життєва пилка Дуже довга і тяжка 

робота, яка змучує 

людину і не 

приносить їй 

достатньо коштів 

70. Rahatına bakmak Дивитися на комфорт Жити комфортним і 

спокійним життям, 

не цікавлячись 

іншими речами 
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71. Rahatlık batmak Топити спокій Полишати спокійне 

і розмірене життя 

задля пошуку іншої 

долі 

72. Rahat yüzü görmemek Не бачити обличчя 

спокою 

Жити неспокійним 

життям 

73. Saat on bir buçuğu çalmak Пробити на годиннику 

пів на дванадцяту 

Наближатися до 

закінчення життя, 

дуже постаріти 

74. Saç, tava geldi, hamur 

kalmadı; akıl başa geldi, 

ömür kalmadı 

Коли волосся виросло, 

не залишилося об’єму, 

коли розум прийшов у 

голову, не залишилося 

життя 

Нарешті здобути 

усе для виконання 

певної роботи, але 

не мати змоги її 

зробити, оскільки 

життя вже добігає 

кінця 

75. Sağ kalmak Залишатися живим Зберегти життя 

попри різні 

негаразди 

76. Saltanat sürmek Царювати Жити заможним 

життям, мати 

достаток і повагу 

77. Sefa sürmek  

 

Веселитися Жити комфортним і 

веселим життям 

78. Sıkıntı çekmek Переживати труднощі Жити складним, 

бідним життям 

79. Sırtından geçinmek Жити на спині кого-

небудь 

Жити за рахунок 

когось іншого, 

паразитувати 

80. Sineksiz yaz etmek Проводити літо без 

комарів 

Жити у розвагах, 

яким ніхто не 

шкодить 

81. Son gürlüğü Останній достаток Життя у достатку і 

комфорті у 

немолодому віці 

82. Suya sabuna dokunmamak Не торкатися води і 

мила 

Жити у лінощах, 

нічого не робити 

83. Sürüm sürüm sürünmek Волочити низьке 

існування 

Жити дуже бідно 

84. Talihim olsaydı anamdan 

kız doğardım 

Якщо б у мене була 

така доля, я б народила 

доньку від власної 

матері 

Чоловіки мають 

справу з найбільш 

тяжкими життєвими 

ситуаціями і 
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умовами, а жінки 

вирішують легші 

задачі 

85. Tozpembe görmek 

(dünyayı) 

Бачити світ у рожевій 

пудрі 

Жити наївним 

життям 

86. Yan gelip yatmak Лежати і почивати на 

лаврах 

Жити спокійно і 

розмірено, не 

звертаючи увагу на 

справи, які потрібно 

зробити 

87. Yediği önünde, yemediği 

ardında 

Те, що він з’їв – 

попереду, а те, що не 

зів – позаду 

Жити так, як 

хочеться, у достатку 

і розкоші 

88. Yol tutmak Тримати шлях Організовувати своє 

життя і поведінку 

на власний розсуд 

89. Yuvarlanıp gitmek Пересуватися 

перекочуючись 

Жити відповідно до 

умов, які маєш 

90. Yüreğine (soğuk) su 

serpilmek 

Розбризкувати холодну 

воду на серце 

Оживлювати, 

давати надію 

91. Zindan kesilmek Опинитися у в’язниці Мати дуже скрутне і 

неможливе для 

життя становище 
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Додаток 3 

Паремійне субполе концепту ЖИТТЯ 

№ 

п/п 

Паремія Переклад Тлумачення 

1. Aç gözünü, açarlar 

gözünü 

Відкрий свої очі і вони 

також відкриють 

У житті завжди слід 

бути на поготові 

2. Açık ağız aç kalmaz Відкритий рот не 

залишиться голодним 

Той, хто вже 

народився у будь-

якому випадку 

починає задумуватися 

над способом 

проживання 

3. Ağaca balta vurmuşlar, 

‘sapı bedenimden’ 

demiş 

Вони вдарили 

сокирою по дереву, а 

воно відповіло: “Бийте 

по стовбуру” 

Не бачити сенсу 

чіплятися за життя, 

якщо твої близькі тебе 

зрадили 

4. Adam öküz derdinde; 

gelin sakız derdinde 

Чоловік хвилюється за 

волів, а наречена – за 

гумку 

У житті кожен має 

свої цінності 

5. Attan düşene yorgan 

döşek; eşekten düşene 

kazma kürek 

Тому, хто впав з коня 

– ковдра і постіль, а 

тому, хто з віслюка – 

сапа й лопата 

Життєві проблеми, які 

нам створюють 

достойні люди, можна 

пережити швидко, а ті, 

які спричинені 

недостойними 

людьми, 

переживаються легко 

6. Alçak yerde yatma sel 

alır, yüksek yerde yatma 

yer alır 

На низині місце 

ночівлі змиває сель, а 

на верховині – воно 

залишається 

Фраза, що радить 

вести спокійне і 

розмірене життя 

 

7. Alçak yer, yidiği hor 

gösterir 

Низьке місце нехтує 

героєм 

Людина може бути 

дуже талановитою, але 

якщо у неї низьке 

соціальне положення, 

це може її зламати. 

8. Alıcı kuşun ömrü az 

olur 

Ловець скорочує 

життя пташки 

У житті людини 

завжди є вороги, які 

чинять негативний 

вплив на неї. Коли їх 

вплив закінчується, це 
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значно скорочує 

людині життя 

9. Altın anahtar her kapıyı 

açar 

Золоті ключі 

відкривають усі двері 

Гроші у житті можуть 

подолати усі 

перешкоди, адже 

немає таких речей, які 

б не вирішувалися 

грошима 

10. Arpa verilmeyen at, 

kamçı zoruyla yürümez 

Кінь, якому не дають 

пшениці, не слухає 

батога 

Людина, що змушена 

багато і тяжко 

працювати, повинна 

мати відповідні кошти 

на життя. У 

противному випадку 

вона не матиме 

мотивації для роботи 

11. Ateş düştüğü yeri yakar Вогонь запалює те 

місце, куди він падає 

Коли біда приходить 

до людини, її життя 

надовго займає сіра 

смуга. Проте інших 

людей це зачіпає 

значно менше і їхнє 

горе швидко 

загоюється 

12. Ayağa değmadik 

(dokunmadık) taş; başa 

gelmedik iş olmaz 

Не буває каменю, який 

не торкається ноги, і 

немає такої справи, 

яка не приходить у 

голову 

Життя людини не 

завжди безхмарне. 

Протягом життя вона 

зіштовхується з 

різними проблемами і 

труднощами. Але 

інколи буває і все 

добре 

13. Baba mirası yanan mum 

gibidir 

Батьківський спадок 

схожий на свічку, що 

згорає 

В житті можна 

втратити усе, якщо 

нічого не робити 

14. Bana dokunmayan yılan 

bin yıl yaşasın 

Нехай змія, яка мене 

не чіпає, живе тисячу 

років 

Людина байдуже 

ставиться до інших 

людей, які можуть 

чинити недобре, якщо 

це її не стосується 

15. Başa gelen çekilir Те недобре, що 

трапляється, згодом 

проходить 

Усі проблеми, що 

можуть виникати у 

житті людини, згодом 
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колись закінчуються і 

переживаються 

16. Başa gelmeyince 

bilinmez 

Те, що не трапляється, 

невідоме 

Ті обставини, що не 

стосуються людини у 

житті, їй невідомі і 

досвіду щодо 

подолання таких 

проблем людина не 

має 

17. Bekarın parasını it yer, 

yakasını bit 

Гроші холостяка з’їдає 

собака, а комір – воша 

У холостяка гроші 

йдуть на дурниці, а 

його життя – не 

стабільне. 

18. Bekarlık sultanlıktır Холостяцьке життя - 

султанство 

Коли людина не має 

власної родини, її 

життя належить лише 

їй 

19. Bir başa, bir göz yeter Одній голові 

достатньо одного ока 

Людині у житті не 

слід бути вибагливим і 

розуміти, що 

достатньо мати лише 

все необхідне, а все 

інше – зайва розкіш 

20. Borçlunun duacısı 

alacaktıdır 

Той, хто молиться за 

боржника, – це 

кредитор 

Той, хто найбільше 

молиться за стабільне 

і здорове життя 

боржника, - це той, 

хто у борг дає 

21. Can, boğazdan gelir  Життя йде з горла Для того, щоб жити, 

потрібно їсти 

22. Can canın yoldaşıdır  Душа є супутником 

душі 

Людина не може жити 

одною і самотньою 

23. Can çıkmayınca huy 

çıkmaz  

Поки не скінчиться 

життя, характер 

нікуди не дінеться 

Характер і поведінка 

людини, які 

закладаються у нього 

при народження, 

супроводжують його 

усе життя і це важко 

змінити 

24. Canı kaymak isteyen, 

mandayı yanında taşır 

Той, хто хоче винести 

душу, веде із собою 

буйвола 

Про людину, яка хоче 

і прагне прожити 

добре 
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25. Çalma (elin) kapısını; 

çalarlar kapını 

Не стукай у їхні двері, 

бо вони постукають у 

твої 

У житті не слід нікому 

нічого робити 

поганого навмисно 

26. Çarşı iti ev beklemez  Собака з ринку на дім 

не чекає 

Ті, хто звик гуляти 

упродовж всього свого 

життя, не може врешті 

стати відповідальним і 

виконувати серйозну 

роботу 

27. Cefayı çekmeyen, 

sefanın kadrini bilmez  

Той, хто не відчуває 

страждань, 

недооцінює втіхи 

Ті люди, які у житті не 

відчували скрути, не 

можуть сповна 

оцінити позитивних 

емоцій 

28. Çoğu zarar, azı karar  Багато шкоди і мало 

рішень 

У житті все повинно 

бути в міру 

29. Çok söyleme arsız 

edersin, aç bırakma 

hırsız edersin  

Багато не говори, 

будеш зухвалим, не 

мори голодом, будеш 

грабіжником 

У житті до людей слід 

ставитися з 

розумінням і 

співчуттям щоб вони 

про тебе не думали 

погано 

30. Çok yaşayan bilmez, 

çok gezen bilir  

Не знає той, хто довго 

прожив, а знає той, 

хто багато пройшов 

Мудрість людини 

визначається її 

життєвим досвідом, а 

не віком 

31. Dağ başı dumandan, 

insan başı yamandan 

kurtulmaz  

Верхівку гори не 

можна врятувати від 

туману, а голову 

людини – від лиха 

У житті людини  

завжди будуть не 

лише хороші події, але 

і погані 

32. Dağ dağa kavuşmaz, 

insan insana kavuşur  

Гора з горою не 

сходяться, а люди – 

так 

Людині важко у житті 

бути самотньою 

33. Deliye her gün bayram  Дурню кожен день – 

свято 

Безвідповідальна 

людина проживає своє 

життя не думаючи і не 

хвилюючись ні за що 

34. Doğru söyleyeni dokuz 

köyden kovarlar 

За тим, хто каже 

правду, ганяються з 

дев’яти сіл 

Протягом життя 

навколо нас багато 

лицемірства і брехні. 

Тих, хто про це 

відверто кажуть, не 

дуже люблять 
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35. Dünya bir, işi bin  Світ один, а справ - 

тисяча 

У житті людина може 

опинитися у будь-якій, 

навіть 

найнеочікуванішій 

ситуації 

36. Dünyada tasarsız baş, 

bostan korkuluğunda 

bulunur  

У світі голова, яка 

нічим не 

переймається, є тільки 

у опудала 

У будь-якому випадку 

у житті людини 

будуть такі ситуації, 

які змусять її 

хвилюватися 

37. El ile gelen düğün 

bayram  

Весілля, яке роблять 

разом, - це свято 

Самотній людині у 

житі дуже важко, 

якщо вона переживає 

усі проблеми і 

труднощі наодинці. 

Краще звернутися до 

людей і вони точно 

допоможуть 

38. Emek olmadan yemek 

olmaz/ Emeksiz yemek 

olmaz  

Без праці не буває їжі Для забезпечення 

власного життя треба 

працювати 

39. Erenlerin sağı solu belli 

olmaz  

У святої людини не 

можна знати, де право, 

а де ліво 

Зрілі у житті люди 

поводять себе 

відповідно до 

обіцянок незалежно 

від ситуації, яка 

склалася 

40. Erine göre bağla başını, 

tencerene göre kaynat 

aşını  

Хилися головою 

беручи до уваги 

зрілість, готуй їжу по 

розміру горщика 

Жити потрібно 

пристосовуючись до 

обставин, у яких ви 

опинилися 

41. Erkek koyun kasap 

dükkanına yakışır  

Вівці личить м’ясний 

магазин 

Лінива людина не 

варта того, щоб жити 

42. Eşini, aşını, işini bil  Знай свою другу 

половину, їжу і роботу 

У житті людина 

повинна бути на 

своєму місці і мати 

базові цінності 

43. Ev alma, komşu al  Не купуй будинок, а 

купуй сусіда 

Важливе не те місце, 

де ти живеш, а поряд з 

якими людьми ти 

знаходишся. 

44. Evladın var mı, derdin 

var  

Якщо є дитина, є і 

хвилювання 

Діти є важливою 

частиною життя будь-
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яких батьків і 

змушують їх постійно 

хвилюватися. 

45. Gam ile kasavet, ömür 

törpüsüdür  

Горе і печаль – це 

пилка життя 

Протягом життя 

людина зіштовхується 

з негараздами, які 

отруюють його. 

46. Geceler gebedir  Ночі є вагітними Кожен ранок у житті 

несе з собою нові 

події, які слід 

приймати. 

47. Geçmişte mazi yenmişe 

kuzu derler  

Те, що було, 

називають минулим, а 

те, що з’їли, – ягням 

Не варто зупинятися у 

житті на минулому, 

адже воно йде вперед. 

48. Gelen gidene rahmet 

okutur  

Той, що приходить, 

змушує того, хто йде, 

просити помилувати 

Все у житті можна 

пізнати через 

порівняння і не 

завжди те, що 

вважається 

нестерпним, є таким 

насправді. 

49. Gençlerin kıymeti 

ihtiyarlıkta bilinir  

Значення молоді 

пізнається у старості 

У молоді роки людина 

неправильно 

розподіляє час і коли 

приходить старість і 

вона розуміє свої 

помилки, можливості 

здійснити усе, що б 

хотілося у житті, в неї 

вже немає. 

50. Göle (arka) su gelinceye 

kadar, kurbağanın gözü 

patlar  

Поки у озеро тече 

вода, у жаби 

виблискують очі 

Усе у житті повинно 

бути вчасно, тоді ця 

справа є корисною. 

51. Gönülden gönüle yol 

vardır  

Від серця до серця є 

шлях 

У житті всіх людей 

об’єднують одні й ті 

самі почуття і вони є 

завжди взаємними 

незалежно від їх 

позитивних чи 

негативних якостей. 

52. Gün geçer, ömür 

tükenir, deli sevinir ki 

bayram geliyor  

Учорашній день 

проходить, життя 

закінчується, а дурень 

Час плине, усе 

закінчується, а 

безвідповідальні і 
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радіє, що приходить 

свято 

безтурботні люди 

зовсім не турбуються 

про життя і живуть 

одним днем 

розважаючись. 

53. Gün güne uymaz  День на день не 

схожий 

У житті події і справи 

одного дня не схожі на 

події іншого 

54. Hak yerini bulur  Право завжди 

знаходить своє місце 

Найважливішим у 

житті є верховенство 

закону 

55. Hastalık, sağlık bizim 

için  

І хвороба, і здоров’я – 

усе для нас 

Упродовж життя у 

людини є як 

позитивні, так і 

негативні події 

56. Hasta olmayan, sağlığın 

kadrini bilmez  

Той, хто не хворів, не 

усвідомлює насолоди 

від здоров’я 

У житті все можна 

дізнатися тільки з 

порівнянь 

57. Hekimden sorma, 

çekenden sor 

Не питай у лікаря, а 

питай у хворого 

Як правило у 

більшості випадків 

людина сама винна у 

тих ситуаціях, які з 

нею трапляються у 

житті 

58. Her ağlamanın bir 

gülmesi var  

На кожен плач є свій 

сміх 

У житті бувають не 

лише погані, а й 

обов’язково позитивні 

моменти 

59. Herkesin aklı bir olsa, 

koyuna çoban bulunmaz  

Якби в усіх був 

однаковий розум, для 

отари не знайшли б 

пастуха 

У житті кожен має 

займатися своєю 

справою 

60. Her damardan kan 

alınmaz  

Не з кожної судини 

можна взяти кров 

Не завжди у житті 

можна знайти ту 

допомогу, якої ти 

потребуєш 

61. Her düşüş bir öğreniş У кожному падінні є 

свій урок 

Будь-яка подія у житті 

людини – це урок, з 

якого варто зробити 

свої висновки 

62. Her işin başı sağlık  Початок кожної 

роботи – це здоров’я 

Здоров’я – це 

найголовніше у житті 
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63. Her sefanın bir cefası 

vardır  

На кожну втіху 

знайдеться 

страждання 

У житті бувають 

позитивні і негативні 

події 

64. Herkes ektiğini biçer  Кожен пожинає те, що 

сіє 

Дії, які чинить людина 

у житті, мають згодом 

на неї значний вплив 

65. Herkesin tenceresi 

kapalı kaynar  

Горщик кожного 

кипить закритим 

Умови, і правила, за 

якими живе кожна 

родина, прийнятні 

лише для неї 

66. Her işte bir hayır vardır  Кожна справа має 

свою вигоду 

У житті події і справи 

одного дня не схожі на 

події іншого 

67. Her yiğidin gönlünde 

bir aslan yatar 

У кожного героя 

усередині живе лев 

Кожна людина у житті 

має поводитися і 

ставити цілі 

відповідно о своїх 

можливостей 

68. Hile ile iş gören mihnet 

ile can verir 

Той, хто робить 

роботу з хитрощами, 

помирає у горі 

У житті не варто бути 

підлим 

69. Ihlaya ıhlaya yaz; 

soğuya soğuya kış gelir 

Зі спекою приходить 

літо, а із холодом – 

зима  

Усе у житті приходить 

вчасно, головне 

встигнути усе зробити 

70. Isıranadığın eli öp Цілуй руку, яку ти не 

можеш вкусити 

У житті є багато 

сутичок. І якщо ворог 

є сильнішим, з ним не 

потрібно сперечатися, 

а просто намагатися 

знайти спільну мову 

72. İçme namert elinden su, 

abı hayat olsa da 

Не пий воду з руки 

боягуза, навіть якщо 

вона жива 

Не варто у житті мати 

справу з нечесними 

людьми 

73. İki el bir baş içindir Дві руки призначені 

для однієї голови 

Для того, щоб людина 

мала змогу заробляти 

собі на життя, Бог дав 

їй для цього руки і 

ноги. 

74. İnsan doğduğu yerde 

değil; doyduğu yerde 

Людина не там, де 

вона народилася, а 

там, де вона отримує 

їжу 

Для того, щоб 

забезпечити людині 

життя, їй потрібно 

заробляти. І це 
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визначає 

пріоритетність усього. 

75. İnsanın illeti elindedir 

zilleti de 

У людини є і недуги, і 

сором 

У житті людини 

трапляється усе. Не 

винятком є і різні 

неприємності, біди та 

печалі. 

76. İyilik eden iyilik bulur Той, хто робить добро, 

добро і знаходить 

До всіх людей у житті 

слід ставитися 

виключно з 

позитивними 

намірами. 

77. Kaplumbağa kabuğunda 

‘en büyük sarayım var’ 

demiş 

Черепаха у своєму 

панцирі каже, що у неї 

є найбільший палац 

Людина схильна часто 

перебільшувати усі 

обставини свого 

життя, вихваляється, 

намагається видати 

бажане за дійсне. 

78. Karga kekliği taklit 

edeğim derken kendi 

yürüyüşünü unutmuş 

Ворона, яка каже, що 

збирається 

наслідувати куріпку, 

забуває власну ходу 

У житті треба завжди 

бути самим собою 

79. Karıncadan ibret alan, 

yazdan kışı hazırlar 

Той, хто бере приклад 

з мурахи, з літа 

готується до зими 

У житті варто завжди 

бути передбачливим і 

не жити одним днем 

80. Kedinin kanadı olsaydı, 

serçenin de adı 

kalmazdı 

Якби у кота були 

крила, від горобця не 

залишилося б імені 

У житті можливим є 

усе, якщо складаються 

відповідні умови 

81. Kızını dövmeyen, dizini 

döver 

Той, хто не б’є свою 

доньку, потім збиває 

коліна 

Варто виховувати 

дітей правильно, щоб 

вони у подальшому 

житті не створювали 

проблем батькам 

82. Kocamış tilki, faka 

düşmez 

Зміцніла лисиця не 

потрапляє у 

мишоловку 

Досвідчена людина 

має менше негараздів 

у житті 

83. Komşu komşunun 

külüne muhtaçtır 

Сусід потребує золи 

сусіда 

Життя і відносини між 

сусідами буває різним 

і, як правило, такі 

відносини – не завжди 

гарні 

84. Komşunun iti, komşuya 

ürmez 

Собака сусіда на нього 

не гавкає 

У житті кожен має 

тих, кого він любить і 
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до кого завжди 

прихильний 

85. Korku, dağları bekletir Страх змушує 

затримувати гори 

Почуття страху має 

значний вплив на 

перебіг життєвих 

подій 

86. Leyleğin ömrü laklakla 

geçer 

Життя лелек 

проходить у 

курликанні 

У кожної людини своє 

життя залежно від 

обставин, у яких вона 

опинилася 

87. Mal adama, hem dost 

hem de düşmandır 

Майно для людини і 

друг, і ворог 

Матеріальні цінності у 

житті мають значний 

вплив на людину 

88. Mart yağmaz, nisan da 

dinmezse sabanlar aıtın 

olur 

Якщо березень місяць 

буде без опадів, а 

квітень – не 

припиниться, то ранки 

стануть золотими 

Негаразди ц житті 

завжди його 

вкорочують, тож слід 

намагатися їх уникати 

89. Mum, dibine ışık 

vermez 

Свічка не дає світла 

внизу 

У житті завжди варто 

рухатися уперед 

90. Ne oldum dememeli, ne 

olacağım demeli 

Не треба казати, ким я 

був, а треба казати, 

ким я буду 

У житті завжди варто 

рухатися уперед 

91. Nerede birlik, orda 

dirlik 

Де єдність, там і 

благополуччя 

Людині важко бути 

одній і варто шукати у 

житті однодумців 

92. Ne verirsen elinle, o 

gider seninle 

Що ти даси своєю 

рукою, те з тобою і 

залишиться 

Усі вчинки, які ми 

робимо у житті нам 

вертаються 

93. Ön tekerlek nereye 

giderse arka tekerlek de 

oraya gider 

Куди їдуть передні 

колеса, туди йдуть і 

задні 

До чого ми прагнемо, 

те і отримуємо 

94. Rahat ararsan mazarda Той, хто шукає 

спокою, у могилі 

У житті варто бути 

активним 

95. Ramazanda yalan 

söyleyenin, bayramda 

yüzü kara olur 

Обличчя того, то у 

Рамадан каже брехню, 

чорніє 

Брехати – це великий 

життєвий гріх 

101. Sadaka verenin ömrü 

uzun olur 

Життя того, хто дає 

милостиню, стає 

довшим 

У житті варто бути 

прихильним до усіх і 

допомагати тому, хто 

у скруті 

102. Sağ (sağlam) baş yastık 

istemez 

Здорова голова не 

тягнеться до подушки 

Найголовніше у житті 

– здоров’я  
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106. Tatlı yer, tatlı konuş Гарно поїж і гарно 

поговори 

У житті варто 

прагнути до 

благополуччя 

108. Tilkinin dönüp (dolaşıp) 

geleceği yer, kürkçü 

dükkanı 

Місце, куди потрапить 

лисиця після 

прогулянки – це 

хутряний магазин 

Життя у будь-якому 

випадку є скінченним 

110 Tok, açın halinden 

bilmez 

Ситий голодного не 

зрозуміє 

У житті не можна 

зрозуміти тих 

обставин, яких ти не 

пережив 

111. Umut fakirin ekmeğidir Надія – це хліб для 

бідного 

Надія у житті відіграє 

важливу роль. 

112. Vakit nakittir Час – це гроші Життя прив’язане до 

матеріальних 

цінностей 

113. Yağ yiyen köpek, 

tüyünden belli olur 

Собаку, яка їсть сало, 

видно за хутром 

Життя прив’язане до 

матеріальних 

цінностей 

114. Yalnızlık Allah’a 

mahsustur (yakışır) 

Самотність підходить 

для Аллаха 

Наприкінці життя 

людина залишається 

самотньою 

117. Yuvayı dişi kuş yapar Пташеня народжує 

мама 

Життя надається нам 

матір’ю  

118. Zaman sana uymazsa 

sen zamana 

Якщо час під тебе не 

підлаштовується, 

підлаштуйся під час 

У житті слід уміти 

пристосовуватися до 

обставин 

Афоризми 

120. Akarsu ne güzel bir hayat dersidir: 

Küçük engellerlerin üzerinde köpürür; 

büyüklerin yanından sessizce 

geçiverir 

Потік води є неймовірно гарним 

життєвим уроком: він поглинає 

під собою малі перешкоди і тихо 

проходить повз великі. 

121. Altta kalanın değil, geride kalanın 

canı çıkar. Yaşamak isteyen 

yüzyılıyla beraber yürümelidir 

Гинуть не ті, хто попереду, а ті, 

хто позаду. Бажаючі жити повинні 

рухатися разом зі століттям. 

122. Aşk, yürekten bir hayat yaratmak ve 

şiir, hayatta bir yürek yaratmaktır  

Кохання – це породження життя із 

серця, а вірш – це створення серця 

у житті. 

123. Bazı acı sözler insanın hafızasında hiç 

erimeyecek bir buz parçası gibi yaşar  

Деякі гіркі слова живуть у пам’яті 

людини як крижини льоду, що не 

тануть 
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124. Bazı dostluklar doğdukları gün size 

çok yaşayacaklarını üstü kapalı bir 

şekilde vaat ederler  

Деякі дружби у день виникнення 

туманно обіцяють велику 

кількість перспектив (того, що 

житиме). 

125. Ben şuna inanmışım: Atalarının 

hayatı ile bir kimse ne kirlenir, ne 

süslenir  

Я вірив у таке: ніхто не може ні 

забруднитися, ні прикраситися 

життям предків. 

126. Bilgisizliğin rahat uykusu hayatta en 

korkulu rüyadır  

Спокійний сон незнання є 

найстрашнішим сном у житті 

127. Bir adamın fikirlerini sözleri değil 

hayatı gösterir 

Думки людини виражаються не 

через її слова, а через життя 

128. Bir kitaptan edinilen bilgi vardır; bir 

de hayattan edinilen bilgi: Olgun 

insan diye ikisine de sahip olana 

derim 

Є ті знання, що отримують з 

книжок, а є такі, які беруть з 

життя: зрілими людьми я називаю 

тих, хто володіє обома. 

129. Bir zerre (çok küçük parçacık) 

ümidiniz var mı, bir çeki (tartı) elem 

yüklenebilirsiniz. Hayatın dengesi 

böyledir  

Як тільки у вас з’являється 

невеличка надія, ви можете 

отримати великий тягар. Такий 

баланс життя. 

130. Bir yaştan sonra geleceğin adı ömrün 

sonu oluyor  

Назва майбутнього після першого 

року життя стає кінцем життя 

131. Bütün çocuklar az çok şairdir; gerçek 

şairler de mutlaka hayatlarının bir 

tarafını çocuk bırakırlar 

Усі діти так чи інакше є поетами, 

а справжні поети обов’язково 

залишають частину свого життя 

дитячою. 

132. Cimrinin cüzdanı hayatına ve hayatı 

cüzdanına bağlıdır  

Гаманець скупого пов'язаний із 

його життям, а його життя 

пов’язане з гаманцем. 

133. Cismin kederleri hayatın ruha verdiği 

derslerdir  

Біди тіла є уроками, які життя дає 

душі. 

134. Çoğumuz için ‘dünya’ içinde 

yaşadığımız kasaba veyа köydür  

Для більшості з нас світ – це 

містечко або село, в якому ми 

живемо 

135. Çok okumuş fakat hiç yaşamamış 

adam da hiç okumaksızın çok yaşamış 

adam kadar cahil sayılır. Beyin çifte 

mumla aydınlanır ve hayat ile kitaplar 

birbirinin karşılıklı yorumcusudur  

Людина, що багато читає, але 

зовсім не має життєвого досвіду 

вважається настільки ж 

неграмотною як і людина, що 

багато пережила, але зовсім не 

читала. Мозок освітлює свічками 

цю пару, а життя і книжки  

136. Çok yaşamak elimizde değil fakat 

adımızı çok yaşatmak elimizdedir  

Довго жити не в наших силах, але 

ми можемо залишити по собі 

гучне ім’я.  
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137. Daima gözümüzü açmalıyız ki hayatı 

rüya sanmayalım  

Ми завжди повинні відкривати 

свої очі для того, щоб не почати 

плутати життя зі сном. 

138. Dostluğu ortak yaşanan mutluluklar 

kuvvetlendirir ve ortak yaşanan 

felaketler zayıflatır 

Дружбу посилюють спільно 

пережиті радощі і послаблюють 

сумісні нещастя. 

139. Düşmanlar hayat salçasının tuzu 

biberidir  

Вороги – це сіль і перець у 

приправі життя. 

140. Düşünürken işin yerine laf koydun 

mu, hayatı masala çevirmiş olursun  

Коли ви, подумавши, замість 

справ лише розмовляєте, життя 

перетворюється на казку 

141. Fena yaşamış olmamak için yalnız 

yatağımızı değil mezarımızı da iyi 

hazırlamalıyız  

Для того, щоб не прожити життя 

погано, ми повинні думати не 

лише про нашу постіль, а й про 

могилу. 

142. Fena yaşayışların çoğu iyi yaşamayı 

öğrenmemenin cezasıdır 

Більша частина поганих життів – 

це покарання за те, що не 

навчилися жити добре. 

143. Geçmiş yaşadığımız hayatın 

kıymetsizliğini ispat ettikçe gariptir, 

gelecek hayat gözümüzde kıymetlenir  

Дивно доводити безсенсовність 

свого колишнього життя, 

майбутнє життя є цінним у наших 

очах. 

144. Gölgede yaşayanlar güneşi 

göremezler  

Ті, хто живуть у тіні, не можуть 

бачити сонце. 

145. Gözlerinizi okşayarak sizi uyandıran 

sabah güneşinin güzelliğine inanıyor 

musunuz? Hayata bir kere daha 

yeniden doğdunuz demekti 

Ви вірите у красу вранішнього 

сонця, яке пробуджує вас 

торкаючись очей. Це значить, що 

ви ще раз народилися. 

146. Güç iyi niyetle kullanılmalı ki çok 

yaşasın  

Для того, щоб довго жити, 

потрібно використовувати силу з 

гарними намірами. 

147. Hatıralarımız, diyoruz ve sanıyoruz ki 

onlar hayatımızın aklımızda tam kalan 

parçalarıdır, halbuki her birinin 

aıtında unutulmaya gömülmüş 

binlerce parça hayatımız vardır  

Ми кажемо і думаємо, що наші 

спогади – це частинки нашого 

життя, що залишаються у нашій 

пам’яті. У той час, як за кожним із 

них знаходиться наше життя з 

тисяч шматочків, які закопані у 

забуття. 

148. Hayat bir aynadır, sen ona gülersen o 

da sana güler  

Життя – це дзеркало, якщо ти 

йому посміхнешся, і воно тобі 

буде посміхатися. 
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149. Hayat bir şüphe yok ki bir komedidir: 

fakat içinde çoğumuz ağlarız  

Життя є без сумніву комедією, але 

у ній більшість з нас чомусь 

плаче.  

150. Hayat bize haykırıyor: ‘Ben terleyen 

kolların, çırpınan kanatların ya da 

gerçek uğrunda didinen kafaların 

yardımcısıyım!’  

Життя нам кричить: «Я помічник 

тремтячих рук, перебитих крил чи 

голів, занурених у справжнє 

щастя» 

151. Hayat değiştirmek ne kadar kolaysa 

fikirleri değiştirmek o kadar zordur  

Наскільки легко змінити життя, 

настільки ж важко і змінити 

думки. 

152. Hayat sanatı: Bulamayacağından 

vazgeç; alabileceğini iste; 

elindekinden faydalar  

Мистецтво життя: відмовся від 

того, що не зможеш знайти, бажай 

того, що зможеш отримати і 

отримай користь від того, що вже 

маєш. 

153. Hayat yolunda bizi yoran mesafenin 

uzunluğu değil, ayakkabımızın 

eskiliğidir  

На життєвому шляху нас втомлює 

не довжина дистанції, а вік 

нашого життя. 

154. Hayatta dost gibi düşman da 

kuvvettir: Dostum olamayacaksan 

düşmanım ol!  

У житті і ворог як друг є силою: 

Якщо ти не збираєшся бути моїм 

другом, будь моїм ворогом! 

155. Hayatta duygu değil, hayal değil, 

hatta akıl bile değil, ancak bilim ve 

tecrübe yol gösterici olabilir  

У житті дороговказом є не 

почуття, мрія чи навіть розум, а 

лише наука і досвід. 

156. Hayatta herkes için en çok iki şey 

önem taşır: Ümit ettiğimiz ve 

korktuğumuz 

У житті для усіх найбільше мають 

значення дві речі: те, на що ми 

сподіваємося і чого боїмося. 

157. Her gün geçer gider ama hayatımızda 

daima izini bırakır  

Кожен день проходить, але у 

нашому житті він завжди залишає 

слід. 

158. Her zaman melek olarak ancak gökte 

yaşanır; yerde yaşamak için arasıra 

şeytan olmak gerekir  

Завжди жити як ангелу можна 

тільки на небі, а для того, щоб 

жити на землі, інколи треба бути 

чортом. 

159. Hayat mücadelesinde üstünlük için 

sağlam kafa lazımdır. İnsanlar da 

koçlar gibi kafa kafaya dövüşürler  

Для того, щоб одержати першість 

у боротьбі за життя, треба мати 

міцну голову. І люди, як барани, 

б’ються головами.  

160. Hürriyetin yaşamasının temeli 

kanundur. Sağlam hürriyet sağlam 

kanunlarda bulunur  

Основа життя у свободі – це 

закон. Тверда свобода 

знаходиться у твердих законах. 

161. İçinde yaşadığı zamanı beğenmemek 

aczin en yaygın şeklidir  

Невдоволення часом, у якому 

живеш, є найбільш широко 
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розповсюдженою формою 

безпомічності. 

162. İnsan bir dönemin düşünceleri ile 

ancak o dönemde yaşayabilir. 

Bugünkü teorilerle yüz yıl önce 

yaşayamazdık, bir yüzyıl sonra da 

yaşayamayız  

Людина з баченнями певної епохи 

може жити лише у тій самій епосі. 

Ми не змогли б жити з теоріями 

сьогодення століття тому чи 

століття опісля. 

163. İnsan, hakikat ile hayali birbirine 

katık ederek yaşar, ayağımız yerde 

iken gözlerimiz göktedir  

Людина живе, приправляючи 

мрію реальністю. Коли наші ноги 

на землі, то наші очі у небі. 

164. İnsan hayata o kadar bağlıdır ki 

vücudumuz toprak olduktan sonra 

gölgemizi bir soluk fotoğraf halinde 

yaşatmaktan bile gizli bir lezzet 

umarız  

Людина настільки прив’язана до 

життя, що коли наше тіло 

перетворюється на землю, ми 

очікуємо потаємного присмаку 

навіть від зберігання нашої тіні у 

тьмяних фотографіях. 

165. İnsan ne kadar özgür olursa olsun 

yaşadığı çevrenin içinde yasaların 

esiri olarak kalır  

Наскільки б не була вільною 

людина, вона залишається рабом 

законів у тому середовищі, в 

якому живе. 

166. İyi yaşamak Allah’a sükretmenin en 

doğal şeklidir  

Гарно жити – це найприродніший 

спосіб прославляти Аллаха. 

167. Kırılmış hayatı şikayetsiz yaşamak: 

İşte en büyük dayanıklılık  

Жити без скарг на розбите життя – 

ось це найбільша стійкість. 

168. Kirli ve acı suda yaşamaya alışık 

balık tatlı ve temiz suda boğulur 

Риба, яка звикла жити у брудній 

та поганій воді, задихається у воді 

чистій і прозорій. 

169. Kötü yaşamış olmamak için yalnız 

yatağımzı değil mezarımızı de iyi 

hazırlamalıyız  

Для того, щоб не бути тим, хто 

прожив життя погано, ми повинні 

готувати собі не лише ліжко, а і 

могилу. 

170. Manzarası çirkin ve hatta kanlı olsa 

bile bir halkın hayatını uzatacak her 

hareket kutsaldır 

Навіть якщо горизонт є страшним 

і кривавим, будь-яка дія, що 

зможе подовжити життя народу, є 

святою. 

171. Medeniyete ve hatta kültüre kadar 

insan hayatında aranılınca gülünç bir 

tarafı bulunmayacak hiç bir şey 

yoktur  

До цивілізації і навіть культури у 

житті людини немає жодної речі, 

у якій після пошуків не знайшлася 

б жартівлива складова. 

172. Mektepte okuduğumuzu hayatta 

öğreniriz  

Те, що ми вивчили у школі, 

закріплюється нами у житі. 
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173. Merkezinde kuvvetli bir aşk 

bulunmadıkça hayatınız ne tam bir 

mutluluktur, ne de gerçek bir facia  

Поки у центрі не знаходиться 

кохання, ваше життя - це не повне 

щастя, не справжня драма. 

174. Ömründe hiç yalan sözlememiş 

insana yalan söylemeye hiç kimse 

cesaret edemez, herkesin yalan 

söylemeye olan cesareti böyle bir 

adam bulunmadığı içindir  

Ніхто не наважиться брехати 

людині, яка жодного разу у житті 

не обманювала через те, що не 

можна знайти у світі людину, яка 

б насмілилася усім брехати3 

175. Sanat gibi sevgiyi de estetik besler: 

Uzun yaşamasını istiyorsanız aşkınızı 

güzel, zarif ve ince şeylere çeviriniz 

Естетика годує кохання як 

мистецтво: якщо ви хочете довго 

жити, перетворюйте ваше кохання 

на гарні, тонкі і витончені речі 

176. Sevinç ve hüzün: Hayatta her gün 

girip çıktığımız cehennem 

Радість і горе: Розпочавши день у 

житті вийти з нього – справжнє 

пекло 

177. Soylu musun, soy acağını kağıt 

üstünde değil, hayatında göster 

Знатна людина показує своє 

родовідне дерево не на папері, а у 

житті 

178. Şu veya bu, hayatta en mahzursuz bir 

tek eğlence var; bu tatlı rüya... 

Те чи це. У житті існує єдина  

розвага без перешкод – це 

солодкий сон. 

179. Tatlı hatıralar mutlu bir hayatın 

faizidir 

Солодкі спогади є показником 

щасливого життя 

180. Vücudun acıları hayatın ruha verdiği 

derslerdir 

Болі у тілі – це уроки, які життя 

надає душі. 

181. Yaşadıkça yaşamayı öğrenirsin ve 

öğrendikçe sanırsın ki çok 

yaşayacaksın 

У процесі життя ти його вивчаєш, 

а вивчивши думаєш, що ти довго 

проживеш 

182. Yaşamak, hayat rüyalarından birinden 

ötekine uzanmaktır 

Жити значити рухатися від однієї 

мрії до іншої 

183. Yaşayacak yenilikler ancak eskiyi 

bilenlerden çıkabilir 

Щось нове у житті може бути 

лише у тих, хто знає своє минуле. 

184. Zeki adam kitaptan bir hayat hissesi 

ve hayattan bir kitap hissesi alır 

Розумна людина бере з книжок 

почуття життя, з життя – почуття 

книг. 
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Додаток 4 

 

Схема ядра номінативного поля концепту СМЕРТЬ 

 

 

 

             Дальня периферія 

  İstirahat   Hareket   

        Kalıntı  Периферія 

    Fevt   Uful   Dinlenme 

  

 

     Emrihak  Ölüm   İrtihal   Ayrılma 

      Ecel 

  Memat  Vefet   Mevt 

 

    Ahret yolculuğu 

     Kabız 

Ядро           Приядерна зона 
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Додаток 5 

Паремійне субполе концепту СМЕРТЬ 

№ 

п/п 

Паремія Переклад Тлумачення 

1. Abbas yolcu Мандрівник Аббасу Бути при смерті 

2. Acıdan ölmek Помирати з горя Жити у дуже 

скрутному становищі 

3. Açlıktan köpük kusmak Знудити піною від 

голоду 

Помирати з голоду 

4. Ağır hastalık Тяжка хвороба Смертельна хвороба 

5. Ahret yolculuğu Подорож на той світ Смерть 

7. Allah’ın binasını 

yıkmak 

Спалити будівлю 

Аллаха 

Вбити себе або когось 

іншого 

8. Aman dayı ölüyorum – 

Valla yeğen sen bilirsin 

Ох, дядьку, я 

помираю, брате, ти ж 

знаєш 

Годувати бідних і 

нужденних, 

допомагати їм 

9. Ayağını sürümek Волочити ноги Бути при смерті 

10. Babanın canı için 

(ölmüş olan babanın 

ruhunu şad etmek için) 

Заради душі 

померлого батька 

Зробити щось заради 

когось 

11. Baş elde iken Коли голова у руках Той, що не помирає 

12. Başı bozulmak Зіпсувати голову Ситуація, коли 

чоловік помер 

13. Başı için Для його голови Заради пам’яті 

померлого 

14. Başını koltuğunun altına 

almak 

Покласти голову під 

крісло 

Займатися певною 

роботою, що 

передбачає небезпеку і 

навіть смерть 

15. Başının derdine düşmek Впасти у горе з 

головою 

Шукати способу 

самостійно 

протистояти загрозі 

смерті 

16. Başını vermek Віддати голову Бути вбитим за 

державу 

17. Başını yemek З’їсти голову Слугувати причиною 

смерті 

18. Başın sağ olsuna gitmek Бажати здоров’я 

голові 

Співчувати родичам 

померлого 

19. Baş koymak Покласти голову Мати небезпеку смерті 

для досягнення 

власної мети 
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20. Ben umarım bacımdan, 

bacım ölür acından 

Я сподіваюся на 

сестру, а вона помирає 

з горя 

Не дочекатися 

допомоги, коли вона 

так потрібна 

21. Bıldır ölmüş bir eşek, 

gelin bu yıl ağlaşah 

За віслюком, яким 

помер у минулому 

році, плачуть у цьому 

році 

Людину, яка померла, 

оплакують довго 

22. Bir ayağı çukurda 

olmak 

Бути ногою у ямі Бути при смерті у 

похилому віці 

23. Bir ayağı kıyıda, bir 

ayağı kuyuda 

Однією ногою на 

землі, іншою – у ямі 

Доживати останні дні 

24. Bir kaşık suda boğacak  Ложка у воді потоне Ненавидіти когось до 

смерті 

25. Boynunu vurmak Вдарити по шиї Вбити, відрубавши 

голову 

26. Can alıp vermek Узяти і повернути 

душу 

Бути у жалобі 

27. Can çekişmek Перевертати душу Бути у агонії 

28. Candan geçmek Оминути душу Померти 

29. Can düşmanı olmak Стати духовним 

другом 

Ворог, що хоче вбити 

30. Canı ağzına gelmek Душа у роті Злякатися так, що 

майже вмерти 

31. Canı çıkmak Душа вийшла Померти 

32. Canına değsin Нехай вона троне 

душу 

Побажання для 

померлого 

33. Can evinden vurmak 

(досл. Бити по дому 

душі) – Здійснювати 

негативні дії, що не 

залишають 

можливості жити 

Бити по дому душі Здійснювати негативні 

дії, що не залишають 

можливості жити 

34. Canına kıymak Зарубати душу Безжально вбити 

35. Canından bezmek Втомитися від душі Хотіти смерті через 

життєві труднощі 

36. Canını almak Взяти душу  Вбити 

37. Canını bağışlamak Пробачити душу Відмовитися від 

вбивства 

38. Canını vermek Віддати душу Бути готовим померти 

заради чогось 

39. Can korkusu Душевний страх Страх померти 

40. Can pahasına Ціною душі Відчувати страх 

смерті 
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41. Can pazarı Ринок душі Усі відчувають 

небезпеку смерті і 

намагаються її 

уникнути 

42. Cartayı çekmek Приймати меню Померти 

43. Ciğer acısı Печінкова біль Страждання батьків за 

померлою дитиною 

44. Çiğerini sökmek 

(birinin)  

Видирати печінку Завдати комусь надто 

великої шкоди, що не 

залишає можливості 

жити 

45. Çiğ çiğ yemek З’їсти по росинці Роздратувати так, що 

викликати вбивство 

46. Defteri dürülmek Скрутити його зошит Вбити 

47. Deli bir değil ki 

bağlayasın; ölü bir değil 

ki ağlayasın 

Нема дурного, щоб він 

усе зважив, і немає 

померлого, щоб він 

плакав 

Смерть є показником 

завершення усього 

48. Deveyi gördün mü? – 

Yeden ölsün (Ne bilirim 

ne gördüm, deveyi 

yedek ölsün) 

Ти бачив верблюда? – 

нехай помре інший 

Знаходитися і 

проблемах і скруті 

49. Doğduğuna inanıp 

öldüğüne inanmamak 

Повіривши у 

народження, не вірити 

у смерть 

Вперто відкидати 

погане і бачити лише 

хороше 

50. Duvağına doymamak Не насолодитися 

фатою 

Стати вдовою 

51. Dünya gözüyle  Світ очима Не померти 

52. Dünyaya gözlerini 

kapamak 

Закрити очі на світ Померти 

53. Ecel beşiği Колиска смерті Небезпечна річ, яка 

може нанести 

смертельної шкоди 

54. Ecelden aman olursa Якщо врятуватися від 

смерті 

Така смерть, яку 

можна відвернути 

55. Eceli gelmek Смерть прийшла Смерть настала через 

обставини 

56. Eceline susamak Бажати смерті Поводитися 

небезпечно 

57. Eceliyle ölmek Померти смертю Померти достойно 

проживши життя 

58. Ecel teri dökmek Проливати 

смертельний піт 

Бути у жахливому 

стані від страху 
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59. Eksik olsun Нехай він зникне Хай помре 

60. Elinden bir kaza çıkmak Випадково 

спричинити аварію 

Випадково вбити 

61. Elini kana bulamak Вимазати руку у крові Вбити когось 

62. Elinin (ölünün) körü Сліпота померлого Скінченність якоїсь 

справи 

63. Ellerim yanıma gelecek Мої руки прийдуть до 

мене 

Я помру і розрахуюсь 

на тому світі 

64. Emrihak vaki olmak Бути схильним до 

смерті з волі Бога 

Про смерть, яку 

приймають 

65. Erkeklik öldü mü? Чоловіки померли? Коли треба показати 

мужність 

66. Eti senin, kemiği benim Його м'ясо – твоє, а 

кістки мої 

Відстоювати до смерті 

те, щоб дитині 

дісталося найкраще 

67. Gazi olmak Бути мучеником Мати небезпеку 

смерті, що 

наближається 

68. Geçmişi kandili (kınalı) Минуле грішне Померти проживши 

гріховне життя 

69. Gözleri kapanmak Очі закрилися Померти 

70. Gözü açık gitmek Йти з відкритими 

очима 

Померти, не 

побачивши 

завершення початої 

справи 

71. Gözünde kalmak Залишатися у оці Померти, не 

отримавши бажаного 

72. Gözünü kan bürümek Очі кров’ю 

наливаються 

Ненавидіти до смерті 

73. Gözünü kapamak Закрити очі Померти 

74. Gözünü toprak 

doyursun 

Нехай його очі 

наповнить земля 

Після смерті 

75. Gözü sönmek Очі згасли Померти 

76. Gözü toprağa bakmak Очі дивляться на 

землю 

Наближатися до 

смерті 

77. Günler sayılı olmak Мати підраховані дні Наближатися до 

смерті 

78. Gününü beklemek 

(Gününü saymak) 

Чекати дня Готуватися до смерті 

79. Günü yetmek Днів достатньо Час смерті прийшов 

80. Hangi dağda kurt öldü? На якій горі помер 

вовк? 

Вираження подиву 
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81. Hangi keşişin 

öldüğünden haberi yok 

Від якого священника 

немає новин про те, 

що він помер 

Новини 

розповсюджуються 

серед людей дуже 

швидко 

82. Hasret gitmek Піти з тугою Померти, не 

побачивши того, з ким 

хочеться бути разом 

83. Hesabını görmek Побачити рахунок Звести рахунки 

84. İki elim yanıma gelecek Мої дві руки прийдуть 

до мене 

Я помру і розрахуюся 

на тому світі 

85. İki rahmetten biri Одна з двох милостей Або вилікуватися, або 

померти від хвороби 

86. İpe çekmek Затягти мотузку Повіситися 

87. İpini sürüyüp gezmek Гуляти, тягнучи 

мотузку 

Наближатися до 

смерті 

88. İşini bitirmek Завершити роботу Померти 

89. Kana kan istemek Бажати крові за кров Хотіти вбити когось 

через убивство іншого 

90. Kana susamak Бажати крові Хотіти вбити когось 

91. Kan davası Справа крові Бажання вбити когось 

через помсту 

92. Kan dökmek Просити крові Вбити 

93. Kan gövdeyi götürmek Кров рухає тіло Було вбито багато 

людей 

94. Kan gütmek Переслідувати кров Бажати смерті вбивці 

свого родича або його 

близьким 

95. Kanına girmek Увійти в кров Вбити когось 

96. Kanına susamak Бажати крові Хотіти вбити когось 

97. Kanı pahasına Ціною крові Вбити з помсти 

98. Kan olmak Буде кров Відстоювати честь і 

вбити через помсту за 

вбивство іншого 

99. Kan tutmak Тримати кров Померти раптово 

100. Kanlı bıcaklı olmak 

(biriyle) 

Бути з кимось на крові 

і ножах 

Ненавидіти 

101. Karada ölüm yok На землі смерті немає Незважаючи на все 

закінчити справу 

102. Karalar bağlamak 

(giymek) 

Вдягати чорне Жалкувати за 

померлим 

103. Kefeni yırtmak Роздирати словами Подолати небезпеку 

смерті 
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104. Kelleyi koltuğa almak Класти голову на 

плаху 

Займатися справою 

під небезпекою смерті 

105. Kılıçtan geçirmek Пропускати через меч Вбити мечем 

106. Kıran girmek Прийшла епідемія Смертельна хвороба, 

що розпалюється 

серед людей і тварин 

107. Kırk katır mı kırk satır 

mı? 

Сорок віслюків і сорок 

рядків? 

Почуття смерті від 

смертей інших 

108. Kim vurduya gitmek Хто йде на вистріли Нерозбірлива у 

натовпі ситуація, хто і 

кого вбив 

109. Koyun yaşı kadar yaşı 

kalmak 

Залишилося жити як 

вівці 

Бути у похилому віці, 

коли смерть може 

прийти будь-коли 

110 Körünü öldürmek Вбити сліпого Більш-менш 

задовольнити своє 

бажання 

111. Kurban gitmek Стати жертвою Померти випадково 

112. Kurşuna dizmek Розстріляти Бути вбитим кулею 

113. Kuyruğu titremek Трусити хвостом Померти 

114. Morga kaldırmak Забирати у морг Забирати у морг після 

смерті 

115. Mortuyu çekmek Притягувати смерть Займатися 

небезпечною справою, 

яка може спричинити 

смерть 

116. Nalları dikmek (ölmek) Пришити підкови Померти 

117. Ne aldı ne verdi Ні дав, ні узяв Померти, перекривши 

дихання 

119. Ne ölü görmüş ağlamış, 

ne düğün görmüş 

oynamış 

Не померлого не 

побачив і не поплакав, 

не весілля не побачив і 

не погуляв 

Коли маєш багато 

справ одночасно, 

можеш нічого не 

встигнути 

120. Oküz öldü ortaklık 

bozuldu (ayrıldı) 

Він помер і усе 

оточення розпалося 

Смерть провокує різні 

зміни у житті живих 

121. Öbür dünya  Інший світ Потойбіччя, у яке 

потрапляє людина, 

коли помирає 

122. Öksüz öldü, ortaklık 

ayrıldı 

Сирота помер, його 

оточення відділилося 

Людину люблять і 

хвилюються за неї 

лише близькі люди 
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123. Öl dediği yerde ölmek, 

kal dediği yerde kalmak 

Вмерти там, де 

наказали і залишатися 

там, де сказали 

Цілком слухатися 

когось 

124. Öleceğim, sağ yanım 

yere gelecek 

Я помру і моя права 

сторона піде у землю 

Клястися 

125. Ölme eşeğim ölme Не вмирай, мій 

ослику, не вмирай 

Річ, яку дуже хочеш, у 

майбутньому може не 

знадобитися 

126. Ölmek var, dönmek yok Померти можна, 

повернутися - ні 

У справи, що 

робиться, немає шляху 

назад 

127. Ölmüş eşek arıyor ki 

nalını söksün 

Померлий віслюк 

просить, щоб зняли 

його підкову 

Дуже жадібний 

128. Ölü bizim, Allah rahmet 

etsin 

Померлий наш, нехай 

Аллах милує 

Робити тяжку роботу і 

хотіти, щоб вона 

вдалася 

129. Ölü fiyatına (yok 

pahasına) 

За ціну померлого Продавати щось за 

набагато нижчу ціну 

від зазначеної вартості 

130. Ölü gözü gibi Як мертве око Дуже мутний 

131. Ölüm Allah’ın emri Смерть – наказ Аллаха Усі люди смертні 

132. Ölüm döşeğine У постілі смерті Очевидно, що людина 

помре внаслідок 

тяжкої хвороби 

133. Ölüm kalım meselesi Питання померти чи 

залишитися 

Дуже важлива 

проблема 

134. Ölü mevsim Мертвий сезон Місяці, коли дуже 

мало купують і 

продають 

135. Ölümle burun buruna 

gelmek 

Зіштовхуватися ніс д 

носу зі смертю 

Дуже близько бути із 

небезпекою смерті 

136. Ölümlü dünya Смертний світ Смерть є незворотним 

явищем 

137. Ölümü göze almak Бачити смерть Не боятися смерть 

заради хорошої 

роботи 

138. Ölümüne susamak Бажати смерті Шукати смерті через 

небезпечну роботу 

139. Ölüm var, dönüm yok Смерть є, а 

повернення немає 

Незворотній характер 

смерті 
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140. Ölünün körü Сліпота померлого Коли хочуть 

повідомити щось 

погане 

141. Ölüp ölüp dirilmek Помираючи вижити Врятуватися від 

важкої хвороби після 

кількох марних спроб 

142. Ölür müsün, öldürür 

müsün? 

Ти помираєш чи 

убиваєш? 

Відносини, у яких слід 

або захищатися, або 

нападати 

143. Ölüsünü öp (öpesin) Поцілунок померлого Якщо цього не 

зробити, помре 

близька для тебе 

людина 

144. Post elden gitmek Шкіра йде з рук Бути вбитим 

145. Postu kurtarmak Врятувати шкіру Врятуватися від 

загрози бути убитим 

146. Rahat döşeği Постіль для 

відпочинку 

Смертельне ложе 

147. Rahmetli olmak Бути покійником Бути померлим 

148. Ruhunu teslim etmek Передати душу Померти 

149. Sabaha çıkmamak Не увійти в ранок Померти 

150. Satır atmak Кидати тесак Вбити велику 

кількість людей 

151. Şehit düşmek (olmak) Бути жертвою Померти від рук 

убивці 

153. Süngüsünü depreşmesin Нехай надгробок е 

відновлюється 

Побажання 

померлому, який 

недостойно повів себе 

за життя 

154. Tadına varmak Добиратися до смаку Дожити до кінця 

155. Temize havale etmek Витерти начисто Вбити 

156. Toprağa bakmak Дивитися на землю Відчувати свою 

смерть 

157. Toprağı bol olsun Нехай його земля буде 

повною 

Побажання померлому 

158. Ucunda ölüm yok ya! Наприкінці смерті 

нема 

Людина від цієї 

роботи не помирає 

159. Üstüne ölü toprağı 

serpilmiş 

Закиданий мертвою 

землею 

Нерухомий, 

неактивний 

160. Vaktini öldürmek Вбити час Перечекати чогось 

161. Vasiyet etmek заповідати Передавати майно 

іншому перед власною 

смертю 
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162. Vur dedikse öldür 

demedik ya! 

Коли казали бити, не 

казали убивати 

У будь-якій справі не 

можна робити щось 

занадто 

163. Vurduğu çok ama 

öldürdüğü yok 

Багато тих, хто б’є, в 

немає тих, хто вб’є!  

Мало існує людей, які 

доводять справи до 

кінця 

164. Vursam ölecek, 

vurmasam ekmeğimi 

elimden alacak 

Якщо я вдарю, він 

помре, якщо ж ні, - він 

відбере у мене хліб 

Варто бути рішучим 

165. Yüreğine inmek Опуститися у серце Засмутитися до смерті 
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Додаток 6 

Паремійне субполе концепту СМЕРТЬ 

№ 

п/п 

Паремія Переклад Тлумачення 

1. Acından kimse 

ölmemiş 

Від болю ніхто не 

помирає 

Майже будь-який біль 

можна терпіти 

2. Açlıktan kimse ölmez Від голоду ніхто не 

помирає 

Голод можна стерпіти 

3. Adam adama yük 

değil, can gövdeye 

mülk değil 

Чоловік чоловіку – не 

тягар, а душа для тіла – 

не постійна ознака 

Усі люди смертні 

4. Ananın bastığı yavru 

ölmez 

Дитина, яку душить 

мати, не помирає 

Мати ніколи не хоче 

своїй дитині поганого 

5. At ölür meydan kalır, 

yiğit ölür şan kalır 

Після смерті коня 

залишається поле, а 

після смерті героя - 

слова 

Ми усі після смерті по 

собі щось залишаємо і 

про це слід думати 

6. Atın ölümü arpadan 

olsun 

Нехай причиною смерті 

коня буде ячмінь 

Люди намагаються 

віднайти будь-яке 

пояснення подіям у 

своєму житті 

7. Azrail’e bahane 

bulunmaz 

Женцю немає 

виправдання 

Вбивство людини 

пробачити і 

виправдати 

неможливо 

8. Ben umuyorum 

bacımdan, bacım 

ölüyor acından 

Я сподіваюся на мою 

сестру, а вона помирає 

з горя 

Не дочекатися 

допомоги, коли вона 

вкрай потрібна 

9. Bir dost kırk yılda 

kazanılır 

Один друг набувається 

сорок років 

Справжній друг 

готовий розділити усі 

негаразди, навіть 

смерть.  

10. Cömertle nekesin harcı 

birdir 

Зі щедрістю збір боргів 

відбувається один раз 

Варто намагатися 

померти так, щоб не 

залишитися нікому 

винним 

11. Çıkmadık canda ümit 

vardır 

У душі, що не пішла, є 

надія 

Після смерті людина 

вже не має шансу 

щось змінити 

12. Gencin ölüsü, çalgı ile 

kalkar 

Смерть молодика йде з 

музичним 

інструментом 

Той, хто завжди живе 

у гарному настрої і 

розвагах, продовжує 
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так жити навіть у 

скрутні часи 

13. Deli deliden hoşlanır, 

imam ölüden 

Божевільний радіє з 

божевільні, а імам – зі 

смерті 

Людям подобається 

те, що близьке їм до 

душі 

14. Dertsiz baş terkide 

gerek 

Безпроблемна голова 

потрібна у відпустці 

Немає людей, які 

живуть без проблем. 

Проблеми можуть 

закінчитися лише 

після смерті 

15. Dert uzayınca alır, 

borç uzayınca kalır 

Горе з часом відпускає, 

а борг – залишається 

 

16. Dünya malı dünyada 

kalır 

Матеріальне майно 

залишається у цьому 

світі 

Смерть не прив’язана 

до матеріальних 

цінностей 

17. Ecele çare bulunmaz Від смерті немає 

виходу 

Усі люди смертні 

18. Eşeğin ölümü köpeğe 

düğündür 

Смерть віслюка для 

собаки радість 

Те, що для одного 

може бути поганим, 

для іншого – добре 

19. Faydasız baş mezara 

yaraşır 

Марна голова 

підходить для могили 

Якщо людина 

волочить марне 

існування, найкращим 

виходом для неї буде 

смерть 

20. Gailesiz baş yerin 

altında 

Марна голова 

знаходиться під землею 

Якщо людина 

волочить марне 

існування, найкращим 

виходом для неї буде 

смерть 

21. Gelin girmedik ev 

olur, ölüm girmedik ev 

olmaz 

Є дім без весілля, але 

не буває дому без 

смерті 

Усі люди смертні 

22. Gem almayan atın 

ölümü yakındır 

Смерть коня, який не 

бере вуздечку, дуже 

близько 

Завжди варто бути 

зайнятим 

23. Görmemiş görmüş, 

gülmeden ölmüş 

Не бачивши побачив, а 

не сміявшись помер 

Коли нестаранна 

людина одного дня 

потрапляє у ситуацію, 

за якої має сильний 

успіх у роботі, вона 

дивується і не знає, що 

з цим робити 
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24. Güneş girmeyen eve 

doktor girer 

Лікар приходить у той 

дім, куди не заходить 

сонце 

У кожному домі 

повинно бути сонце. 

Воно вбиває мікроби і 

піднімає настрій 

людям, рятуючи їх від 

хвороб і смерті. 

25. Hasta ol benim için, 

öleyim senin için 

Будь за мене хворим і я 

за тебе помру 

Людині потрібна 

підтримка і любов, 

тоді вона на багато 

здатна 

26. Hasta yatan ölmez, 

eceli yeten ölür 

Той, що лежить 

хворим, не помирає, 

помирає той, у кого 

достатньо смерті 

Смерть до кожного 

приходить у свій час 

27. Haydan gelen huya 

gider (selden gelen 

suya gider) 

Те, що йде з сіна, іде у 

характер 

Звички і характер 

людини зникають 

лише після її смерті 

28. Herkes kendi ölüsü 

için ağlar 

Кожен плаче за своїм 

померли 

Смерть близької 

людини для 

оточуючих є 

справжнім горем 

29. Horoz ölür gözü 

çöplükte kalır 

Півень помирає, а його 

очі залишаються на 

смітнику 

Після смерті по 

людині щось 

залишається 

30. İmam evinden aş, ölü 

gözünden yaş çıkmaz 

З дому імама не буває 

їжі, а з ока померлого – 

сльози 

Не можна отримати 

тих речей, що є 

нереальними 

31. İnsan yedisinde ne ise 

yetmişinde de odur 

Людина і у 7 років, і у 

70 - однакова 

Характер людини не 

змінюється до смерті 

32. İyi insanın kemiği erin 

adı kalır 

Після гарної людини 

залишається кістка, а 

після солдата – ім’я  

Після смерті людини у 

світі залишається 

пам'ять про неї  

33. Kabahat (suç) 

öldürende değil; 

ölendedir 

Провина лежить не на 

тому, хто вбив, а на 

тому, хто помер 

Людина часто сама 

винна у всіх своїх 

бідах 

34. Kara haber tez duyulur Чорна новина швидко 

розповсюджується 

Про смерть людини 

швидко стає відомо 

усім 

35. Kardeş kardeşin (hısım 

hısımın) ne öldüğünü 

ister; ne onduğunu 

Брати не бажають одне 

одному ні смерті, ні 

відновлення 

Близькі люди і родичі 

часто заздрять одне 

одному 
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36. Keçi, geberse de 

kuyruğunu indirmez 

Коза, хоч і вагітна, 

хвіст не підіймає 

Усі люди смертні і що 

б вона не робила, вона 

повинна знати це 

37. Kel ölür sırma saçlı 

(olur); kör ölür badem 

gözlü olur 

Коли помирає лисий, 

він стає з волоссям, 

коли помирає сліпий, 

його очі стають 

великими 

Люди схильні хвалити 

здобутки і особистість 

померлого 

39. Kimse, kimsenin 

çukurunu doldurmaz 

Ніхто нічию яму не 

наповнює 

Людина сама винна у 

своїй смерті 

40. Korkunun ecele 

faydası yoktur 

Боятися смерті - 

безсенсовно 

Немає сенсу боятися 

смерті, вона все одно 

прийде 

41. Oduncuya, kuşçuya 

rahmet yoktur 

Немає милості не 

столяру, ні орнітологу 

Усі люди смертні 

42. Ölenle birlikte 

ölünmez 

З померлими не 

помирають 

Життя живих людей, 

близькі яких померли, 

продовжується 

43. Ölen aslana tavşanlar 

bile hüccum eder 

Померлому леву 

віддають шану навіть 

зайці 

Смерть викликає 

повагу у живих людей 

44. Ölen bir ölmüş 

ağlayan iki 

Помер один, а за ним 

плачуть двоє 

Смерть є невимовним 

горем для усіх 

близьких померлого 

45. Ölmüş eşek (koyun) 

kurttan korkmaz 

Мертвий віслюк вовка 

не боїться 

Смерть нівелює усі 

проблеми живих 

46. Ölüm (dirim) kalım 

bizim için 

І смерть, і виживання – 

на совісті людини 

Людина сама 

відповідає за свою 

долю 

47. Ölüm hak miras helal Смерть – це право, а 

спадок – це 

благословення 

До смерті варто 

ставитися із повагою 

48. Ölüm bir kara devedir 

ki, herkesin kapısına 

çöker 

Смерть – це чорний 

верблюд, що стукає 

усім у двері 

Усі люди смертні 

49. Ölüm ile öç alınmaz Зі смертю немає помсти Смерть нівелює усі 

проблеми, які були за 

життя 

50. Ölümü gören, 

hastalığa razı olur 

Ті, хто бачать смерть, 

готові до хвороби 

Смерть є крайньою 

мірою, у порівнянні з 

якою усі життєві 

проблеми не здаються 

такими страшними 
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51. Ölümün atı yörük olur Кінь померлого стає 

кочівником 

Смерть дуже вливає 

на життя тих, хто 

оточував померлого 

52. Ölürse yer beğensin, 

kalırsa el beğensin 

Коли помираєш, радієш 

місцю, а коли 

залишаєшся, радієш 

руці 

Залежно від ситуації у 

кожної людини є 

власні цінності 

53. Ölüye beddua yaramaz 

söyleme 

Не кажи, що померлому 

прокляття не піде на 

користь 

Коли людина помирає, 

їй стає байдуже до 

земних проблем 

54. Sütle giren huy, canla 

çıkar 

Характер, що 

приходить з молоком, 

виходить з душею 

Характер людини 

завершується зі 

смертю 

55. Taş altında olmasın da, 

dağ ardında olsun 

Нехай він буде не під 

каменем, а буде за 

горою 

Побажання на те, щоб 

Аллах не дав розлуки 

від смерті 

56. Vasiyet ölüm getirmez Заповіт не приносить 

смерті 

Якщо людина 

готується до смерті, не 

обов’язково, що вона 

скоро має прийти 

57. Yemeyenin malını 

yerler 

Вони їдять товар того, 

хто не їсть 

Коли скупа людина не 

витрачає нічого навіть 

на себе, після її смерті 

величезним спадком 

користуються усі. 

  Афоризми  

59. Bugün’ ölür fakat ‘yarın’ 

ölümsüzdür  

‘Сьогодні’ помре, але ‘завтра’ 

безсмертне 

60. Aptal otobüse benzer: Bile bile 

adam öldürmez fakat yürürken çok 

ezebilir  

Дурень схожий на автобус: 

навмисно людину не вб’ють, але 

коли вона йде, то може й розчавити. 

61. Bir topluluk, onu oluşturan insanlar 

ümitli oldukça ölmez: En kötü idare 

insanları ümitsizliğe düşürendir  

Суспільство і його люди, які є 

досить оптимістичними, не 

помирають: найгірше керівництво 

вселяє у людей безнадію. 

62. Çevresine kin besleyen adam 

etrafına ateş dizilmiş akrebe 

benzer: Er geç kendi zehri kendisini 

öldürecektir  

Людина, яка ненавидить оточення, 

схожа на скорпіона, який стріляє 

вогнем: вона сама може вбити себе 

власним отрутою. 

63. Doğal bir şekilde ölen memleketler 

çok azdır: Öldü dediğimiz 

memleketlerin çoğu dışardan veya 

içerden bir el ile öldürülmüştür  

Дуже мало є націй, які померли 

природнім шляхом. Більшість країн, 

що загинули, були вбиті або 
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зовнішніми, або внутрішніми 

чинниками. 

64. Dostunu hemen ölecekmiş gibi sev, 

düşmanını hiç ölmeyecekmiş gibi 

düşün  

Люби друга так, наче він скоро 

помре, а про ворога думай так, ніби 

він не помре ніколи 

65. Eceli gelmiş, deriz: Hayır ecele 

kendisi gitmiştir. Ölüm yürümez 

dirilerdir ki daima ona yaklaşırlar  

Ми кажемо, що смерть прийшла. Ні, 

він сам пішов до смерті. Смерть не 

приходить, це живі до неї 

наближаються. 

66. Edebiyatta beğenilmenin çaresi ya 

ölmektir ya da meslektaşlarını 

korkutabilecek kadar kabiliyetli 

olmamaktır  

У літературі єдиний вихід для 

негативного героя – це померти або 

ж бути невмілим настільки, щоб 

налякати своїх поплічників. 

67. Genç görünmek arzusu özellikle 

ölüm endişesinden kaçınmak için 

beslenir: Sanırız ki genç 

göründüğümüz kadar ölümden 

uzağız!  

Бажання виглядати молодим 

підживлюється для того, щоб 

уникнути страху смерті. Ми 

думаємо, що поки ми виглядаємо 

молодими, тримаємося далі від 

смерті. 

68. Hiç bir şey yapmayana çoğu zaman 

‘iyi adam’ deriz. Ona ‘ölü adam’ 

demiş olsak belki daha doğru 

olurdu  

Більшість людей, які нічого не 

роблять ми називаємо хорошими. 

Проте назвати їх мертвими було б 

правильніше. 

 

69. İnsana en güzel sıfatı ‘ölümlü’ 

diyen vermiştir  

Найкращим епітетом для людини є 

‘смертний’ 

70. Kuvvetli beyinler ölü fikirlerle 

düşünemez  

Потужний мозок не має мертвих 

думок 

71. Ölüme karşı bir tek nöbetçimiz 

vardır: Korku!  

Проти смерті у нас є єдиний засіб: 

страх! 

72. Ölümsüz olan yalnız bir şiir vardır: 

Doğa. Ve yalnız bir şair vardır ki 

her zamanın şairidir: Doğayı 

yaratan! 

Безсмертним є єдиний вірш, це – 

природа. І є лише один поет, який є 

автором на всі часи: той, хто 

створює природу! 

73. Ölümün acısını sevdiklerimizin 

ölümünde tadarız  

Горе від смерті ми відчуваємо у 

смерті тих, кого ми любимо. 

74. Sonsuz aşkımızı kime vaat edersek 

edelim. Sonuçta hepimiz ‘ölüm’ün 

nişanlısıyız 

Кому б ми не бажали безкінечного 

кохання, врешті-решт усі ми 

заручені зі смертю. 

75. Tam ve gerçek mutluluk ancak 

ölüm düşüncesinden habersiz 

olduğumuz zaman mümkündür: 

Повне і цілковите щастя можливе 

лише тоді, коли у нас немає думок 

про смерть. Лише малі діти можуть 

бути цілковито щасливими. 
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Yalnız küçük çocuklar tam mutlu 

olabilirler  

76. Tarihe insan her istediğini 

söyletebilir, çünkü ölüler itiraz 

edemezler 

Людина може змусити історію 

говорити те, що потрібно, оскільки 

мертві не можуть заперечувати. 

77. ‘Toz’ diye küçük görüyorsun; 

halbuki o seni verem ederek 

öldürebilir, sen ona hiç bir şey 

yapamazsın!  

Ти бачиш щось маленьке, ніби 

піщинку. Вона може тебе убити 

заразивши сухотами, а ти з нею 

нічого не зробиш! 
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Додаток 7 

Ієрархія когнітивних ознак концепту ЖИТТЯ 

 

 

 

 

  

28

2316

13

10

7 3

Життя - основний 

складник світогляду 

людини (28 %),

Життя – це постійний рух 

(23%)

Життя – це сукупність 

нерозривних діалектичних 

єдностей (16 %)

Має вплив на людину (13 

%)

Життя постійно 

змінюється (10%)

Життя – сукупність 

загальнолюдських 

цінностей (7%)

Життя – фізіологічний 

процес (3%)
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Додаток 8 

Ієрархія когнітивних ознак концепту СМЕРТЬ 

 

 

  

29

21
16

15

14

4

1
Смерть - сукупність 

діалогічних єдностей (29 

%)

Смерть - фізіологічний 

процес (21%)

Смерть - втілення 

негативу (16 %)

Смерть - наслідок 

життєвих подій (15 %)

Смерть має вплив на 

людину (14%)

Смерть - рух (4%)

Смерть - містичне явище 

(1%)
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Додаток 9 

Модель концепту ЖИТТЯ 

 

 

  

65
20

10
5

Перцептивна складова 

(65%) 

Взаємодія з людиною 

(20%)

Метафорична складова 

(10%)

Структурна складова 

(5%)
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Додаток 10 

Модель концепту СМЕРТЬ 

 

 

 

56

43

1 0

Перцептивна складова 

(56%) 

Взаємодія з людиною 

(43%)

Метафорична складова 

(1%)

Структурна складова 

(0%)


